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ශ්රී ලංකා යුද හමු දාවේ විවේෂ බළ කාවේ හා පාබළ 
හමු දාවේ වේවය කළ විශ්ා මික බ්රිවේ ඩි යර් නිහාල් සිරි
ශාන්ත පුේවේ වල වේවවේ මහ ්තාට ශ්රී ලංකා අමා 
ශානති සංේකකෘ තික සහ වයෝ ගි්තා පද නම මගින පිරි
නැමූ 'වේශ මාන්ය' සමමා නය ශ්රී ලංකා අමා ශානති 
සංේකකෘ තික සහ වයෝ ගි්තා පද නවම අධ්යකෂ ජන රාල් 
කඩු වවල මහ නගර සභාවේ නාග රික මන්රී නිලන්ත 
පුෂප කු මාර මහ්තා සහ ප්රධාන පරි පා ලන වල්කම 
ආචාර්ය  වල්වපාල සේධා නනද හිමි යන  සනනේ 
පත්ර  පිරි නැමූ අයුරු.    

නෙලි �ොට්ය කැමරො ශිල්පී අංජුල මධු ෂොන්නගේ 
පියොනගේ අව සන් කෙ යුතු අද

වසර  35කට අධික කාල
යක් දෙස් විදෙස් ජන මාධ්ය 
දවනු දවන් විශාල දස්ව යක් 
කළ  දයෙෂ්ඨ මාධ්ය දේදි 
අතුල බණ්ාර මහතා ඊදේ 
(3)  අභා ව ප්ාපත විය.  

වසර දෙක කට ආසන්න 
කාල යක් දරෝගීව සිටි ඒ 
මහතා අනු රා ධ පුර ශික්්ෂණ 
දරෝහදේ හා රාගම උතුරු 
ශික්්ෂණ දරෝහදේ ප්ති කාර 
ලැබු අතර  මිය යන විට 58 
වැනි විදේ පසු විය. ඒ මහතා 
තිෙරු පිදයකි.  

සුෙ රශන කුරු න්ෙ න්කු ලම 
මාතදේ හන්දිය අනු රා ධ
පුර ලිපි නදේ පදිිං චිව සිටි ඒ 
මහතා අනු රා ධ පුර රජ
රට දස්ව දයන් මාධ්ය යට 
සමබන්ධ වී ඇති අතර 1985 
වසදර ක්රියා කාරි මාධ්ය
දේ දි යකු වශ දයන් දින කර 
ජාතික පුව තප දතන් සිය 
මාධ්ය ජීවි තය අරඹා තිදේ.
අතුල බණ්ාර මහතා මිය යන 
තුරුම ලිංකා දීප ජාතික පුව
තපදත මාණ් ලික වාරතා
කරු දලස දස්වදේ නිරත 

විය.  
විද්යුත මාධ්ය ආය තන රැසක 

ෙ අනු රා ධ පුර වාරතා කරු 
වශ දයන් දස්වදේ නිරත 
දවමින් මාධ්ය යට විශාල 
දමදහ යක්  කදේය. බී.බී.සී 
දලෝක දස්ව දේෙ කලක් ඒ 
මහතා ප්වෘතති සප ය න්දනකු 
වශ දයන් දස්වදේ නිරත විය. 
දේශ මාන්ය සාම විනි සුරු 
ගරු නාම ව ලින්ෙ පිදුම ලැබූ 
ඒ මහ තාදේ  අව සන් කට යුතු 
පිළි බඳ පසුව දැනුම දෙන බව  
පවුදේ ඥාතීහු පව සති.    

