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Feed has moved
(Obsolete Feed) 

This feed has moved to http://www.thesitewriter.com/feeds/posts/default?alt=rss

පූසෝ  තවම නිදිපූසෝ තවම නිදි

මලින්තගේ සටහන | Malinthe's Note 

කෝඩියි යූලයි තවම නිදි. අනේ මන්දා… පූසන්ට ඉතිං වෙන වැඩක් තියෙනවයැ? කනවා බොනවා
නිදාගන්නවා. හිතුණොත් තව පූසෙක් එක්ක වලියක් දාගන්නවා. සමහර පූසොන්ට කන බණේම තමයි.
සමහර පූසෝ ඤාව් ගාන්නෙත් නෑ. සමහර පූසෝ උපාසකයො වගෙයි. පූසොත් විවිධයි විසමයි. හැබැයි
බල්ලො වගේ නෙමෙයි, පූසො හුරුබුහුටියි - පොඩියි - පයින් පාරක් දෙන්න පුළුවන් විසිවෙලා යන්න! මම
නම් සාමාන් යයෙන් පූසොන්ට පයින් ගහන්නෙ නෑ.ඒ වුණාට පූසො නම් අපට ඉන්න දෙන්නෙ නෑ. මං
කලින් කිව්ව ටිටීට තියෙනවා අමුතු පුරුද්දක්. ඌ බොහොම කැමතියි කාගේ හරි කකුලේ වෙලෙමින්
පිස්සු කෙලින්න. ඌට නම් මාර පිස්සු තොගයක් තියෙන්නෙ. ෂැක් තවම පින්තූරයක් හොයාගන්න
බැරිවුණානේ. අද උදේ කුකුෂ්කින් ඇවිල්ලා අපේ කකුල් හපමින් මාර ජංජාලයක් කළේ. දැන් නම්
පේන්නවත් නෑ.ආ මෙන්න බකී දොර ළඟට වෙලා නිදියගෙන ඉන්නවා. බකී කියන්නේ ...

මට කොත්තුත් ඕනේ…මට කොත්තුත් ඕනේ 
සුදාරකගේ අන්තර්ජාල සටහන 

ෂා මැරතන් එක ඇදිලා යනවා නියමෙට කට්ටිය වතුර ගහගන්නවා, සමහරු දිගට හරහට චැට් කරනවා.
කියලා වැඩක් නෑ. නියම ඉසව්ව. ශ ්රී ලංකාවේ වැඩිම දෙනෙක් පිවිසෙන බ්ලොග් සින්ඩ්කේටරය තමයි
කොත්තු කියන්නේ. වෙනදා ඉංග ්රීසි සටහන් වලින් පිරිලා තියෙන කොත්තුව, අද සිංහල සටහන් වලින්
පිරිලා. සිංහල සටහන් වලින් පිරිලා තියෙන කොත්තුවේ රහ වැඩියි කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ.

උදෑසන ආහාරයඋදෑසන ආහාරය
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ඔන්න දැන් තමයි මොනවාහරි කන්න හදන්නෙ. අම්මා හදනවා කිව්වා හොඳවැයින් ආප්ප ටිකක් - හෝම්
මේඩ් ආප්ප! ඉඳි ආප්ප, බිත්තර ආප්ප, හකුරු ආප්ප වගේ ආප්ප වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ආප්ප
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කියන්නෙ නියම කෑමක් මොනවා වුණත්. අපි මුල්ගම්පල හිටපු කාලේ හැමදාම වගේ එතැන
බෝසෙවණින් ගේනවා ආප්ප තොගයකුයි, කෙසෙල් ගෙඩියි! මල් හතයි!මෙන්න දැන් හදපු ආප්ප වල
පින්තූරයක් - හැබැයි හරියටම හැදිලා නැති පාටක් තියෙනවා. ප් රශ්නයක් නෑ කන්න පුළුවන්.ආප්ප
වලට ඉංගිරිසියෙන් කියන්නෙ Hoppers කියලනෙ. මෙන්න බොලේ විකිපීඩියාවෙත් තියෙනවා ආප්ප ගැන
http://en.wikipedia.org/wiki/Hopper_(food)පැණි ආප්ප හෙවත් හකුරු ආප්ප දැන් එච්චර හොයාගන්න
නෑ. ගොඩ කාලෙකින් ඒකක් කන්න බැරිවුණා. බිත්තර ආප්ප නම් නියමයි

සංසාරේ බවේ  දුකාසංසාරේ බවේ දුකා

සුදාරකගේ අන්තර්ජාල සටහන 

බුදු දහමේ ඉගැන්වෙන හැටියට වෙනස් නොවෙන එකම දේ තමයි වෙනස් වීම. ඉතින් සියල්ල
අනිත් යයි අනිත් යයි කියන්නේ කිසිම දෙයක ස්ථිර පැවැත්මක් නැති බවයි. මේ ස්ථිර පැවැත්ම නැති
නිසා එක දුකක්. එමෙන්ම මම, මගේ යන සංකල්ප සීමා වන්නේ වචන වලට පමණයි. මෙය මගේ,
මාගේය, මාගේමය කියලා කොචිචර කිව්වාත් අවසානයේ සිදුවන්නේ එය අපෙන් ඈත්වීම. උදේ
පාන්දර පොඩ්ඩක් හිතන්න කාරණාවක් තමයි මේ මම දැන් කිව්වේ…

සුභ  උදෑසනක් වේවා!සුභ උදෑසනක් වේවා 
සුදාරකගේ අන්තර්ජාල සටහන 

නොකඩවා ලියන්න හිටියට මේන් වැඩේ කරන්න හම්බවුනේ නෑ. ගොරව ගොරවා, අකුණු ගහ ගහ
වහින්නට වුනානේ. ඉතින් වැස්ස පෑයුවාම ආපහු දුවන්න හිතාගෙන පොතක් අතට ඇරගෙන කියවන්න
ගත්තා… පොත කියවලා ඉවරවෙනකොට මට දැනුනා මුළු පරිසරයම නිකන් ආලෝකමත් වෙලා, වැස්ස
නතරවෙලා කියලා! අහ් දන්නෙම නැතුව නින්ද ගිහිල්ලා. මොනවා කරන්නද, කමක් නෑ මෙතන ඉඳගෙන
හරි ඉදිරියට ලියනවා…

වහලයේ  සිටි මකුළුවාවහලයේ සිටි මකුළුවා
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ලියන්න දෙයක් නැතිව කල්පනා කර කර ඉන්නකොට තමයි වහලයේ සිටි මකුළුවා මතක් වුණේ. ඌ
මොන වර්ගයක මොන මකුළුවෙක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒත් මාර මකුළුවෙක් ඌ බැඳලා තිබුණා
ගොඩක් විසාල දැලක්. මකුළු දැල්. දැකුළු මල්.මේ කියන්නෙ යන්නෙ මකුළුවාගේ බුද්ධිමත් බව ගැන
තමයි. අපි (අපි කිව්වට මල්ලියි, අම්මයි තමයි) පොඩි පොඩි කොළ කෑලි කඩලා දැලට විසි කරනවා.
එතකොට මකුළු මහතා පටස් ගාලා ඇවිත් බලනවා මොකක්ද මේ තියෙන්නෙ කියලා. ඌ නම් ඉතින්
එන්නෙ මොනවාහරි ආහාරයට ගන්න බලාගෙන වෙන්න ඕන. කොහොම හරි එතුමා කොල කෑල්ල
අරගෙන පොඩ්ඩක් එහෙමෙහෙ හරවලා විපරම් කරලා, සතෙක් නෙවෙයි කියලා දැනගත්තු ගමන්
විසිකරලා දානවා. ඒක පුදුම ලස්සන වැඩක්!

wordpress.com හි බ්ලොග් ඇරඹුම පරිස්සමින්!              හි බ්ලොග් ඇරඹුම පරිස්සමින  ්
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දැන් බ්ලොග් අරඹන්න අපේ කට්ටියට ආසා ඇතිනේ. මේකට ඉතින් හොඳම ප්ලැට්ෆෝම් එක
මොකක්ද කියලා තමයි හැමෝම කල්පනා කරන්නෙ. දැනට තියෙන හොඳම තේරීම් දෙක වර්ඩ්ප් රෙස්
සහ බ්ලොගර් තමයි. බ්ලොගර් ගොඩක් හොඳයි. පහසුකම් තියෙනවා. වර්ඩ්ප් රෙස්.org මගින් ලබාගෙන
තමන්ගෙම සර්වරයක ස්ථාපනය කරගන්න එක තරම් හොඳ එකක් තවත් නැහැ. මේ අතර තවත්
තියෙනවා wordpress.com - එතැනින් නොමිලේ වර්ඩ්ප් රෙස් පාදක කරගත් බ්ලොග් එකක් අරඹන්නට
පුළුවන් yourname.wordpress.com ආකාරයේ ලිපිනයක.මෙතැනදි තමයි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන.
මාත් මේ කතාව දැනගත්තෙ අපේ ශ ්රීශානුගේ මැරතන් බ්ලොග් එක සැකසීමේදී මතුවෙච්ච
ප් රශ්නයක් නිසයි. වර්ඩ්ප් රෙස්.com මගින් ලබාගන්න නොමිලේ සේවාවේ බ්ලොග් වල css ආදිය
සංස්කරණය කරන්න හැකියාවක් නැහැ - තවත් මුදලක් නොගෙවා!ඒ හින්දා බ්ලොග් එකට දාන තීම් එක
තමන්ට ඕන හැටියට වෙනස් කරගන්න ගියොත් ප් රශ්න ටිකකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. බ්ලොගර්
එකේ නම් එහෙම ...

Refreshed
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මූණ හෝදගෙන ආවා. දැන් නම් එතරම් අපහසුවක් නෑ. ඒත් නිදාගන්න පුදුම ආසාවක් තියෙන්නෙ දැන්
මොනවා ලියන්නද කල්පනා කර කරයි ඉන්නේ. බලමු මොනවාහරි ලියන්න තව ටික වෙලාවකින්. ලියන්න
දේවල් ඔළුවට එන්නෙ නැති එක මාර ප් රශ්නයක්නෙ.

