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2023 ජනවා� 16 ස�� ෙකාළඹ �.ආ�. �ජයව�ධන මාවෙ� අංක 35 දරන �ථානෙ� ��� ලංකාෙ� �මාස�ත එ�ස� ප්රවෘ�� පත්ර සමාගම ��� �ද්රණය කරවා ප්ර��ධ කරන ල�.

උපෙද� හා සටහන  
   පා�කා �����

අ  ලංකාරව� ���� 
සහ හ�ඩ්රැ��යා ම� 
���ත�. කෑම ෙ�සය 

හැඩ කරන ෙ�ස ෙර�, ෙ�බ� 
මැ�, ෙ�බ� රන�, අ���නා 
ෙම�ම බෑ� හා ළමා ඇ�� 
හැඩ කර�නට ෙ� ල�සන ම� 
���ත භා�ත කළ හැ��. 

ඊට අමතරව ෙපා� කවර සඳහා 
ෙම�ම ෙ� ෙමා�තරය එක බැ�� 

මැදට හා ෙකා� හතරට මසා 
ගැ�ෙම� �ෂ� කවරයකට� 
භා�ත කළ හැ��. 

අව� ද්ර�
�� පාට අ�ඩා ෙර�
ටැපැ�� ඉ�ක�
අව� ව�ණවල 
ක� කැ�� �� 
රා�ව, ක�ර

මසා ගැ�ම

ෙමය අඟලට ෙකා� 14� ඇ� 
අ�ඩා ෙර�ෙ� මසා ග�ෙ� 
න� දළ වශෙය� ෙස�� 
�ට� 9.98x10.70 ප්රමාණෙ� 
��මාණය�. අඟලට ෙකා� 
10� ෙහා 11� ඇ� ෙර� භා�ත 
කර�ෙ� න� ��මාණෙ� 
ප්රමාණය තව �ශාල ෙ�. 

අඟලට ෙකා� ප්රමාණය මත 
ෙතාරාග� ෙර� ව�ගය අ�ව 
�� ෙපාටව� ගණන ෙතාරා 
ග�න. ෙමය ඔබට ෙකා� 
ගණ�කර මසාගත හැ��. ළා 
�� පැහැෙය� ��ෙවන ෙ�ඛා 
ක� ව�ණ කැ�� �� ෙපාට 
ෙදක� භා�තකර ආප� මැ�ෙම� 
මසා ග�න. ෙ� ෙමා�තර අ�ඩා 
ෙර�ෙ� මසා ගැ�ෙම� ප� එම 
ෙකාට� කපා ��මාණයට ෙයා� 

ග�නා අ� ෙර� ෙහා �න� 
ෙර� මත තබා මසාග�න. 

�ෂ� කවරය� සඳහා 
මස�ෙ� න� �ෂ� කවරයට 
අව� ප්රමාණය මැ�� වා� 
ස�තව අ�ඩා ෙර�ෙද�ම කපා 
එ� මැද හා හතර ෙකාෙ� 
මසාග�න. �බ පැ�මකට 
ද ෙ� ම� ෙපා�ර මසාගත 
හැ��.

අන�
ක�ර රටා

ක�ර මැ�� රටා අතර
�� �ෙළන ම� ෙපා�ර�

ව�ණ 
සංෙ�තවලට 
අ�ළ ඇ�ක� 

�� අංක

46

49

237

239

359

204

97

119

118

35

50

52

211

297

350

ආප� මැ�ම 

ක�
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සටහන  
���� �සාක�ණා

�� ෙග�ෙම�
����� 

ෙෆා� කවරය�

හැමෙ�ම �ල ගණ� ෙ� 
කාෙ� ඔෙ� �ෙ� ��මාණ�� 
හැ�යාෙව� ප්රෙයාජනය� ගත 
හැ�න� ෙකතර� අගෙ� ද. 
�බ� එ�ෙබ්රා�ඩ�, පැ�ව��, 
ෆැ��� ෙ���� වැ� කලාව� 

උපෙද� - 
�� ෙග�� ����

ම�ෂා �ක්රමනාරායන

01 02 03 04 05

06

අතර ෙග�� කලාවට ද අෙ� 
කා�තාව� �යතාවය� 
ද�ව�ෙ� එ��  
��මාණ�මක ෙග�ම� 
ලැෙබන අතරම �ත 
භාවනාවකට ෙයා� 
�ණා ෙ� �ෙනන 
හැ�මට�.  
ඉ�� ෙග�මට 

කැමැ� ඔබට, 
����� ෙෆා� 

කවරය� ෙගාතා �ම 
කරග�නා ආකාරය අද ත�� 

ෙව�� ෙගන එ�න ��වා. 
ෙග�� කලාවට නවකය�ට 
�ව ද ඉතාම� පහ�ෙව� ෙමය 
ෙග�ය හැ� අතර ��� � 
ප�ව �වයං ��යාව� ෙල�� 

�ව ද පව�වාෙගන �ය හැ��. 

