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Happy Vesak 

I asked my 7-year-old daughter what 

Vesak meant to her. She said it is when the 

Buddha was born and died, and reached 

Nibbana said my 10-year-old son.  It is 

when we have colourful lanterns and can-

dles and chant and remember that because 

of Vesak our family are Buddhists. 

Not growing up as a Buddhist I had no 

idea that the Buddha had been born, 

achieved enlightenment and passed away, 

on a Vesak full moon day. I do not re-

member the first time I was introduced to 

this concept, but it was certainly after I 

had been drawn to Buddhism by the concepts of dependent origination 

and the four noble truths.  

The first Vesak I celebrated was at a local temple, and I went along “as 

a Buddhist”, not really knowing what to expect. It was a cold night. 

There were lanterns and music and nice food. While, a religious cele-

bration, it also seemed to be an important cultural event for the local 

community, and an opportunity for non-Sri Lankans to learn about Sri 

Lankan culture. 

The next Vesak caught my wife and me by 

surprise. We were hiking in the Himalayas; it 

had been a long day descending 1.5 kilometres 

in elevation to cross a small bridge before 

ascending back to the same altitude. As we 

approached the small village where we 

planned to spend the night, we saw a stupa 

and realised that it was Vesak. I remember 

that realisation brought a strong sense of 

comfort and connection with that place. We 

paid homage to the Triple Gem and then 

found a small hut to spend the night.  

Vesak brings memories of colourful lanterns and Sydney’s cold nights 

trying to keep small children warm. Now, in Brisbane, the kids are old-

er, and we can make our own lanterns (with Aththa) for our home and 

do some chanting and engage in spiritual practice. For one recent mem-

orable Vesak when we stayed at home due to COVID restrictions, we 

covered the front of the house with 100 candles and lanterns.   

Vesak means many important things to many people. To me, it is an 

important opportunity for my children to take part in and celebrate 

their cultural heritage, and an opportunity to have gratitude for and 

reflect on the Enlightenment of the Buddha, and to remember the 

destination of the path we follow.  

Stephen Bradford 

Stephen is married with two children. He trained and worked as a scientist in molec-

ular and developmental biology in Australia and overseas and now works to help 

translate and commercialise technology.   

Republic of Sri Lanka 

50 year Anniversary 

In 1948, Ceylon was granted independence. Fifty years back, on 22 

May 1972, under the leadership of the then Prime Minister Mrs Srima-

vo Bandaranaike, the country became a republic within the Common-

wealth and its name was changed to Sri Lanka. Willam Gopallawa, who 

served as the last Governor General of Ceylon and became the first 

non-executive President, with Prime Minister Sirima Bandaranaike. 

https://www.dailynews.lk/2018/05/28/features/152201/day-ceylon-became-

republic 
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Federation of Sri Lanka Organisation of Qld (FSOQ) 

Committee elected at the AGM  held on 12 April 2022 

Patron: Anton Swan, Hon Consul for Sri Lanka in Qld 

President Jayasiri Weerawardena 

Vice President Bill Deutrom 

Secretary  Jayantha Weerasekera 

Treasurer Nandasiri Tennakoon 

Coordinator (Operations)  Uditha Manage 

Coordinator (Cultural activities)  Gothami Meepe 

Project Coordinator (Wellfare) Sidath Wijethunge 

Youth Coordinator  Dharshana Munasignhe   

Committee Jayantha Pathikirikorale, Lal Mendis 

  Jayamini Methiwala, Sandhya Abeysekera,  

  Samanmal Gunaratne 

Sri Lanka Society of Queensland 

Management Committee for 2022 

President Sandhya Abeyesekera  

Secretary Chamitha Weerasinghe  

Treasurer Sanjay Unantenne 

Committee: Prashanthi Selvarathnam 

  Ruchira Kottegoda, Bhagya Devasinghe 

Honorary Auditor           David Adams 

Honorary Solicitor   Mathew Jones 

Sinhala Association of Queensland 

Management Committee for 2022 

President  Wipula Dharmasooriya  

Vice President  Uditha Manage 

Secretary  Nandasiri Tennakoon  

Treasurer  Nadeesha Basnayake 

Cultural Secretary Harith De Silva 

Committee: Jayanath Perera, Ananda Pathirana 

  Damitha Peris, Rasika Chandrasekera 

  Kumarasinghe Dissanayake 

  Dinusha Perera 

Annual Feast of the Our Lady of 
Madhu 23 July 2022 at Marian Valley   
Canungra 
 
Please note that, in future, the Annual Sri 
Lankan Feast of Our Lady of Madhu will 
be celebrated on the 4th Saturday of July. 
This means it will be celebrated on 23 July 
this year. Details of the event will be post-
ed in the June newsletter. 

App of the month 

MAPS.ME 

This is an app that allows you to download a map 
of whatever area you are in for offline use. Maps.me 
gives you the capabilities to type in and search dif-
ferent directions without wifi or data. It does use a 
lot of battery (just as a forewarning) but it is super helpful for tracking 
how close you are to a train station or how far you need to walk to your 

next restaurant destination. 

Barbara Sansoni 

Barbara Sansoni of Barefoot 

fame has passed away. She 

was 94 years old. Sansoni is 

famous for her textile designs 

and was a renowned artist, 

writer and designer. 

She is best known for her 

textile designs, handwoven panels and individual pieces 

made through Barefoot, the company of rural handweav-

ers in Sri Lanka she founded some fifty years ago. She 

introduced the colorful sarongs to the Sri Lanka market 

which have become a style on its own. 
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A Brief History of Slavery in Sri Lanka 
 
Slavery in Sri Lanka has a long and storied history that predated 
European colonialism. Records show that many communities in 
ancient Sri Lanka participated in the slave trade, including the 
Moors, Portuguese, Dutch, British, and the Sinhalese and Sri 
Lankan kingdoms.  Sri Lanka’s slave population originated in the 
islands of the Indian ocean including Indonesia, Papua New Guin-
ea, Philippines, and Burma, and individuals from the east and 
southern coast of the African continent.  

Though no less cruel, unlike Chattel slavery in the United States, 
slave populations in ancient Sri Lanka occupied various forms of 
bondage, which often involved pathways to emancipation. Far 
from being ineffectual, the female slave populous formed integrat-
ed networks of cooperation, facilitating cultural and gastronomic 
exchange. Once emancipated, these individuals integrated into the 
surrounding populations.  

Slaves in Sri Lanka were named according to various conventions, 
indicating a diversity of backgrounds. Existing records demonstrate 
a plethora of naming conventions which varied from mythological 
in the case of the individuals Aurora and Leander, to biblical names 
such as Christina. Some individuals were named according to 
months of significance, such as the individuals Meij (May) and 
Maart (March). Occasionally a person’s ethnic history can be 
gleaned from their names, such as Sinne Wapoe, Lizaar, Troena de 
Wangso, Simon Gomes and Geertruidja. Some individuals were 
identified by their port of shipment: such as Apollo van Makassar 
or Januarij van Malean.  

