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The monthly get together of the SLMC for the month of November was held at the “Vishmithapaya” on 27/11/2016 
commencing around 10.15 am. 
Members present:  Joy de Silva, D.D.C. Heendeniya, Chandrasena Gamage, Amarasiri  Wijesinghe, Asanka K. Pathirana, 
Chenul Perera, Chrisantha Silva, Devsiri Fernando, Keerthi Weerawardena, Lalith Wickremasinghe, Priyantha Gamage, 
Rajitha Ratnapala, Rohan Jayasekara, Ronald de Alwis, Shanil Daniel, Shelton Jayasekera, Vasantha Siriwardena, 
Wilhelm Perera. The notices of absence were received from H. D. N. Gunasekera, Suranjith De Soysa and Thusitha 
Jayasekera. 
 
The proceedings started with one minute silence. EVP Devsiri welcomed the gathering. President Rohan mentioned some 
important aspects of stage performances and suggested to watch videos of foreign magicians and learn from those. He 
further said that it is always important to have a story line when performing. Make-ups and the way you dress are as 
important as your act. Then the President Rohan Jayasekera administered the oath of secrecy to new junior member 
Shanil Daniel Peiris. 
 

The star performer for the month was “Trixie, the Wonder Girl” (Roshini Jayasekera). She started the show with silk 
magic tricks and this was followed with money production act. Thereafter she did the trick of preparing a cocktail with 3 
different liquids in 3 glasses, mix those and thereafter restored to original glass contents. She concluded her act by 
producing umbrellas. 
 
Next it was the CIA Ronald who addressed the gathering. He announced that starting from January 2017 there will be an 
addition to the monthly training sessions. This is mainly on how to present a magic show in a dramatic way. Under this he 
is planning to conduct training on topics such as speech during a magic shows, how to get the attention of the audience, 
how to interact with the audience, how to handle an unexpected situation and proper movements on the stage. He also 
mentioned about the AGM 2017 and requested the volunteers for the board. 
 
It was the time for member performances. President Rohan started the performances with a trick of find the selected 
card. He also did the vanishing of a card pack. This was followed by Chenul Perera who did card to money and several 
other card tricks. The next performer was Priyantha Gamage. He did a trick using a torch and a silk. He exchanged the 
batteries inside the torch with the silk. The next performer Chandrasena Gamage explained some of the features of  
currency notes. Thereafter he cut and restored a Rs.1000/= currency note. Asanka K. Pathirana also did the exchange of 
Ace of Hearts card trick with an assistant. The new junior member Shanil Daniel was the next performer. With an 
assistant he did a card trick that involved change of places of 2 cards. Finally Keerthi Weerawardena did a mental magic 
of numbers with assistants. 
 
VP Shelton Jayasekera explained the trick of the month which was cut and restore of a paper using rubber solution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The treat for the day was sponsored by Asanka K. Pathirana who celebrated his birthday in November. 
The proceedings of another interesting day came to an end around 12.30 pm. 
 
Recorded by:  Chrisantha Silva 

 

  

SLMC Monthly Get-together, November 2016 
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“The Magic Warrior” confronts with the blissful “Battle of Life” 
President, I.B.M. Ring 139, Trevin Hannibal (aka Hannibal- ‘The Magic Warrior’), 
tied the nuptial knot with Ransini early this month.  
All these days he has been doing ‘magical knots’, either vanishing or dissolving. 
This time it is real.  
 

‘The Wand’ wishes them both a blissful wedded life with more & more Magic. 
 
 
 

 
 

 

FINAL NOTICE 
ANNUAL GENERAL MEETING - 2017 

SRI LANKA MAGIC CIRCLE 

 Notice is hereby given that the 95TH AGM of the Sri Lanka Magic Circle will be held on Sunday 12th February 2017 
at “Vishmithapaya” 156 Templars Road, Mt. Lavinia commencing from 9.30a.m., followed by Lunch. 

 

 Resolutions: Any member in ‘Good Standing’* could send resolutions by registered post directly to the General 
Secretary Mr. Chrishanta Silva,  360/4, Samagi Mawatha, Welisara, Ragama to reach on or before 9th January 2017.  
One may Email him to:  chrisanthaslv@gmail.com 

 

 Any member in good standing willing to serve on the SLMC Board can send his/her name to the General Secretary. 
Positions: Posts of Advisor, President, 06 Vice Presidents, General Secretary, Deputy Gen. Sec, Hony Treasurer, Asst 
Treasurer, Editor of Wand, Hony Librarian, Chief Internal Auditor, Committee Members 

දැනුම්දීමයි 
 

ශ්රීම ලංක  ා මැජික්  වය 1922 ලං– ලං2017 
95 වන ලංවාර්ෂි  ලංමහා ලංසභාව ලං ලං- ලං2017. ලංපෙබරවාරි ලං12 ලංදින 

පෙරවරු ලං9.30 ලංට ලං, ලං‘විශ්මිතොපේදී’ ලංෙැවැත්පේ. 
 
ස වත්සර ලංසභාව ලංසඳහා ලංඉදිරිෙත් ලංකිරීමට ලංබකාපෙොපරොත්තු ලං

වන ලංපයෝජනා ලං2017 ලංජනවාරි ලං9 ලංදිනට ලංප්රමථමම ලංරරු ලංපක ම් ලං

තුමා ලංපවත ලංකැපබන්නට ලංසකස්වන්න. 
 
