
P a g e  | 1 

 

Overall Checkup - The Ideological Triangle of the Left Politics-

දෘෂට්ිවාදී ට්රයියෑංග ලයේ  ර්වවා ල රීක්ෂෂාව 

දෙවන ද ොටස 

පළමු ලිපියට දෙෙඟින් පිවිසිය හැකිය 

මුල් ලිපිෑං අවරන් කළ තැනින් ඉදිරිෑංට ලමන් කිීකේේ දී චූය මතවාදී ට්රයියෑංග ලයේ  තුන්වැනි දෘෂ්ටිවාදෑං 

වන්ේන් දීප්ති කුමාර ගුණරත්න ෑංන රූරකාරක රාමාජ ක්රිෑංාකාරිත්වෑංෑං  ේේ පිළිබඳව රැහැදිලි කිීකමට 

ප්රථම මා විසින් මීට ේරර ලිෑංන යද ලිපිෑංක දීප්ති පිළිබඳ රඳහන් ේකොටර්ෂ රහ “කැරැල්ය“ නමින් ඇති 

ේ ේර්බු්ෂ පිටුේවහි විමල් කැප්ේරටිආරච්චි විසින් කරන යද ර වාදෑංක හැඳින්වීේේ උපුටනෑං්ෂ ඉදිරිරත් 

කිීකමට කැමැත්ේතමි  

“ේයේෙකු කරතිෑංාේලන අතීතෑංට දුවන වවදයවරේෑංකු වයේෑංන් මහාාා්වෑං නලින් ද සිල්වාත්, එම 

ේයොම කීතු කීතු කරමින් වයච්ේදදනෑං කරන වවදයවරේෑංකු වයේෑංන් දීප්ති කුමාර ගුණරත්නත් ෑංන 

දා්වයනිකයියන් ේදේදනාට රූරකා්වථ නි්වානෑං්ෂ ේදමින් මේේ ඉහත ප්රවාදෑංට පිවිේරන්ේනමි  ේමම 

ේදේදනා ප්රවාහෑංන් ේදක්ෂ ේයර ලතේහොත් අතීතෑං හා අනාලතෑං ේයරත් ඉල්යේ රහිත ේරේදර් ේරොෑංා 

මැණි්ෂ ේරොෑංන්නන්ෑං  ආදරෑං හා වවරෑං අතර රැරිරරන්නන්ෑං  බුද්ධිෑං හා ත්වකෑං අතර ර වාද 

ලතවන්නන්ෑං  ශිෂ්ටත්වෑං හා ේේල්ච්ඡත්වෑං ේරොෑංන්න්නෑං  විකල්රෑංකට රාර කරන්නන්ෑං  නූතන 

යා කීෑං සි හය ේද්යරායන විඥ්ඥාණෑං ේේ වටා භ්රමණෑං කරවන්නන්ෑං  අරමුණ ේවුවේවන් ීවවත් ේවමින් 

රරමාද්වයෑංට ආේයෝකෑං රරෑංන්නන්ෑං “ (මේේ) 

“දීප්ති කුමාර ගුණරත්න ෑංුව ශ්රී ය කාේේ ය කා ේරරටුලාමී ර්ෂෂේ  නාෑංකෑංාෑං  ය කාේේ ේද්යරායන 

විෑංමන, ේවනර් රහ ේවනත් මානෑංකට රැේලන ගිෑං මිනිරකු ේයර අපි ඔහුව හඳුනා ලන්ේනමු  ඔහු රළ 

කරන අදහර් තරේ දා්වයනික ගිනිදළු ඇවිළූ අදහර් රළ කළ ේවනත් ේද්යරායන නාෑංකෑංකු මගත කාලීන 

ය කාේේ සිටී ද ෑංන්න රවා ප්රය්නා්වථෑංකි “ (කැටේරආරච්චි) 

ඉහත හැඳින්වීේවයට අුවව වුවද    ඔහු නිේෑංෝජනෑං කරන  දෘෂ්ටිවාදෑං පිළිබඳව ආුවභාවික (empirical) හා 

ප්රමාණාත්මක(Quantitative) නි්වානෑං්ෂ දීමට තරේ භාෂාව ේරොෑංා ලත ේනොහැකි වුවත්, එහි ඇති 