These listed individuals were not nameless entities from the past 
but were living citizens of Sri Lanka-past who were ancestors to 
many of us alive today. We have deliberately listed these individuals 
and their names as a reminder of an integral, yet ignored part our 
past. 

These individuals were definitely not a minority. According to 
Dutch records, in 1694, 53.3% of Colombo’s population consisted 
of enslaved individuals from the aforementioned regions. There 
was also a thriving community of locally born enslaved people who 
added to the languages, culture, genetics, and gastronomy of mod-
ern Sri Lanka. In addition to the inevitable history of shared ances-
try, these records also attest that much of the wealth and prosperity 
of Sri Lanka was built on slave labour.  

Whilst acknowledging the cruelty of slavery, it is also important to 
consider this phenomenon from the perspective of multicultural-
ism. Many formerly enslaved individuals integrated into society 
through marriage, eventually adding their cultural and genetic back-
grounds into the melting pot of the general population.  These 
communities and their influences remain etched in our faces and 
skin, ingrained into our food and music; our place names such 
Slave Island, and our ancestry.  

On our travels we have met descendants of these individuals who 
proudly declared “As long as you see our features in the Sri Lankan 
population, you cannot deny that we exist here”.   

“Slavery in Dutch Colombo” by Kate Ekama was our primary 
source of research, and we recommend reading the study for fur-
ther information on the history of slavery in Sri Lanka.  

 
Randika Jayakody & Jerome Perera 
Among Randika and Jerome’s many interests 
is a deep passion to understand Sri Lankan 
history and culture. This has been facilitated 
through exposure to multiculturalism through 
their travels and living experiences in multiple 
countries.  

Page  3 
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BOOK REVIEW 

Sea of Poppies by Amitav Ghosh 

Sea of Poppies is the first volume of the 
epic Ibis Trilogy by renowned Indian 
author, Amitav Ghosh. 

The story begins in 1838, on the eve of 
the first Opium War and takes the reader 
on a tour de force of Opium and Empire 
in the 19th century. 

Set primarily aboard The Ibis, a British 
ex-slave ship now transporting workers 
and prisoners from Calcutta to Mauritius; 
the story revolves around a diverse and 
unlikely group of people.  A poppy grow-
er fleeing her northern Bihari village following the death of her hus-
band, a mixed-race American seafarer and Freedman from Baltimore, 
an unscrupulous English businessman and Evangelist trading in opi-
um, an imprisoned Maha Raja, an Untouchable on the run, a Parsi-
Chinese Opium addict, a French Botanist escaping an arranged mar-
riage, a Lascar and a Pirate; the thing that connects them all is se-
crets. 

Rich with detail, the novel is especially notable for Ghosh's painstak-
ing historical research. The author takes these historical facts and 
beautifully moulds them into relatable and tender stories of love, 

friendship and resilience while keeping a grip on the political and commercial 
intrigue surrounding the East India Company. 

The variety of languages and English dialects incorporated into dialogue is 
masterful, including ship pijjin, a mishmash of English and Hindustani spoken 
on ships.  While some may find this interrupts their reading, it adds such col-
our, flare, and context to the story. 

Sea of Poppies is not only a historical novel of grand proportions, but it also 
highlights the dark side of early globalization – the violence and exploitation 
upon which fortunes were made and empires were founded. It also addresses 
those things we value the most as humans such as dignity, identity, and free-
dom. 

As the stories converge, the Ibis becomes a shelter to the various misfits and 
exiles.  Pre-existing divisions disappear and new identities are formed.  A crisis 
on board culminates in mutiny and a heart thumping escape. 

The novel closes with Neel the Raja, Ah Fatt the Addict, Jodu to Lascar, Se-
rang Ali the Pirate and Kalua the Untouchable escaping in a longboat towards 
Singapore, while Deeti the Poppy Grower, Paulette the Botanist, and Zachary 
the Seafarer proceed towards Mauritius. It makes you want 
to jump straight into a River of Smoke, the second volume 
of the Ibis Trilogy. 

Nimandra Gunasekera 

Nimandra works in the oil and gas industry, enjoys reading 
and dabbling in a bit of writing. 

උදා වූ සරා සඳ ...... 
 
උදා වූ සරා සඳ ඔබ  
අඳුර නැග න්නට ගපර සිටන්… 
 
පමා වූ වසත් කල ඔබ  
දිවිය  අවසානයට කලින්… 
 
අසනි මහ වැස්සට - මලක පාට ගස්දිලා යාගදෝ... 
දැගවන හිරු ළඟ - සයුරු දිය බිය ගේගදෝ… 
 
සුවඳ කඩුපුල් උරා න්නට දවාලට ඉඩ නැතුවාගදෝ... 
රැගේ අහසට පෑයූ තරු එළියත් මදිගදෝ … 
 
ඔබ තරුවක් ගේ නම් - ඒ එළිගයන් පාර ගසායා එන්නම්... 
රෑගේ ගනාව දහවගල් කඩුපුල් පුබුදන්නම්… 
 
ඔබ මා ළඟ නම් - ගනාවී තරුවක් සඳක් ගස් පායන්නම් ... 
සුවඳ කඩුපුල් ගදෝතින්ම ග න එන්නම් .... 
 
උදා වූ සරා සඳ ඔබ මට... 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=SM1Amly9gt8  
 
ගී පද: ආචාර්ය ලලිත් කීර්තිරත්න 
තනු සහ සංගීතය: විශාරද සරත් පීරිස්  
 ායනය: සරත් පීරිස් සම  උගේන්රා යසයගස්න 

කෘෂිකර්ම වෘත්ීයගේදිගයකු වන ආචාර්ය ලලිත් කීර්තිරත්න 4EB ගුවන් 

විදුලිගේ වැඩසටහන් සම්පාදකවරගයකු වශගයන්ද කටයුතු කරයි. 
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Stories Behind Names of Places in Sri Lanka 
 
DAMBULLA 

Ninety percent of the 
names of places of our 
country are linked to stories 
of Kings of our history. 
 
The name DAMBULLA 
too has this similar effect. 
The unique King’s Palace 
used by only one single 
King in our history is   
Sigiriya. It was built and used exclusively by King Kashyapa. This palace built 
on a beautiful huge rock has been hailed as a masterpiece of art in the world 
and has been declared as a man made wonder of the world. 
 