දලාව  පුරා හින්දු බැති මතහු අෙ දීපා වලී දිනය 
සම රති. දීප වාලි වශ දයන් ෙ එය හැඳින්දේ. 
ඉන්දි යානු සිංස්කෘ තික උතසව අත රින් ප්ධා
න ස්්ා න යක් ඊට ලැදේ. හින්දු බැති ම තුන්දේ 
වරණ වත සිංස්කෘ තික මිංග ල්ය යක් ඒ හා බැදේ. 
නව සඳ උදා වී මට සම ගා මීව දයදෙන දීපා ව
ලි දයන් ආදලෝක දපළිය යන අරුත ඉස්මතු 
දකදර. අය හ පත පරදා යහ ප තත අඳුර පරදා 
ආදලෝ කය උදා වීම ඉන් 
සිංදක් ත වත දකදර. ඒ 
සමඟ බැඳුණු ඓති හා
සික කතා න්ෙ ර යක් දේ. 
ඒ දමදස්ය. දුරා තී තදේ 
විසූ නර ගා යු රන් නමැති 
අසු රයා වටා එය දගදත. 
ඔහු සුර යන් පී්ා වට පත 
කළ අදයකි. සුර යන්ට 
දබාදහෝ වධ බන්ධන 
පැමි ණ වූ දවකි. ඉම හත 
පී්ාව පිළි බඳ සුර යන් 
විෂණු දෙවි ඳුට පැමි ණිලි කළහ. එවිට ඊට මැදි
හත වූ විෂණු දෙවිඳු හා නර ගා යු රන් ගැටු ණහ. 
ඉන් නර ගා යු රන් වැන සිණ. එයින් අඳුර පළවා 
හැරිණ. ආදලෝ කය මතු විය. ඒ සිංසි ේධිය හින්දු 
බැති ම තුන් දීපා වාලී දිනදේ සම රති.   

එදස්ම, විෂණු දෙවිඳු අතින් වැන සුණු නර
ගා යු රන් දලාදවන් කළ බව කියන ඉේලී මක් 
ෙ දම හා බැදේ. එනම, දහදතම විෂණු දෙවි
ඳු දගන් කළ ඉේලී ම කට අනු වය. මර ණා සන්න 
දමාදහා දතදී නර ගා යු රන් දලාදවන් ඉේලා 
තිබුදණ තමන් ආදලෝ කය ලැබ ගත අයු රින් 
දලාව සියලු දෙනාට ෙ ආදලෝ කය ෙක්නට 
ඉ් සල සන දලස ටය. ඒ වග දේෙ සාහි ත්යදේ 
කියැදේ.  

දීපා වලී දිනය හින්දු බැති ම තුන්ට සුවි දේ ෂිය. 

ඔවුහු එදින අලු යම අවදි දවති. දේ දදාර සර
සති. බැති සි තින් දකෝවිේ කරා ඇදෙති. එහිදී 
මුලින්ම ගණ දෙවිඳු වැෙ පුදා ගනිති. ඉනි ක්බි තිව 
විෂණු දෙවිඳු වැඳ පුෙ පූජා පව තවති. පූජා මන්්ර 
ජප කරති. ස්දතෝ්ර උස් හඬින් ගයති. පහන් 
දපළක් එදින දැේවී මට දමදින හින්දුහු අම තක 
දනාක රති. ඒ ආදලෝ කය පරි ේදෙන් සෑම සියලු 
දෙනා දේම සිතස ත න්වල ආදලෝ කය පැති රීම 

යන අදප ක්්ෂාව දපර
දැ රි වය. ධරමය රජ යන 
දසෞභා ග්ය වත අනා ග
ත යක් බලා දපාා රාතතු 
දවයි.   

දමරට බහු ජාතින් 
බහු ආග මි ක යන් 
දවදසන එකම රටකි. ඒ 
දමරට ශක්ති යයි. විවිධ 
ජාතිහු එකම මවු රට 
දවනු දවන් ඇප කැපවී 
කට යුතු කරති.   

ඇතැම වැරැදි වැට හීම හා අදූ ර ෙ රශීන්දේ 
උසි ගැ න්වීම නිසා ෙශක ගණ නා වක් අන්ත වාදී 
කණ්ා යම දමරට විවිධ ජාතීන් අතර සහ දයෝ
ගය පළුදු කිරී මට මාන බැලූහ. එදහත සමස්ත 
දපාදු ජන තාව එහි සැබෑ තතු වටහා ගතහ. 
එකට එකම මව කදේ දූ පුතුන් දමන් ජීව
තවන්දන් එබැ විනි. දීපා වලී ඒ මහි මය කියා පාන 
තවත එක් අව ස්්ා වකි. සදහෝ ෙ ර තවදේ අගය 
මතු කර න්නකි. ඊට බාධා පමු ණු වන අඳුර පලවා 
හරි න්නකි. ආදලෝ කය පතු ර ව න්නකි. ධරමය 
රජ යන දහට කට මඟ දපන්ව න්නකි. ඉඳින්, 
දමදින දමරට සිය ේල න්ටම අති ශය වැෙ ගත 
වන දින යක් වන වග අවි වා දි තය.  