ගුණාත්මක (Qualitative) බයරගම රමාජ ර ර්කෘතිෑංට වියාය වයේෑංන් ප්රතිථයේලන දී ඇත  රය්ාාත් 

ුවතනවාදී දෘෂ්ටිෑං කිෑංා හැඳින්වුවද, විර ේෑංෝජනවාදී දෘෂ්ටිෑං කිෑංා හැඳින්වුවද, වුහවාදී දෘෂ්ටිෑං කිෑංා 

හැඳින් වුවද එවායියන් අවරාන ප්රතිලයෑං්ෂ ේරොෑංා ලත ේනොහැකිෑං  එ්ෂර් ක්ඩොෑංම වයේෑංන් ක්රිෑංාත්මක 

ේවමින් රසුගිෑං කායෑං පුරා යා කික සිවිල් රමාජෑංට කරන යද බය රගම සුළුේවන් රත්ේරේරු කළ ේනොහැකි 

වන්ේන් එ්ෂර් ක්ඩොෑංම විසින් රමාජ ලත කළ දැුවම බය රේරන්න නිරාෑං  එෑං හරිෑංට කෆී්ව ෑංානාව්ෂ 
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බඳුෑං  අකුණු විදුලිෑං රහිත වැර්ර්ෂ බඳුෑං  අනූව දයකේ  දී ඇති වූ ේමම රමාජ වයාරාරේ  දැුවම  හා බයෑං 

කිසිෑංේ අණරක්ෂ රතුරුවන්නට විෑං  එෑං නලර ේ්ෂන්ද්රීෑං සිවිල් රමාජෑං ෑංේ කිසි ේදදරුම්ෂ ඇති කළ 

අතර එහි රාධනීෑං හා නිේයේධනීෑං ෑංන ේදඅ යෑංම අෙ ගුව රැවැති බව මේේ විය්වරෑංයිය  ේමම නව දැුවේ 

ප්රවාහෑං විසින් විය්ව විදයය දැුවම නැමැති ීනන මහා ප්රාකාරෑං ධනවාදෑං නැමැති කායතුව්ෂකුේවන්  ඳ 

දමන්නා්ෂ (මා්ෂර් එ ලල්ර් ේකොමියුනිර්ට් ර්ෂෂේ  ප්රකායනේ  රඳහන් කරන්නා්ෂ ේමන්) ේමන් විය්ව 

විදයාය දැුවමට අයෝේෑංෝලෑං්ෂ විෑං  ඇකෙමික දැුවේේ ඇති අතා්වකික බව එ්ෂර් විසින් ේලනන යද ප්රවාද 

තුය තදින් ප්රකට වූ අතරට සිවිල් රමාජ ේද්හෑං හරහා විදුලිෑං්ෂ ේකොටන්නා්ෂ ේමන් ේමහි බයරගම, 

ජනමාධය, රාහිතය සිනමාව ඇතුු  ේබොේහෝ ්ෂේෂේ්රෑංන් තුයට නව මානෑං්ෂ හා චිාාරෑං්ෂ එ්ෂ කරුව 

යැබුේේ අු ත් භාෂාව්ෂ හා එම භාෂාවට රාරිභාෂික යබ්ධමායාවන් ද නි්වමාණෑං කරමිනි   

එ්ෂ අතකින් රමාජෑං අවදි කරද්දී, තවත් අතකින් රමාජ ක්රිෑංාකාීකන් නිහක කරවීම ද සිදුවිෑං  රාේප්රදියියක 

දැුවේමහි මළකෙ කෙමින් ඇති වූ ත්වකනේේදෑං නව රරපුරට වියාසිතාව්ෂ බවට ද රත් කිීකමට දාෑංක විෑං  

එම රමාජ බයේේලේෑංහි පුේරෝලාමිේෑංකු ේයර දීප්ති ප්රධාන වන අතර එ්ෂර් ක්ඩොෑංේේ ඇතිවන 

ක්ඩෙනෑං ේහේතුේවන් දීප්ති ප්රමුකව ේලොෙ නැේලන ේද්යරායන ර්ෂෂෑං වන ශ්රී ය කා ේරරටුලාමි ර්ෂෂෑං 

ක්රමික අනනයතාවකට හැෙ ලැීමම සිදු වුවත් එහි අනනයතාවේ  හැෙෑං ේත්රුේ ලැනීමට කායෑං අවැසිෑං  