King Kashyapa was a son of King Dhathusena who was famous as a pious, 
religious King who worked for the betterment of the people and made the 
country prosperous . The Kala Wewa  he built stands as a monument to his  
contribution to agriculture of the nation. He had two sons and one was 
Kashyapa who killed  the father and became the ruler of the nation. His brother 
Mugalan, in fear of life, left to India. King Kashyapa lived in fear that his broth-
er would return to Sri Lanka to battle with him some day. 
 
Hence Kashyapa was a King who lived in fear for ever. He was concerned of 
his protection  and set up a strong network for spying suspicious  intruders  to 
the kingdom. One day the spy network spotted a suspicious character not very  
far from Sigiriya and the news was relayed to the King. The disturbed King 
ordered that the person be killed by pushing a pole  from the anus. Further, the 
King ordered the very suspect  to make his own pole from a “dambu” tree for 
the implementation (ula thiya mareemata). 
 
With this wicked punishment using the ”Dambu  Ula”  the  area was called 
“Dambuula”and over the time came to be known as “DAMBULLA”. 
 

Dr. Nimal Sedera 

Dr. Nimal Sedera is a journalist, poet, motivational speaker 
and an author of over 70 books. 

 

ග ෞතම බුදු හිමි ගතමඟුල 

පායා සඳ නිලම්බගර් දිලි දිලි දිස්ගේ                     ගවසගේ  
නැංගේ සිහියට ග ෞතම බුදු හිමි ගතමඟුල         ගවසගේ  
සමරමු  යමින් බැති ගී ඒ උත්තම දින                 ගවසගේ  
තබා සිරස පාද පද්ම නමදිමු සම්බුදු                        හිමිගේ 
 
යසපී සාලමල් සුවදයි දසතම පුර                                  ලුම්බිණිගේ 
සිගයාතුන්ගේ කන්කලු නාදය පැතිගර්                     ලුම්බිණිගේ  
රැකවල් ගද් විහිද පැතිර ගදවාසිරි                              ලුම්බිණිගේ 
කුමරුන් සිදුහත් ග ෞතම බිහිවිය පුර                     ලුම්බිණිගේ 
 
 යා පුර ගුවගන අරුණලු යසබිගදන්                                         ගන්   
යසනිකැට මුතු ගස්ම දිස්වී  බැබැගලන්                               ගන්  
බුදු රැස් ගබෝදි මූලය සිඹ විහිගදන්                                   ගන්   
ග ෞතම ගබෝසතුන් ගවසගේ බුදු වන්                              ගන් 
 
වටා පුරය කුසිනාරා පැතිර අඳුර දිස්වූ                                   ගේ  
මල්දම් රැල් සැලී විහිද ගුවන් තලය යසරීගි                        ගේ  
හැගලමින් වැසි බිඳු දසගත් දුක් ගදාම්නස් පැතිරගි          ගේ' 
ගමහැම අතර බුදුසමිඳුග  යසරිණිවිම  සිදුවු                     ගේ  

 
සඳ කිරණින් ගවසක් සගේ ගලාගේ අඳුර දුරු           ගේවා  
දම් ගුණගයන් තිගලාව  හිමි සේ සත සිත් සැන      ගස්වා  
ගමත් කරුණා සිහිගලන් සැම යුද බිය ගලාව පහ     ගේවා  
ගවසගේ අනුහස් කිරණින් සාමය ගලාව පැති          ගර්වා  

 

ඇල්ෆ්රඩ්  ටපුළුවට  
 
ඇල්රඩ්  වටපුලුව වි්ාමික විදුලි හා යාන්ික 
ඉංජිගන්රුගවකි.  කවි හා  සාහිතයය ගකගරහි 
ඔහු තුළ ඇති ඇල්ම ඔහුගේ වි්ාම ජීවිතය   
ක්රියාලලී කරයි. 

Street Protests against the Sri Lankan Government 

As most of you know through media, Sri Lanka is going through a very dififcult 

period. Protests are being held in most parts of the country against the Government 

while there are also a few gatherings supporting the Government. In Brisbane also, a 

protest event was held last month and a photo of the gathering is shown below. Sev-

eral other photos are found on the web site: 

https://www.gossiplankanews.com/2022/04/australia-brisbane-protest-sri-

lankans.html 
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ගේදිකාව, රිදී තිරය, පුංචි තිරය, එගහම නැත්නම් කවියක්, 
ගීතයක්, ගකටි කතාවක්, නව කතාවක් වැනි කලා කෘතියක් 
නිර්මාණකරණගේදී හමුවන විවිධාකාරවූ රසවත් සිද්ීන් එමටයි.  
ගමම කතා බහ අහ දැන න්න, ගබදා හදා න්න, මං දන්නවා 
කලාකාමී අයස හැගමෝම කැමැත්තක්, රුචිකත්වයක් දක්වනවා 
කියල. ගකලින්ම ගනාකීවට, අයස කවුරු කවුරුත් gossip අහන්නත් 
මනාපයි ගන්. 

ඔබ දන්නා, අයස ගනාදන්න, තිරය 
යසටිපස්ගස් ඇතිවන රසවත් සිද්ීන්, 
ගබදා හදා  ැනීගම්  උත්සාහයක් 
හැටියට ගමම ගකාලම ඔබට 
විවෘතයි.  සමහර ගවලාවට ගම් 
අතගර් ඉතා අනුගේදනියවූ, දුක්මුසු 
කතා බහත් තිගයනවා. කතාගේ 
මුණ  ැගහන, ඒ කාටවත්  
උපහාසයක්, අපහාසයක් ගනාවන 
විධියට, අයස ලියමු.       