විදුලි අකුනු  ජාල  බාධා මැද්දෙන් මැරතන් …විදුලි අකුනු ජාල බාධා මැද්දෙන් මැරතන්  
වෙබ් ආලෝචනා | web alochana 

සියලු දෙනාට සුබ උදෑසනක්ලංකාවේ ප් රදේශ ගනනාවක ම දැඩි වර්ශාව, විදුලි-අකුනු වගේ ම
අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා පිලිබඳ බාධා පැවතුනත් සිංහල බ්ලොග් මැරතන් සෑහෙන සාර්ථකත්වයකින්
දවසේ දෙවෙනි භාගයට පිවිසිලා ඉන්නවා. තව මත් සමහරුන්ට සම්පූර්න අන්තර්ජාල පහසුකම් නැහැ.
ඒත් වැඩේ යනවා. අද දවල් වෙද්දී තවත් වේගවත් වේවි කියලා හිතනවා.....

මීයන්ට කැරපොත්තන්ට ගිය කලමීයන්ට කැරපොත්තන්ට ගිය කල
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පහුගිය දවස් වල ටවුමෙ ඇවිදිද්දි මම දැක්කා අමුතු පැකට් වගයක් තියාගෙන විකුණන අය කිහිප
දෙනෙක්. පැකට් වල මීයො, කැරපොත්තො වගේ සත්තුන්ගෙ පින්තූර තියෙනවා. දවසක් ඔය
මනුස්සයෙක් ළඟින් යනකොට මිනිහා කිව්වෙ නැතෑ මෙන්න මෙහෙම: මීයන්ට කැරපොත්තන්ට බෙහෙත්
තියෙනවා කියලා. මට හිතුණා මීයන්ගෙ බඩේ අමාරුවටද නැතිනම් හිස රදේටද බෙහෙත් තියෙන්නෙ
කියලා අහන්න. ඒත් ඇහුවෙ නෑ. මං තනියම හිනාවෙවී ගියා යන්න.ඇස් දෙක දනවා වගේ දැනෙනවා.
දැන් මූණ හෝදගෙන ආවොත් හොඳයි කියලා තමයි හිතෙන්නෙ.මීයො ගැන කියනකොට මතක් වුණේ
Ratatouille - නියම චිත් රපටයක් - බලලා නැතිනම් අරන් බලන්න. මං කැමතිම චිත් රපට වලින් එකක්.
හරිම ආසාවෙන් බැලුවේ.
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කල්පනා (Port of Thoughts) 

නිරුවත්ව ඉපදි දෙපයෙන් නෑගී සිට ලෝකය මෙය කියා හදුනා ගත් පසු ආගන්තුක ලෙස හමා ආ ආදර
සුලගකට හසුවූ සමනලියක් යන එන පාර අමතක උනා කියලා ඔයාට කිව්වොත් එක පිලිගන්න.ඔයාව
වගේම මාවත් දවසක හසුවන සුළඟක් තියෙනවනම් ඒ ආදර සුළඟ තමයි ඉතින්. ආදරය හදවතට
දැනෙන වෙලාවක කියාගන්න බැරිතරමේ මහා අපූරු බවක් හදතුල දඟලන එක මහා ලොකු දෙයක්
නෙවෙයි.දෙන්නෙක් විවාහ වෙනවා කියන්නේ එකිනෙකාට හාත්පසින්ම වෙනස් වූ ජීවයන් දෙකක් එක
තැනක කොටු කරනවා වගේ දෙයක් නේ. පොඩිකාලෙදි දරැවෙක් උපදිනකොට හයක් හතරක් නොදැන
උපදින නිසා ආදරය කියලා මුලින්ම අත්විඳින්නේ අම්මාගෙන් තමයි.ඒත් අපි මඳකට හිතුවොත් මට හිමි
කුමරා නැත්තම් මට හිමි කුමරිය දැන් මේ ලෝකෙ කොතැනක හෝ ඉපදී ඇතියි කියා. ඒක හරිම පුදුම
දෙයක් නේද? ඔයාට පොඩි හිනාවක් ගියා නේද?ආදරය දෙතැනක සිරවී සිට හමුවූ දවසක ...

Eelam Sports present Thalaivar’s Karate Tournament!
TamilNet 

[TamilNet, Saturday, 19 April 2008, 01:00 GMT]TamilNet: Eelam Sports Festival By LTTE in Sri
Lanka De Facto State of Eelam demonstrates to the World that we Tamils Eelamazoid people are capable
of running our own state and doing things other than just Police enforced Speed restrictions in our own
Racially-Pure, Tamilstinian-only Homeland.Last Week we had the Annual Thalaivar Sponsored Eelam
Sports Karate tournament and a host of other Children’s sporting events for the Kids to participate.
Thalaivar who holds a 9th Dan (degree) Blackbelt in Karate was there to usher in the event and to take
part as well to prove to our Loyal Tamil Diaspora that ...

කිරි එකක් බොන්නයි  සූදානමකිරි එකක් බොන්නයි සූදානම
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ඔන්න අම්මා හොඳවයින් කිරි කෝප්පයක් ගෙනල්ලා දුන්නා. කේක් කෑල්ලකුත් තියෙන්නෙ. මල් හතයි! මං
කිරි බොන්න ගොඩක් කැමතියි. ඒත් ගොඩක් අය කැමති නෑ. සමහරු හිනාවෙනවා බබෙක් වගේ කිරි
බොනවා කියලා. ඒ වෙලාවට නම් තරහත් යනවා හැබැයි. ඇයි කිරි බොන්නෙ බබාලා විතරද? මං
මොකක්ද ලිපියක තියෙනවා දැක්කා ලංකාවේ කිරි පරිභෝජනය ගොඩක් අඩුයි කියලා.මං ගොඩක් අය
දැකලා තියෙනවා කිරි තේ බොන්න බැරි. එක එක අයගේ කැමැත්ත වෙනස් වෙන හැටි පුදුමයි.ආ
දැන් 6.20ට විතර ඇති. පිටතින් ඇහෙනවා කුරුල්ලන්ගේ සද්දය. ගත්තා අලුත් වෝල්පේපර දෙක
තුනක්. එකම වෝල්පේපරය දවස පුරා තියෙනකොට එපාවෙනවා. ලස්සන දෙක තුනක් හම්බවුණා. මං
ඉතින් සාමාන් යයෙන් දාගන්නෙ… නෑ එක්කො ඕන නෑ කිරි එක බීලා තවත් මොනවාහරි ලියන්න ඕන.

යූලා නිදාගන්න ලෑස්තියියූලා නිදාගන්න ලෑස්තියි
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මං මේ බලාගෙන හිටියෙ යූලා මොකද කරන්නෙ කියලා. දැන් ගෙදරට ඇවිල්ලා. ඒගොල්ලො ගොඩක්
වෙලාවට යනවනෙ රට වටේ රවුම් ගහන්න. දැන් සෙටිය උඩට ඇවිත් ඇඟපත හෝදගන්නවා පූසෝ
නියමයි. ආ අත්තම්මලගේ පූසියක් ඉන්නවා ‘මාලිකා’ කියලා - එයා ඊයේ පැටව් දාලා. මං හරියටම
දැක්කේ නැහැ තවම. එක පැටියෙක් ටිකක් යූලා වගෙයි. අනිත් පැටියා මාලිකා වගෙයි. කෝඩි සහ
එයාගෙ සහෝදර අම්බු (දැන් ආගිය අතක් නැත) ගේ අම්මා තමයි ‘මකරා’ හෙවත් ‘සුදු නංගි’
කියන්නෙ. දැන් නම් කොහේ ඉන්නවද දන්නෙ නෑ. යූලා මේගොල්ලන්ගෙ බාල සහෝදරයෙක්. තව
සහෝදරියක් හිටියා Q කියලා - එයා මැරුණා කාලෙකට කලින්. ෂැක් අපේ ගෙදරයි අත්තම්මලාගේ
ගෙදරයි ගත්තම පූසෝ බල්ලෝ ඉන්නවා ඕන තරම්කෝ බලන්න - යූලා තවම මුහුණ කට සෝදනවා.
කෝඩි ඒ අසළ නිදි. ...

අසාමාන්ය කාළගුණයක්  නිසා  අතරමඟ නතරවූ මැරතන්අසාමාන්ය කාළගුණයක් නිසා අතරමඟ නතරවූ මැරතන්

කල්පනා (Port of Thoughts) 

“ඔන්න අම්මේ මමත් මැරතන් දුවනවා” එහෙම මම කිව්වේ මීට මාසෙකට ඉස්සරවෙලා.මැරතන් දුවන
එක නැවුම් අත්දැකීමක් නිසා මම හරිම ආසාවෙන් ඇඟිලි ගැන ගැන උන්නා ඒ දවස එනකං.
හැමවැඩක්ම නවත්තලා මැරතන් එක එකදිගටම සජීවීව දුවන්න. මගේ මැරතන් බලන අයට
කල්පනාවකටත් වඩා එහාට ගිය, පොටෝවක් එකතු කරමින්ම කල්පනාවක් ඉදිරීපත් කරන්න හරිම
ආසාවෙනුයි මම හිටියේ.නොහිතපු විදියට ඇද හැලුනු වර්ෂාවක් එක්කම ආපු විදුලි කෙටීමක් මගේ
මැරතන් ආසාවට විලංගු දැමීම නිසා මම හරිම කණගාටුවට පත්වුනා. මැරතන් බැජය මගේ කල්පනා
අඩවියේ දර්ශණය වෙන හැම මොහොතකම මම හරිම ආසාවෙන් පිනා ගියා.මැරතන් දුවන පිටියේ
මෙතෙක් නොසැලී රැඳී ඉන්න මගේම සහෝදර සහෝදරියන්ට තව තවත් ශක්තිය වැඩිවේවා! කියලා
මම සුභ පතනවා.මට නිදහසේ මැරතන් දුවන්න නොදී, මම හැමදාම ආදරය කරපු මගේ සොබාදහමම
මට බාදකයක් උන එක ගැන මට හරිම කණගාටුවකුයි ඇතිවෙන්නේ.ක්රීඩකයකු ...