වැඩි ලංවිස්තර ලංසඳහා ලංඉ ගිරිසි ලංනිපේදනය ලංපවත ලංපයොමු ලංවන්න. 
 

2nd AD Gunasekara  
4th   Palitha Jayasinghe 
9th  Wilhelm Perera 
18th   Trevor J. Anthony 
19th  Trevin Hannibal 
22nd Noel Ananda 
23rd  Udara Jayasinghe 
25th  Ms.KAD Pushpakanthi 
27th Sumangala Silva 
29th  Keerthi Weerawardane 
 

Good standing* Membership. 
 
Members who are in arrears of Subscriptions & Service Fees should settle all dues up to Year 2016,  before 29

th
 December to be 

considered to be in good standing. Debtors’ letters were already posted. Please verify from Treasurer on 0779879274 
 
Junior Members & Ordinary Members in arrears up to 02 years will be terminated with effect 1

st
 Jan 2017 and those in arrears for 

Year  2016 will be terminated by 31
st

 March 2017 and will not have voting rights at the AGM since they are “not in good 
standing”. 
 
Life Members in arrears of Service Fees up to 02 years will be transferred to ‘Life Member Reserve List’ with effect 1

st
 Jan 2017 

and will lose ‘Seniority Rights’. Those in arrears for Year 2016 will not have voting rights since those are “not in good standing” 
too.         

New Member 
Master  Shanil D. Peiris, of Hirana, Panadura is the new member joined the Circle. ‘The Wand’ welcomes him to the world 
of magical mysteries and wishes him ‘Good Luck’!  
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HISTORY OF MAGIC ලං– ලංVI මැජික් ලං කාපේ ලංඉතිහාසය ලං- VI 

Early ලංAmerican ලංMagicins  ඇපමරි ානු ලං කාෙපේ ලංමැජික් 

ප ොපකොම්බස් ලං විසින් ලංඇපමරි ා ලං මහාද්වීෙය ලං පනොපහොත් ලං ‘නව ලං පකෝ ය’ ලං හඳුනාරනුපේ ලං 15 ලං සියවස ලං අරදීය. ලං 16-17 ලං වන ලංසියවස් ලං වකදී ලං

යුපරෝපීයයන් ලංඇපමරි ාවට ලංස ක්රහමයය ලංවී ලංතැන ලංතැන ලංජනෙද ලංඇති ලංවිය. ලං යුපරෝපීයයන්පේ ලංෙැමිණීමට ලංපෙර ලංසිටි ලංමුක ලංෙදි චි ලං රුවන් ලං

අතරද ලංවිවිධ ලංවිශ්වාස ලංඇදහිලි ලංපමන්ම ලංමායා ලංවිදයාවන්ද ලංබහුකව ලංෙැවතිණි. ලංskin-walkers ලංනමින් ලංහැඳින්වූ ලංවිවිධ ලංසතුන්පේ ලංස්වරූෙය ලංට ලං

පවස් ලංමාරු රරත ලංහැකිවූ ලංමායා රුවන් ලංපිළිබඳව ලංඇපමරි න් ලංජන තා ලංවක ලංසඳහන්ය. ලං 
 
ස්ොඤඤය ලංවිසින් ලංආක්රහමයය ලං ර ලංවිනාශ ලං ර ලංදමන්නට ලංපෙර ලංඉතා ලං

දියුණු ලං තත්වය  ලං ෙැවතී ලං දකුණු ලං ඇපමරි ානු ලං ඉන් ා ලං ශිෂ්ටාචාරය 
(Inca ලං Civilization) ලං තුකද ලං විවිධ ලං ආ ාරපේ ලං ඇදහීම් ලං  ලං සහ ලං මායා ලං

ස ස් ෘතියක් ලං ෙවතින්නට ලං ඇත. ලං ශාමන්වරු ලං (Shamans) ලං නමින් ලං

හැඳින්වූ ලංසියකක ලංදත් ලංමායා ාරී ලං ලංපුජ  ලං ණ්ඩායමක් ලංරැන ලංද ලංසඳහන් ලං

වන ලංනමුත් ලංවැඩිදුර ලංපතොරතුරු ලංපසොයා ලංයාමට ලංපනොහැකි ලංවිය. ලං (Lota ලං

Vase ලංමුකධර්මයට ලංසමානව ලංනිෙැයුණු ලං  ලං ‘Inca ලංPot’ ලංනමින් ලංප්රමචලිත ලං

මැටි ලං බඳුනක් ලං අදටත් ලං දකුණු ලං අපමරි ානු ලං ‘ඉන් ා ලං ස චාර  ලං

 කාෙයන්හි’ ලංසිහිවටන ලංපවළඳසක ලංවක ලංබහුකව ලංදක්නට ලංඇත.) ලං 
 
 

 

 

 

 
 

උතුරු ලංසහ ලං දකුණු ලංඇපමරි ාවක ලං ස්වපද්ශි යන් ලංපවතින් ලං දුටු ලං විවිධ ලං ඉන්ද්රකජාලි  ලංසිදුවීම් ලං පිළිබඳව ලංආක්රහමණි  ලංයුපරෝපීයයන් ලංවුනන්පේ ලං

සටහන් ලංහා ලංපෙොත් ලංෙත් ලංතුක ලංසඳහන් ලංපේ. ලංපම් ලංපිළිබඳව ලංවැඩිපුර ලංසඳහන් ලංවන්පන් ලංකිතුනු ලං පතෝලි  ලංමිෂනාරිවරුන්පේ ලං ලංසටහන් ලංතුකය. ලං

