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June Get-together - 26.06.2016
June monthly get together was held at the “Vishmithapaya” on 26/06/2016 commencing around 10.00 am. Following
Members were present. Amarasiri Wijesinghe, Ajith Fernando, Alex Perera, Asanka K. Pathirana, Banuka Harshajith,
Chandrasena Gamage, Chenul Perera, D. D. C. Heendeniya, Dinesh Thangavel, Gayan Gurusinghe, Joy De Silva, K. W.
Silva, Keerthi Weerawardena, Lalith Wickremasinghe, Priyantha Gamage, Ranjith Dharmapala, Rohan Jayasekara,
Sambuddika Rathnayake, Sanjeewa Hewapathirane, Suranjith De Soysa, ,Terry Amerasekera and Yogitha Anthony.
The notice of absences were received from Chrisantha Silva, Devsiri Fernando, H. D. N. Gunasekera, Shelton Jayasekera,
Thusitha Jayasekera, Wilhelm Perera and Ronald De Alwis .
The President Rohan welcomed the members and thanked for their participation. He emphasized the importance of
participating at the monthly get-together where members can share their knowledge and have the opportunity to learn
new techniques.
Amarasiri Wijesinghe started the performance by members for the day by presenting the trick that was taught by
Sanjeewa at the last get together. This was followed by a cut and restore rope trick by Yogitha Anthony. Thereafter
President Rohan explained how to present the same trick in different ways. He also performed a card magic. The next
performer was Alex Perera. Lalith Wickramasinghe entertained the audience by performing a Glass Card trick.
Next the Star Performer Sambuddhika Rathnayake came in. It was a complete magic
show with lots of various tricks that consisted, dove magic, milk magic, flower
productions, silk and rope magic. He further did several sleights of hand and body
loadings.
Sanjeewa Hewapathirana showed and explained a rope magic which was the trick of the
day lesson for the members. The members highly appreciated it. This was followed by a
rope trick by Bhanuka Silva and a magical classic ‘Billiard Balls’ by Chenul Perera
The treat for the day was sponsored by Chenul Perera.
The proceedings of another interesting day came to an end around 12.30 pm.
_Recorded by Suranjith De Soysa.

(It is nice to see the faces of senior members and former office bearers, Alex, Clarence, Joy & Terry together with
Chandra in front row, as enthusiastic as the youngsters ……. Editor)
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SLMC BOARD DECISIONS

විධා ක සභා තීරණ

තරඟ කරුවන් කිසිවකුත් ඉදිරිපත් වි න ොමැති බැවින් ජූලි 31 දි ට න ොදානෙ

තිබු

“2016 - ළමා මැජික් ශිල්පි ා” සහ “2016 - ආධුනික මැජික් ශිල්පි ා”
තරඟ න ො පැවැත්වීමට තීරණ කර ඇත.

‘Young Magician - 2016’ & ‘Amateur Magician -2016’ contests will not be held on
31st July as scheduled.

“2016 - වසනේ මැජික් ශුර ා” තරඟ ළඟදීම පැවැත් නේ.
තරඟ කරුවන් සිටී ම් පමණක් තරඟ පැවැත්නවනු ඇත. තරඟ සඳහා ඉදිරිපත් වීමට බලානපොනරොත්තුව
සාමාජික න් ජූලි 31 දි නහෝ එදි ට නපර උප සභාපති සුරන්ජිත් ද නසොයිසා (0777 208 660) නවත තම
ම, ලිපි
සහ දුරකථ අංක . බාරනදන් .
‘Magician of the Year- 2016’ Contest will be held soon.
Aspiring contestants please contact Suranjith De Soyza, VP Contests on or before 31 July. (0777 208 660)

 SALE OF MAGIC ITEMS – 31st July 2016
There will be a sale of Magic items by Sanjeewa Hewapathirana at the July Get-together. Come
prepared to buy tricks & props to enhance your magic repertoire. සුදානම්ව එන්න අළුත් මැජික්
අංගයන් මිලදී ගන්න, ජූලි සුහද හමුවේදී නවතම මැජික් අංග ප්රtද්ශනනය ිරිමම හහ හාාාණ මිලට බ
වවත ල ාදීම හංජිව සුදානමින් සිටි.

