===වැටී නැගිටින හැටි, නැගිට වැටටන හැටි රනූටෙන් ඉටෙන ෙනිමු===

තම හැකියාවන් සහ කුසලතා පිළිබඳ විශ්වාසය තබන්නාටේ දෛවය ටෙදිනෙ ටහෝ අනිවාර්යටයන්ම ජයෙන්නා
බව ටබාලිවුඩයට අලුතින් පෑයූ දිවයමය හඬක් ඇති වියපත් තාරොවක් ටලෝෙයට පසක් ෙරන්න සමත් වුණා. අෛ
ටලෝෙයක් හඳුනන 58 හැවිරිදි රනූ ටමාන්ඩාල්ටේ ජීවිත ෙතාව ප්රධාන වශටයන් ටක්න්රෙත ටවන්ටන් සංගීත
ක්ටෂ්ත්රයට වුණත් රනූටේ ටේ අපූරු ෙතාව අටේ වයාපාරිෙ හා වයවසායෙ ප්රජාවට වටේම ජීවිතයට
අභිටේරණයක් ටසායායන්නන්ට ඉතා වැෛෙත් පාඩමක් කියාටෛනවා.

1960 වසටර් උපත ලැබූ රනූ ටමාන්ඩාල්ටේ ජීවිතය ආරේභටේ සිටම අතිශයින්ම දුෂ්ෙර වූ ජීවිතයක්.
ටෛමාපියන්ටේ විටයෝවත් සමෙ සිය නැන්ෛනිය ඇසුටර් හැදී වැටඩන රනූ 19වන විටේදී විවාහ ජීවිතයට ඇතුලත්
වනවා. විවාහ ජීවිතය තුළදීවත් ඇයට දෛවය ොරුණිෙ ටනාවන නිසා අසාර්ථෙ විවාහයට සමුටෛමින් ඇය නැවත
උපන්ෙමට පැමිණ රනාෙට් දුේරියටපාටළ් සිඟමන් යදිමින් ජීවත් වනවා. ඇටේ දෛවය ඒ වනවිට ටොතරේ ඇයට
අොරුණිෙ වී තිබුණාෛැයි කිවටහාත් අෛවන විටත් ඇය උග්ර විෂාෛටයන් පීඩා විඳිනවා.

එතරේ දුෂ්ෙරතා, පීඩාවන්, ප්රතික්ටෂ්පවීේ හා බිඳ වැටීේ හමුටේ රනූටේ ජීවිතයට තිබූ එෙම අස්වැසිල්ල වුටේ ඇය
උපතින්ටෙන ආ ඇටේ හැකියාවයි. ජීවිතටේ තිබූ ඒ එෙම අස්වැසිල්ල ෙැන ඇය තදින් විශ්වාසය තැබුවා. ජීවිතටේ
58 වැනි ෙඩයිටේ සිටියත් ඇය ඇයටේ එම හැකියාව ෙැන තිබූ විශ්වාසය අංශු මාත්රයකින්වත් අඩුෙරෙත්ටත් නැහැ.
ඒ විශ්වාසය හා හැකියාව දුක්ෙේෙටටාලු වලින් පිරීගිය ජීවිතයක් සැපසේපතින් පිරි සහ සාර්ථෙත්වයටපත්
ජීවිතයෙට පරිවර්ථනය ෙරන්න සමත් වුණා.

ඔබට රනූටේ ජීවිතටයන් ෙත හැකි පළමු පාඩම එයයි. ඔටේ අරමුණ සාර්ථෙත්වයට පත්වීම නේ ඔබ ඔටේ
හැකියාවන්, ශක්ීන් සහ කුසලතා හඳුනාෙත යුතුයි. ඒ වටේම ඔබ ඒ මත ඔටේ පූර්ණ විශ්වාසය තබමින් එම
හැකියාවන් සහ ශක්ීන් සාර්ථෙත්වය ෙරා ටමටහයවිය යුතුයි. එය ටලෝෙටේ සාර්ථෙත්වය පත්වූ සෑම
විශිෂ්ඨටයකුටේම ටපාදු ලක්ෂණයක්.
ඔබ සාර්ථෙත්වය ටවත යන්නට ෙමන ආරේභ ෙළ පමණින්ම ඔබට අභිටයෝෙෙරන සහ ඔබට ප්රතික්ටෂ්ප ෙරන
බලටේෙ ටහෝ ඒ පරිසරය ටවනස්ටනාවන බවත් ඔබ මතෙතබාෙත යුතුයි. නමුත් ඔබ, ඔබ ටෙටරහි, ඔටේ ශක්ීන්
ටෙටරහි ඇතිෙරෙන්නා විශ්වාසය සෘණාත්මෙ බලටේෙයන්ට සහ සෘණාත්මෙ පරිසරයට ඔබව බිඳවැට්ටවිය
ටනාහැකි ආොරටයන් ශක්තිමත් ෙරනවා.