Milbourne ලංChristopher ලංපේ ලං‘The ලංIllustrated ලංHistory ලං ලංof ලංMagic’ ලංහි ලංපමවැනි ලංසටහන් ලංපිළිබඳව ලංවිපශේෂපයන් ලංදක්වා ලංඇත. ලං 
 
Gabriel ලංSagard-Theodat ලංනම් ලංප්රම ශ ලංමිෂනාරිවරයා ලං1623 ලංදී ලංතම ලංවර්තාව  ලංදක්වා ලංඇති ලංපද් ලංඅතර, ලංඅතෙය ලංරැටරසා ලංකුඩාරමක් ලංතුකට ලං

දමන ලංමන්ත්රg ාරපයකු ලංුතතාත්මයන්පේ ලංබකපයන් ලංකුඩාරම ලංපසකවීම ලංවැනි ලංපද් ලංසඳහන්ය. ලංපමම ලංසිදුවීම ලං‘Escape’ ලංමුකධර්ම ලංතුලින් ලංෙහදා ලං

දීමට ලං හැකි ලං අතර ලං ‘Devanport ලං Brothers’ ලං ඉදිරිෙත් ලං  ළ ලං ‘Spirit ලං Cabinet’ ලං අ රයට ලං සමාන මක් ලං ද ලං පෙන්වයි. ලං තවද ලං වුනහු ලං

‘Teleportation’ ලං (තැනකින් ලංතැන ට ලංපුද්රකපයකු ලංපහෝ ලංයම් ලංවස්තුවක් ලංඅදුර්ශමානව ලංරමන් ලංකිරීම ලංපහෝ ලං රවීම) ලං වැනි ලංපද් ලං  ලං සදහන් ලං

 රයි. ලංප පනකුපේ ලංහිස ලං ඳින් ලංපවන්ප ොට ලංයලිත් ලංසවි ර ලංදැක්වීම ලංවැනි ලංක්රි්යාවන්ද ලංපමම ලංආරමි  ලංපුද ලංජාජා ලංතුකදී ලංසිදුවූ ලංබවට ලංපතොරතුරු ලං

ඇත. ලංඒ ලංReginold ලංScot ලං‘Discoveries ලංof ලංWitchcraft’ ලංතුක ලංදක්වා ලංඇති ලංෙැහැදිලි ලංකිරීමට ලංසමාන ලංක්රහමයක් ලංභාවිතපයනි. ලංලී ලංපෙට්ටියක් ලං

තුක ලංසිර ර ලංආදාහනය ලංකිරීමට ලංසැකැස්වූ ලංතරුණිය පේ ලංආත්මය ලංපිළිස්සුම් ලංපුළුටු ලංරඳ ලංඑද්දිත් ලංගී ලංරයනු ලංඇසුණු ලංබවත් ලංඅනතුරුව ලංඇයපේ ලං

අස්ථි ලං ප ොටස් ලං සහ ලං අළු ලං ද ලං දක්නට ලංකැබුණු ලංබවත්, ලංනමුත් ලං ෙසුව ලංඇය ලංනිරුෙද්රිදතව ලං පවනත් ලංතැනකින් ලංමතුවූ ලං බවත් ලං එවැනි ලං සිදුවීමක් ලං දුටු ලං

ප ොපකොම්බියානු ලංවිශ්ව ලංවිදයාකපේ ලංආචාර්ය ලංවරපයකු ලංවූ ලංDr. ලංFranz ලංBoas ලංඑය ලංෙැහැදිලි ලං රමින් ලංවාර්තා ලං ර ලංඇත. 
 
ඉහත ලංඅවස්ථමාව දී ලංද ලංමා ලංසඳහන් ලං ළ ලංෙරිදි ලංපම් ලංපබොපහෝ ලංපතොරතුරු ලංඇත්පත් ලංබටහිර ලංපකෝ පේ ලංවාර්තා ලංතුකය. ලංආසියානු ලංඅප්රිර ානු, ලංදකුණු ලං

ඇපමරි ානු ලං කාෙ ලංතුක ලංසිදුවූ ලංවිශ්මය ලංජන  ලංපද් ලංපිලිබඳව ලංලිඛිත ලංවාර්තා ලංඅවම ලංඅතර ලංපබොපහෝ ලංපද් ලංෙැවපසන්පන් ලංජන ලං තා ලංතුලිණි. 
 
ඇපමරි ානු ලං කාෙපේ ලංයුපරෝපීයයන්පේ ලංජනෙද ලංබිහිවීමත් ලංසමර ලංතදබක ලංපකස ලංමිෂනාරි ලංබකෙෑම් ලංඇතිවූ ලංඅතර ලංආරමි  ලංොරිශුද්ධතාවය ලං

පිළිබඳව ලංදැඩි ලංඅවදානයක් ලංදැක්වූ ලංබව ලංසඳහන්ය. ලංපම ක ලංප රුණු ලං වර ලංආ ාරපේ ලංපහෝ ලංඅද්භූත, ලංපහෝ ලංරැවටීම් ලංසහරත ලංවිපනෝදාත්ම  ලං

පහෝ ලංක්රි්යා ාර ම් ලංයක්ෂයාපේ ලංබකෙෑමක් ලංමත ලංප පරන ලංපද් ලංපකස ලංසක ා ලංබැහැර ලං රන ලංකදී. ලංපම් ලංපහේතුව ලංනිසා ලංඇපමරි ාව ලංතුක ලංමැජික් ලං