අේන්ෂ අතට එම ර්ෂෂෑං ද මා්ෂර් ේයනින්වාදී ආකෘතික ේද්යරායන ද්වයනෑංක පිළි ඹුව ේරන්වද්දී, 

යා කීෑං වේේ ේමේත්ෂ රැවැති ර්වභාවෑං ෑංේ ේවනරකට ය්ෂකරන්න්ෂ ද වුව ඇත  එනේ රාේප්රධායියක 

මා්ෂර් ේයනින්වාදී දැුවේමන් එහාට ලමන් කරන්නකි   

ර්වවා ල රීක්ෂෂණෑං (overall checkup) 

ේේ අුවව ේමම දෘෂ්ටිවාදී ට්රයියෑංග ලයෑං ර්වවා ල රීක්ෂෂණෑංකට ය්ෂ කිීකේේදී, රමර්ථේෑංහි අයෝප්රාෑං 

වන්ේන් රාධනීෑං විය්ේල්ෂණෑංකට(constructive analysis) ේෑංොමු වීම වන අතර රළමු ලිපිේෑංහි මුලින් 

රඳහන් කළ ේෑංදුේ ේදකක අේප්්ෂෂිත අ්වථෑං නැවත විග්රහකර ලැනීම වැදලත් ෑංැයිය සිතමි  එනේ “චූය“ රහ 

“ර්වෂද“ ෑංන වාන ේදකෑං   චූය ෑංුවේවන් රඳහන් කිීකේේ දී ඉන් වක්රව කිෑංැේවන්ේන් මහා එ්ෂ්ෂ ේහෝ ඊට 

වැඩි ලණන්ෂ ද, කුො දෘෂ්ටිවාද තවත් ේබේහොමෑං්ෂ ති ෑං හැකි බවෑං  පුද්ලය නාමෑංන් රහිතව ේමම 

රාකච්ඡාව මතු කරද්දී “අේනකුන්“ (others) නි්වමාණෑං වීම ේනොවැයැ්ෂවිෑං හැකි වුවද, එම අේනකා ද චූය 

ඝණෑංටම අෑංත් වන්නකි  ප්රර්තුතෑංට අදාය රන්ද්වභෑංන් රා්ෂච්ඡා කිීකේේ දී, ේරසු අෑංව ේහෝ පුද්ලයෑංන් 

නිේෂේධ වීම ේහෝ අවැදලත් වීම්ෂ සිදුවීම ේමහි රමරථ්ේෑංන් අේප්්ෂෂා ේනොේේ   

ර්වෂද ෑංන වානෑං සි හය භාෂාේවන් හැඟවුේකරන ේදෑංට අදාය අ්වථෑං යැේබ්ද ෑංන රැකෑං නිරා ේේ 

පීළිබඳව රැහැදිලි කිීකමට cluster ෑංන වානෑංම තවත් විග්රහ කරන්ේන් නේ, ේමම ේෑංදුම ර්වේ ෂණ තුය 

භාවිත කිීකමත් විේයේෂේෑංන් සිනාරිේෑංෝ ේලොෙනැ වීේවයදී ේෑංොදාලැනීම සිදුේේ  ඒ අුවව කිසිෑංේ අදාය 
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මාතෘකාව්ෂ විග්රහෑංට ලැනීේේ දී ේහෝ ේලොෙනැ වීේේදී ේහෝ ඊට අදාය ේබොේහෝ උර කාරණා ති ෑං හැකිෑං  

එේහත් ඒ සිෑංල්ය විග්රහෑං රඳහා ේෑංොදා ලත ේනොහැකිෑං එේහත් රැර්කරලන්නා යද ේරසු වැදලත් ේද් ද 

අවයය විේටක ප්රේෑංෝජනෑංට ලැනීමට ඉෙ තබා ලනිමින් අදාය සිනාරිේෑංෝව රඳහා අවයය ේයර ේතෝරා 

ලැනීම ්ෂයර්ට්ව (Cluster) කිීකම නේ ේේ ේේ අුවව ය කා ේද්යරායනේ  මතවාදී ට්රයියෑංග ලයෑං ෑංුවේවන් 

රඳහන් කිීකේේ දී ඉන් ලමය වන්ේන්, ේමෑං රමණ්ෂම බව ෑංන්න පිළිබඳ ඇති වැරදි වැටහීම නිවැරදි කිීකමට 