 GRAND AUCTION SALE OF MAGIC ITEMS IN AUGUST
The SLMC Board hopes to organize an Auction-Sale of magic items at the August Get-together.
Those who wish to auction the props that are in working condition, please contact Sambuddhika
(0776159198) and give the details of the items. Publicity will be given in August ‘Wand’
අවගෝහ්තු මහ සුහද හමුවේදී මැජික් භාණ්ඩ වවන්වේසියක් පැවැත්වීම අදහහ් වටව්ශ. බ දැන භාවිත
වනොටණන එවහත් හවහෝදණ ශිල්පිවයකු ප්රtවයෝනනය ගත හැිර මැජික් පපටණ වම් හහහා දිරිමපත්
ටළ හැට. හම්බුේධිට (0776159198) අමතා බ ිරිමපත් ිරරීම
ලාවපොවණොත්තු වන අංග පිළි හව දැනුම්
වදන්න. මීළඟ ‘වවොන්ඩ්’ ටලාපවයන් එම භාණ්ඩ පිළි හව ප්රtචාාණයක් ල ා වදනු තත.

 අභාව

න්.

පප හභාපති වෙල් න් නයවහේටණ මහතාවේ නැන්දනිය වූද , විනාණ නයවහේටණ මහතාවේ මිත්තණිය වූද,
තුසිතා නයවහේටණ මහත්මියවේ ආදණණිය මෑණියන් වේ අභාවය හහ
ඒ.එන්.කුමාණවේ මහතාවේ ආදණණිය පියා න් වේ අභාවය පිලි හව පසුගිය ටාලවේදී අප වා්ශතා විය.
එම අභාවයයන් පිළි හව ශ්රීග ලංටා මැජික් ටවවේ වනෝටය වමවහේ හ හන් ටණමු.

 BIRTH ANNIVERSARY
119th Birth anniversary of Mr. Linden De Alwis (Prof. D’Alvo) falls on 27th July. He was a founder
member of the ‘Association of Ceylon Magicians’ and the Senior Vice President of the SLMC at
the time of his demise in January 1978. Linden was the father of the President Emeritus Lt. Col.
Ronald De Alwis.
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Down the memory lane

by HDN

HISTORY OF MAGIC - I
මැජික් පිළිබඳව ඈත අතීතනේ පටන් සටහන්ව ඇති නතොරතුරු නෙොනුකිරීමට දර

මැජික් කලානේ ඉතිහාස
උත්සාහ කි නම්.....

මැජික් පිලිබඳ ඉතිහාස සිංහල භාෂානවන් ලි ැවී ඇති නපොතක් තිනේදැයි වරක් අසංෙ දුරකත
ඇමතුමක් අතරදී මා විමසී . වරින් වර විවිධ නපොත් පත් වල ලිපි නල්ඛ වල විවිධ ආකාරන න්
කි වා ඇති මුත් මැජික් පිලිබඳ ඉතිහාස සඳහන් නපොතක් ෙැ මනේ මතක ට න ො ආනේ .
මැජික් ඉතිහාස පිළිබඳව මා කි වා ඇති කරුණු අසා ඇති කරුණු ඇතුලත්නකොට මට හැකි
ආකාර ට නකටි ලිපි ක් සකස් කිරීමට උත්සාහ ක් ෙත යුතු
යි අදහසක් ඇතිවුනේ එදි . එ
නකතරම් අපහසු කරුණක් දැයි පසක් වුනේ අන්තේජාල ඔස්නසේ අදාල නතොරතුරු නසො ා
විටදී . අනන්ක ප්ර්මාණ ක් ව නතොරතුරු, සිද්ධීන්, පුද්ෙල න් සහ ප්ර්වණතා අතුරින් නමවන් නකටි
ලිපි කට ඇතුලත් කළ යුතු නකොටස නතොරා නේරා ෙැනීමයි මතුවූ ප්ර්ධා ම ෙැටුව. වාේතාෙත
කරුණු අතරින් නබොනහොම ක් බටහිර මැජික් ඉතිහාස ට අදාල කරුණු ව අතර යුනරෝපි න් ගුරු
නකොටෙත් ඔවු ට වඩා පැරණි ඉතිහාස ක් ඇති නපරදිෙ ඉන්දි ානු සහ චී මා ා පිලිබඳ ජ කතා
මිස පැහැදිලි වාේතා න ොමැති වීම කණොටුවට කරුණකි. නිවැරදි දි වකවානු සහ කාල පරිච්නජද
සැමවිටම පැහැදිලිව සඳහන් න ොව බැවින්, පහත සිද්ධි දාම න් නපළෙැස්වීම අනුක්රාමික න ොව බව ද සලකන් .