- නුවන් ජය වි ක්රම    

කලා ක රු වන් කියන්දන් යම ප්කා ශ න යක් කර
න්දනක්. එදස්ත නැති නම යම ප්කා ශ න ය කට දායක 
වන්දනක්. ඔවුන් රසික මනස සුව පත කර න්නට 
විශාල දමදහ ව රක් කරන දකාට සක්. එවන් කලා ක
රු වන්දේ දුක සැප දසායා බලා උෙේ කරන ලිංකාදේ 
එකම ආය ත නය සිංස්කෘ තික කට යුතු දෙපා රත දම
න්තු වයි.  

වරත මා නදේ සිංස්කෘ තික කට යුතු දෙපා රත දම
න්තුදේ සිටින සිංස්කෘ තික අධ්ය ක්්ෂ ව රිය සමඟ එහි 
කාරය මණ් ල යත සමස්ත ලිංකා වාසී සියලු දිස්්රික් 
සහ ප්ාදේ ශීය සිංස්කෘ තික නිල ධා රින්දේ කැප වීම 
සහ වෘතතීය නිපු ණ තවය නිසා කලා ක රු වන්දේ දුක 
සැප විමසා වවද්යා ධාර, මූල්යා ධාර, මර ණා ධාර හා 
විවිධ සුභ සා ධක ආධාර නිදව ස ටම දගාස්  දෙන්දන් 
කලා ක රු වන්, දම රදේ ජන විඥා නය දවනස් කරන 
ප්ාමා ණික දැනුම ඇති කලා අිංශ යන්හි නිපු ණ තව යක් 
ඇති සැබෑ හෘෙ යාිං ගම දසෞන්ෙ රය වා දී න්යැයි සිතන 
නිසාය.  

දම සඳහා අග මැති, රායෙ ඇමැති දැන දහෝ 
දනාදැන උෙේ කරන අතර දේශ පා ලන අධි කා රින්ට 
රදේ සිංස්කෘ තික කට යුතු හා කලා කට යුතු අදන
කුත සිංව රධන කට යුතු හා සමා නව දියුණු කළ යුතු 
යැයි කිසිඳු උප දේ ශ ක දයක් දනාකි යන්දන් ජීවි ත ය
ටම නාට්ය යක්, චි්ර ප ට යක් බලන්දන් නැති අය විය 
හැකිය. සරව පිතතල දබාරු දසෝබන, වවවරණ 
දසෞන්ෙ රය යන් දේශ පා ලන ඇතතන්ට තිදබන 
නිසා ඔවුන්ට කව දා වත සැබෑ ය්ා ර් වාදී නිරමාණ 
රස වි ඳී මට දනාහැකි වී ඇත. අෙ පාරලි දම න්තු දේෙ 
සිංස්කෘ ති යක් නැත. සභ්ය තව යක් නැත. එදහම දහාඳ 
සිංස්කෘ ති යක් තිේබා නම බලු කතා, බූරු කතා, කුණු
හ රුප කියන්දන් නැත. සදහෝ ෙ ර තව දයන්, සහෘ ෙ යන් 
දලස අදප රට දියුණු කරමු මචිං ,සදහෝ ෙ රයා,දලාකු 
අයිදේ,මේලිදේ කියා දබාදහාම එක මු තු දවන් 
දලෝකදේ දවනත රට ව ේවල පාරලි දමන්තු වදේ 
සිංහි ඳි යා දවන් රට දියුණු කරන්න තිබුණා.දලෝකදේ 
දවන රට ව ේවල සිංස්කෘ තික සහ කලා කට යු තු ව ලට 
මුේ තැන දෙන්දන් ඔවුන් රදේ දපර ග ම න්ක රු වන් 
දමන්ම අය හ ප තින් යහ පත නිරමා ණය කිරීදම පුදරෝ
ගා මින් නිසාය. වරත මා නදේ රදේ ඇති වී තිදබන 
ආරථික හා දේශ පා ලන හා සමා ජ මය ක්ා වැටීම යම 