ේමම ේකටි රඳහන උරකාරක වුව ඇතැයිය සිේත්   

එේරේම ේමහි තවත් ඉදිරිෑංට ෑංගමට ප්රථම, රළමු ලිපිේ  දී ලලිත් කුගන් පිළිබඳ කරන යද රඳහන තුලින් 

වැරදි අ්වථ ර ඥාව්ෂ නිකුත් ේවමින් “එෙ පැහැර ගැනීම් කිරීෙ සාධාරණීය රණය කිරීෙක්” වැනි හැඟීම්ෂ 

රැමිණි රාඨකේෑංකු ේේ නේ, මුලින්ම භාෂව හැසිරවීේේ දුබයත්වෑං ේවුවේවන් රමාව ඉල්යා සිටිමි  මන්ද 

යලිත් කුලන් රේහෝදරවරු ේවුවේවන් අර ද හැකි රමණින් මැදිහත් වීේ කර ඇති බව ද දන්වමිනි  එේහත් 

යලිත් කුලන් සිදුවීම රේබන්ධේෑංන් මතු කිීකමට අවයය වූේ  රදාාාරමෑං ප්රය්නෑංකි  එෑං ේයේ්ෂෂ්පිෑං්වේේ 

හැේයට් නාේටය  එ්ෂ ජවනිකාව්ෂ වන පිෑංාේේ මරණෑංත් රමල අේමාේේ අේන්ෂ විවාහෑං සිදුවුව දකින 

හැේයට් ේමේනහි වීේමනි  (රමහර විට ේමම ර ජානනෑං ද ේනොලැයේරුව ඇත ) එෑං වුවද ලිපිේෑංහි 

අරමුණට හානිෑං්ෂ ේවමින්  ෑංේමකුට සිත් තැවුය්ෂ ේේ නේ ඊටද රමාව ඇෑංැදිමි  

 දැන් ඇත්ේත් ඉහත ලිපිේෑංහි රඳහන් කරන යද රූරකීෑං දෘෂ්ටිවාදෑංන් ෑංලි රීක්ෂෂාවට ය්ෂ කිීකමෑං  ඒ 

අුවව අනාලතෑං පිළිබඳ විෑං යුතු සිනාරිේෑංෝව්ෂ ේලොෙනලන්ේන් නේ ෑංන අ්වථේෑංන් ේමම රටහනට ඇතුු  

වුවේහොත් ේමහි රඳහන් චූය දෘෂ්ටිවාද තුේනහි එ්ෂ රූරකීෑං ප්රවාහෑං වන විමල් වීරව ය ූනනය වී ෑංුව ඇත්ේත් 

ඔහු ේවනත් කයාරෑංක රථ්ානලත වන බැවිනි එෑං රළමු ලිපිේෑංහි රඳහන් කර ඇත  එේහත් ේමම විග්රහෑංට 

ඔහුව බද්ධ වීේේ වැදලත්කම වන්ේන් ජවිරෑං හා ජවිරෑං නැවත මතවාදීව ක්ඩෙණෑං වී  හිවන ේරරටුලාමී 

රමාජවාදී ර්ෂෂෑං නිරාෑං  දෘෂ්ටිවාදෑං්ෂ නැති ක්රිෑංාකාරිත්වෑං්ෂ ඇති ෑංුවේවන් හැඳින්වූ ජවිරෑංට විමල්ේේ 

දියාවට නැතිනේ ඊට ප්රතිවිරුද්ධ දියාවකට ලමන් කිීකේේ අවකායෑං කායෑං අුවව සිදුවිෑං හැකි බැවින් 

ේද්යරායනික ායනෑංකදී එෑංට ේවනර් විෑං හැකි යඛ්යතාව්ෂ ඇත  ඔවුන්ේේ එම හැරවුම අනාලත 

සිනාරිේෑංෝව්ෂ නි්වමාණෑං කිීකේේ දී වැදලත් වන්ේන් ජාතික වයේෑංන් ය කා ේද්යරායනෑංට ේහයන 