ශිකපීන් ලංමතුවීමට ලංබාධා ලංඇතිවිය. ලංවිවිධ ලංජනෙද ලංවකදී ලංවිවිධ ලංමට්ටපම් ලංප්රමතිචාර ලංකැබුණි. ලංසමහර ලංජනෙද ලංවකදී ලංමැජික් ලං රුවන් ලංදඬුවමට ලංකක්වූ ලං

අතර ලංසමහර දී ලංවුනනට ලංෙහර ලංදී ලංෙකවා ලංහරින ලංකදී. ලංයම් ලංෙමය  ලංඅනුග්රේහයක් ලංකැබුණු ලංජනෙද ලංද ලංවිය. 
 

යුපරෝෙපේ ලංප්රමසිද්ියය ට ලංෙත් ලංඇපමරි ාපේ ලංඋෙත ලංකද ලංමුකම ලංමැජික් ලංශිකපියා ලංJacob ලං

Mayer ලං(b ලං1734 ලං) ලංය. ලංඉහත ලංපහේතු ලංනිසාමපදෝ ලං18 ලංසියවස ලංමැදදී ලංයුපරෝෙයට ලංෙැමිය ලං

Jacob ලංPhiladelphia ලංපකස ලංයුපරෝෙය ලංතුක ලං ලංතම ලංනාමය ලංස්ථමාපිත ලං රන්නට ලංසමත් ලං

විය. ලං යුපරෝෙපේ ලං පුරා ලං විවිධ ලං රටවක ලං රාජකීයයන් ලං ෙවා ලං පිනවූ ලං පමොහු ලං නැවත ලං

ඇපමරි ාවට ලංගිය ලංබවක් ලංසඳහන්ව ලංපනොමැත. ලං1774 ලංදී ලංජර්මන් ලංබසින් ලංරචිත ලං‘Kleines ලං

Tractalein ලං seltsamer ලං approbirter ලං Kunststucke’ ලං (Little ලං treatise ලං of ලං

strange ලං and ලං suitable ලං feats) ලං නම් ලං මැජික් ලං අ ර ලං ඇතුකත් ලං පමොහුපේ ලං පෙොත ලං

ඇපමරි ානුපවකු ලංඅතින් ලංලියැුනණු ලංමුකම ලංමැජික් ලංපෙොත ලංපකස ලංද ලංසැකපක්. ලං 
 
 

1776 ලංඇපමරි ා ලංඑක්සත් ලංජනෙදය ලංබිහිවීමත් ලංසමර ලංකද ලංස්ථමාවර ලංභාවය ලංප්රමපයෝජනයට ලං

රත් ලංයුපරෝපිය ලංශිකපින්. ලංඇපමරි ාවට ලංතම ලංදර්ශන ලංරැපරන ලංගිය ලංඅතර ලංමුලින් ලංම ලංගිය ලං

ශිකපීන් ලංපකස ලංSignor ලංFalconi ලං (1780-1816), ලංAndrew ලංOehler, ලංPeter ලංGardiner(1750-1780), ලංHyman ලංSaunders, ලං John ලං

Eugene ලංLeitensdorfer, ලංJohn ලංRannie ලංයන ලංනම් ලංසඳහන් ලංපේ. ලං 
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Hyman ලංSaunders ලංජර්මන් ලංජාති පයකු ලංබවත් ලං18 ලංසියවස ලංඅරදී ලංඇපමරි ානු ලංජනෙද ලංවක ලංතම ලංදර්ශන ලංදැක්වූ ලංමැජික් ලංශිකපිපයකු ලංබවද ලං

දැක්පේ. ලංනරඹන්නකුපේ ලංපතොප්පියක් ලංතුලින් ලං ‘Pancake’ ලංමැවීම ලංවැනි ලංඅ ර ලංඉදිරිෙත් ලං ළ ලංබවත් ලංසඳහන්ය. ලංPeter ලංGardiner(1750-

1780) ලං නම් ලං ශිකපිපයකු ලං රැනද ලං සඳහන් ලං වන ලං අතර ලං පවනත් ලං විස්තර ලං පසොයාරැනීමට ලං පනොහැකි ලං විය. ලං Andrew ලං Oehler ලං ද ලං ජර්මන් ලං

සම්භවයක් ලංසහිත ලංඇපමරි ානු ලංජාති පයකු ලංබවත් ලං 1781 ලංආසන්න ලං ාකපේ ලං දී ලංමධයම ලංඇපමරි ානු ලංසහ ලං ැරිබියන් ලංදුෙත් ලංවක ලං දර්ශන ලං

ඉදිරිෙත් ලං ර ලංඇති ලංඅතර ලංවහුපේ ලංභූතාත්ම ලංදර්ශන ලංපහේතුපවන් ලංමැක්සිප ෝහිදී ලං ලංසිර ලංදඬුවම් ලංවිඳීමටද ලංසිදුවූ ලංබව ලංසඳහන්ය. ලං1811 ලංදී ලංෙක රනු ලං

කැබූ ලංOehler ලංපේ ලංජිවිත ලංඅත්දැකීම් ලං‘The ලංLife, ලංAdventures ලංand ලංUnparalleled ලංSufferings ලංof ලංAndrew ලංOehler’ ලංඇපමරි ානු ලං

මැජික් ලංශිකපිපයකු ලංවිසින් ලංලියන ලංකද ලංප්රමථමම ලංAutobiography ලං ෘතිය ලංපකස ලංද ලංසැකපක්. 
 