මේට මින් දහෝ අවම කිරී මට හැකි යා වක් තිදයන්දන් 
කලා ක රු ව න්ටය.(කිසිදු පක්්ෂ ය කට කදේ යන කලා
ක රු වන්ට දනාව)   

රදේ අධ්යා ප නය ක්ා වැටී මට දේතු වූ වග කිව 
යුතතන්ට ෙඬු වම කරන්න දහෝ උල තියන්න යන
වට ව්ා, හැකි පම ණින් ෙරු වන්දේ අනා ගත අභි
වෘ ේධිය දවනු දවන් ඔවුන්දේ මාන සික මේටම උසස් 
කිරීම, කලා ක රු වන් හා කලාව දවනු දවන් දපනී 
සිටි න්නන්දේ ප්ශස්ත කාරය භාර යක් දේ. එදහත 
සිදු වන්දන් දවනස් දෙයකි. එබැ වින් සිංස්කෘ තික 
අමා ත්යිං ශය හා සිංස්කෘ තික නිල ධා රින්දේ නිර න්තර 
සුවි දේ්ෂ දාය ක තවය බිම මේටදම සිටින පාසේ ෙරු
වාදේ සිට වැඩි හි ටි යන් ෙක්වා දිය යුතුයි.   

ඇතත ටම සිංස්කෘ තික දෙපා රත දම න්තු දවන් 
දවන්දන් දමාකේෙ කියා කවුෙ ෙන්දන් ..? අවු රු ේෙ
කට වතා වක් දින ෙරශ න යක් අනුව කලා ය තන තරග 
පවතවා කලා ය තන ආධාර දෙන එක, ..... විවිධ කලා 
අිංශ සඳහා වාරෂික සමමාන උදළල සිංවි ධාන කිරීම 
හා සමමාන දීම..... සිංස්කෘ තික හා උරු මය රැක ගැ
නීදම විදේ්ෂ ව්ාපෘති කිරීම පම ණයි කලා ක රු වන් 
ෙන්දන්.   

වාරෂි කව මිලි යන හැට හැතතෑ වක් කලා ක රු
වන්දේ අප හ සු ක මව ලදී, අමා රු ක මව ලදී දෙනවා 
කියලා ෙන්දන් එම මූල්යා ධාර ලබා ගන්නා කලා ක
රු වන් විත රයි.එදස් එවැනි ආධාර දනාලැ බුණ අය 
දබාරු වට ආණඩු ව ලට දසායා බලන්දන් නැතිව බැන 
වඳි මින් සිටි නවා. ගදම මන්්රී ව රයා කලා ක රු දවක් 
අස රණ වුණාම රුපි යේ දෙතුන් දාහක් මහ දලා කු වට 
ගිහින් දීලා ද�ාදටෝ ගහලා පතතදර දාලා, රෑට නිවුස් 
බලන්න කියා මළ දග ෙර අය ටත කිය ලයි යන්දන්.   

එදහත ප්ාදේ ශීය දේකම කාරයා ලදේ ඉන්න 
සිංස්කෘ තික නිල ධා රින් දිස්්රික් සිංස්කෘ තික නිල ධා
රින් හා එක තුව කලා ක රු වන්දේ දුක සැප දහායලා 
බලලා, වියළි ආහාර මළු දීලා, වවද්යා ධාර හැටි යට 
රුපි යේ ෙහ දාදේ සිට ලක්්ෂය ෙක්වා දෙනවා කියා 
දබාදහෝ දෙදනක් කෘත දේ දි තවය ඵල කරන්දන් 
නැහැ. ඒක ගදම මන්්රීත ෙන්දන් නැහැ. එදහම 
අස නී ප ව ලට වවද්යා ධාර දෙන සිංස්කෘ තික කට
යුතු අමා ත්යිං ශදේ ඇතතන්ට දබාදහෝම ස්තූතියි පින් 
කියලා කිය න්නත දිව නැදවන් නැති කලා ක රු දවාත 