සුන්දර 'සුරතලී' දිය-ඇල්ෆ්ල 

ශ්රී ලංකාගේ බිහිවූ කලා නිර්මාණයකටබ ගබාගහෝ ගවලාවට 
චිත්රපටයකටබ ගේදිකා නාටයයකටබ  එගහම නැත්නම් ගටලි-
නාටයයකටබ ශ්රී ලංකාගේ සවවාවිකව යසහිටියාවූ දිය-
ඇල්ලකබ  ං ාවක නැත්නම් කඳු වැටියක ගහෝ නමක් 
ගයදීම අසාමානය ගනාගේ. එගහත් කලා නිර්මාණයකට 
ගයාදා  ත් නමක්බ ගසාබාදහගම් නිමැයුමකට වාවිතා 
කිරීම නම් අහන්නබ දකින්න ලැගබන්ගන ඉතාම 
කලාතුරකින්.   
ඉතින්බ එවන් දුර්ලව අවස්ථාවක් තුලින් බිහිවුණුබ ලංකාගේ 
සබර මුව පළාගත් යසහිටිබ ගසාබා දහගම් අපුරු 
නිර්මාණයක්වූබ සුන්දර 'සුරතලී' දිය-ඇල්ල  ැන තමයි අද 
රස කතා ගකාලම තුලින් කතා බහට එක්වන්ගන. 
ගකාළඹ  - බදුල්ල මහා මාර් ගේ 169ගවනි සැතපුම් කණුව 
ආසන්නගේබ හල්ගේ ග්රාමගේ යසහිටි ‘සුරතලී’ දිය-ඇල්ලටබ ඒ 
නම දායාද වූගේබ එම දිය-අල්ල ආශ්රිත රගද්ශය අවටබ පනහ 
දශකගේදී රූ  ත වුණු සිංහල චිත්රපටයක් නිසාගවනි. ඒබ 
Ceylon Entertainment සමා ම විසින් නිෂ්පාදනය කළබ 1956 
සැේතැම්බර් 19 වැනිදා තිරයට පැමිණිබ ශ්රී ලංකාගේ  6 
ගවනි සිංහල චිත්රපටය වූ ‘සුරතලී’චිත්රපටයයි.  
ගමම චිත්රපටගේ  තිරනාටකයබ ගදබස් රචනය ගමන්ම 
සහය අධයක්ණණගේ දබ ව කීම නිෂ්පාදකයා විසින් 
පවරණු ලැබුගේ සිරිල් පී. අගේරත්නයන්ටය. ඒ අනුව 
‘සුරතලී’ යනුගවන් චිත්රපටය නම් කරනු ලබන්ගන් ඔහු 
විසිනි. 
ධනවත්බ විගස්කාරබ ගකළිගලාල් තරුණගයක් සහ ඊට 
හාත්පසින්ම ගවනස්වූ  තිගුණ තිබුණු සාමානය පවුලක 
චාම්බ අහිංසක  ති පැවතුම් ඇති තරුණගයක්; 
ගපාගහාසත් සහ දුේපත්බ ඒත්  ජ මිතුරන්වූ තරුණයන් 
ගදගදගනකු වටා නිර්මාණයවූ තිර කතාවකි ගමම 
චිත්රපටයට පාදක වුගේ. 
‘සුරතලී’චිත්රපටයබ 1999 වසගර් වාරතගේ රදර්ශනය කළබ 
රාජ් කපූර් අධයක්ණණය කළ BARSAAT චිත්රපටගේ කතාව 
ඇසුගරන් නිෂ්පාදනය කර ඇති බව සමහර චිත්රපට 
විචාරකයන් පැවසූවදබ එය එම හින්දි චිත්රපටගේ 
සම්පුර්ණගයන්ම ගකායසයක් ගනාවන බව තමයි ගබාගහෝ 
ගේක්ණකයන්ගේ අදහස වුග .   

'සුරතලී' තිරකතාවබ ගදබස් හා ජවනිකා ලියූ සිරිල් පී. 
අගේරත්නබ ඊළඟට කගේ ඊට සුදුසු නළු නිළියන් ගසවීමය. 
මුලින්මබ ඔහුගේ සිත නැවතුග   ‘අහංකාර ස්ී’ චිත්රපටගේ 
රඟපෑ රවීන්ර රූපගස්න ගවතය. ඔහු දුේපත් තරුණයාගේ 
චරිතයට ගතෝරා  ත් පසු 'සුරතලී'ගේ චරිතයට සුදුසු 
නිළියක් ගසවීය. ඒ සඳහා විසඳුම ග න ආගේ රවීන්ර 
රූපගස්නය.   
“Mr අගේරත්නබ ගම් චරිතයට  ැලගපනබ මම දන්න 
ළමගයන් ඉන්නවා…බ ගවන කවුරුවත් ගනගමයිබ ‘අහංකාර 
ස්ී’ චිත්රපටගේ ‘ලංකා මාතාව’ හැටිය රඟ පෑ පුංචි ගකල්ලබ 
නම ලීනා ද සිල්වාබ එයා ඉන්ගන මරදාගන් ආනන්ද 
බාලිකාව  ාව පන්සල පාගර්බ මගේ නංගිලා එක්ක ලීනා 
ආනන්ද බාලිකාගේ තමයි ඉග න  න්ගන…” රවීන්ර 
කීගේය.    
ගුවන් විදුලිගේ ආරියදාස පීරිස් ද ලීනාගේ ඡායාරූපයක් 
තමාට දී තිබූ බව අගේරත්න යන්ට මතක් විය. මරදාගන් 
Temple පාගර් ලීනාගේ ග දරට ගිය සිරිල් පී. අගේරත්න 
අධයක්ණවරයාබ ලීනා දුටු සැනින්බ ගදවතාවක් ගනාසිතා 
'සුරතලී'ගේ චරිතයට ඇයව  ගතෝරා  ත්ගත්ය.                                                                                          
ඒ සමඟමබ චිත්රපටගේ එන දඟකාරබ විගනෝදකාමී 
තරුණයාගේ චරිතය සඳහා අළුත් මුහුණක්බ නවක 
නළුගවක් හඳුන්වා දීමට ඔහු කල්පනා කගේය. එදා 
සිනමාගේ දුෂ්ට චරිත රඟ පෑ ගඩාමී ජයවර්ධනබ මාක් 
සමරනායක ගම් චරිතයට උචිත ගනාගේ යයි මුල සිටම ඔහු 
සිතා තිබුණි.    
දිනක් සිරිල් පී. අගේරත්න මරදාගන් සිට ගබාරැල්ල ගදසට 
යන Trolley බස් රියක  මන් කරමින් සිටියදීබ Football ක්රීඩා 
කරන විට අඳින ජර්සියක් ඇඳග න Boots ගදක කගර් දමා 
 ත්බ කඩවසම් තරුණගයක් එම Trolley බසයට නැේගේය. 
අගේරත්නගේ උකුසු ඇස් ගදකට ගම් තරුණයා හසුවිය. 
“ඉලන්දාරියාබ කැමති නැද්ද චිත්රපටයක රඟපාන්න..,බ ඔබට 
ඒ සඳහා අවශය හැඩ රුව තිගයනවා..".    
“කවුද ඉතිංබ ඒ වගේ අවස්ථාවක් ලැබුගණාත් අකමැති”.    
“මගේ නම සිරිල් පී. අගේරත්නබ ‘සුරං නී’චිත්රපටගේ 
අධයක්ණ. ගම් දවස්වල මම ‘සුරතලී’ කියලා චිත්රපටයක් 
සැලසුම් කරනවා. එගක් තිගයන ගසල්ලක්කාරබ 
විගනෝදකාමී චරිතයට ඔබ ගහාඳටම  ැළගපනවාබ ඔබ 
සි රට්ටටුව ගබාන විදිහ මම නිරීක්ණණය කළා. මගේ 
චිත්රපටගේ එනබ ඒ විගනෝදකාමී චරිතයට ඒක ගහාඳට 
 ැළගපනවා..”.   ආනන්ද ජයරත්න චිත්රපට රං න ිලල්යසයා 
සිංහල සිනමාවට එක්වුගේ ඒ අයුරිනි. 
'සුරතලී" චිත්රපටය තුලින් ආනන්ද ජයරත්න ගමන්මබ 
H.R.ගජාතිපාල අසහාය  ායකයා සිනමාවට හඳුන්වාදීමදබ 
තවත් සුවිගේෂී සිදුවීමකි. ගජෝතිපාල  ායන ිලල්යසයාබ 
ආනන්ද ජයරත්න ගවනුගවන් ‘සුරතලී’ චිත්රපටය සඳහා 
 ැයූ සිය මුල්ම චිත්රපට ගීතයබ 'සිරියා ගම් සාරා' ගීතගේ 
ජනප්රියතාවයබ දශක හයකටත් අධික කාලයක් තිස්ගස්බ 
අදටත් ගනානැසී පවී.   
ඒ වගේමබ ‘සුරතලී’ චිත්රපටගයන් තවත් නවක විකට 
නළුවකුද සිනමාවට එක්විය. ඒබ එවකට Ceylon Entertain-
ment සමා ගම් ජබීර් ඒ. කාදර්ගේ සිනමාහලක 
කළමනාකරුවකු ගලස ගස්වය කරමින් සිටි ඇල්.ඇම්. 
ගපගර්රා රං න ිලල්යසයාය.  
'සුරතලී' චිත්රපටගේ රධාන චරිත නිරූපණය කළ රවින්ර 
රූපගස්න හා ලීනා ද සිල්වා චිත්රපටගේ සැගලෝලයිඩ්  පටය 
තුළ පමණක් ගනාවබ ඔවුන්ගේ සැබෑ ජීවිතගයහි ද 
ගපම්වතුන් බවට පත්වබ යු දිවියට යසවිසීමදබ චිත්රපටය 
අත්පත් කර  ත් තවත් සුන්දර සිහිවටනයකි. 
‘සුරතලී’ චිත්රපටයට සම්බන්ධ වූ ිලල්පීන් බහුතරයක් ගම් 
වනවිට ජීවිත සිනමාගවන් සමුග න අවසන්ය. චිත්රපටය 
හැඳලබ විජය චිත්රා ාරගේ සංරක්ණණය ගවමින් පැවති අතර 
198  කළු ජූලියදීබ චිත්රා ාරය ගිනි තබා විනාශ කළ බැවින්බ 
‘සුරතලී’ චිත්රපටයද ඒ සමිනන් විනාශ විය. 
එගස් වුවදබ 'සුරතලී' චිත්රපටය ආවාසගයන් 
එම නම ලද ‘සුරතලී' දිය-ඇල්ලබ ලක්ණ 
සංඛ්යාත ගදස් විගදස් රසවතුන්ගේ පවස 
නිවමින්බ සුරතලියක් ගලසින් ගනාකඩවා  ලා 
හැගලයි. 
සමන්මල්ෆ් ගුණරත්න  
 ගමම සටහනබ රසිද්ධ පුවත්පත්බ අන්තර්ජාලය තුලින් ලබා ත් ලියස 