පරිගණකය පිටිපස්සේ වයර් අවුල ලිහාගන්නපරිගණකය පිටිපස්සේ වයර් අවුල ලිහාගන්න
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සාමාන් යයෙන් ඉතින් සාමාන් ය PC එකක් තියෙන ඕනෑම අයෙකුට ඉතින් මහා වයර් ජංජාලයක් එක්ක
හටන් කරන්න සිද්ධ වෙනවමයි. මැක් එකක් පාවිච්චි කරන අයටනම් දැන් එච්චරටම ප් රශ්න නැතුව
ඇති මොකද ඒකේ වයර් ජාල ගොඩක් අඩු හින්දා. කොහොම කොහොම හරි මාත් එක එක ලිපි වල
තිබුණු එක එක ක ්රම වලට මේ වයර් ජාලය පිළිවෙලකට සකසගන්න උත්සාහ කළා. ඒත් වැඩේ
හරියන්නෙම නෑ. අන්තිමේදී තමයි අමුතුම විසඳුමක් ලැබුණේ.ඒ වෙන මොනවත් මගින් නෙමෙයි - රෙදි
එල්ලගන්න ගන්න ක්ලිප්ස් වලින් - Cloth Clips! ඇත්තටම මේවා මගින් අපට අවශ ්ය වැඩේ ගොඩක්
ලස්සනට කරගන්න පුළුවනි. ළඟින් ළඟින් යන වයර් ඔක්කොම මේ ක්ලිප් වලින් එකට එකතුකරලා මේ
වයර් ජංජාලය ගොඩක් ලස්සනට සකසාගන්න පුළුවන්. එපාවෙලා නම් තියෙන්නෙ පරිගණකය
පිටිපස්සේ තියෙන අවුල දැකලාම - උත්සාහ කර බලන්න cloth ...

මැරතන් මගින්  බ්ලොග් ලොව හෙල්ලීමමැරතන් මගින් බ්ලොග් ලොව හෙල්ලීම
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මැරතන් එක ඊයේ රෑ පටන් අරන් දැන් ඉතින් කෙරීගෙන යනවා. මෙච්චර වෙලා ඇහැරගෙන ඉන්න එක
අමාරුයි තමයි. මොනවා කරන්නද ඉතින්. මාත් පොඩ්ඩක් නිදාගෙන ඇවිල්ලයි මේ ලියන්නෙ.ගියා
කොත්තු පැත්තෙ. kottu.org ලංකාවේ ප් රමුඛ බ්ලොග් සින්ඩිකේටරයක්. දැනට කොත්තු එකේ පෙනෙන
පෝස්ට් 45න් 34ක්ම සිංහල! කොහොමද ඒකෙන් ලැබෙන ආවරණය? දැන් සිංහල ස්ථාපනය නොකරන
කෙනෙක් මේක දැක්කොත් අනිවාර්යයෙන්ම බලාවි නේද මොකද මේ ප් රශ්නාර්ථ ගොඩක් තියෙන්නෙ
කියලා? මේකෙන් සිංහල පරිගණකයට ස්ථාපනය කරගන්න එක තවත් පැතිරෙනවා නේද? මේ
තියෙන්නෙ බ්ලොග් මැරතන් එකෙන් වෙන තවත් සේවයක්. මේ කරන වැඩේ තේරුමක් තියෙනවද
කියලා අහපු අයටයි මේක

Youtube මගින්  කෙලින්ම උසස්  තත්ත්වයේ වීඩියෝ ලබාගන්න        මගින් කෙලින්ම උසස් තත්ත්වයේ වීඩියෝ ලබාගන්න
හැටිහැටි
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හරි ඉතින් Youtube ගැන අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑනෙ. ඒත් ඒකෙන් වීඩියෝ ලබාගන්න ක ්රමයක්
විදියට දැනට තියෙන්නේ .flv ගොනුව ලබාගන්න එක විතරයි නේද? මේ කියන්නට යන ක ්රමය මගින්
Youtube හි තියෙන වීඩියෝ MP4 ගොනු ලබාගන්න පුළුවන්. ළඟකදී ඉඳන් Youtube මගින් වැඩි
තත්ත්වයකින් යුත් වීඩියෝ ලබාදෙන නිසා මේක ක ්රමය මගින් ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයේ වීඩියෝ
එකක් කෙලින්ම ලබාගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ ක ්රමයෙන් ලබාගන්න වීඩියෝ ගොනුව .flv
ගොනුවක් පරිවර්තනයෙන් ලබාගන්න ඒවාට වඩා තත්ත්වයෙන් උසස්.කරන්න තියෙන්නෙ බොහොම
සරල වැඩක්. මෙතැන පහළින් තියෙන සබැඳිය ඔබේ Bookmakrs/Favorites වලට එක්කරගන්න එක
විතරයි. ෆයර්ෆොක්ස් වල නම් Bookmark this Link මගින්ද, IE වල නම් Add to Favorites මගින්ද මේක
කරන්න පුළුවන්. ඉන්පස්සේ Youtube වීඩියෝ පිටුවකට ගිහින් මේ බුක්මාක් එක ක්ලික් කරන්න විතරයි
තියෙන්නේ. එතකොට ...

නැවතත් මැරතන්නැවතත් මැරතන්
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මදෑ පොඩ්ඩක් නිදාගන්නම් කියලා ගිහින් අන්තිමට ඇහැරුණේ පහට විතර. ඒකට කමක් නෑ. දැන් නම්
ඉතින් නිදිමත (almosot) නැති හින්දා ලියන්නයි යන්නේ. දැන් නම් පොඩි සීතල ගතියක් දැනෙනවා. මූණ
හෝදගන්න ඕන පොඩ්ඩක්.

ඔන්න දැන් තමයි භයානක වෙලාවඔන්න දැන් තමයි භයානක වෙලාව

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana 

ඔන්න අමාරුම වෙලාව. ඉතා තදින් නිදිමත එන නිසා මේ වෙලාවටලු සාමාන් යයෙං හොරු ගෙවල්වලට
පනින්නෙ. ඒ ගැන නං මට ඒ තරං තේරුමක් නෑ. කොහොම වුනත් මැරතන් බලබල දුව දුව ඉන්න අතරේ
තදින් ම නිදිමත ආපු වෙලාව දැන් ගතවෙන්නෙ.ඉතින් විවිධ යෝජනා එනවා නිදිමත අරින්න. මම නම්
ඉතින් සීතල වතුරෙන් මූන ඇඟපත හෝදගෙන එනවා සැරින් සැරේ. නමුත් බෝදිනී කියන්නෙ ඔලුවෙන්
හිටගෙන ඉඳීම හොඳයි කියලා. ඒකත් කරලා බැලුවා. නරක ම නෑ. දැන් ඔන්න ආයෙත් තේ එකක් වත්
කරගත්තා. තේයි සීතල වතුරයි තමයි මට නම් හරියන්නෙ. සමහරු නම් පොල් කිරිත් බීලා කියලයි
ආරංචිය :Dමැරතන් එක දැන් ටිකක් හෙමින් පෙරට ඇදෙන්නෙ. සෙමින් නමුත් පෙරට....
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එන්නම් ඉක්මනට…එන්නම් ඉක්මනට 
කවියට පෙම් බැඳ...Poetry is a Way of Life 

එකතුව ඉන්න කොට හිතත් පිරෙනවා, වැඩත් හොඳට කෙරෙනවා,සූ අක්කා ලියා තිබුනා මගේ කවට
පිළිතුරු කවක්.. ඇත්ත, එකතුවෙලා කවියට කව් ලියද්දිත් එහෙමයි මේක ආයෙත් ඒ අතීතය සිහි
කලානින්ද නැහැනෙ දෙන්නේ සවියක් හිතටඉන්න බැහැ මටත් පියවෙනවා දෙනෙතඑන්න නැවත
ආයෙත් මේ ලියමනටමෙන්න මම ගියා එන්නම් ඉක්මනටබෝ

කෙන්ද කන්ද කර නොගනිමු..ඉක්මනින් එන්නකෙන්ද කන්ද කර නොගනිමු  ඉක්මනින් එන්න

කවියට පෙම් බැඳ...Poetry is a Way of Life 

මුලින් හිතුවට හරි ලේසියි කියලා, එක දිගට ලිවිල්ලත්, දිවිල්ලත් එපා වෙලා, දුවනවා කිව්වම මම නම්
ඇත්තටම නැගිට නැගිට දුවන්න වෙනවා එක එක වැඩ රාජකාරි සඳහා, රේඩියෝව තිබුන නිසා අපිට
විනෝදයක් දැනුනා. එමෙන්ම පාළුව තනිකම නැති උනා. එහෙම ඉන්න ගමන් ලියැවුනා කවියක් ...නින්ද
හඩ නොගා කොඳුරයි මගෙ හිතටමන්ද නේන කාරණ සොයුරන් තවමබින්ද සියල් හද සංකා
නොදැනීමකෙන්ද කන්ද කර නොගනිමු සුළු වාදබෝ

සිංහල  බ්ලොග් අවකාශයසිංහල බ්ලොග් අවකාශය

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana 

ඉතා කෙටි කලක් තුල සිංහල බ්ලොග් අවකාශය පිබිදී ආපු හැටි බලන්න හරි ම රුචිකරයි. ලංකාවේ
අනිත් ක්ශේත ්ර වගේ ම සිංහල භාශා බ්ලොග් අවකාශයත් විවිධත්වයෙන් සරුයි. ඒ වගේම වැදගත්
කාරනයක් තමයි ලංකාවේ බ්ලොග්කරනය "ප් රධාන ධාරාවක්" බවට පත් වෙන්න නම් ඒක සිංහල හා
දෙමල භාශෘ දෙක කරා පැතිරෙන්න ම වෙනවා කියන එක.ලංකාවේ ම ඉංගිරිසි බ්ලොග් වසර කීපයකට
පෙර මේ අවදියේ තිබිය දී දකින්න ලැබුනාට වඩා බෙහෙවින් පුලුල් පරාසයකට සම්බන්ධ බ්ලොග්
විශාල සංඛ ්යාවක් දැනටමත් සිංහලෙන් තියෙනවා. දේශපාලන, සාහිත් යකලා, සමාජීය ආදී විවිධ අංශ
කරා පැතිර යමින් සිංහල බ්ලොග් වැඩෙනවා... මේක ඉතාම සතුටුදායක තත්වයක්... අනගි තත්වයක්.
අද මේ මැරතන් ඉසවුව ඒ බ්ලොග් අවකාශය අපේ රටේ ඉන්න අන්තර්ජාල සැරිසරන්නන්ගේත්
බැහැර ඉන්න සිංහල භාශා ලෝලීන්ගේත් අවධෘනයට ලක් කරන්න සමත් වෙනවාට සැකයක්
නැහැ.දැනටත් විශාල ...