අදප රදේ ඉන්නවා. ඔවුන් පව සන්දන් ඔය දේවේ 
සිංස්කෘ තික දෙපා රත දම න්තුදේ නිල ධා රින්දේ නිල 
රාජ කා රි යක් නිසා ස්තූති කරන්න ඕනෑ නැති බවය. 
එදහම බැලු වාම ලිංකාදේ දෙපා රත දම න්තු වල 
කාරයා ල වල සිටින රායෙ නිල ධා රින්, ක්දෂ්ර නිල ධා
රින් අවිං කව හෙ ව තට එක ඟව රදේ යහ පත උදෙසා 
දහෝ, අඩු ගාදන් තම ආය ත නදේ යහ පත උදෙසා දහෝ 
හරි හමන් විදි යට රායෙ දස්වය කළා නම අෙ දම රට 
දකාදහෙ තිදබන්දන්.සම හ රක් ආය ත න වල ක්දෂ්ර 
නිල ධා රින් ක්දෂ්රදේ හතර මායි ම වත ෙන්දන් නැහැ.
ඉන්න මිනිස්සු ෙන්දනත නැහැ. දලාකු දලාකු නිල
ධා රින්දේ බල පුළු ව න්කා ර කම හා හිත ව තකම අනුව 
තමයි රාජ කාරි කරන්දන්. සම හ රක් අය දගෙර 
ඉඳලා කුඹුරු වැ් කර මින් ,ටියු ්ෂන් පන්ති පව තව
මින් ,අහ වේ රාජ කා රි යට එදින සහ භාගි වුණා කියා 
ගමන් විය ෙම නම අනි වා රය දයන් ගන්නවා.එේවා 
දහායලා බලන්න කවු රු වත නැහැ. නියා ම න යක් 
සිේධ දවන්දන් නැහැ.   

සිංස්කෘ තික කට යුතු දෙපා රත දම න්තු දවන් සක්රිය 
දලස කලා ක රු වන්ට සිදු වන දස්වාව පිළි බ ඳ වත, මිලි
යන ගණන් මූල්ය ප්ති පා ෙන දිස්්රික් මේට දමන් දීම 
පිළි බ ඳ වත, මාධ්ය දයන් කතා දනාකි රීම පිළි බඳ මට 
ඇතදත කන ගා ටු වකි. දමාකෙ දබෝක්කු වක්, පාල
මක් , පාරක් විවෘත කරන එක දබාරු පමදපෝරි ගහලා 
රට ටම දපන්නු වාට, කලා ක රු වන් සහ කලා ක රු වන් 
දගවන ජීවිත සටන පිළි බඳ විේයුත, මුද්රිත මාධ්ය ව
ලින් කතා කිරීම අඩු වීම පිළි බ ඳව අපට ඇතදත බල
වත කන ගා ටු වකි. අව ර ග නදේ කලා නිරමාණ ජන
ගත කර මින් දලාකු තැනක් දෙමින් ජන මනස අවුේ 
කිරීම නවතා මිනි සුන්දේ දසෞන්ෙරය බ් ගින්න නිවා 
ෙමන්න රදේ හැම දෙ නා ටම යහ පත සිතු විලි ඇති
දේවා. අඩු ගාදන් සිංස්කෘ තික නිල ධා රින්ට මීට ව්ා 
දකාන්ෙ දකළින් තියා දගන තව තවත කලා ක රු
වන්ට උෙේ කරන්න තම බල ප්දේ ශදේ සිංස්කෘ තිය 
හා කලාදේ සැබෑ ප්ග ම න යක් ඇති කිරී මට අවශ්ය 
තාක්්ෂ ණික පහ සු කම ලබා දීම උතතුිංග කට යු තතකි.  

�ොට්ය නේදී දිමුතු චින්්තක   
“නදන්න�ක් �ෑ එක්නක �යි” �ොට්යනේ අධ්යක්ෂ    

සංසකකෘ තික කෙ යුතු නද්පො ර්්ත නම න්තුව රෙ ෙම ආද ර්්ශ යක් ද ...

අඳුර ්පරදා 
ආනලෝ කය උදා  ව� දී්පො වලී

නයෙෂ්ඨ මොධ්ය නේදි
අතුල ්බණ්ොර
අභො ව ප්ොප්ත නවයි

දටලි නාට්ය කැමරා ශිේපී අිංජුල මධු ්ෂාන් මහ තාදේ පියා ණන් වූ මැේකම ස්ටැන්ලි මහතා අභා
ව ප්ාපත විය. අව සන් කට යුතු අෙ (04) පස්ව රුදේ ආන ප ේලම ආදා හ නා ගා රදේ දී සිදු දකදර.  