සාමා න න් සිදු න ොව
මක් සිදුකර නපන්වීම. එ මගින් අන් අ පුදුම ට, බි ට, සතුටට නහෝ වින ෝද ට පත් කිරීම මා ව
ඉතිහාසනේ ආරම්භ ත් සමෙම ඇති වූ ක්රික ාවලි ක් වි යුතු . (අප අද ‘මැජික්’ මගින් කිරීමට උත්සාහ කරනුනේද එ ම න ොනේ
ද?) නලොව පිළිෙත් ආෙම් දේශ පහල වීමටත් නපර න ොනපන
බලනේෙ පිළිබඳව ම් ම් අදහස් දැක්වූ පුද්ෙල න්, අන් අ
නවත න ොමැති සුවිනශේෂී හැකි ාවල් තමන් නවත ඇති බව නපන්විම සඳහා විවිධ ක්රික ා උපන ෝ ක කර ෙන් ට ඇත.
Rudyard Kipling නේ ‘On the City Wall’ කතානවහි හි නලොව පැරණිම වෘත්තී පිලිබඳ වූ සටහනින් පසුව නලොව නදවැනි
පැරණිම වෘත්තී තම වෘත්තී නලසට කරුණු ඉදිරිපත් කළ වෘත්තික කණ්ඩා ම් අතර මැජික් ශිල්පීන් ද නේ. ඒ මැජික් ශිල්ප ට
මා ව වේෙ ා තරමටම දිගු ඉතිහාස ක් ඇති බැවිණි.
අන්තේ ජාල තුල “History of Magic” නසො ා ානම්දී අපට බහුලව හමුවන්නන් ‘Black Magic’, ‘Spiritualism’
ැතනහොත් ‘Occult Arts’ වැනි ගුප්ත විද ාවන් පිළිබඳව නතොරතුරු .
අතීතනේදී විවිධ නදවි නද්වතාවුන් නවනුනවන් ඉදිවූ නද්වාලවල පූජක
වරුන් විසින් තම අනුොමික න් නේ භක්ති වැඩි කිරීමටත්, නදවි න්
පිළිබඳව බි ක් නෙෞරව ක් ඇති කිරීමටත්, අනුොමික න් තමන් නවත
බඳවා තබා ෙැනීමටත් විවිධ නභෞතික උපක්රාම න ොදා හාස්කම් දැක්වූ
අවස්ථා නබොනහොම ක් ෙැ පුරාවිද ා නසො ාෙැනීම් වල සඳහන්ව ඇත.
නද්ව අල්තාර මත ගිනි පූජා කළ විට ඉනේ විවෘත ව ද්වාර, නදවි න්
ඉදිරිනේ කන් ලේ කළ විට නද්ව ප්ර්තිමානේ මුඛ තුලින්ම ආීරේවාද
කර ා හාස්කම්ද පිළිබඳව ග්රී ක මිසර ආදී පැරණි ඇදහිලි තුල දැක්නේ.
Ventriloquism න ොනහොත් මා ාකථ
ක්රික.පූ. 6 ව සි වනසේදී
පමණ ග්රී ක නද්වස්ථා වල දී න ොදානෙ ඇති බව සැලනක්.
නලොව ප්ර්ධා ආෙම් සි ල්නල්ම පානහේ ආෙමික සාහිත නේ විවිධ ආකාරනේ ආශ්රේ න් සඳහන් කර ඇත. අහසින් ෙමන් කිරීම,
ජල මත ඇවිදීම, සිරුරින් ජල සහ ගින්දර පිට කිරීම, ජල වයින් බවට හැරවීම, එකවර නදතැ ක නපනීසිටීම, අන් අ නේ සිත්
කි වීම, මුහුද නදබෑ කිරීම, සඳ නදපලු කිරීම වැනි නද් ආෙමික ඉතිහාස න් සහ සාහිත න් තුල සඳහන්ව ඇත. (මෑත යුෙනේ
මැජික් ශිල්පීන් කනළේ ප්ර්ාතිහාේ න් නලස සලක නමවන් නද් නභෞතික ක්රාම නහෝ ඇස්බැන්දුම් මගින් කර නපන්වීමට උත්සාහ
ෙැනීමයි. ජ තාව එවැනි නද් තම දෑසින්ම දැකීනමන් විශ්ම ට නමන්ම සතුටට පත්ව බව ද සැබෑවකි.)
උදාහරණ ක් නලස අනප් ‘මහා වංශ ’ ලිඛිත ඉතිහාස තුල ඇති එක් සඳහ ක් දක්වමි. මිහිඳු හිමි න් නදව පෑතිස් රජු නවත
‘මහා නමේ ා’ උ
තුල විවිධ ස්ථා දක්වද්දී රජතුමා පූජා කළ ඉදිනු අඹ නෙඩි ක් වළඳා අඹ ඇට සිටවා දි වක්කරන් ට
උපනදස් දුන් බවත් එනකන හිම ප්ර්ාතිහාේ ක් සිදුවී එම අඹ ඇට පැළවී අඹ ෙසක් බවට පත්වූ බවත් දක්වා ඇත. ඒ ක්රික.පූ. 250 දී
පමණ . (ඉන් වසර 2000 කට පමණ පසු 19 ව සි වනසේදී ඉන්දි ානු වීදි මැජික් ශිල්පීන් දැක්වූ ‘Mango Tree Trick’ නු නම්
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හැර අන් කවරක්ද? මැජික් ශිල්පීන් කරනුනේ ඉතිහාසනේ සඳහන් ප්ර්ාතිහාේ
කර නපන්වීම න ොනේ ද?)