අව� ෙ�ව� 

ෙම�� පාට ��
�� පාට ��
ෙබා�ත� 1�
�� �ට� 3.5ක ෙග�� ක�ව� 

��මාණය කරග�නා 
ආකාරය 

පළ�ව 1 �පෙ� ප�� ෙම�� 
පැහැ �� ෙයා�ෙගන අඟ� 4 
1/2� �ග ද�වැල ෙගාතා ග�න. 
ඉ�ප� ෙදවැ� ෙ��ෙ� �ට 
ත�පට �ර��ෙල� අඟ� 3.5� 
�ගට ෙ�� 12� පමණ ෙගාතා 

ග�න.
�� රටාවට අ�ව 2 �පය ප�� 

�ල �� පාටට මා�කර ෙදපට 
�ර��ෙල� ෙ��ය� ෙගාත�න. 
නැවත ෙම�� පා�� ෙදපට 
�ර��ෙල� ෙ��ය� ෙගාතා 
�� පා�� ද ෙදපට �ර��ෙල� 
ෙ��ය� ෙගාත�න.

ඉ�ප� ඉ�� ෙකාටස ෙම�� 
පා�� ත�පට �ර��ෙල� අඟ� 
9.5� �ගට ෙගාතා ග�න. 

�� �පෙ� ෙපෙනන ප�� 
ස���ණ ෙග�ම ෙදකට නව�න. 
�� එ� ෙදපස පැ��� 
ෙග�ෙම� ෙමර � පා�� ෙගාතා 
��� කරග�න.

�� 3 �පෙ� ප�� ෙෆා� 
කවරෙ� කට �� පැහැ �ෙල� 
ත�පට �ර�ෙම� ෙ��ය� 
ෙගාතා ග�න. 4 �පෙ� ��ෙවන 
ප��, ෙදවැ� ෙ��ෙ�� කවරෙ� 
��ප�� මැද අඟ� 1/2� 
ඉඩ ඉ��වනෙ� ද�වැ� 20� 
ෙගාතා ෙබා�ත� කා�ව සා� 
ග�න.

5 �පෙ� ෙප�වා ඇ� 
ආකාරයට ෙදවැ� ෙ��ය 
අවසානෙ� ද�වැ� 35� 
ෙගාතා කවරෙ� කටට ���කර 
ප�ය සා� ග�න.

අවසානෙ� ��මාණය අවස�කර 
ගැ�මට 6 �පෙ� ප�� ෙබා�ත� 
කා�ෙ� �ගට ස�ලන ප�� ෙබා�තම 
අ�ලා හැඩවැඩ කරග�න. 
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ෙබා�සා� �ය�ෙ� ශාක 
ස�බ�ධ කරෙගන ��කරන 
අ��වතම ��මාණා�මක 
කලාව�. ෙ� කලාව ���ම 
ආර�භ �වාෙ� සැලෙක�ෙ� 
�නෙ�. න�� ෙමම කලාව 
වඩා� ප්රච�ත � ඇ�ෙ� 
ජපානෙ�. ෙබා�සා� කලාව 
ජපානෙ� සං�කෘ�ය� 
එ�ක බ�ධෙවලා ව�ධනය 
� කලාව�. ෙබා�සා� �යන 
වචනය� ජප� වචනය�. 
එ� ෙ��ම පැත� බ�නක 
��වන ලද ශාකය� ය�න�. 
න�� පැත� බ�නක �� � 
ඕනැම ශාකය� ෙබා�සා� 
ශාකය� ව�ෙ� නැහැ.

ෙබා�සා� කලාෙ� � �� 
කර� ලබ�ෙ� �වාභා�ක 
ප�සරෙ� ද��න ලැෙබන 
පැ�� �ශාල ගසක 
අ��ව� කලා�මක 
ෙලස �ඩාවට බ�න� �ළ 
��මාණය කරගැ�ම�. 
ෙබා�සා� කලාෙ�� 
ෙයා�ග�ෙ� �වය ස�ත 
ශාකය�.