නිදිමත!නිදිමත 
මලින්තගේ සටහන | Malinthe's Note 

හපොයි කලින් දැනිලා තියෙන්නෙ නිදිමතද කියලා හිතෙනවා දැන් නම්. හරිම අමාරුයි දැන් නම් වෙන
මොනවත් ඕන නෑ පොඩ්ඩක් නිදාගන්න තිබුණා නම් ඇති. ෂැහ් පාන්දර වුණාට සීතලවත් දැනෙන්නෙ නෑ.
ඔළුව රිදෙන එකත් තව ප් රශ්නයක්. ටිකක් නිදාගෙන ආවනම් වැඩේ හරි කියලා හිතෙනවා. ඉවසන්නම
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බැරි වුණොත් ගිහින් චුට්ටක් නිදාගන්නවා. ආයේ නැගිටලා ලියන්න බැරියැ

Retro Toon Time
paan waati 

Warning - bandwidth eating post coming up.Ok, so I decided to dig up some of my old favourite
cartoons because they just don't make them like they used to. Here they are, arranged in the order that I
remembered them in. I also remember liking the Ewoks, another one about a green rabbit and a third
about a talking plant. I can't remember the names of the last two. The green rabbit I liked but I could
never make my mind up about the plant.Feel free to add your own (but please, not the shitrocities like
Sponge Bob and Rugrats that Nickelodien airs. Those just annoy me)Ps - I tried to make it ...

බිත්ති පුරා කවි කුරුටු ගෑ අපි…බිත්ති පුරා කවි කුරුටු ගෑ අපි 
කවියට පෙම් බැඳ...Poetry is a Way of Life 

කැම්පස් එකේ දැන්වීම් පුවරුවේ ඉඳන් බිත්ති කොන් දක්වාත්, වැසිකිලි වල බිත්ති දොරවල් වසාගෙන
ලියැවී ඇති සරසවි කුරුටු ගී ගැන මේක කියවන ඔයාලත් ඕනෑ තරම් අසා ඇති. මට මතකයි සැරයක්
ඒ කවි පිටපත් කරලා පොතක් පවා පළ කොට තිබුනාසීගිරි කැටපත් පවුරේ ඉඳන් වත්මන් ඒ බිත්ති කුරුටු
ගී දක්වා, ඇත්තේ, අපේ මිනිස්සුන්ගේ, කලාවට, කවියට නතු වූ හිත් වලින් එළි බහින අපූර්ව
සංවේදනා නොවෙදඉතින් බ්ලොග් කියවන්නන් වෙනුවෙන් එවැනි කවි කිහිපයක් සඳහන් කිරීමට
සිතුනාඉවසන දනා රුපු යුදයට ජය කොඩියඑය කිව් එකාගේ කට කෑවත් මදියට් රයි කරනා එවුන් ලඟ
හය හත අටයට ්රයි නොකරනා මම තවමත් වැට උඩයකවිය ලියූ කවියා ගැන සඳහනක් නොමැත.
ඇත්ත විටෙක, මේස මත්තේ කුරුටු ගෑ කවි දෙපදයකින් මහා ලොකු හැඟීම් සමුදායක් කීවදඒ කවි ...

තේ  බොමින් මැරතන්…තේ බොමින් මැරතන් 
වෙබ් ආලෝචනා | web alochana 

දැන් නම් මහ පාන්දර... 1.45යි. යන්තම් පින්නක් වගේ වැහි ගතියක් මේ පැත්තට නම් තියෙන්නෙ....
පුදුම සීතලක්. ඉතින් උනුසුම් තේ එකක් බොන්න හොඳ වෙලාව....

මැරතන් එකේ තත්ත්වයමැරතන් එකේ තත්ත්වය
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මොකට කියනවද මේක හිතන තරම් ලේසි වැඩක් නෙවෙයිනෙ බලාගෙන යනකොට. කෝ බලමු, අපි
දැන් පැය පහමාරක් විතර අවදියෙන්. කලින් නම් මමත් ලොකුවට කිව්වා ලියමු ලියමු සිම්පල්නෙ කියලා.
දැන් තමයි තේරෙන්නෙ හරිම අමාරු වැඩක්. ලොකුම ප් රශ්නෙ නිදිමතත් නෙමෙයි. අදහස් එන්නෙ නැති
එක. ඇයි දෙයියනේ වෙනදට නම් දවසට එක පෝස්ට් එකයිනෙ. අද ඉතින් ලියන්න එපෑ දවස පුරා - ඒ
මදිවට රේඩියෝ එකත් නැවතිලා. හරිම අමාරුයි ඒක නැතුව. නැවත අරඹාවි කියලා බලාපොරොත්තු
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වෙනවා.ඇයි කතාවක් තියෙන්නෙ වැරදීම දේව ගතියක් සමාව දීම…. ආ නෑ - වැරදීම මිනිස් ගතියක්
සමාව දීම දේව ගතියක් කියලා දැන් නම් කෙටි විවේකයක්වත් (විනාඩි පහක වගේ) ගන්න ඕන - හරිම
අමාරුයි. කවුරුහරි මේක කියවනවානම් comment එකක්වත් දාන්න - පුදුම නිදිමතක් තියෙන්නෙ. ...

යුද්දෙට යන්නයුද්දෙට යන්න
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මේක කාලෙකට කලින් සිදුවෙච්ච දෙයක්. අපි දවසක් කොළඹ ගිහින් එන ගමන තමයි මේ සිදුවීම
දැක්කේ. කොයි හරියෙද වුණේ කියලා මතක නෑ. අපි ආපු බස් එක overtake කරගෙන හමුදා ලොරියක්
ගියා. එතකොට බස් එක නවත්තලයි තිබුණේ. ඒ නවත්තලා තිබුණු තැන තිබුණු පුංචි කඳු ගැටයක් උඩ
හිටගෙන හිටපු පොඩි මල්ලි කෙනෙක් මෙහෙම කෑගැහුවා: “අයියා යුද්දෙට යන්න අපිත් එනවා” ඒ
මල්ලිගෙ මූණ සතුටෙන් පිරිලා, සිනහව ඉතිරෙනවා ඇස් වලින්. මට එවෙලේ දැනුණ හැඟීම
පුදුමාකාරයි.

මම  පවර්ඩීවීඩී  අත්හැර දැමූ  හැටිමම පවර්ඩීවීඩී අත්හැර දැමූ හැටි
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මං ඒ කාලෙ බොහොම ආසාවෙන් පාවිච්චි කරපු මෘදුකාංගයක් තමයි පවර්ඩීවීඩී. කොටින්ම කියනවා නම්
මම ඒකට සිංහල භාෂා පැකේජයකුත් හැදුවා. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඒත් මේ ළඟකදි මං
ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරියා.දැන් මම පාවිච්චි කරන්නෙ VLC සහ මීඩියා ප්ලේයර් ක්ලැසික් තමයි.
මේ මෘදුකාංග දෙක නියමෙට ඩීවීඩී ධාවනය කිරීම කරන නිසා කිසිම ප් රශ්නයක් නෑ. දෙකම පාවිච්චි
කරන්නෙ අවස්ථාවෙ හැටියට තමයි. මීඩියා ප්ලේයර් ක්ලැසික් එකට AC3Filter මගින් ලැබෙන සහය
නිසා ඩීවීඩී වල ශබ්ද ගොඩක් හොඳින් ලබාගන්න පුළුවන්. මං ගාව තියෙන්නෙ ස්ටීරියෝ ස්පීකර් නිසා
(සබ්වූෆරයක් තිබුණත්)මීඩියා ප්ලේයර් ක්ලැසික්: http://sourceforge.net/projects/guliverkliAC3Filter
මෙතැනින් ලබාගන්න පුළුවන්: http://ac3filter.net/projects/ac3filter

නිදිමත ඩබල්  වී යන වෙලාවේනිදිමත ඩබල් වී යන වෙලාවේ
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දැන් නම් මාර නිදිමතයි. නිදිමත ඩබල් වගෙයි. ඒ වුණාට මීට වඩා නිදිමතින් හිටපු වෙලාවල් තියෙනවා
ලේසි වැඩක් නෙවෙයි බලාගෙන යනකොට. මම හිතාගෙන හිටියේ නම් ෆුල් ජොලියේ ලියන්න පුළුවන්
වේවි කියලා - ඒත් මාර සීරියස් වැඩක්නෙ බලාගෙන යනකොට. ලේසි නැහැ. ඇයි දෙයියනේ පැය
24ක්! පිස්සු හැදෙනවා!

Let’s talk about Bridges
Rants Raves and Miscellaneous Musings 

Muse Lets talk about the bridge over the Kelaniya railway crossing. The one that The Beast walked over.
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The one that Mad Merv renamed after one of the biggest crooks in Sri Lankan politics. Let's talk about
Twenty-One billion Rupees. After all, all the media were talking about it. Parroting on about how it was
built in record time, with minimal interference to traffic. Everyone's having an orgasm about it. So let's
talk. Let's talk about the facts. We are not building one overpass, we are building two. The reason that we
are building it this way is because the company that created and designed - and patented - the bridge
doesn't build four-lane overpasses. They only build two- and three-lane ...

මැරතන් දුවන  ගමන් රේඩියෝවෙන් .. චැට් !මැරතන් දුවන ගමන් රේඩියෝවෙන්    චැට්  
කවියට පෙම් බැඳ...Poetry is a Way of Life 

තව දුරටත් තනි විය යුතු නැත..මහන්සිය යන්න, ලියන ගමන් චැට් එකට එන්න, බ්ලොග් කරුවන්ගේ
සමුහයේ, කාලිංග වරුණ බුද්දික මෙහෙයවන සජීවී, රේඩියෝව අහන්න.චැට් එකට එන්න ලේසියි, ඒ
සඳහා මෙන්න මැතැන බලන්න, මෙන්න මෙතැනඒ වගේම, රේඩියෝවෙන් සජීවී ලෙස සම්බන්ද
කරගත්තු, මෙතෙක් අපි අකුරු වලින් පමණක් දැනගෙන කියවපු අපේ බ්ලොග් ලියන්නන්, එකිනෙකාගේ
කටහඩවල් ඇහෙද්දී ඇත්තටම ලොකු සතුටක් දැනුනා.මැදින් මැද විටෙන් විට කාලිංග, වරුණ බුද්දීක,
කියනා හාස ්ය උත්පාදක වදන් සහ අහන් ඉන්න පුළුවන් සිංදු වාදනය කරන ගමන් බ්ලොග් ලිවීම
ඇත්තටම මේ මැරතන් ඉසව්වට වඩාත් ආකර්ශණීය බවක් එක් කලාඔන්න ඔය කාටූන් එක දැක්කම
මතක් උනේ කාලිංගයි වරුණයි බුද්දික අයියවයි :Dආ.ව අපිට ලියන්න ලියන්න කියමින් උනන්දු
කරනවත් එක්කම, රේඩියෝව අහගෙන ...