න් තාක්ෂණික ක්රාම මගින් නහෝ ඇස්බැන්දුම් මගින්

ක්රික.ව. 40 පමණ විසූ සයිමන් මාෙස් (Simon Magus aka Simon the Sorcerer) මා ා කරුවකු බවද, ඔහු විවිධ හාස්කම් මගින්
ජ තාව අතර පිළිෙැනීමකට ලක්ව සිටි බවද, අහනසේ පාවිනම් (Levitation) හාස්කම නපන්වද්දී නපොනළොවට ඇද වැටී මි ගි බවද
සඳහන් නේ. බයිබල් කතාවලට අනුව නමෝනසස් සහ ඒරන් (Moses & Aaron) පාරානවෝ රජ අභි ස නද්ව අනුහසින් ෂ්ටි ක්
සේපන කු බවට පත්කිරීම වැනි ප්ර්ාතිහාේ දක්වද්දී ඒ සමා ප්ර්ාතිහාේ මා ා බලන න් කළ හැකි මා ා ශිල්පීන් මිසරනේ වාස
කර ඇත. (පාසල් සිසුනවකු නලස 1960 ෙ න් වලදී ැරඹු Cecil B. Demille නේ Ten Commandments සි මා පටනේ
නමම දේශ
නම් ලි
අවස්ථානේදී ද මා මතක ට එයි.)
ප්ර්සාංගික මැජික් දේශ ක් ෙැ ලිඛිත සාක්ිය කින් දැක්නව පළමු
අවස්ථාව වන්නන් ක්රික.පූ. 1700 දී පමණ මිසරනේ විසු ‘නඩඩි’ (Dedi)
ම් මැජික් ශිල්පි ා පිළිබඳව ඇති සටහ යි. ඔහු පාරානවෝ රජ
නපළපනතහි ‘කූෆු’ (Pharaoh Khufu) ම් රජුනේ රාජ සභානවහි
දී පාත්ත කුනේ හිස කඳින් කපා නවන්නකොට ැවත සවි කර නපන්වූ
බව සඳහන් . මිනිනසකුනේ හිස කපා නවන්නකොට ැවත සවි කර
නපන්ව නලසට රජු කළ නින ෝෙ ‘නඩඩි’ විසින් ප්ර්තික්නෂේප කර
ලද බවද එහි දක්වා ඇත. දැ ට ජේමනිනේ බේලින් නුවර ජාතික
නකෞතුකොරන හි ඊජිප්තු අංශනේ සුරක්ියතව ඇති පැපිරස්
ලි විල්ලක නම් බව සඳහන් . නවස්ට්කාේ පැපිරස් (Westcar
Papyrus) මින් ප්ර්කට, (පුස්නකොල නපොතකට සමා ) ඉතා පැරණි
නමම පැපිරස් පත නහන්රි නවස්ට්කාේ (Henry Westcar) ම් අන කු විසින් 1824 දී පමණ ඊජිප්තුනවන් රැනෙ ආ එකක් බව
කි ැනේ.
Beni Hassan පිරමීඩ තුල දක් ට ලැබුණු සිතුවමක් ප්ර්කට ‘කප්ස්
ඇන්ඩ් නබෝල්ස්’ (Cups & Balls) මැජික් අංෙ ට හුරුකමක් දක්ව
බව සමහර පුරාවිද ාඥයෝන ෝ පවසති. මුල් ශතවේෂ වලදී නරෝමනේ
Asatabula et calculi මින් වයින් නකෝප්ප සහ ෙල් කැට න ොදානෙ
Cups & Balls ක්රී ඩාව ඉදිරිපත් කර ඇති බවද දැක්නේ. ඈත අතීතනේ
පටන් පවති ඉපැරණි මැජික් අංෙ ක් නලසට නබොනහෝ චිත්රද සහ Cups & Balls and the
Pick-pockets
කැට ම් වල පැහැදිලිව දක් ට ඇත්නත් නමම Cups & Balls අංෙ යි.
වංරා කාරයින් සහ කපටි පුද්ෙලයින් මිනිසුන් රැවටීම සඳහා අනත් හුරුව
(Sleight of Hand) න ොදා ෙත් බවද සඳහන් . Cups & Balls ක්රී ඩාව
දැක්නව නබොනහෝ පැරණි චිත්රද වල දක් ට ඇති එක් විනශේියත කරුණක්
වන්නන්
රඹන් න් අතර සිටි
ෙැට කපන්න කු උ න්දුනවන්
රඹ අන කුනේ මුදල් පසුම්බි පැහැර ෙන් ආකාර සිතුවම් කර
තිබීම . නබොනහෝ විට මැජික් ශිල්පි ානේම සහා ක කු නමම කටයුත්ත සඳහා න ොදාෙත් බව ද නම් මගින් ෙම නේ.