Richard ලංPotter, ලංthe ලංfirst ලංAmerican ලංMagician ලංto ලංgain ලංfame ලංin ලංhis ලංown ලංcountry ලං 
 
ස්ප ොට්කන්ත ලං ජාති  ලං John ලංRannie ලං (1769-1820) ලං මැජික් ලං සහ ලං ventriloquist ලං ශිකපිපයකි. ලං 1801 ලං සිට ලං 1811 ලං දක්වා ලං ාකය ලං තුක ලං

අපමරි ාව ලං පුරා ලං දර්ශන ලං දක්වා ලං ප්රමසිද්ියයට ලං ෙත් ලං Rannie ලං 1811 ලං දී ලං විශ්රාාම ලං රත්පත් ලං තම ලං සහාය යා ලං පකස ලං  ටයුතු ලං  ළ ලං අප්රිර ානු ලං

ඇපමරි ානුපවකු ලංවූ ලංRichard ලංPotter, ලංතම ලංඅනුප්රමප්ති යා ලංබවට ලංප්රම ාශ ලං රමිනි. ලං 
 

අපමරි ා ලං එක්සත් ලං ජනෙදපේ ලං නම ලං රැඳුනු ලං ෙළමු ලං  ලං ඇපමරි ානු ලං

මැජික් ලං තරුව ලං පකස ලං පිළිරන්පන් ලං පමොහුය. ලං Richard ලං Potter ලං

(1783-1835) ලංතම ලංබිරිඳ ලංSally ලංසමර ලංඉතා ලංසාර්ථම  ලංඅයුරින් ලංමැජික් ලං

සහ ලංventriloquism ලංඉදිරිෙත් ලං රමින් ලංවිශාක ලංධනයක් ලංඉෙයූ ලංඅතර ලං

1814 ලංදී ලංවිශාක ලංඉඩම් ලංප්රමමායයක් ලං ලංමිකට ලංපරන ලංපරොවිෙකක් ලංඅරඹා ලං

මන්දිරයක් ලං ද ලං ඉදි ළ ලංබව ලං සඳහන්ය. ලං (අදටත් ලංඇපමරි ා ලං එක්සත් ලං

ජනෙද ලං උතුරු ලං දුම්රිය ලං මාර්රය ලං පමොහුපේ ලං පරොවිෙක ලං හරහා ලං රමන් ලං

 රයි. ලං New ලං Hemisphire ලං හි ලං පිහිටා ලං ඇති ලං  ලං ‘Potter ලං Place’ ලං

දුම්රිය ලං ස්ථමානය ලං වහු ලං නමින් ලං නම් ලං  ර ලං ඇති ලං බවත් ලං ඒ ලං අසකම ලං

Richard ලං සහ ලං Sally ලං Potter ලං පේ ලං පසොපහොන් ලං ප ොත් ලං ද ලං දක්නට ලං

කැපබන ලංබවත් ලංසඳහන්ය. ලංවහුපේ ලංමන්දිරපේ ලංනටබුන් ලංද ලංනුදුරින් ලංම ලං

ඇත. ලං (උත්සාහ ලං  ළද ලං Richard ලං Potter ලං පේ ලං යයි ලං පිළිරතහැකි ලං

චායාරූෙයක් ලං  ලං පසොයාරැනීමට ලං පනොහැකි ලං විය. ලං Harry ලං Potter ලං

 තා ලංමාකාව ලංරචනපේදී ලංJ.K.Rowling, ලං‘Richard ලංPotter’ ලංයන ලං

නමින් ලංයම් ලංඅභාශයක් ලංරත්තා ලංදැයි ලංපනොදනිමි.) 
 
 