දෘෂ්ටිෑං අුවවෑං  අේන්ෂ අතට වැදලත් වන්ේන් ජවිේප් ක්ඩෙනේ  ේරසු රා්වයවෑං වන ේරරේප් 

මතවාදීමෑං ේයර ජවිරෑං අතික්රමණෑං කරමින් ඉදිරිෑංට රැමිණ ජවිේරන් ේවන්වීේේ දෘෂ්ටිවාදේ  ේවනර 

රයකුණු කිීකම පිනිර අරලයෑංක ේෑංදී සිටීම ේද්යරායනික අ්වථේෑංන් ඇති සුවිේයේෂීකම නිරාෑං   
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ේේ අුවව ජවිරෑං ත්රිේකෝණ ලත කළේහොත් වැදලත් ේකෝණ ේදක වන්ේන් ජවිරෑං හා ේරරරෑං  එයියන් ද 

ජනප්රිෑං ජාතික ේද්යරායනෑං තුය ඇති වන ායනෑංන්ට අුවව ජවිේප් හැරවුම කුමන දියාවකට තල්ු  ේේද 

ෑංන්න රැහැදිලි නැතත්, ේරරරෑං ඉන් එහාට ලමන් කරමින් ේරොෑංා ෑංන ේද්යරායනෑංක නිරත වීේේ ගුණෑං 

ප්රකට කරන බැවින් චූය දෘෂ්ටිවාදෑංන් අතරට නැවත කයර්ට්ව කිීකේේ දී ේරරරෑං රැමිේණුව ඇත  එවිට 

ට්රයියෑංග ලයෑං වන්ේන් ේරරරෑං + ( කුමාරi) හිරු + (භාෂණ) රහ එ්ෂර් + ේරරටුලාමී ර්ෂෂෑං + (දීප්ති)  

එබැවින් ේමම දෘෂ්ටිවාදී දහරාවන් තුන තුය ඇති ප්රතිවිේරෝධෑංන් රමනෑං කර ලැනීේමන් කිසිෑංේ 

ප්රමාණෑංකට ේහෝ නි්වමාණශීලි විෑං හැකි වන්ේන් නේ ( ට්රාන්ේරන්්(Transcend) වීමට හැකි ේේ නේ), 

ය කාව පිළිබඳ ේරොඳුරු සිහිනෑංකට අඹ ඇටෑං්ෂ සිටු විෑං හැකිෑං එෑං අද ේහට ේනොව මතු දිනක මතු 

රරපුරක ආද්වශීෑං උරුමෑං වුව ඇත  එෑං යුේරෝපීෑං ප්රාජාතන්්රවාදේ  ඇරඹුම රළකුණු ලත කළ ඉතිහාරෑං 

ේමන් යා කීෑං ඉතිහාරෑං තුයද ේරල්ලිපිෑංකින් රටහන් තැේබුව ඇත  ඒ රඳහා ද්විත්ව කා්වෑංෑං්ෂ ඇත   
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ඉන් රළමු වැන්න එ්ෂ එ්ෂ දහරාවන්ේේ අභයන්තරික ලැටුේවය මතුපිට ඇති හැසිීකම(Behavior) නැමැති 

අයියරබ්්වලෑං තුරන් කර දැමීම පිණිර ආකල්ර(attitudes),ප්රතිවිේරෝධෑංන්(contradictions) ේේ මූය 

බීජෑංන්(root causes) වී ඇති මතවාදී හා පුද්ලලික ෑංන ද්විත්ව ේහේතුන් කරා ලමන් කරමින් රාධනීෑං 

රමාේයෝාෑංකට රැමීණීමට අවයය ර හිඳිෑංාව(reconciliation) ේලොෙ නලා ලැනීේමනි එම ර හිඳිෑංාව උතුරු 

දකුණු ර හිඳෑංාේේ ද රහන් එලිෑං්ෂ වුව ේනොවුව මානෑං  ේමම වලකීම වනාහී එ්ෂ අේෑංකුට රමණ්ෂ ේනොව 

සිෑංල්යන්ේේම වැෙකි  එ්ෂ රරේරරාවක තවමත් ීවවත්වන ේකයවාලත්තවුන්ේේ වැෙකි  ේකයවා 

ේනොලැනීම පිණිර දැමිෑං යුතු අත්තිවාරමකි, කළ යුතු ර ලාෑංනාවකි  තම තමන් නිවැරදි නේ රමරථ්ෑං වැරදි 

වන්නට ේහේතුව කුම්ෂ ද ෑංන්න නැවත කල්රනා කිීකමට කායෑං අවයය ප්රමාණෑංටත් වො අර රතුව ඇත  

එබැවින් ේමම ේද්යරායනික ර හිඳිෑංාව රඳහා ලමන් කිීකමට ඇති ේප්රේේයෑංන් ේබොේහොමෑං්ෂ වන අතර 

එහිදී වැදලත් වන්ේන් අනනයතාවන් (identities) රහ අනේනයෝනය හඳුනාලැනීම ෑං( mutual 

recognition).  