ඉන්පසුව ශතවේෂ ෙණ ාවක් තිස්නසේ මැජික් පිළිබඳව පැහැදිලි සඳහ ක් දක් ට න ොලැනේ. මුත් නමම කාලනේ දී න්ත්රදමන්ත්රද, හදී-හූනි ම්, නකොඩිවි වැනි ගුප්ත විද ා කටයුතු සඳහා මැජික් මුලධේම භාවිත කර ඇත. 8 නවනි නහන්රි රජු සමනේදී
එංෙලන්තනේ මන්ත්රදකාරි න් (Witches) පිළිබඳව නලොකු විනරෝධතාවක් ඇතිවූ අතර භූතාත්ම මගින් නහෝ ක්ෂාරූඩන න්
නකනර
න්ත්රද-මන්ත්රද, හදී-හූනි ම් තහ ම් කර ලදී. ඒවානේ නිරත වූ අ අල්ලා අධිකරණ මගින් මරණ දඬුවමට පවා පත්
කර ලදී. පල්ලිනේද නපළඹවීම මත නකරුණු නමම සංහාරනේදී න්ත්රද-මන්ත්රද ගුරුකම්වල න දුණු සහ න දුණු බවට නරෝද ා ලත්
දස දහස් ෙණ ක් මත්රදකාරි න් වධ හිංස න්ට පත් නකොට මරණ ට පත් කර ඇත.
1584 දී නරජින ෝල්ඩ් ස්නකොට් (Reginold Scot)
ම් ප්ර්භූ මහජ
නින ෝජිත කු විසින් සානුකම්පිකව ලි
ලද ‘The Discoveries of
Witchcraft’ ම් නපොත මැජික් ශිල්ප ට අ ත් ම් ම් රහස් සහ ක්රාම න්
නහළිකරමින් ලි ැවුණු ප්ර්ථම කෘති නලස සැලනක්. ස්නකොට් මන්ත්රදකරුවන්
මත්රදකාරි න් තුල භූත බලනේෙ ඇති බවට නරෝද ා ො මරණ දඬුවම දීම
අසාධාරණ බවට මත ක් ඉදිරිපත් කළ, ඒ නවනුනවන් නපනී සිටි අන කි.
ඔවුන්නේ එම හාස්කම් සහ අද්භූත ක්රික ා කරනුනේ සුවිනශේෂී බල කින් න ොව,
නව ත් සැඟවුණු සරළ නභෞතික උපක්රාම මගින් බවත් ස ාත කිරීම පිණිස නමම
නහළිදරේ කර ඇත. නමහිදී කඳින් නවන් කළ හිස සහ තවත් Sleight of Hand
ක්රාමනේද න් හි රහස් නහළි කර තිනේ. John Cautares
ම් මැජික්
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ශිල්පින කු නවතින් මැජික් රහස් පිළිබඳව ස්නකොට් උපනදස් ලබා ඇති බවද දැක්නේ. නමම කාලනේදීම එ ම් 1584 දී ප්ර්ංශ බසින්
ලි ැවුණු මැජික් පිලිබඳ ප්ර්ථම නපොතද පළවී ඇත. ඒ Jean Prevost නේ ‘La Premiere Partie Des Subtiles et Plaisantes
Inventions’ න් යි. පහසුනවන් කළ හැකි මැජික් අංෙ නමහි ඇතුලත්ව තිබී ඇත.
(මීට පරිබාහිරව මධ කාලි යුෙනේදී උෙත් බුද්ධිමත් පිරිසක්ද ගුප්ත විද ාව සහ භූතාත්ම න් සමෙ සම්බන්දතා නෙොඩ ො
ෙැනීම පිළිබඳව හදාරමින් පේනේෂණ පවත්වමින් අධ
කටයුතු වල නිරත වූ අතර ඔවුන්නේ පේනේෂණ වාේතා ්රනන්ථ නලස එලි
දක්වා ඇත. ඔවුන් අතර Johann Faustus, Roger Bacon, Cornalius Agrippa, John Dee, Edward Kelly
ප්ර්මුඛ
ම් සඳහන් නේ. තවද 18 ව ශතවේෂනේදී යුනරෝපනේ ඉහළ උෙත් සමාජනේ ක්රික ාත්මක වූ අසාමා
හැකි ාවන් සහ බල ක්
තිබු පුද්ෙල න් නලස Saint Germain, Count Allendro de Cagliostro, Dr. Franz Mesmer
අ පිළිබඳව ද
සඳහන් . ආෙමික පසුබිම තුල ගුප්ත විද ා ක්රාමනේද සහ භූත බලනේෙ අතීත පිළිබඳව 19 ව සි වනසේ මැද හරිනේදී Eliphas
Levi ම් අන කු ප්ර්ංශ බසින් ලි
ලද ‘Dogme et Rituel de la Haute Magie’ ම් නපොතක් ‘History of Magic’ මින්
19 ව සි වස මුලදී A.E.White විසින් ඉංගිරිසි ට නපරළා ඇත. )