වින්ඩෝස් වල  අයිකන්  වෙනස් කරන හැටිවින්ඩෝස් වල අයිකන් වෙනස් කරන හැටි
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වින්ඩෝස් වල අයිකන වෙනස් කරන එක හොඳ අදහසක්. මොකද හැමදාම එකම අයිකන් සෙට් එක
දැකලා දැකලා අප්පිරිය වෙලා ඇතිනේ. ඒකට හොඳම උපාංගය තමයි ස්ටාර්ඩොක් මගින් සකසන
IconPackager - මේක නොමිලේ දෙන එකක් නම් නෙවෙයි ඒත් ඉතින් මේ ලංකාවනේ මේ මෘදුකාංගය
සහ අන්තර්ජාලයේ තියෙන ගණන් කරන්න බැරි තරම් අයිකන් තීම්ස් සමග වින්ඩෝස් වල අයිකන්
නියමෙට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ලිනක්ස් වලදී නම් මේක කජු කනවා වගේ වැඩක්, මොකද ඒක
සාමාන් ය විශේෂාංගයක් නිසා. ඒත් ඉතිං වින්ඩෝස් ගැන ආයේ කියන්න ඕන නැහැනෙ. වින්ඩෝස් වලදී
ඩෙස්ක්ටොප් එකේ පේන ඒවායේ අයිකන් වෙනස් කරන්න පුළුවන් වුණොත් මුළු පද්ධතියේම වෙනස්
කරන්න ඕන නම් මේ වගේ මෘදුකාංගයක් පාවිච්චි කරන්නම වෙනවා.මේ තියෙන්නෙ මං දාලා තියෙන
තියෙන Mad-B ShinyBlack තීම් එකෙන් ගත්තු ...

DivX/Xvid වීඩියෝ සඳහා උපසිරැසි          වීඩියෝ සඳහා උපසිරැසි
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දැන් ලංකාවට චිත් රපටි වල ඩීවීඩී එන එක අම්බානක අඩුයි කියලා ආරංචි තියෙන නිසාත්/ඇස්
දෙකෙන්ම දකින්න ලැබෙන නිසාත් ගොඩක් අය අන්තර්ජාලයෙන් චිත් රපට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න
පෙළඹෙනවා. මට නම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වාසනාවක් නෑ - ඒත් ඉතින් වාසනාව තියෙන අයටයි මේක.
සාමාන් යයෙන් DivX/Xvid චිත් රපටයක් ලබාගත්තාට පස්සේ ඒකට උපසිරැසි දාගන්න සිද්ධ වෙනවා.
සාමාන් යයෙන් මේ උපසිරැසි අන්තර්ජාලයෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. .srt ගොනුව වශයෙන් තමයි

http://www.kottu.org/#top
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http://kottu.org/go.php?http://bodhini.blogspot.com/
http://www.kottu.org/#top
http://kottu.org/go.php?http://feeds.feedburner.com/~r/malinthe/~3/273078917/
http://kottu.org/go.php?http://blog.malinthe.com
http://www.kottu.org/#top
http://kottu.org/go.php?http://feeds.feedburner.com/~r/malinthe/~3/273075487/
http://kottu.org/go.php?http://blog.malinthe.com
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තියෙන්නෙ. opensubtitles.org මේවා හොයාගන්න නියම තැනක්.මේ උපසිරැසි චිත් රපටයට
එක්කරගන්න ක ්රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි VLC මීඩියා ප්ලේයර් එක පාවිච්චි කරන එක.
(http://www.videolan.org/vlc)  VLC දැනට ලොව පුරා ජනප් රිය බොහෝ මෙහෙයුම් පද්ධති වල
ක ්රියාත්මක නියම මීඩියා ප්ලේයර් එකක්.අනිත් ක ්රමය තමයි DirectVobSub - මේක උපසිරැසි
පෙන්වන්නට හැකියාව තිබෙන DirectShow Filter එකක්. මේක ගොඩක් හොඳින්ම වින්ඩෝස් මීඩියා
ප්ලේයර්, මීඩියා ප්ලේයර් ක්ලැසික් සහ තවත් ප්ලේයර් සමග ...

සිංහල  බ්ලොග් අඩෙවියක් අරඹන්න…සිංහල බ්ලොග් අඩෙවියක් අරඹන්න 
වෙබ් ආලෝචනා | web alochana 

මැරතන් නරඹන ඔබත් සිංහල බ්ලොග් අඩෙවියක් අරඹන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා නම් සිංහල
බ්ලොග්කරුවන්ගේ සංසදයේ තියෙන පිටු අතර සැරිසැරුවොත් ප් රයෝජනවත් ලිපිලේඛන ගනනාවක්
ම තියෙනවා.බ්ලොග් එකක් අරඹන හැටි, සිංහල ස්ථාපනය, යතුරු ලිවීමේ විවිධ ක ්රම..... සහ තව
බොහෝ දේ...දැන් ම ගිහින් බලන්න

මැදියම් රැය….මැදියම් රැය  
වෙබ් ආලෝචනා | web alochana 

දැන් රෑ දොලහයි...නිදිමත යන්න මූන ටිකක් හෝදාගෙන ආවා :Dහොඳ හොඳ සෙල්ලම් එලි වෙන
ජාමෙට කියනවනේ... බලමු බලමු

නිදිමත යන්න  මූණ හේදුවානිදිමත යන්න මූණ හේදුවා
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නිදිමත යන්නත් එක්ක කියලා මූණ හෝදගෙන ආවා. දැන් නම් ඉන්න බෑ - ඒ මදිවට අපේ රේඩියෝ
චැනලයේ යන සිංදු වලට නිදිමත ඩබල් වෙනවනේ. දැන් මූණ හෝදගෙන ආවා ඒත් තුවාය හොයාගන්න
බෑ. වතුර පිටින් ඉන්නෙ මේ. අම්මා කිරි කෝපි එකක් හදලා - මල් හතයි! හපොයි තව පැය විස්සක්
විතර ඉන්න ඕන නේද කියලා මතකවෙනකොට නිදාගන්නමයි හිතෙන්නෙ! ඒත් නිදාගෙන බෑ නෙව.
බලමුකෝ. අතරින් පතර පොඩ්ඩක්වත් නිදාගන්න ඕන.

බ්ලොග්කරුවන්ගේ අයිතීන්, වගකීම්  සහ සමාජ භූමිකා…බ්ලොග්කරුවන්ගේ අයිතීන්  වගකීම් සහ සමාජ භූමිකා 
වෙබ් ආලෝචනා | web alochana 

සෙවුම් යන්ත් ර වගේ ම බ්ලොග්කරුවන්ට තවත් වැදගත් තැන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් Global Voices
Online වෙබ් අඩෙවිය.මෙය ලොව පුරා නානා විධ භාශාවන්ගෙන් පල වන බ්ලොග් නිරීක්ශනය කරන
ස්ථානයක්. ටිකක් සැරිසරලා බලන්න.අනික EFF හෙවත් Electronic Frontier
Foundationබ්ලොග්කරුවන්ගේ අයිතීන් පිලිබඳ ඉතා වැදගත් තොරතුරු සමුදායක් මේ අඩෙවිවල
අන්තර්ගතයි.
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මගේ ජංගම  දුරකථනය LG KP105මගේ ජංගම දුරකථනය         
මලින්තගේ සටහන | Malinthe's Note 

මා ගාව දැනට තියෙන්නෙ සාමාන් ය පොඩි ෆෝන් එකක්. මහා ලොකු ඒවා ගන්න තරම් මට වත්කමක්
නැහැනෙ දැන් මේ ෆෝන් එක ගැන කතාකළොත් - මේකෙ කිසිම විශේෂත්වයක් නැහැ. නිකං ෆෝන්
එකක් විතරයි. කෝල් ගන්න පුළුවන්. එස්එම්එස් යවන්න පුළුවන්. හපොයි මට පිස්සු හැදීගෙන එනවා
වගෙයි.නෑ නෑ. මං නිකං විස්තර ටිකක් ලියන්නම් නිදිමත යන්නත් එක්ක. මේක ගත්තෙ රුපියල් 6500ක්
වගේ සුළු මුදලකට. ඒ නිසා මහා ලොකු විශේෂාංග මුකුත් නැහැ. ඒත් මං ඒකට කැමතියි. පුදුමෙ
කියන්නෙ අන්තර්ජාලයෙන් මේක ගැන විස්තර හොයාගන්න බැරිවුණු එක තමයි.මේකෙ ප් රමාණය
බැලුවොත් දළ වශයෙන් සෙන්ටිමීටර 10 x 4 වගේ ප් රමාණයක්. මහත ගත්තොත් මිලිමීටර 13ක් වගේ
තියෙනවා. හුරුබුහුටියි. තිරය CSTN එකක්. වර්ණ 65,000 - customize කරන්න බෑ. ටෝන්, වෝල්පේපර්
කිසිම දෙයක් ඩවුන්ලෝඩ් ...

බ්ලොග් අඩෙවි සොයන්න, බ්ලොග් අවකාශයේ සරන්න  පහසුබ්ලොග් අඩෙවි සොයන්න  බ්ලොග් අවකාශයේ සරන්න පහසු
මධ් යස්ථාන කීපයක්.මධ් යස්ථාන කීපයක් 
වෙබ් ආලෝචනා | web alochana 

බ්ලොග් ගැන ආයෙමත්.බ්ලොග් ලියන අයට වගේ ම ලියන්න අපේක්ශා කරන අයටත් හොඳ දෙයක්
තමයි ලෝකයේ සතරදිග්භාගයේ වෙනත් අය ලියන කියන දේ මොන වගේද කියලා නරඹන එක. මේ
සඳහා ඉතාම අගේ ඇති තැන් දෙකක් තියෙනවා. එක්කක් ගූගල් බ්ලොග් සෙවුම හෙවත් Google Blog
Search. අනික Technorati.comවිවිධ විශයයන් යටතේ, විවිධ තේමා යටතේ, වගේ ම කාලානුක් රමික
පිලිවෙලට සහ බ්ලොග් අඩෙවිවල අධිකාරයේ (authority) පිලිවෙලටත් මේ අඩෙවිවල සෙවුම් කරන්න
පුලුවන්. ඔබත් ගිහින් බලන්න.මීලඟ සටහනෙන් තවත් විස්තර ලියන්නම්...