ේේ පිළිබඳව තවදුරටත් ඉෙ තැබීම ඊ ළඟ ේකොටරට තබමින් ළමා කතාව්ෂ වන ඩිර්නි ප්රින්රර් (Disney 

Princess)හි “ ඔවුන්ේේ ේයෝකේ  ේකොටර“ (part of their world)නේ ේකොටේරහි කිඳුරිෑංක පිළිබඳ 

කතාන්දරේ දී එන රඳහන්ෂ මත්ෂ කිීකමට කැමැත්ේතමි  
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“Daddy said humans were cruel. But I know that any creature who could make things as beautiful 

as these treasures couldn’t be all bad” (Grace Windsor) (තාත්තා කිේේේ මුවෂයයියන් කිෑංන්ේන් නපුරු 

ජාතිෑං්ෂ බවෑං  එේහත් මම දන්නවා ේේ වේේ යර්රන ේද්වල් නි්වමාණෑං කරන්නට හැකි කිසිම ේකේනකු 

නපුරු විෑං ේනොහැකි බව) 

යර්රන ේද්වල්, අපූරු ේද් නි්වමාණෑං කරන මිනිර්සු නපුරු විෑං ේනොහැකිෑං  ඔවුනට එකට එ්ෂ විෑං හැකි 

වුව ඇත  එෑං එතරේම අීමරු වන්ේන් ද එ්ෂ වීේේ ඇති වැදලත්කම නිරාෑං  අරට සිහින මැවිෑං හැකිෑං  

ේජෝන් ේයනන් කිෑංන්නා්ෂ රරිදි, ඔබට කිව හැකිෑං, මම සිහින දකින්ේනකු ේයර  එේහත් ෑංේ දිනක ඔබද 

අර හා එකතු වුව ඇත  

You, you may say  

I'm a dreamer, but I'm not the only one 

I hope someday you'll join us 

And the world will be as one  

ේජෝන් ේයනන්ේේ ගීතෑං Song of John Lennon 

රටහන: ේමම ලිපිේෑංහි නයායියක ේප්රේයෑං රඳහා මහාාා්වෑං ේෑංොහාන් ලල්තුන්ේේ (Johan 

Galtung)ලැටුේ නයාෑං හා ට්රාන්ේරන්් ේප්රේයෑං (Transcend Approach) රාදක කරේලන 

විග්රහ කිීකමට ලත් උත්රාහෑංකි 

උදෑං ආ්ව  ේතන්නේකෝන් 

 

  

 

i ේරරටුලාමී රමාජවාදී ර්ෂෂෑං රේබන්ධේෑංන් කුමාර ගුණරත්නේව රඳහන් කිීකම ද රූරකීෑං ේයර වැදලත්වන ේහේතු අතරට 
ඔහුේේ නාෑංකත්වෑං හා එහි බයරගම සුවිේයේෂීෑං  එනේ ඔහු පිටුවහේල් සිට යා කීෑං ේද්යරායනෑං ේවුවේවන් ක්රිෑංාත්මක වීම 
ෑංන කාරණේ  දීෑං  එහිම අේන්ෂ වැදලත්කම වන්ේන් විේද්යෑංක සිට ජාතයන්තරෑං ේදරටත්, යා කීෑං ෙෑංර්ේරෝරාව ේදරටත් 
හැීකමට ඇති හැකිෑංාේේ පුමාණෑං වැඩිකම නිරාෑං  එෑං විෑං යුත්ේත් හා කළ යුත්ේත් ේකේරේද ෑංන්නත් ේද්යරායනික දෘෂ්ටීන් 
හඳුනා ලන්ේන් ේකේරේද ෑංන්නත් වැදලත් තීන්දු තීරක කාරණාෑං  

                                                           

http://www.youtube.com/watch?v=RwUGSYDKUxU