Singor ලංAntonio ලංBlitz ලං(1810-1877) ලංයනු ලංතම ලංරට ලංතුක ලංපකොකු ලං

පිළිරැනීම ට ලං කක් ලං පනොවූ ලං බ්රිැතානය ලං ජාති  ලං මැජික් ලං ශිකපිපයකි. ලං

දක්ෂ ලං ventrioloquist ලං ශිකපිපයකුද ලං වූ ලං පහපතම ලං 1834 ලං තුරුණු ලං

විපේදීම ලං තම ලං ස්ප ොට්කන්ත ලං ජාති  ලං බිරිඳ ලං සහ ලං Bobby ලං the ලං

talking ලං doll ලං සමර ලං ඇපමරි ාවට ලං ෙැමිය ලං එහිදී ලං ඉහළ ලං

ප්රමසිද්ියය ට ලංෙත් ලංවිය. ලංබ්රිැතානයයට ලංෙැමිණි ලංීනන ලංශිකපීන් ලංපවතින් ලං

පිඟන් ලං ර විපම් ලංක්රහමය ලංඋරත් ලංවහු ලංතම ලංදර්ශන ලංවකදී ලංවිපනෝදයට ලං

සහ ලංසිනහවට ලංමුලි ත්වය ලංදීම ලංමගින් ලංපප්රමේක්ෂ  ලංආ ර්ෂයය ලංදිනා ලං

රත්පත්ය. ලං වහුපේ ලං අපනක් ලං ප්රමමු  ලං අ රය ලං වූ ලං Bullet ලං Catching ලං

Trick ලං මගින් ලං ද ලං නරඹන්නාට ලං හාසයය ලං සහ ලං විපනෝදය ලං සැෙීමමට ලං

සමත් ලංවිය. ලංතවද ලංපුහුණු ලං රන ලංකද ලංකුඩා ලංකුරුකකන් ලංද ලංපමොහුපේ ලං

දර්ශන ලං සඳහා ලං පයොදා ලං රන්නා ලං කදී. ලං ජනෙති ලං ඒබ්රුහම් ලං ලින් න් ලං

ඉදිරිපේදීද ලං දර්ශන ලං දක්වා ලං ඇති ලං බවට ලං සඳහන්ය. ලං දිරටම ලං

ඇපමරි ාපේ ලං දිවි ලං පරවූ ලං Blitz ලං 1877 ලං දී ලං Philadelphia ලං හිදී ලං

අභාවයට ලංෙත් ලංවිය. ලං 
 
Blitz ලං පබොපහෝ ලං ජනප්රිරය ලං වූ ලං අතර ලං ‘Blitz’ ලං යන ලං නම ලං භාවිතා ලං  රමින් ලං දර්ශන ලං ෙැවැත්වූ ලං මැජික් ලං ශිකපීන් ලං පබොපහොමයක් ලං ෙසු ලං  ක  ලං

ඇපමරි ාපේ ලංසිටි ලංබවද ලංසඳහන්ය. 

 
Communication ලංwith ලං ලංSpirits භූතාත්මවක ලංඋදේපවන් ලංප පරන ලංමායා ලංක්රි්යා ාර ම් ලං. 
 
19 ලංසියවපසේදී ලංඅපමරි ාපවන් ලංඇරඹුණු ලංප්රමවයතාවයකි, ලංභූතාත්ම ලංසමර ලංරනපදනු ලංකිරීම ලංසහ ලංමිනිසුනට ලංවිවිධ ලංපසේවා ලංසැකසීම. ලංඑම ලං ටයුතු ලං
ප්රමදර්ශනය ලං මගින් ලං පකොකු ලං ජනප්රිරයතාවයක් ලං සහ ලං අදායමක් ලං කබාරැනිමට ලං ද ලං වුනනට ලං හැකිවිය. ලං Fox ලං Sisters, ලං Eddy ලං Brothers ලං සහ ලං

Davenport ලංBrothers ලංපම් ලංපිළිබඳව ලංකියැපවන ලංයුරක ලංකිහිෙයකි. ලංවුනන් ලංරැන ලංෙසුව ලං තා රමු. 
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Honorary Life Member who lives in USA, Nihal Weerasinghe sent 
an E-mail giving his recent experience at the IBM convention in 
San Antonio, Texas. Nihal a true ‘Grand-Pa of Magic’ who was able 
to keep ‘Magic’ in three generations was there with his entire 
family. The inserted   picture is from the IBM web, the family at 
the ‘Daytona Magic’ booth. 
 
Referring to the present trends in ‘International Magic Arena’, he 
emphasizes 
  “At the last IBM Convention in San Antonio the 1st & 2nd places 
went to magicians who had original presentations over some 
Magicians who had beautiful dove productions, umbrella 
productions, manipulations which were of a very high standards 
and skills with beautiful presentations but were not original and 
some were identical with the acts of Professionals. Nothing new 
to us. They did not get even a place. So this is the trend these 
days.”  
Further Nihal added, ‘The Wand’ has advanced in Quality in all 
respects under your tenure and can be compared with the 
monthly bulletins I get from Rings in Texas. 
 

 (Thank you Nihal, Such comments from a Magician of your caliber 
encourage us.-The Editor-) 

  

 

 

 
 
First I would like to thank the President Mr. Rohan Jayasekara, President Emeritus Col. Ronald De Alwis 
and Mr. Devsiri Fernando for their support and assistance on my participation at the above event. 
  
"Choomantar -Magic Asia-2016' held 18, 19. 20 of November 2016. (Location: Hari haran Kala Bhawan, 
Secunderabad. Magicians from Hongkong, Thaiwan, Thialand, Moritious, and Indonisia took part. 
  
During day time of the first two days Stage and Close up Competitions took place. All participants were 
Indians. Their skills were very high although most of them were mainly following traditional Indian way of 
presentation and doing things with flowers, umbrellas and colourful stuff. There were a number of 
magicians worth watching. They have put lot of hard work formulating their acts and have practiced a lot. 
Many electronic and electrical devices were also in use. (Confetti Guns, Smoke effects etc). 
 
Winners were those who did performances according to a theme. Just showing skills were given second 
place while dramatic themes were awarded first places. (FISM also did follow such trend)  
  
There were few lectures conducted by participating foreign magicians. 
Gala Shows were on 18th and 19th where I also had to perform. I presented basically a manipulative act, 
and it was well received by the magicians. They were especially interested in Cigarette Manipulations and 
the routine where changing one act to another.  
 
All in all it was a great experience to participate at a massive event like ‘Choomantar-Magic Asia’. 

"Choomantar”  - Magic Asia-2016'  by Sumangala Silva 
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We see many magicians take part in ‘Talent Shows’ and ‘Reality Shows’ round the world. 
 
There was a time with difference of opinion whether the ‘Magic’ could be taken as a ‘Talent’. Although the public 
enjoy ‘Magic’ they are skeptical to take it as a ‘Talent’. Majority thinks ‘Magic’ as ‘mere tricks’ that anybody could 
do if the secret is known. They are reluctant to accept the performer’s input in an act.  
 