ජාල  ජංජාලය හරහට හිටි වගයිජාල ජංජාලය හරහට හිටි වගයි

වෙබ් ආලෝචනා | web alochana 

මේ දැන් ටිකකට කලින් චාමර කතා කලා දුරකතනයෙන්. තාමත් සමහර ප් රදේශවල අන්තර්ජාල
සම්බන්ධය හරියට නෑ. ADSL සම්පූර්නයෙන් ඇනහිට තිබෙන නිසා චාමරට තාම මැරතන් සමග එකතු
වෙන්න විදිහක් නැතුවයි ඉන්නේ.සෑහෙන්න ඉවසීම ප් රගුන කරන්න වෙනවා ලංකාවේ ජාල සම්බන්ධතා
එක්ක වැඩ කරන්න ගියාම. හදිසි අවශ ්යතා සඳහා ඒ මත රඳා පවතින්න අමාරුයි.

Passing away of a young kottu blogger
Me & me blog 

Little did anyone know, that the Secretary of the Peradeniya Engineering Faculty Student Union had a
blog on Kottu. He may not have had an ideal sense of humor when it came to politics, but he did have a
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blog and chose to communicate his views through dialog rather than brute force. And for a Sri Lankan
student representative, that alone is quite a lot. He is said to have been involved in several community
based projects, and has had an excellent track record in studies. Calm, quiet and a stubborn introvert, he
was. I didn’t know you well enough my friend. But all I can say is that you will be missed. ...

මැරතන් දිවිල්ල සහ නිදිමතමැරතන් දිවිල්ල සහ නිදිමත

මලින්තගේ සටහන | Malinthe's Note 

චැහ් දැන් නම් නිදිමත ටිකෙන් ටික වැඩිවීගෙන එනවා. ලියන්න කිසිම දෙයක් ඔළුවට එන්නෙත් නෑ.
දැන් පූසෝ ගැන ලිය ලිය ඉඳලා අන්දමන්ද වෙලා වගේ වටපිට බලමිනුයි ඉන්නේ. දැන් දැක්කා
කුකුෂ්කින් ඉදිරියෙන් ඇවිදගෙන ගිය ආකාරය. හපොයි දැන් නම් කිසිම දෙයක් ඔළුවට එන්නෙ නෑ
ලියන්න. දැන් රේඩියෝ චැනලයේ කතාකරන්නෙ වරුණ අයියා. දැන් ටිකකට කලින් දිව ටිකක් පැටළුණා.
ආ මෙන්න කුකුෂ්කින් මං ගාවින් ඇවිදගන ගියා. මොනවද ඌ හොයන්නෙ. ඒ පාර ඌ උඩ බලනවා. හූනෝ
අල්ලන්න හිතිලද දන්නෙ නෑ. ආයෙ යනවා කුස්සිය පැත්තට. මූ නම් මාර බඩජාරියෙක්. පූසොත් දැකලා
තියෙනවා මෙහෙම පූසෙක් දැකලා නෑ.අනේ මන්දා නිදිමත හින්දා වෙන්න ඇති කිසිම දෙයක් ලියන්න
හිතෙන්නෙ නෑනෙ! ඔන්න ඒ පාර pizzahut අනුග් රහයෙන් වෙලාව කියනවා වරුණ. හපොයි දැම්මෙ නැතෑ
තව සිංදුවක් - මේවට පුදුම නිදිමතක් තමයි එන්නේ!හරි ඊළඟට ලියනවා මගේ ...
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This Week

1. londonlanka.blogsp…: 92 hits
2. paan-waati.blogspo…: 75 hits
3. londonlanka.blogsp…: 75 hits
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Today

1. londonlanka.blogsp…: 92 hits
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The Sri Lankan blogs currently syndicated here. Please hover over a name to get a description.

"The Kaleidoscope Broke!"
(Obsolete Feed)
- SRI LANKA HOSTED ON BLOGSPOT -
------- ට එරෙහිව
..::Scourge!....
10 second rule - my songwriting memoirs
3rasia.org
65,610 sq Km

http://www.flickr.com/photos/vecchio3000/2423898320/
http://www.flickr.com/photos/vecchio3000/2423070069/
http://www.kottu.org/go.php?http://londonlanka.blogspot.com/2008/04/whats-your-slightly-embarrassing-secret.html
http://www.kottu.org/go.php?http://paan-waati.blogspot.com/2008/04/whats-your-wrist-size.html
http://www.kottu.org/go.php?http://londonlanka.blogspot.com/2008/04/goodbye-tiny-little-fractures.html
http://www.kottu.org/go.php?http://daytripper.wordpress.com/2008/04/17/to-the-editor-of-the-sunday-observer-magazine/
http://www.kottu.org/go.php?http://sosnazzy.blogspot.com/2008/04/crisis-averted.html
http://www.kottu.org/go.php?http://londonlanka.blogspot.com/2008/04/whats-your-slightly-embarrassing-secret.html
http://www.kottu.org/go.php?http://daytripper.wordpress.com/2008/04/17/to-the-editor-of-the-sunday-observer-magazine/
http://www.kottu.org/go.php?http://beachbumm.wordpress.com/2008/04/17/natalie-reid-paris-hilton-this-is-bloody-hillarious/
http://www.kottu.org/go.php?http://themissingsandwich.wordpress.com/2008/04/17/never-been-kissed/
http://www.kottu.org/go.php?http://blacklightarrow.wordpress.com/2008/04/17/cologne-again/
http://www.kottu.org/go.php?http://sachini-perera.blogspot.com/2008/03/heart-fm-or-sri-lanka-going-bollywood.html
http://www.kottu.org/go.php?http://thinkfreed.blogspot.com/2008/03/so-what-happens-if-tamils-do-get-their.html
http://www.kottu.org/go.php?http://www.indi.ca/2008/04/fernando-pulled/
http://www.kottu.org/go.php?http://hashirm.blogspot.com/2008/03/enemy-of-people.html
http://www.kottu.org/go.php?http://www.indi.ca/2008/04/bloggers-wanted/
http://antonymotha.blogspot.com/
http://www.thesitewriter.com/feeds/posts/default?alt=rss
http://lankaculture.blogspot.com/
http://actionagainst.blogspot.com/
http://phlayer.blogspot.com/
http://aadhilaziz.wordpress.com/
http://3rasia.org/
http://rameshdesilva.blogspot.com/
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a beautiful mind
A collection of pics from my various escapades
A glimpse of Lady Divine's world...
A Janusis
A small portion of my life....
A sort of beautiful, not quite insane Mind
A Voice in Colombo
A Week In Sri Lanka
About Sri Lanka
Agni
Agradevaduta
AgroSphere
Ahamed Nizar
Ajith Balasuriya
Akasa Kusum (Flowers in the Sky)
Alefiya Akbarally
aljuhara
Allie & Helen's Place
amnesiac
Anuradha Online
Anuradha's Diary
Apramana | Beyond Dimensions
Arbitrary Spurtations
Aruni Pradeepika's Blog
Ashramaya's Weblog
Attanayakab's Weblog
Azrael's Word
!ற# - COLOUR ::: உதய தாரைக
வான-.
අනුරාධගේ දිනපොත
අපි නොදන්න මැජික්
අලුත් ගෙදර
අවිදු අඳුර
කල්පනා (Port of Thoughts)
කවියට පෙම් බැඳ...Poetry is a Way of Life
කාලිංගගේ බ්ලොග් සටහන
නිදහස් අදහස්
මලින්තගේ සටහන | Malinthe's Note
ලක්මල්ගේ සටහන ෴
· ª н м ·
විද් යාව
වෙබ් ආලෝචනා | web alochana
සදුන් රුක්මාල් ශ ්රී ලංකාව
සිංහලෙන් FOSS
සිතිවිලි (Sithiwili)
සුදාරකගේ අන්තර්ජාල සටහන
Bandos' Arcade
Beach Life
Beyond Borders Sri Lanka
Billy
BIT Forum

http://necktoneck.blogspot.com/
http://beachbumm.wordpress.com/
http://divine3.blogspot.com/
http://janusis.wordpress.com/
http://thackshila.blogspot.com/
http://thejestah100.blogspot.com/
http://landlikenoother.blogspot.com/
http://aweekinsrilanka.blogspot.com/
http://aboutsrilanka.blogspot.com/
http://spicyfoodgood.wordpress.com/
http://agradevaduta.wordpress.com/
http://abilin.blogspot.com/
http://ahamednizar.blogspot.com/
http://ajithbalasuriya.wordpress.com/
http://akasakusum.blogspot.com/
http://alefiyaakbarally.blogspot.com/
http://aljuharawrites.blogspot.com/
http://albatz888.blogspot.com/
http://amongmyswann.blogspot.com/
http://anutux.blogspot.com/
http://anuradha-ratnaweera.blogspot.com/
http://apramana.com/
http://zedoctor.blogspot.com/
http://arunipradeepika.wordpress.com/
http://ashramaya.wordpress.com/
http://attanayakab.wordpress.com/
http://azraelswords.blogspot.com/
http://niram.wordpress.com/
http://nayanaganeshan.blogspot.com/
http://ar-si.blogspot.com/
http://iknowmagic.blogspot.com/
http://dasunsameera.blogspot.com/
http://awiduandura.blogspot.com/
http://kalpanaa.wordpress.com/
http://bodhini.blogspot.com/
http://sinhala.kalingasblog.com/
http://nidhahasa.wordpress.com/
http://blog.malinthe.com/
http://lakwarus.wordpress.com/
http://hashirm.blogspot.com/
http://vidyava.wordpress.com/
http://webalochana.blogspot.com/
http://sandun-fernando.blogspot.com/
http://sinhalenfoss.wordpress.com/
http://nalakajayasena.wordpress.com/
http://www.blog.sudaraka.com/
http://nuwanbando.com/
http://funonthebeach.blogspot.com/
http://beyondborders.wordpress.com/
http://billbarkle.blogspot.com/
http://bitforum.blogspot.com/
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bottom down
Bricks of love
Buddhika Nishanthi
Buddhika Prasad Hettiarachchi
Buddhika Prasanna Kumara
Cerno
Chaar~Max Returns!
chandrika
Chathu19's Weblog
Chathuranga
Chemical and Process Engineering
Chiliad minds
Chitrangi's Weblog
Christmas Inc. blogs
Chuls Bits & Pics
Civil Security Force
Colombo Critic
colombopetrescue
Come Down the Rabbit-Hole
Comet Cable Forum
Court Jester
Cricket Flu
Crystal Flame
CyberTrix
cynically yours
Dananjana19933's Weblog
Dance In A Triangle
Dares to be different
daytripper
Deane's Dimension
DefenceNet: Defence News from Sri Lanka
Devaka Seneviratne
Dhanushka Roshan
Dheshapalana
Dialog TV Forum
Dice - Random thoughts by Hiran
Digital Ambassadors
Digital Butterflies - A PC FOR EACH HOUSE
Dilan65
Dilantha.info
Dilipwayambalanka
Dilshan Sudarshana
Dinesh Pradeep Kumara
Disordered Thoughts
DOMINIC SANSONI
Dragons Of Eden
Dream into Reality
Dutch Sri-Lankan entrepreneur living in Melbourne
Earth Realm
Embodiment of Emotional Maturity
Enhance Life