16 -17 ව සි වස් වලදී දක් ට ලැබුණ තවත් ප්ර්වණතාව කි සතුන් න ොදානෙ
විස්කම් ඉදිරිපත් කිරීම. විලි ම් බෑන්ක්ස් (William Bankes)
ම් අන කු
මැනරෝනකෝ (Marocco) ම් පුහුණුකළ බුද්ධිමත් අශ්ව කු සමෙ විවිධ දේශ
ඉදිරිපත් කළ බව වාේතා නේ. පා නදකකින් ඇවිදීම ෙණිත, ෙැටු විසඳීම, අකුරු සහිත
කාේඩ් පත් නතෝරා වර සැදීම වැනි අපහසු ක්රික ාකාරකම් වල සතුන් න දවීම මිනිසුන්
දකින් ට ආසා කර ආශ්රේ න් . නම් ආකාර ට පුහුණුකළ නටෝබි (Toby
LEARNED ANIMALS
the‘Learned Pig’) ම් ඌනරකු ෙැ සහ ම්යුටින ෝ (Mutino) ම් බල්ලකු
ෙැ ද දැක්නේ. පුහුණුකළ බුද්ධිමත් සතුන් සමෙ තැනින් තැ
මින් සල්පිල්
නවළඳනපොල ආදින හි දේශ පවත්වමින් මුදල් ඉපයූ පුද්ෙලයින් පිළිබඳව නබොනහෝ
සටහන් දක් ට ඇත. (ආසි ානු කලාපනේ ඈත අතීතනේ පටන් දක් ට ලැනබ
යි
ැටවීම වැනි ශිල්ප ක්රාම බටහිර රටවල වුවාදැයි පැහැදිලි සඳහ ක් දක් ට න ොලැබුණි.)
ගිනි සිසිල න ොනහොත් ගින්දර සමෙ නසල්ලම් කර ක්රී ඩාවද අතීතනේ පටන්ම
විශ්ම , ත්රදාශ සහ වින ෝද සැපයූ ප්ර්ාසංගික ශිල්ප කි. ගින්දර ක ‘Fire Eaters’
ම් ශිල්පින් ද තැනින් තැ
මින් සල්පිල් නවළඳනපොල ආදින හි දී දේශ පවත්ව
ලද බවද සඳහන් . ෙල්, නබොරු, වීදුරු කටු, කඩ ඇ වැනි දෑ ගිල නපන්වීම
(‘Stone Eaters’) ද අතීතනේ සිට පැවතු ත්රදාශජ ක වීදි-ප්ර්ාසංගික ශිල්ප කි.
තවත් විනශේෂ කණ්ඩා මක් වූනේ වතුර නලොකු ප්ර්මාණ ක් පා
කර විවිධ ආකාර ට
විවිධ වේණ සහිතව කටින් වතුර පිටකළ (Water Spouters’) ශිල්පීන් . Jugglary
මින් අප අද අප හඳුන්ව දැඩි පුහුණුවක් සහිතව කළහැකි හපන්කම් සහ ලණු මත
සමබරව ඇවිදීම (Rope Walkers) වැනි සේකස් ෙ ට වැනට හපන්කම් ඉදිරිපත්
කළ ශිල්පිහිහුද අතීතනේ පටන් ජ තාව එක් නරොක් ව තැන්වල තම දේශ ඉදිරිපත්
කරමින් මුදල් උප
ලදී.
නම් සමෙම 18 ව සි වස මුල් කාලනේදී එංෙලන්තනේ ජ ා එක් රැස් ව සල්පිල්
නවළඳනපොල ආදින හි දී ඇස්බැන්දුම් (මැජික්) දේශ ඉදිරිපත් කරමින් සැරි-සැරූ
ශිල්පීන් ෙැ ද වාේතා නබොනහොම ක් පවතී. ඒ අනප් විෂ පථ ට අදාල මැජික්
කලානේ පුනරෝොමින් . ඔවුන් පිළිබඳව අපි ඉදිරි දි කදී කතාකරමු.
(දිරිමපත් ිරරීවම් පහසුව තටා හමහණ තැන්හි දංග්රීදසි වචානය පම ක් වයොදා තති ව හලටන්න. වමවැනි ලිපි බ
ප්රtවයෝනනවත්ද? වමම ලිපි
වපළ දිරිමය වගනයාම ිරයවන බවේ ප්රtතිචාාණ දතා වැදගත් ව ටාුණණිටව හලටන්න. ලංටාවේ මැජික් පිළි හව පනන්දුවක් දක්වන සීමිත
ටණ්ඩායම වන මැජික් ටවවේ හාමාජිටයන් වම් වතොණතුුණ වනොවැදගත් නම් වම් හහහා ටාලය වයදවීම වවවහහ වීම වත්ුණමක් නැති
ක්රිායාවිර. දහත ලිපිවේ ම වවතින් ගිලිහී තති වතොණතුුණ මතක් ටණ වදන්න. තතුලත් ටුණණු පිළි හව බ එටඟ වනොවන තැන් දන්වන්න. දහත
ටුණණු වල අමතණව බ දන්නා වේ අන් අයවේ දැනුම පිණිහ පළිරරීම ලියා දන්වන්න.)