ටෙටස් වුවත් දෛවටේ සිදුවූ ක්ෂණිෙ ටවනස්වීමත් සමෙ ටලෝෙටේම ආෛරයට ලක්වුණු රනූ ටමාන්ඩාල් පසුගියෛා
අපට පරිහානිය ෙැනත් අපූරු පාඩමක් ඉෙැන්වූවා. ඇය සමෙ ඡායාරූපයක් ලබාෙැනීමට පැමිණි ඇටේ
රසිොවියෙට ඇය විසින් ෛැක්වූ ටනාමනා ප්රතිචාරය නිසා වටේම ඇය යේ ආොරයෙ උඩඟු හැසිරීමක් ෛැක්වීම
නිසා ටේ වන විට ටබාටහෝ ටෛටනකුටේ විටේචනයට ලක්ටවමින් සිටිනවා. ඇටේ ෛක්ෂතාව නිසා ඇයට වටිනා
අවස්ථාවන් ලබාදුන් ක්ටෂ්ත්රටේ ප්රවීනයන් පවා ඇය පිළිබඳව ෙළකිරීමට පත්වීම නිසා තවදුරටත් ඇයට එවැනි
අවස්ථා ලබාටෛන්න මැළිෙමක් ෛක්වනවා.

විශිෂ්ඨත්වටේ සිට ටර්ෂ්ඨත්වය ෙරා යන්න තිබූ ෙමනක් රනූ ඇටේ උඩඟුබව නිසා ඒ ආොරටයන් අඩාල
ෙරෙත්තා. සාර්ථෙත්වටේ ෙමන තුළදී අන්අයටේ දුර්ුණ නිසා ටහෝ ටවනත් කිසිදු ටහ්තුවක් නිසා ඔබ ඔටේ
මනුෂයත්වයන් හා අෙනාෙේ ෛශමයකින්වත් අඩුෙර ෙන්න එපා. සමාජටේ ආෛරය, අවධානය සහ පිළිෙැනීමක්
ලැටබන විටදි නිහතමානීත්වය කියන්ටන් ඔටේ ජීවිතයට අතයාවශයම සාධෙයක්. එටස් ටනාමැතිව ඔබ

සාර්ථෙත්වයත් සමෙ ඔටේ අෙනාෙේ හා ආරේභය අමතෙ ෙරනවා නේ ඔබ තවදුරටත් සමාජයට වලංු ටනාවන
චරිතයක් වනු ඇතියි. ඔබ ටේ යන ෙමන තුළ ටහාඳින් මතෙ තබාෙන්න, ෛක්ෂටයක් වීමට වඩා අපහසුම ටේ
ොරුණිෙ හා මනුෂයත්වයක් ඇති පුේෙලටයක් වීම බව.

අවසාන වශටයන් ටේ වන විට රනූ ටමාන්ඩාල් ආර්ිෙ මට්ටමින් ඉතා ඉහළට පැමිටණමින් සිටින ොන්තාවක්
බවට පත්ටවලා තිටබනවා. ඒ ෙලාඑන ධනයත් නිසි ටලසින් ෙළමනාෙරණය ෙරෙන්නට රනූට හැකියාව සහ
ප්රඥාව ඇතැයි අපි විශ්වාස ෙරනවා. මතෙ තබාෙන්න ඔබතුළ නිසි ෙළමනාෙරණයක් නැත්නේ සහ ධනය
ෙළමනාෙරනය ෙරෙන්න ඔබට ප්රඥාව නැතිනේ සාර්ථෙත්වයට යන ෙමන ඔබට ඉතාම දුෂ්ෙර වනවා වටේම
සාර්ථෙත්වය ඉතා ටෙටිොලීන ටේවි.