http://aehseya.wordpress.com/
http://bricksoflove.typepad.com/bricks_of_love/
http://buddika.wordpress.com/
http://buddhikaprasad.wordpress.com/
http://buddhikaprasanna.wordpress.com/
http://cerno.wordpress.com/
http://chaarmax.wordpress.com/
http://chandrikabibile.wordpress.com/
http://chathu19.wordpress.com/
http://chathuranga.blogspot.com/
http://www.chempro.org/
http://chiliad-minds.blogspot.com/
http://chitrangi.wordpress.com/
http://www.christmasinc.info:80/www/?q=blog
http://chulie.wordpress.com/
http://civilsecurityforce.wordpress.com/
http://www.colombocritic.com/
http://colombopetrescue.blogspot.com/
http://come-down-the-rabbit-hole.blogspot.com/
http://cometcable.blogspot.com/
http://jestforkicks.blogspot.com/
http://crickenflu.blogspot.com/
http://crystalflame19.blogspot.com/
http://cybertrix.wordpress.com/
http://sachini-perera.blogspot.com/
http://dananjana19933.wordpress.com/
http://sosnazzy.blogspot.com/
http://bandaragama.wordpress.com/
http://daytripper.wordpress.com/
http://deaned.blogspot.com/search/label/Public
http://defencenet.blogspot.com/
http://devakaseneviratne.blogspot.com/
http://dhanushkaroshan.wordpress.com/
http://dheshapalana.blogspot.com/
http://dialogtv.blogspot.com/
http://hirank.blogspot.com/
http://digitalambassadors.wordpress.com/
http://digitalbutterflies.wordpress.com/
http://dilan65.wordpress.com/
http://www.dilantha.info/
http://dilipwayambalanka.wordpress.com/
http://dilshansudarshana.wordpress.com/
http://dineshpradeepkumara.wordpress.com/
http://entrpy.blogspot.com/
http://dominicsansoni.blogspot.com/
http://dragonsofeden.blogspot.com/
http://rajaratarala.blogspot.com/
http://mcboom.wordpress.com/
http://www.kulendra.net/
http://kmanjula.blogspot.com/
http://enhancelifethinktank.blogspot.com/
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Ephemeral Ruminations
Equal Ground
Equilibrium Lost
eVillage - Sri Lanka
Expression
eXtremes of Truth
F's Place
Finding U
Finding U
first evillage in Ruhuna
Found In Ceylon
Free Media Movement, Sri Lanka
Fresh Link
From my Mind
galle sri lanka
Gallicissa...a birder in an endemic hotspot
Gaveen's Blog
Geek with an attitude
Generation Y Consultant
Goat Balls
gotukola & architecture
groundviews
Gutter flower
Hand in Hand in Transition
Harsha19's Weblog
Harshana's Blog
Hasun
Hemantha's Weblog
here~say
Hikkaduwa Chronicles
Hissyfits
Horizon Lanka Academy
Horizon Lanka e-farmers
Horizon Lanka Foundation
http://gayanisenavirathna.wordpress.com
http://sajaniishara.wordpress.com
http://transcurrents.com/tamiliana
Human Resource Manipulation
Humanity Ashore
I, Me & Myself
ICT for Peacebuilding (ICT4Peace)
IDEAL EYE
In Search of an Elusive Band
indi.ca
Indrajith
Indran Amirthanayagam
Innovation Asia
InSight of Ravana
Iresha Dilhani's Blog
IT GEEK PRO
iTimes

http://javajones.wordpress.com/
http://equalground.wordpress.com/
http://equilibriumlost.wordpress.com/
http://evillage.wordpress.com/
http://makuluwo.blogspot.com/
http://harshadewa.wordpress.com/
http://kermeey.blogspot.com/
http://findingu.wordpress.com/
http://findingu.wordpress.com/
http://nihiluwa.wordpress.com/
http://www.foundinceylon.com/
http://freemediasrilanka.wordpress.com/
http://bonyfast.blogspot.com/
http://blog.360.yahoo.com/blog-12rsa5Q4aKewp.lL5PhUGuNBFQ--?cq=1
http://galle-blog.blogspot.com/
http://gallicissa.blogspot.com/
http://gaveen.blogspot.com/
http://budlite.blogspot.com/
http://genyconsultant.blogspot.com/
http://goatballs.blogspot.com/
http://gotu-arch.blogspot.com/
http://www.groundviews.org/
http://thegutterflower.blogspot.com/
http://youthintransition.wordpress.com/
http://harsha19.wordpress.com/
http://blog.harshana.info/
http://hasun.wordpress.com/
http://hemantha.wordpress.com/
http://boruvada.wordpress.com/
http://chuls.wordpress.com/
http://themadcatwoman.blogspot.com/
http://hlacademy.wordpress.com/
http://hlefarmers.wordpress.com/
http://horizonlanka.wordpress.com/
http://gayanisenavirathna.wordpress.com/
http://sajaniishara.wordpress.com/
http://transcurrents.com/tamiliana
http://www.rockfuse.com/HRM
http://humanityashore.blogspot.com/
http://ixus13.wordpress.com/
http://ict4peace.wordpress.com/
http://idealeye.blogspot.com/
http://bailabeat.blogspot.com/
http://www.indi.ca/
http://indrajith.wordpress.com/
http://indranamirthanayagam.blogspot.com/
http://localpotter.blogspot.com/
http://insightofravana.blogspot.com/
http://ireshadilhani.wordpress.com/
http://itgeek.wordpress.com/
http://itimes24x7.blogspot.com/
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jagath dheerasekara
janantha's home
Jeewanthi123's Weblog
Jeewanthi123's Weblog
kanabona.com
Kasun Harsha Lal
Kasun Herath
Kasundisanayaka's Weblog
Kavinda Dhaneshwara
Kedavaachaka Vitthi
kingdom-mentality
Kosalabandara's Weblog
Krishan Chathuranga de Silva
Krishanthi Priyadarshani
Kumara Ekanayake
Lady Luck Speaks
LadyKiadri's Xanga
Lahiru Prabhath
Lakbima Blog
LakTEK
LaneTop
Lanka Web News Po®tal
Lanka Airport And Aviation Blog
Lanka Economic and Business History
Lanka Libertarian
Lanka Reviewed
Lanka Rising
Lanka Whistle-Blower
LankanCricket.com
LBN Cable TV Forum
Leaving it for later
LEGION OF THE DAMNED
LET HISTORY TO BE HISTORY
Life on opposite sides of the cemetery
Life's Realisation
Life, loves and pet peeves of Kalvee's
Light Refraction
LIRNEasia
Log
London, Lanka and drums
lost_in_transit
Love in the Age of World Domination
Lucky Tec
Mad As A Hatter!
Maduwanthi
Maduwanthi
Mahasen does blogging
Mahavilachchiya - e-Village in the Jungle
Maheshsandaruwan
Mahinda Rajapakse
Making it in a woman's world

http://jagathdeerasekera.blogspot.com/
http://www.janantha.net/
http://jeewanthi123.wordpress.com/
http://jeewanthi123.wordpress.com/
http://www.kanabona.com:80/kanabona/?q=feed_rss
http://kasunharshalal.wordpress.com/
http://kasunh.wordpress.com/
http://kasundisanayaka.wordpress.com/
http://kavindadhaneshwara.wordpress.com/
http://kedavaachaka.wordpress.com/
http://kingdom-mentality.blogspot.com/
http://kosalabandara.wordpress.com/
http://krishanme.wordpress.com/
http://krishanthi.wordpress.com/
http://kumara1.wordpress.com/
http://lankandoc.blogspot.com/
http://www.xanga.com/LadyKiadri
http://lahiruprabhath.wordpress.com/
http://lakbima.wordpress.com/
http://www.web2media.net/laktek
http://www.lanetop.com/
http://lankanewsupdates.blogspot.com/
http://lankaairport.blogspot.com/
http://lankaecon.blogspot.com/
http://llibertarian.blogspot.com/
http://lankareviewed.blogspot.com/
http://lankarising.blogspot.com/
http://lankawhistleblower.blogspot.com/
http://lankancricket.com/
http://lbncable.blogspot.com/
http://chilliechocolate.blogspot.com/
http://sacramentum.wordpress.com/
http://dushtagama.blogspot.com/
http://where-will-it-go-we-dont-know.blogspot.com/
http://lifesrealisation.blogspot.com/
http://kalharie.blogspot.com/
http://lightrefraction.wordpress.com/
http://www.lirneasia.net/
http://xtoned.com/log
http://londonlanka.blogspot.com/
http://seekinggoodkarma.blogspot.com/
http://janem.typepad.com/lawd/
http://luckycala.wordpress.com/
http://scrumpulicious.blogspot.com/
http://maduwanthi.wordpress.com/
http://maduwanthi.wordpress.com/
http://mahasen.blogspot.com/
http://mahavilachchiya.wordpress.com/
http://maheshsandaruwan.wordpress.com/
http://presidentmahinda.wordpress.com/
http://dontwannabecool.blogspot.com/
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Malwaththawala National School,Wellawaya.
Mangifera Paradoxus
mayuonline.com
Me & me blog
Merill Fernando's Web Log - Sri Lankan
MicroScholarships - Helping the needy Sri Lankan students to study
MindBlogger
MindWind
mock me not
Mohamed Aslam
Montage
Music Vs Electronic Music
Musings of a Cigarette Smoking Man
Musings of hers
Musings of mine; The Klutz
My Asylum
My Beautiful World
My Blog is Fight!
My Thirteenth Step
My Thoughts
My World of Expressions
my-halflife: on photography and also cooking
n#
Nalin
Nandasiri Wanninayaka
Naren Gunasekera
Navigating on balance
Nawoda
Nawodani's Weblog
Nazly's BLOG
Nazreen Sansoni
NEFARIOUS CHRONICLES
Negligible Minoritist
News in Food Science and Technology
Nilgala2008's Weblog
Nipuna Roshan
Nirmal Jayasinghe
Nirmal Madhawa's Online Journal
Nirmala Sarojani
NiRoShAnA
Nishanthi Dilrukshi
nK
Noindraniranjanip's Weblog
Northern Tropical Hurricane
Now you can access LMC on http://www.yahaluwo.com
Nuwanchinthaka's Weblog
Nytryk
Oasis Damahana - Balangoda
Of Narcissists and Mice
Off on a Tangent
On My Wall