අන්තේජාලනේ ඇති කරුණු උපුටා ෙැනීම සහ ප්ර්කාශ ට පත් කිරීනම් නීතිම තත්ව ෙැ පැහැදිලි අවනබෝධ ක් මා නවත න ොමැත. ‘The
Wand’ මාසික , මැජික් කවනේ සාමාජිකත්ව අතර පමණක් නබදහැනර ප්ර්කාශ කී. එබැවින් උපුටාෙත් නතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම
ෙැටුවක් න ොනේ ැයි සිතමි. අන්තේජාල ට අමතරව Professor Edwin A. Dawes නේ ‘The Great Illusionists’ ැමති ්රනන්ථ ද,
Geoffrey Lamb විසින් සම්පාදිත ‘MAGIC, Illustrated Dictionary’ ශේධනකොෂ ද, Daniel Cohen නේ ‘Magicians, Wizards, &
Sorcerers’, සහ Milbourne Chistroper නේ ‘MAGIC, A Picture History’
නපොත්ද නබනහවින් උපකාරී වූ බව කෘතඥයෝතා
පූේවකව සඳහන් කරමි.

“If You Steal From One Author, It’s Plagiarism; If You Steal From Many, It’s Research”
The WAND - July 2016 |

www.srilankamagic.org
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මා කවුද?

Who am I?
I am as old as the race,
Yet I am discovered a new every day.
I bring joy to children of all ages,
I young and old thrilled to my fascination.
I am seeming challenger to nature’s laws,
Yet I depend on them.
I am an apparent contradiction of what man knows to be
true,
Yet I am true as all fantasy.
Science, religion and Medicine were once my companions,
Today scientists, priests and physicians
are numbers among my devotees.
I know no nationality, no creed,
For my followers are found among all races.

