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සුභ සන්යාවක්. අරුණි ළබාළේජු සභාපතිතුමියනි, ආචාර්ය ජයන්ත් ර්මදාස 

මහත්ාළනනි, චිත්රපට ප්රජාළේ සාමාජිකයිනි, චිත්රපට රසිකයිනි, ලංකා ජාත්යන්ත්ර 

චිත්රපට උළෙල නමින් පෙමු වත්ාවට ශ්රී ලංකාළවන් බැහැර සංවිානය කෙ ශ්රී ලාංකික 

චිත්රපට උළෙළලහි සම්මාන ප්රදාළනෝේසවයට සහභාගි වන්නට ලැබීම ගැන මා 

ළබාළහෝ සතුටු වනවා. පසුගිය ගිම්හාන කාලළේ ළමම චිත්රපට උළෙල මා පදංචි 

ප්රාන්ත්ය වන කැලිළ ෝනියාළේ ළහාලිවුඩයට පැය එකහමාරක් පමණ දුරින් පිහිටි 

සැන්ටා බාර්බරා ප්රළේශළේදී, පැවැේවුවා. 

විළේෂළයන්ම, එ.ජ.-ශ්රී ලංකා සම්බන්ත්ාවල 75 වැනි සංවේසරය සමරන 

අවස්ථාළේ ශ්රී ලාංකික චිත්රපට ළලාව වටා ප්රචලිත් කරන්නට කැප වී සිටින, ලාභ 

අළේක්ෂා ළනාකරන ඇමරිකානු සංවිානයක් වන CIFF සංවිානය ළමහි සිටිනු 

දැකීම මට ආඩම්බරයක්! චිත්රපට හරහ ඔබ හැමළදනා හාසය, ඉතිහාසය, ආශාව, 

ළේදවාචක, සහ මිනිස් සම්බන්ත්ා ඇතුෙේ කථාන්දරවලට ජීවය ළදනවා. කලාවක් 

වශළයන් සිනමාව කියන්ළන් භාෂා, ළේශසීමා, සහ ආගම් අභිබවා යා හැකි ළදයක්. 

දගු සහ ළකටි වෘේත්ාන්ත් චිත්රපට, වාර්ත්ාමය චිත්රපට, මි.මී 8 චිත්රපට, සහ ඩිජිටල් 

වීඩිළයෝ හරහා චිත්රපට සහ ඒවාළේ ආකෘතිවල දීර්ඝ විකාශය ළකළස් සිදුවූළේදැයි අපි 

දුටුවා. චිත්රපට හරහා විළනෝදාස්වාදය ලබාළදනවා, දැනුම ලබාළදනවා, එළමන්ම නව 

ළලෝක ළවත් අළේ ළනේ විවර කරළදනවා. හඬ නැේත්න්ට හඬක් ලබාදීමටේ, අළේ 

අවානය ළයාමුවිය යුතු පුේගලයින්, ගැටළු, සහ අදහස් ළවත් අවානය 

ළයාමුකරවීමටේ චිත්රපටවලට පුළුවනි. 

ළකාරියාළේ සිට සංක්රමණය වීළමන් පසුව මා නැරඹූ පෙමු චිත්රපටය මට මත්කයි. 