Only recently the US Congress declared ‘Magic’ as a fine art in USA. Magicians in many more countries including 
ours are struggling to get the state recognition as a fine art. Some countries had taken steps to include magicians in 
their cultural troops. Magic was one of the oldest performing arts in the history of man-kind. But dancing, singing, 
music, acrobatic, yogi demonstrations or even a comedy acts are much allured to the audience. The reason is that 
the people look at magic not to appreciate what they see; but to guess how the performer achieved it. One may 
analyzes the act and come to a conclusion within himself, how the magician achieved the effect (whether correct or 
wrong), is quite happy. That is why the sucker effects are more powerful than sleight-of-hand, at times. When the 
laymen look at performances at a show or competition, they judge Magic ‘by brain’ and other performing arts ‘by 
heart’. As yours truly feels that is one of the factors for Garce to become the winner and Tommy and Amelie to 
concede as runner-up.     
 
The following quotation on “Magic& Magicians” gives some clue to this situation…... 
 

“In the first ages they were wise men; in the middle age, madmen; in these latter ages, cunning men:  
In the earliest time they were honest; in the middle time, rogues; in these last times, fools:  
At first they dealt with nature; then with the Devil; and now not with the Devil, or with nature either:  
In the first ages the magicians were wiser than the people; in the second age, wickeder than the people;  
and in our age, the people are both wiser and wickeder than the magicians. 
 – Daniel Defoe-" 

අද අප රට තුළද බ ොබ ෝ මැජික් ශිල්පීහු ‘Talent Shows’ සඳ ා ඉදිරිපත් වීබේ ප්රwවනතාාවනකක් දක්තට ඇා. බේ අාර අප 

සාමාජිකකන් බමන්ම සාමාජික බතොවනත ශිල්පිහුද බේ. සම ර ාරුණ ශිල්පීන් ඉාා දක්ෂ බෙස ‘sleight of hand’ ස  

‘misdirection’ බකොදා බෙත සරළ අංෙ ඉදිරිපත් කරමින් බප්රwමක්ෂක ස  නිසුරුරු අවනනාතක දිතා ෙන්තා අරුරු අප දැක ඇා. 

කෙකට ඉ ා එක් ාරඟකකදී  වනෘත්තීක ොකකබකකු වූ නිසුරුරු වනරබකකු පැවනරුබේ ‘මැජික් දර්ශත’ ඇස් ැන්දුමක් බෙස මිස 

‘කුසොාවනකක්’ බ ෝ ‘ස ජ දක්ෂාාවනකක්’ බෙස පිළිො බතො ැකි  වනයි. තමුත් දැන් ඒ ාත්වනක බවනතස ්නි ඇා. බෙොවන පුරා 

‘Talent Shows’ වනෙ මැජික් ශිල්පීහු ඉදිරිකට එත අරුරු දැකික  ැක. 

‘2016 වනසබර් මැජික් ශුරකා’ අනුශුරාාවනක දිතාෙත් සේබුද්ධික රත්තාකකකන් පරුගිකදා ITN තාලිකාවන මගින් ප්රwචාාරක වූ Youth 

with Talent ාරඟබේදී ක්ෂණිකවන ඇඳුේ මාරු කිරීබේ අංෙකක් අෙංකාර බෙස ඉදිරිපත් කරත ෙදී. ඒ සඳ ා බකාරේ 

බවනබ සක් ෙන්තට ඇතිදැයි බෂමත්රඳකට සේ න්ද අක  ැියකට අප බ ොඳාකාරවනම දසුමු. බකාරේ පුහුණුවීේ කරන්තට ඇතිදැයි 

සිාාො  ැක. ඔහුබේ ස යිකාවන බේ කැපවීම ස  දක්ෂාාවනකද ඉ ෙම ාත්වනකක පැවනතුසු. තමුත් නිසුරුරු මඩුල්බල් අද ස් 

දැක්වීම ඇල්මැරුණු ඍණාත්මක ාත්වනකක පැවනතුණි. මී ළඟ වනටකට බාෝරා ොබ ොත් වනඩා බ ොඳ දර්ශතකක් ඉදිරිපත් කරත 

 වනට නිසුරුරු මඩුල්ෙ බවනා වනාචිකවන සඳ තක් කිරීමට පවනා ශිල්පිකා බපළඹිණි. අවනසාතබේදී අවනශ් මතාප තුත ෙැීමබමන් 

ඊෙඟ වනටකට රුදුරුකේ ෙැීමමට සේබුද්ධික සමත් නික. බමම ාරඟබේ ඉදිරිබකන් ඉදිරිකට කාම සඳ ා ස  සේබුද්ධික ස  

ඔහුබේ ස ායිකාවනට අපබේ රුභ පැතුේ පිරි තමමු!  