http://malwaththawala.wordpress.com/
http://puddl3glum.blogspot.com/
http://mayuonline.com/eblog
http://metheblogger.wordpress.com/
http://www.merill.net/
http://microscholarships.wordpress.com/
http://www.rockfuse.com/blog
http://pthora.wordpress.com/
http://mockmenot.blogspot.com/
http://www.mohamedaslam.com/
http://montagesl.wordpress.com/
http://janiduwanigasuriya.blogsome.com/
http://musingsofacigarettesmokingman.blogspot.com/
http://musingsofhers.wordpress.com/
http://klutzywackome.blogspot.com/
http://myasylumsrilanka.blogspot.com/
http://mybeautifulworld.wordpress.com/
http://myblogisfight.blogspot.com/
http://nopotential.wordpress.com/
http://kusalperera.blogspot.com/
http://nilumi.blogspot.com/
http://www.my-halflife.com/
http://www.nsharp.org/
http://nalinkavinda.wordpress.com/
http://wanni.wordpress.com/
http://narengunasekera.blogspot.com/
http://qudaamah.blogspot.com/
http://nawoda.wordpress.com/
http://nawodani.wordpress.com/
http://www.nazly.net/
http://nazreen.wordpress.com/
http://wwwthedarkasylum.blogspot.com/
http://negligibleminoritist.wordpress.com/
http://newsinfoodscienceandtechnology.blogspot.com/
http://nilgala2008.wordpress.com/
http://nipunaroshan.wordpress.com/
http://nirmaljayasinghe.wordpress.com/
http://thenrml.wordpress.com/
http://nsarojani.wordpress.com/
http://snfer.blogspot.com/
http://nishanthi.wordpress.com/
http://navindak.blogspot.com/
http://noindraniranjanip.wordpress.com/
http://danushitha.wordpress.com/
http://sirasa-superstar.blogspot.com/
http://nuwanchinthaka.wordpress.com/
http://nytryk.blogspot.com/
http://oasisdamahana.wordpress.com/
http://www.lame-duck.com/blog
http://niro-offonatangent.blogspot.com/
http://onmywall.blogspot.com/
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On the Borders of sanity
Online Majith
OnTime Technologies BPO, Mahavilachchiya, Sri Lanka
Oooru Miyaa
Open Maze
Oshadee Siyaguna
Out of My Mind
OUT of the BOX
P E R C E P T I O N S
paan waati
PalHaali
peace and war [a humanity ashore pictorial]
PEACE LANKA
Pirat's Pandemonium
PLANET APEX
Poetic Equillibrium
Poetry Collection - Buddhika Perera
Pol Sambol
Politically Incorrect
Portrait
Powercut Circus
Prabhaththaraka
PRan's Blog
Prasanga's Weblog
Prasanna
PRASANNA PRADEEP BANDARA
Prasanna Sandaruwan
Prasanna Silva's Blog
Praveen Karunanayake Photography
Primary target: Save the World
Primary target: Save the World
ProBlogMedia
Prove that real but not virtual
Puss For Boss?
Qraqqed!
Radhika Nilupulee's Blog
Radikal Zee - Live 'n Uncut
RageforLight
Rambling Ramesh
Ramblings of A mind
Ramblings of an Insane Mind
Random Rantings
Ranjit Fernando Sucks
Rants n Raves
Rants Raves and Miscellaneous Musings
Ranuka Udayanga
Rashmika's Weblog
ravana.wordpress.com
Reality Bites
Rebel of Kandy
Reflective Art..

http://fahadfarook.blogspot.com/
http://onlinemajith.blogspot.com/
http://ontimetechnologies.wordpress.com/
http://ooorumiyaa.blogspot.com/
http://sampathsid.blogspot.com/
http://oshadeesiyaguna.blogspot.com/
http://reallifelessboring.blogspot.com/
http://outoftheboxatlst.blogspot.com/
http://villagerinsrilanka.blogspot.com/
http://paan-waati.blogspot.com/
http://palhaali.blogspot.com/
http://peaceandwar-ha.blogspot.com/
http://peacelanka.blogspot.com/
http://piratspandemonium.blogspot.com/
http://planetapex.blogspot.com/
http://poeticequillibrium.blogspot.com/
http://poetryofbuddhikaperera.blogspot.com/
http://gamaralasworld.blogspot.com/
http://lonevoice.wordpress.com/
http://electra.blogsome.com/
http://powercutcircus.wordpress.com/
http://prabhaththaraka.wordpress.com/
http://ranatunga.blogspot.com/
http://prasanga.wordpress.com/
http://prasannagunasekara.wordpress.com/
http://sriprasanna.wordpress.com/
http://prasannasandaruwan.wordpress.com/
http://prasannasilva.blogspot.com/
http://praveen-karunanayake.blogspot.com/
http://maxaa.blogspot.com/
http://maxaa.blogspot.com/
http://problogmedia.wordpress.com/
http://chanux.wordpress.com/
http://pussforboss.blogspot.com/
http://qraqq.wordpress.com/
http://radhikanilupulee.wordpress.com/
http://radikalzee.blogspot.com/
http://rageforlight.blogspot.com/
http://rambling-ramesh.blogspot.com/
http://ramblingsmind.blogspot.com/
http://hashen.blogspot.com/
http://tinkerbell.blogsome.com/
http://ranjitfernandosucks.blogspot.com/
http://yusuf.asgerally.com/
http://raramimu.blogspot.com/
http://ranuka.wordpress.com/
http://rashmika.wordpress.com/
http://ravana.wordpress.com/
http://arealitybite.blogspot.com/
http://rebelofkandy.blogspot.com/
http://reflectiveart.wordpress.com/
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Right side of the Brain
RIGHTEOUS
Risk Faliure To Archive Sucess
Room
Root of my affliction..
Rotaract Club of Colombo District 3220 Sri Lanka Unity.Diversity.Strength.
Route 99
Rumbling Lankan
Ruvin de Silva
Ruvin Janassri
Ruvini Senevirathna
Saberion
Sadakelum's Weblog
Saffron says...
Sajith Tharidu Kulathunga
Sajith27
Salvation Lies Within...
Samanmali Jayawardana
Sameera21's Weblog
Sampath's Mindspace
Sandasiri Dunuwila Village, Theldeniya, Kandy
Sandun Fernando Sri Lanka
Sannasa.org
santhoshi
Saptha Solutions
Sarvodaya
Sashi's Space
Sashika Sanjeewa
SeeJay Online!
Serendib
Service Unavailable
Shashika Lakmal Rathnamala
Shashikala Nishanthi
Shereen Rasheed
ShinyDiscoBall
Six - & - Out
Sneered
Software View blogs
Something about Rosh
spiced!!!
Spontaneous-combustion
Sri Lanka Health Support
Sri Lanka
Sri Lanka Anti-Corruption Blog
Sri Lanka Education Forum
Sri Lanka pictures
Sri Lanka Rocks
Starlizzard
Stray Thoughts
Stream of Consciousness
Sugandika Aberathna

http://twiggyarts.blogspot.com/
http://harshi-righteous.blogspot.com/
http://nethdeco.wordpress.com/
http://itsmyfualtwhenyourblind.blogspot.com/
http://specialgrass.blogspot.com/
http://rotaractclubofcolombo.blogspot.com/
http://jpl244.blogspot.com/
http://rumblinglankan.com/
http://supertit.wordpress.com/
http://ruvin18.wordpress.com/
http://ruvini.wordpress.com/
http://saberion.blogspot.com/
http://sadakelum.wordpress.com/
http://saffronsays.wordpress.com/
http://sajith2007.wordpress.com/
http://sajith27.wordpress.com/
http://knightshifters.blogspot.com/
http://samanmalijayawardana.wordpress.com/
http://sameera21.wordpress.com/
http://sampath.wordpress.com/
http://dunuwila.wordpress.com/
http://sandunfernando.blogspot.com/
http://sannasa.org/
http://santhoshidays.blogspot.com/
http://saptha.com/blog
http://www.sarvodaya.org/
http://sashisspace.wordpress.com/
http://sashikasanjeewa.wordpress.com/
http://seejay.wordpress.com/
http://serendiblog.blogspot.com/
http://serviceunavailable.wordpress.com/
http://shashikalakmal.wordpress.com/
http://shashikalanishanthi.wordpress.com/
http://shereenrasheed.wordpress.com/
http://blog.shinydiscoball.net/
http://lunarstrain.blogspot.com/
http://www.stcscouts.com/zafar
http://www.swview.org/blog
http://roshology.wordpress.com/
http://chileaddict.wordpress.com/
http://nkora-spontaneous-combustion.blogspot.com/
http://srilankahealthsupport.wordpress.com/
http://lifesrilanka.blogspot.com/
http://ard-acp.com/blog
http://www.educationforum.lk/
http://srilankapictures.blogspot.com/
http://sri-lanka-rocks.blogspot.com/
http://starlizzard.blogspot.com/
http://mystraythoughts.wordpress.com/
http://ayeshea.blogspot.com/
http://sugandika2007.wordpress.com/


19/4/08 9:36 AMKottu

Page 22 of 23http://www.kottu.org/

sujata
Sujithwasantha's Weblog
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Through Medical School...
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TV & Radio Sri Lanka
udesh hettiarachchi
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Vishva Kumara
Voice For Peace
Wasaa's Weblog
Wasanthabandara's Weblog
Wayambalanka - Nikawewa
Websites at risk
WELCOME TO JALIYA'S BLOG
Welcome To Waruna's Blog
Where the Lions fans gather..
Whisperings
Words of Amaruwan
Words of Wisdom
World Through Anuradha's Camera
Yanik Tissera
Yasas Vishuddhi Abeywickrama
YaXaBox Beta
You can run but you can never hide from the shadow that's creeping right beside you...
[..GENESIS..] Houston, I'm in
|| YESChandana ||
~ Restless Ecstasy ~
~ the lo$t $oul ~
~icarus~
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