ඇසුරින් නිමවූ බව කරුණාගවන් සළකන්න. 



 7 

 

 

Page  7 Issue 05 Volume 17 Page  7 

"ඔටුටා"ආපසු ඇවිත්...(ගෙටි ෙතාට) 

    අයස හුඟක් ගදගනක් දන්ගන් දඩාවගත් යන බල්ගලෝ එකතු 

ගවන්ගන්බ එගහමත් නැත්නම් නිදෑල්ගල් ජිවත් වන්ගන්  ගම් 

පන්සගල් විතරයි කියලා.ඔේ එගහම හිතන්න සාධාරන 

ගේතුන් කිහිපයක්ම තිගයනවා. බුද්ධ පුජාව පුජා කරලා 

ටික ගේලාවකට පස්ගස් හාමුදුරුගවෝම කියනවාගන්   

"උපාසක අම්ගම් ඔන්න ඔය බුද්ධ පුජාව ඔය සගතකුට 

කන්න ඔය  ල උඩට දාලා ඒ පාත්රය එගහම ගහෝදලා  එතන 

අස්පස් කරලා බණ බඩුව පැත්තට ආවානම් බණ ටිකක් 

අහන්න". ඔන්න ඔය විදියට හැම දාම වගේ අස් කරන බුද්ධ 

පුජාවත්බ හාමුදුරුගවෝ වළඳලා  ඉතුරු ගවන ගද්වල් ආදියත් 

එකතු ගවන්ගන් ගම්  ල් උඩට බව ගම් බලු රැන දැන් 

ගහාඳට දන්නවා. ඒ හින්දා ගම් ග ාල්ගලෝ තම නෑදෑයන්ටබ 

දරුවන්ට වගේම අනා ගත් උපදින දරු පරම්පරාවටත් 

ගහාඳමබ නිදහස් නවාතැන පන්සල කියලා අවගබෝධ 

කරග න ගබාගහෝම කාලයක ඉඳලා තම වාසයට පන්සල 

ගතෝරාග න තිගයනවා.    ඒත් වැඩිය රසිද්ධ නැති වුවත් 

 ගම් පන්සල වගේම  ගම් පාසැලත් ගම් අයගේ ගහාඳ 

නවාතැනක්. ඒ ගමයට අවුරුදු  ණනාවකට ගපරබ තවත් 

විදියකින් කිවගහාත් පාසැල් ලමුන්ට රජය මගින් බනිස් 

ග ඩියක් හා කිරි විදුරුවක් ගනාමිගල් දිවා ආහාරය 

වශගයන් දිපු කාගල් තමයි ගම් අය පාසැල්ද තම නවාතැන 

වශගයන් ගතෝරාග න තිබුගන්. 