මබේ මාක අනුවන මැජික් දර්ශතකකදී බප්රwමක්ෂක ස  නිසුරුරු අවනනාතක දිතාො  ැක්බක් අවනසාතබේදී කුමක් බේනිදැයි සිාාො 

 ැකි බ ෝ තරඹන්තන් පැ ැදිලිවන දන්තා අවනසාතකක් සහිා අංෙකක් ඉදිරිපත් කිරීබමන් බතොවන තරඹන්තා  ොබපොබරොත්තු 

බතොවනත අතබේක්ෂිා අවනසාතකක් ෙ ා දීබමසු. ( සු ාල් වීරසිං කන් ඉ තින් දක්වනා ඇති පරිදි ජෙත් මැජික් බෂමත්රඳබේ පවනා 

තවන ප්රwවනතාාවනක නි ඇත්බත් සුර්මාණීලලි  වනයි. අලුත් බදකක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. Choomantar 2016 වනර්ාාබේදී රුමංෙෙ දක්වනා 

ඇති පරිදි ද මැජික් තුලින් තාට්මක බත්මාවනක් ඉදිරිපත් කිරීබේ තවන ප්රwවනතාාවනකකි අද ඇත්බත්. ) අප සිකලු බදතම බේ පිළි ඳවන 

අවනදාතක බකොමු කරන්බන් තේ එක බපෞද්ෙලිකවන ාම ාමන්බේත් බපොදුබේ මැජික් ශිල්පබේත් උන්තතික සඳ ා ම වනනු ඇා. 

ාමන් ඉදිරිපත් කරත අංෙක  ැකි උපරිමබකන් ඉදිරිපත් කර ඒ පිළි ඳවන අවනංකවන සතුටුවීබේ  ැකිකාවන අප තුෙ බෙොඩතො ො 

 ැකිතේ, ෙැබ ත නිසුශච්ාකට අභිබකෝෙ කිරීමට බ ෝ හිාකර නිසුශ්චාකක් සඳ ා  ැෙෑපත්නිමට අපට සිදු බතොවනත ඇා.   

  

        Editorial  
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YEAR END SOCIAL-2016 
Sri Lanka Magic Circle 

 
DO NOT MISS THIS GRAND PARTY !! 
 
Date   : Thursday 29th December 2016 
Time   : 5.00 PM onwards 
Venue  : Sri Lanka Magic Circle – 156, “Vishmitapaya” 
Templars Road, Mt.Lavinia 
 
Open to     : Members of the SLMC, Spouses and 
Children Under 15 Years. (No Guests except Parent 
or Guardian of Junior Members accompanied by. If a 
Guest is invited by a member the cost per Guest is 
Rs.250/=        
 
Registration : Please register attendance and number 
of participants with Mr. Chrishantha Silva on Mobile 
0777726652 
Voluntary Contribution of Food Items: Will be highly 
appreciated! Please Inform Kind & Quantity to Mr. 
Asanka Pathirane on 0773388195 
 
Programme: 
•         Welcome Drink 
•         Fellowship & Snacks 
•         Live Music, Sing Song 
•         Bingo & Attendance Draw 
•         Many Surprises !!! 
 

ශ්රීම ලංක  ා ලංමැජික් ලං වපේ 

වර්ෂ-අවසාන ලංසුහද ලංහමුව 

සහ ලංසාදය ලං- ලං2016 
2016 බදසැේ ර් මස 29 වනත ගුරුදිත, පස්වනරු 

5.00 සිට , 
ෙල්කිස්ස, කොපුර අංක 156, 

‘නිශ්මිාපාබේදී’ 
  
සාමාජි යන්, ලංබිරිඳ/සැමියා ලංසහ ලංඅුනරුදු ලං15 ලංට ලං

අඩු ලංදරුවන් ලංසඳහා ලංවිවෘතය. ලං ණිෂ්ට ලං

සාමාජි යන්ට ලංතම ලංමව ලංපියා ලංපහෝ ලං

භාර රුවකු ලංසමර ලංසහභාගි ලංවිය ලංහැ . ලං(මීට ලං

අමතරව ලං ැඳවාපරන ලංඑන ලංඅමුත්තකු ලංසඳහා ලං

රු.250/= ලංකින් ලංදාය  ලංවන්න.) 
  
ෙරු බල්කේ ක්රි0ෂාන්ා සිල්වනා අමාා 
(0777726652) ඔ බේ පැමිණීම ා වුරු කර 
ස භාගි වනත සංඛ්්ාවන සමෙ ලිකාපදිංචි වනන්ත. 
(26 දිතට බපර) 
 රසකැනිලි බ ෝ බකිය ආ ාර වනර්ෙකකින් 
ඔබේ දාකකත්වනක දැක්නික  ැකිතේ එක ම ත් 
බසම අෙකමු. උප සභාපති අසංක පතිරණ 
අමාා (0773388195) අ ර ද්රතවන්ක ස  
ප්රwමාණක දැනුේ බදන්ත. 
  
එන්න ලං! ලං 
සැපවොම ලංඑ තු ලංවන්න ලං!!            ලං 
සතුටු ලංවන්න ලං!!! 
 

ශ්රීම ලංක  ා ලංමැජික් ලං වපේ 

සාමාජි  ලංමහත්ම ලංමහත්මීන්ට ලංසහ ලංදූ ලංදරුවන්ට 

ප්රීජතිමත් ලංනත්තක ලංසමය ට 

සහ 

2017 ලංසුභ ලංනව ලංවසර ට ලංආසිරි ලං! 
 

SLMC Website 
 

Do you visit the SLMC Website? 

www.srilankamagic.org 

 
This notice is especially for the past winners of the SLMC contests. Please do visit the site and see whether your 

name is there under Past Contest Winners. If not, send your name, contest and year to the General Secretary 
before 9th January 2017, for updating the missing data. 

 
Evan if you are not a past winner, just visit the site and give your comments and suggestions. 

 