The child believes in me,
The man wishes me might,
And the aged find me in their memories.

In me the schoolboy finds a thrilling hobby,
the harassed businessman finds relaxation,
the doctor finds a new therapeutic,
and the lawyer finds a law unlike his laws.

Through me some finds the wealth and fame,
And all find good fellowship
I am ‘Magic’

Rev. Willard S. Smith (1898-1981)

July Birthdays :
The WAND - July 2016 |

www.srilankamagic.org

මිනිහ් වග පම
ම
එ නමුදු ිරවනන් ිරන
ළමා ටැළ වවත
තුුණණු, වැඩිහිටි, මහලු,

වයහ් ගත වවමි,
යලි යලිත් පපිරමි.
හතු වගන එමි,
හැම වදනම පිනවමි.

වහො
වහො
හත
හත

එවණහි ව වපනුන ද,
මා වේ පදනම ද.
දිරන බ සිතුවත්,
නැත ිරසි මුහාවක්.

ා දහම මා
ා දහම මය
ය එවණහි වදෝ
ය ම පමණි මා

ආගමද ,විද ාව,වවදටම,
පූනට, වවද, විදු හැවවොම
නාතිය මිනිහ් වේ
ව්ශ , කුල, ආගම්

හමග විසුවවමි මා වපණිරන,
අද වවති මා හමග ැතිවයන.
වනොමැත අන් ව දුමක්,
නැත වේද ිරසිවක්.

මා හැ ැවයි සිතන
වැඩිහිටි මනාපය
වියපත් අය වවත
නැත වයහ් පණතණය

දුණවන් තුටුවවති මා හමගින
මා හැ ෑවක් වීම මය
වගවනමි මතටය ළමාටල
හැවවොම මා හා තත තුටින

සිසුන් හ වහල්ලමිර
මනහ වවවහවහන අය
වවදැදුුණ වහොයා යයි
දකී අධිටණ ය ද

විවනෝදය වගන වදන
ල ති හහනය මා වවතින
වවදටමක් මා තුලින
වනොමැති නීතිය එතැන

පණසිදු වත් ානයත්
සුහද ැම්වමන් ැවහති

ල ති හමහුණ මා වවතින
හැවවොම මා හමග එක්වන

අන් ිරසිවකු වනොවේ මා මැජික්…! බ පිනවන
අනුව්ශතනය:

HDN ගු වහේටණ

1st Yogitha Anthony
21st Ranjith Silva
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The oldest professions of the world
The following anecdote was received by the Editor in 1990 from the Star Magician, Past President Noel
Wickramasinghe and appeared in ‘The Wand’ August 1990. Noel quoted Al Goshman…
------ It seems that there was an out of work magician driving slowly across the Brooklyn Bridge in the dead of night.
Half way across he saw a young lady standing on a pylon, poised to jump. The magi stopped his car and ran over to
support, yelling “Don’t jump. Don’t jump.” After some persuasion the beautiful young woman clambered down.
“Why on earth you were trying to commit suicide?” the magician asked. The woman replied “Well….. I am a hooker.
With all of the permissiveness and promiscuousness in society today, the guys are getting it for free …… I can’t get any
work. I’m starving.” The magician mused for a moment and commented. “I’m starving too…. Isn’t it strange …….. The
world’s two oldest professions are being ruined by amateurs.

David Copperfield buys Las Vegas Mansion for record $ 17.55 Million !

David Copperfield, most
commercially successful
magician in the history
has paid $ 17.55 Million
to buy a luxury mansion
in Las Vegas. By doing so
he did another illusion,
“Vanishing of the old
price record”.
The sale which closed in
last month represents the
highest price ever paid for a Las Vegas home.
Yes, Through Magic some finds wealth & fame

‘The Wand’ සඟරානේ පළකිරීම සඳහා ඔබනේ ලිපි එවන් . ‘මැජික් ශිල්පින කුනේ අත්දැකීම්’, ‘මාසනේ මැජික් අංෙ ’,
‘මැජික් රසකතා’, ටනත් මක් නහෝ ඔබනේ ෙැටු නහෝ ඔබනේ අදහස් උදහස් email මගින් නහෝ තැපැල් මහින් සංස්කාරක
නවත එවන් .
සංස්කාරකනේ අදහස් පමණක් න ොව සාමාජික අදහස්ද ‘The Wand’ සඟරානේ පලවි යුතු .
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