     දවල් විගේක ගේලාව ලංගවනගකාට එලිගේ හදපු කුඩා 

මඩුවක ලිපක්  හදලා ඒක උඩ විශාල වාජනයක් තියලා 

ඒකට ඇගමරිකා රජය විසින් ගමාකද්ගදෝ පදනමක් මත 

ලැබුන කිරි පැකට්ට ගදකක් විතර දාලා ලිගේ තිගයන දර කෑලි 

ගදක, තුන ඇවිලිග න එනගකාට  කිරි ටික රත් ගවලා එන 

සුවඳට ගම් කට්ටටිය තම සහචරයන්ද කැටුව, කුඩා සද්දයක් 

න මින් ගනානවත්වාම වලි ය  වාහනයක වයිපර්යක්  

වගේ  ක්රියාත්මක කරමින් ගපෝලිමට ඇවිත් කිරි උනුකරන 

තැන බලාග න ඉන්නවා. ඉතින් පාසැගල් ලමයි තමන්ට 

ලැබුන කිරි ගකෝේගයන් ටිකක් ඉතුරුකරලා, තමන්ට ලැබුන 

බනිස් ග ඩිගේ උඩ ගකාටසත්, යට ගකාටසත් 

අනිවාර්ගයන්ම කාලා මැද තිගයන යසටි ගුලිගයන් ගකාටසක්  

තමන්ට ගදන බව ගම් රංචුගේ ඉන්න ගපාඩි පැටියා පවා 

ගහාදාකාරවම දන්නවා. ගමන්න ගම් නිසා පාසල් භුමිය 

තුලත් අඩුම වශගයන් 10, 15ක බලු රෑනක් නිදහගස් ජීවත් 

ගවනවා කියලා අත්දැකිගමන් කියන්න පුලුවන්.    ගම් අය 

දවල් ආහාරය පාසැගලන් ලබා ත්ත ද රාී , උගද් ආහාර 

ගමන්ම පාසැගල් නිවාඩු දින වල ආහාර ලබා  න්ගන් පාසැල් 

මිදුගල් අනිත් පැත්ගත් තිගබන ගුරු නිවාසගයන් තමයි.ඒ 

කියන්ගන් ගම් ග ාල්ලන්ගේ හාම්පුතාලා ගවන්ගන් ගුරු 

නිවසගේ පදිංචිව ඉන්න අයස. 

          තවත් විදියකින් කිවගහාත් අගේ සුරතලුන් වුගන් ගම් 

බලු රංචුවයි. ගම් අතර විවිධ වර්නගයන් යුත් උස, මහත, 

කැතබ ලස්සන, වලි ය දි , වලි ය නැමුණු, වලි ය නැති  

ස්ී  පුරුණ ගදවර් ය මි්ව හිටියා. රාීයට ආහාරය ලබා 

 න්න කුස්සිය පැත්තට එනවා වගේම, රෑට කන්ද 

පැත්ගතන් ඇගහන උලගල්නාගේ හගේ සිට ගකාටියාගේ 

හඬට පවා ගම් ග ාල්ගලෝ අයහපත් රතිචාර  දක්වනවා. 
වත්ගත් ගකලවගර් කන්ද ලඟම තිගබන අඹ  ස්වලට එන 

වඳුරු, රිලේ රංචු එලවන්න ගම් කට්ටටිය දක්වන්ගන් පුදුම 

උනන්දුවක්.    ගම් කට්ටටියට නම් වශගයන් හුඟක් වාවිතා 

කගල් ඒ ග ාල්ලන්ගේ උස , මිටි බව නැත්නම් කලු, සුදු 

වශගයන් හගම් පාට, වලි ගේ දි , ගකාට අනුව තමයි. ඒත් 

තරමක් උස දුඹුරු පාටට හුරු අහිංසක බැල්ලියක්  'ඔටුවා' 

නමින් අප විසින් හඳුන්වනු ලැබුවා. ඒ නම ගකායි විදියට 

එයාට පටබැඳුනාද යන්න තවමත් මට  ැටලුවකි. 

ගකාගහාම වුනත් 'ඔටුවා..ඔටුවා' කියා කිහිප විටක් හඬ 

 ැසු විට ඇය අප අසලට පැමිණ හිනාගේවි, වලි ය 

වනමින් අප වටා කැරකිම ඇගේ පුරුද්දකි. 

   ගම් අතර මාස 6 කට පමන සැරයක් පාසැල අසල  

යසට්ටටනිගේ  කූඩාරම්  සා සතියක පමන කාලයකට 

පමනක් නවාතැන් ග න, අනතුරුව ගවන තැනක 

පදිංචියට යන අහිකු ික ක ඩායම විටින් විට, ගදන්නා, 

තුන්ගදනා බැගින් ගුරුනිවාස අසලට පැමිණ   "මහත්තයා, 

ගනෝනා ඉල්ලා  න්න ගහෝ ගනෝනා, මහත්තයා ඉල්ලා 

 න්න" යැයි කියමින් ගනාගයක් ගද් ඉල්ලා සිටි. කන්න 

ගමානවා හරිබ පරන ඇඳුමක් ගහෝ හාල් ගපාඩ් ඩක් ඉල්ලන 

අතර ඔවුන් සම  එන වඳුරාගේ දක්ණතා ගහෝ කගර් 

එල්ලාග න ඉන්න ගරදි උරගේ ඇති ගපට්ටටිගේ  ඉන්න නයා 

නටවා මුදල් කීයක් ගහෝ ඉල්ලා සිටි. ඒ අතරින් නයා 

නැටවිම බය හිගතන ගදයක් නිසා රිලවාගේ දක්ණතා දැක 

බලා න්නට අයස වැඩි කැමැත්තක් දැක්වුගවමු. ගමම අය 

පාසැල් වත්තට ඇතුල්වන විටම 'ඔටුවා ' රමුඛ් කට්ටටියම 

ගමම අමුත්තන් යසලි න්ගන් නම් ගසගනවන්ත ගලස ගනාව 

විශාල ශේද පුජාවක් පවත්වා ඔවුන්ගේ විගරෝධතාවය 

රකාශ කරමින්ය. 

     එක් දිනක් පැමිණි ගම් අහිකු ික ක ඩායගම් 

නායකයා අගපන් ඉල්ලා සිටිගේ තම ක ඩාගම් 

ආරක්ණාවට හා දඩයගම් යන විට තලග ායා වැනි සතුන් 

දඩයම් කිරිමට ගහාඳ බල්ගලක් ගදන ගලසය.  ඒ වන විට  

ගහාඳ නාඹර බල්ලන් කිහිපගදගනක් සිටියද  ගමම 

නායකයාගේ ඉල්ලිම වුගේ  'ඔටුවා' ලබා ගදන ගලසය. 

පාසැගල් ඉන්න යසරිස වැඩි නිසාත්, ඇයට ගමයට වඩා 

යහපත් තත්වයක් ඇතිගේයැයි යන බලාගපාගරෝත්තුව 

ඇතිව අකමැත්ගතන් වුවත් අයස 'ඔටුවා'අරන් යන්න  

ඔවුනට ඉඩ හැරියා. ඔවුන් ගහටම සැතැපුම් 8 ක දුරින් 

යසහිටි නාග ාල්ලා ම ඔවුන්ගේ ඊලඟ නවාතැන බවත්  

'ඔටුවා' ගේ ගබල්ලට ලණුවක් දමන  මන් ඔහු පැවසුවා. 

කැමැත්ත දුන්නාද ඇය රැග න යන විට අනිකුත් රංචුවට 

වගේම අපටත් දුකක් ඇතිවුනා. 