විශාල ළපාේළකෝන් බඳුනකුේ අත්ැතිව රියතුෙ සිටම විශාල තිරළේ චිත්රපට නැරඹිය 

හැකි ඩ්රයිේ ඉන් තියටරයක ඊ.ටී. චිත්රපටය ත්මයි මා නැරඹුළේ. ඒ චිත්රපටළේ තිබුළේ 

ත්මන්ළේ නිවහනින් ළබාළහෝ දුර අත්රමං වූ පිටසක්වල ජිවියකු ගැනයි. ඉංග්රීසි බසින් 

එහි වූ සෑමළදයක්ම ළහාඳින් ළේරුම් ගැනීමට අපහසු වුවේ ඒ චිත්රපටය මට 

ළකාත්රම් සමීප යැයි දැනුළන්ද කියා විස්ත්ර කිරීමේ අපහසු ත්රම්. එහි වූ 

විළනෝදාේමක සහ සටන් සහිත් ජවනිකා අත්ර, මට වඩාේම ළහාඳින් මත්කළේ 

ඇේළේ එකිළනකට ළබාළහෝ ළවනස් ජීවීන් ළදළදළනකු අත්ළර් ඇති වූ මිත්රේවළේ 

සහ දයාළේ බැඳීමයි. චිත්රපටවලින් කෙහැකි ළේ ළමයයි. 

ළමරට පැවැේවූ පෙමු සහ ප්රානත්ම මානව හිමිකම් චිත්රපට උළෙල වූ AGENDA14 
සඳහා මෑත්කදී එක්සේ ජනපද ත්ානාපති කාර්යාලය සහය ලබාදුන්නා. අදහස් 

ප්රකාශ කිරීළම් නිදහස, සංවාද, සහ ශ්රී ලංකාළේ නිර්මාණාේමක කලා ක්ළේත්රය 

ළවත් සහය දීම සඳහා, සංස්කෘතික කාචයකින් මනුෂයේවය නැමැති ළේමාව ළදස 

බලන චිත්රපට ඇතුෙේ American Film Showcase”මාලාළවන් ළකටි වාර්ත්ාමය 



චිත්රපට පහක් ඊට ඇතුෙේ වූවා. ජයග්රහණය කෙ එක් චිත්රපටයක් ශ්රී ලංකාළේ කුඩා 

දරුවකුළේ ඇසින් ළකෝවිඩ් අේදැකීම පිළිබිඹු කරන, නඩරාජා මනිවනන්ළේ ළත්ෝට්ටටි 

මීන්ගල් චිත්රපටයයි. එළමන්ම, බලපෑමක් ඇති කරන, සහ වැදගේ හරිත් පණිවිඩයක් 

රැගේ ඉරුෂි ළත්න්නළකෝන්ළේ Anya Ratnayaka on the Colombo Wetlands and the 

Urban Fishing Cat චිත්රපටයයි. 

නළුනිළියන්, අයක්ෂවරුන්, සංස්කාරකයින්, ළල්ඛකයින්, සිනමාශිල්ීන්, සහ ශ්රී 

ලාංකික චිත්රපට කලාළේ තිරය පසුපස වැඩකරන දහස් ගණනක් ඇතුළු ළබාළහෝ 

කුසලත්ා සහ දක්ෂත්ා සහිත් අය ළමහි සිටිනවා. විළේෂළයන්ම ළම් ක්ළේත්රයට 

අළුතින් එකතුවන ත්රුණත්රුණියන්ළේ පරිකල්පනය සහ නිර්මාණශීලීේවයට ළම් 

හරහා හඬක් සහ වැදගේකමකින් යුේ කථාන්දර කීම සඳහා ඔවුන්ට ඉඩක් ළම් 

හරහා ලබාළදනවා. ඔබට ළබදා ගැනීමට ළබාළහෝ ළේ ඇති බැවින් ශ්රී ලාංළක්ය 

සිනමාළේ දැවැන්ත් විභවය අගය කිරීමට සහ අවළබෝ කර ගැනීමට ළලාව පුරා 

සිටින ළබාළහෝ ළදළනකුට කවුළුවක් විවෘත් කිරීමට CIFF උපකාරී වනු ඇත්ැයි මම 

බලාළපාළරාේතු වනවා.  අද ළමහි සිටින ඔබ සැමට මා ආචාර කරන අත්ර සියලුම 

ජයග්රාහකයින්ට ළගෞරව කරනු දැකීමට බලාළපාළරාේතු වනවා. ස්ූතියි. 

 

 

 

 