     සතියක් පමන යන තුරු  යසටුපස කුස්සිය ලඟ ඉන්නා 

අන් අය අතර 'ඔටුවා'ගේ අඩුව කැයස ගපනුනා. දවස් 

දහයකට පමන පසු හවස කුස්සිය ගදසින් ඇසුන මහා 

ග ෝණාව නිසා අයසට දකින්න ලැබුගන් අදහා ත ගනාහැකි 

දසුනකි. 

    ඉතාම අසරන බැල්ගමන් අයස දිහා බලා සිටිනා 'ඔටුවා' 

අපට අඳුනා න්න ද අපහසු ගලස ගකට්ටටුවී, දැඩි මහන්සි 

 තිගයන් සිට අයස දිහා බලාග න කිගේ "ඔටුවා"ආපසු 

පැමිණි බවය.    

 ආනන්ද සමරතුං  

ආනන්ද ක්වින්ස්ලන්ත සිංහල සං මගේ වසර කිහිපයක් 

සවාපති වශගයන්ද, 1995 සිට 9eb ගුවන්විදුලිගේ 

වැඩසටහන් සම්පාදක වරගයක් හා නිගේදකගයක් 

වශගයන් කටයුතු කරයි.  



 8 

 

This is Your Radio 

Join and be Part of It 

4EB FM 98.1   

“Sharing the World With You” 

 

Page  8 Issue 05 Volume 17 

Email:  gdaycarers@gmail.com 



 9 

 

This is Your Radio 

Join and be Part of It 

4EB FM 98.1   

“Sharing the World With You” 

 

Page  9 Issue 05 Volume 17 

The use of Recycled Concrete in Road Pavement 
Construction 

 
The Institution of Engineers Sri Lanka (IESL) Queensland 
Chapter hosted its 13th  Continuing Professional Develop-
ment (CPD) Activity on Sunday 27th  March 2022 as a 
webinar.  
 
The presentation on the above topic was made live online 
by Eng. Ruchitha Mendis who is a highly experienced Con-
struction Engineer currently working at the Logan City 
Council in Queensland. 
 
The seminar gave insight into the Logan City Council 
where Ruchitha has successfully developed a specification 
and a cost-effective strategy to use the demolished concrete 
material economically and effectively for its local road con-
struction /rehabilitation works for the first time based on 
studies undertaken by the Road Construction & Mainte-
nance Branch of the Council. He presented his case studies 
and applications that have been developed in this presenta-
tion.  
 
The event was attended by more than 40 participants from 
around Australia and overseas, including Sri Lanka, and 
ended with a lively Q & A session.  
 
The Management Committee of the Chapter takes this op-
portunity to thank  Eng. Ruchitha Mendis for his excellent 
presentation, everyone who attended the event and 4EB Sri 
Lankan Radio Group for media coverage.  

Professor Athula Kulathilaka’s visit to        
Brisbane 
  
A leading academic and a researcher in geotech-
nical engineering from the University of Moratuwa, 
Prof. Athula Kulathilaka, will be visiting Brisbane 
from the 6th to 14th May. 
  
A gathering has been organised to facilitate a meet-
ing with Prof Alutha Kulathilaka on Sunday, the 8th of May from 
6.30 PM onwards. 
  
If you are a colleague or a student of Prof Kulathilaka, this invitation 
is for you to confirm your participation. Please contact Sandun 
04071 209 010 or Dhammika 0402 281 812 for more details. 

Happy Mother’s Day 

8 May 

If you wish to contact the Editors of Dæhæna,  

please drop an email to: DaehaenaEditor@gmail.com 
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Dæhæna (Newsletter) 
Archives 

 

Past copies of Dæhæna are found at 
the following location 

https://drive.google.com/drive/
u/1/folders/1PS0kFSXRCXSga-
FrdtDMH_WpeReaT1Sn 

 

Please email 
“DaehaenaEditor@gmail.com” if you 
encounter  access issues. 
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ANZAC DAY CELEBRATIONS 
 
Rain did not dampen the Anzac spirit as hundreds braved the inclement 
weather to honour the fallen at the commemoration ceremony at the 
Brookfield Showgrounds on Monday, April 25. 
The solemn Anzac Day march was attended by veterans and their fami-
lies and included were 06 participants from the Sri Lanka Ex-
Servicemen’s Association of Queensland with Anton Swan (Hon. Con-
sul for Sri Lanka in Qld) and Dr Jayasiri Weerawardena (President – 
FSOQ). An estimated crowd of 2500 took part in the ceremony and ac-
tivities, enjoying Sri Lankan cuisine provided by Thilani Catering and the 
Walkway to Ceylon food truck. 
The annual Shell Green T20 cricket match was cancelled due to bad 
weather. 
 
Lawry Heyn 

L to R: Kalum Udage (SLN), Jayantha Pathikirikorale (SLAF), Don Channa (SLA), Dr Jayasiri Weerawardena (FSOQ), Anton Swan OAM 
(Hon. Consul for Sri Lanka in Qld), Palitha Satharasinghe (SLAF), Viraj Lokupitiya (SLA), Hirantha Ranasinghe (SLN)  

L to R: Jayantha Pathikirikorale, Anton 
Swan, Bronwen Swan, Neil Mackintosh 
(RSL), Dr Jayasiri Weerawardena  

Issue 05 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PS0kFSXRCXSga-FrdtDMH_WpeReaT1Sn
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PS0kFSXRCXSga-FrdtDMH_WpeReaT1Sn
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PS0kFSXRCXSga-FrdtDMH_WpeReaT1Sn
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Monthly News Digest: April 202 
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8 Australia will provide $2.5m to boost food security in Sri Lanka https://www.foreignminister.gov.au/minister/marise-payne/media-release/
supporting-food-security-sri-lanka  

9 Chris Silverwood appointed Sri Lanka cricket coach for 2 years.  https://www.espncricinfo.com/story/chris-silverwood-named-new-head-coach-of-
sri-lanka-1310006 

11 Sri Lanka’s Hiran Abeysekera wins best actor at Olivier Awards  http://www.adaderana.lk/news/81769/sri-lankas-hiran-abeysekera-wins-
best-actor-at-olivier-awards 

13 Fitch places 13 Sri Lankan banks on Rating Watch  http://www.adaderana.lk/news/81802/fitch-places-13-sri-lankan-banks-on-
rating-watch-negative 

14 S&P downgrades Sri Lanka’s foreign currency rating amid economic crisis http://www.adaderana.lk/news.php?nid=81816 

17 Finance Minister and delegation leave for talks with IMF http://www.adaderana.lk/news.php?nid=81869 

17 Naveed Nawaz appointed Assistant Coach of National Team http://www.adaderana.lk/news.php?nid=81871 

18 USD selling rate jumps to Rs. 340 at several banks http://www.adaderana.lk/news.php?nid=81890 

19 Sri Lanka credit rating downgraded by Moody’s http://www.adaderana.lk/news.php?nid=81906 

 19 Rambukkana protest: One dead in police shooting, at least 24 injured http://www.adaderana.lk/news.php?nid=81923 

22 Sri Lanka’s NCPI-based inflation hits 21.5% in March http://www.adaderana.lk/news.php?nid=81970 

24 Sri Lankan athlete Kaushalya Madushani dies by suicide http://www.adaderana.lk/news.php?nid=82020 

25 South Asia’s fastest sprinter Yupun sets new Asian Record  in Italy https://www.dailymirror.lk/headline/Yupun-breaks-Asian-150m-
record/419-235720 

26 IMF urges Sri Lanka to tighten monetary policy, raise tax http://www.adaderana.lk/news/82048/imf-urges-sri-lanka-to-tighten-
monetary-policy-raise-tax-to-address-debt-woes 

26 Sri Lanka to issue long-term residence visa for foreign investors http://www.adaderana.lk/news/82051/sri-lanka-to-issue-long-term-residence
-visa-for-foreign-investors 

27 Ali Sabri appointed Justice Minister https://www.dailymirror.lk/latest_news/Finance-Minister-Ali-Sabry-gets-
Justice-Ministry-as-well/342-235762 

27 World Bank gives US$ 600m to address the current economic crisis https://www.dailymirror.lk/latest_news/World-Bank-grants-US-600-Mn-to
-address-economic-crisis-PMD/342-235767 
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Sandella  - Wednesday 9.00pm - 10.00pm FM 98.1 

Date  Producer/Panel Operator 

04 May 
''Yovun Sandella' - Shyam, Pulith, Shamma, Chathuri-
ka, Darshika, Ravihansa & Janaka Dasanayake / Janaka 
D & Niraj Kariyawasam 

11 May Yashan Thilakeratne / Yashan Thilakaratne 

18 May Thisara and Guest / Thisara Pathirennehelage 

25 May Lalith Keerthirathne / Sameera Samarasinghe 

1 June 
''Yovun Sandella' - Shyam, Pulith, Shamma, Chathuri-
ka, Darshika, Ravihansa, Mithila  & Janaka / Darshika 
&  Samanmal 

 Arunella - Sunday 9.00am - 10.00am FM 98.1  

Date  Producer/Panel Operator 

01 May Jayantha Weerasekera & Seetha Vithana / Jayantha W 

08 May Nimal Wijesiri & Dushan / Samanmal Gunaratne 

15 May Samanmal Gunaratne / Sameera Samarasinghe 

22 May Himaya Anuradha / Kasun Karunaratne 

29 May Kumarasinghe Dissanayake / Janaka Weerasinghe 

5 June Lakmini Keerawella / Kasun Karunaratne 

Radio 4EB - Sri Lankan  Program Schedule 

Sri Lankan Events - Brisbane and SE Qld 

     

  
Please check the latest status of the 
events with the relevant  organisations   

  May 2022   

 14 
Vesak Festival: Special Sermon, Bhak-
thi Gee and Lantern Parade 

Forest Lake Temple  

 14 Vesak Festival at Goodna Temple  Goodna Temple  

 15 
Have-A-Chat to celebrate Mother’s 
Day 

Silver Fawn Club  

 21 Dinner Dance with Misty Sri Lanka Sports Assn.  

 29 Joe-Pete T20 cricket Old Boys of Joe/Pete  

  June 2022   

 4 
Vesak Celebration at Acacia Ridge 
State School  

Goodna Temple  

 11 
Poson Festival: Mihindu Sangamitta 
Perahera and Mihinthalagala Display 

Forest Lake Temple  

 11 Poson Pinkama at Goodna Temple  Goodna Temple  

 18 Anniversary Dance Silver Fawn Club  

 25 Poson Dansala Goodna Temple  

  July 2022   

 09 Vas Aradana Goodna Temple  

 09 Vas Invitation Ceremony Forest Lake Temple  

 16 Fund Raising Event Goodna Temple  

 23 Vas Aradhana Gold Coast Buddhist 
Centre  

 23 Madhu Festival at Marian Valley Qld Catholics  

 31 Christmas in July Silver Fawn Club  

  August 2022   

 13 IESL Qld Chapter - Social Night IESL Qld  

 14 Family Fun Day Silver Fawn Club  

 27 Annual General Meeting Goodna Temple  

  September 2022   

 03 Stitching of Katina Cheevara Goodna Temple  

 11 Sri Lanka Day 2022 FSOQ  

  
Bus Trip to Toowoomba Carnival of 
Flowers 

Silver Fawn Club  

 24 
Annesley Malawana with Indrani 
Perera 

Aradhana Entertainment  

     

DISCLAIMER : All material in this E-newsletter is circulated in good faith and is distributed as an information source only. The Sri Lankan Group, Radio 4EB and the editors of the E-newsletter disclaim all responsibility 
and all liability (including without limitation, liability in negligence) for all expenses, losses, damages and costs you might incur as a result of the information being inaccurate or incomplete in any way for any reason. Your use of E-
newsletter is at your sole risk. E-newsletter is not liable for any loss resulting from any action or decision made by you in reliance on the information on E-newsletter, any interruption, delay in operation or transmission, virus, 
communications failure, internet access difficulties or malfunction in hardware or software. E-newsletter may include third party content which is subject to that third party's terms and conditions of use. Users of E-newsletter will not 
use the material contained in it for any purpose or in any way which is unlawful. 
Editors  : Wimal Kannangara  and  Jayantha Ameratunga                                           

Advisory Committee : Vasanthe Vithanage, Jayantha Weerasekera, Thisara Pathirannehelage, Samanmal Gunaratne and Himaya Siddihalu Wickramahewage 

  November 2022   

 12 Thesatta Nana Puja  Goodna Temple  

  Barefoot Bowls Silver Fawn Club  

  December 2022   

 10 Sangamitta Day Forest Lake Temple  

 10 Christmas Function Silver Fawn Club  

 31 New Year’s Eve Dance Silver Fawn Club  

  February 2023   

 12 
Valentine’s Day Have-A-Chat 
Lunch  

Silver Fawn Club  

  March 2023   

 11 Annual General Meeting Silver Fawn Club  

     

  October 2022   

 1 Saralanga Sinhala Assn of Qld  

 8 Bolywood Extravaganza Silver Fawn Club  

 8/&9 Annual Katina Ceremony & Dana Forest Lake Temple  

 21,22 Pirith Chanting & Katina Pinkama Gold Coast Buddhist 
Centre  

 22,23 
Katina ceremony - Pirith Chanting 
& Dana  

Goodna Temple  

  Continued   