 ඒ�සා ෙමය ස�� කලාව� 
ෙලස හ��වනවා.ෙබා�සා� 
කලාව ඒකාකා� බ�� ෙතාර, 
එ� �යැෙළ�න� හට 
�තරම අ�ෙයාග සපයන, 
��හලය දනවන, හදවතට 
ස�ප කලාව�. 

ෙබා�සා� ශාකය� වසර �ය 
ගණන� �වද පව�වාෙගන යා 
හැ� ��මාණය� වන අතර, 
එය පර�පරාෙව� පර�පරාවට 
උ�මය� ෙලස පැව�ය හැ� 
අ��මර�ය ��වටනය�.එ්�සා 
එය �මා ෙනාවන කලාව ෙලස 
හ��ව�න ��ව�.

ෙබා�සා� ශාකයකට එයටම 
ආෙ��ක � ��ත කතාව� 
පව�න බැ��, එ��� 
�ර�තරෙය� නරඹ�නාෙ� 
ප�ක�පනය උ�ෙ�ජනය 
කරවනවා.

ෙබා�සා� කලාෙ� 
�යැෙල�න� හට එම�� තම 
��මාණා�මක හැ�යාව� 
එ���ව�න ��ව�. 

තම කා�ය බ�ල අ�ෙ�� �වන 
රටාෙව� මඳ ෙහා අ�වැ��ල� 
ලබාගැ�මට ක�ම �ෙනා�ංශය� 
ෙලස ෙබා�සා� කලාව හ��ව�න 
��ව�. ෙබා�සා� කලාව ���  
 හැම� ටම ඔබව �වභාව ධ�මය 
ෙකෙර� නැ�� කරවනවා.

ෙමම කලාව බාල‚ ත�ණ‚ 
ම හ� ෙ� ඕනෑම  තරා�රමක 
��ගලෙය�ට �යැ�ය හැ� 

කලාව�. ෙබා�සා� කලාෙ� 
�රතව�න�ට තම ��ක�වය 
ප�� ඕනෑම ඉඩ ප්රමාණයකට 
ස�ලන ෙලස ෙබා�සා� ශාකය� 
සක� කරගත හැ� බැ�� එය 
ඉඩකඩ මඳ �වසක, ත�� �වසක 
කා�යාලයක ෙහා ෙවන� ඕනෑම 
�ථානයක පහ�ෙව� තබාගත 
හැ�ය. 

ෙබා�සා� ශාක �වාස 
අලංකරණෙ�� ද ��ෙ�� 
�ථානය� ග�නවා. තම කැමැ�ත 
ප�� ඔෙ� ෙගව�ෙ�, �වෙ�,  
ෙහා කා�යාලෙ� ෙබා�සා� 
ශාකය� �ථානගත ��ෙම� එ� 
පැ�ෙණන �තව��, අ��ත� 
හා ෙ�වාලා�� �ය� ෙදනාටම 
ෙබා�සා� කලාව රස ��මට 
අව�ථාව� උ�කර ෙද�න 
��ව�.

ෙබා�සා� කලාව ඔෙ� 
��තයට අ�� �ණාංග එක� 
කර ගැ�මට�, �ෙබන �ණාංග 
වැ���� කර ගැ�මට� 
��වහල� ෙවනවා. ෙබා�සා� 
කලාෙව� ඉව�ෙ� �ණය වැ� 
��� කරන අතර, �ත ඒක 
අර�ණකට ෙයා� කර සමා�ගත 

මාන�ක ඒකාග්රතාවය ඇ� 
කරවනවා.

අද වන �ට ෙමම කලාව 
ෙලාකය �රාම ප්රච�ත 
ෙවලා �ෙයනවා.  
�ෙනා�ංශයකට 
අමතරව 
ෙබා�සා� කලාව 
තම �වෙනාපාය 
මා�ගය කරග� 
��ස�� ඉ�නවා. 
ෙබා�සා� කලාව 
ප්ර�ණ කරෙගන එය 
�වං ��යාව� 
ෙලස පව�වාෙගන 
යෑමට� ඔබට 
��ව�.

ඉ��ෙ�� අපෙ� 
�� ෙපළ ඔ�ෙ� 
ඔබට ෙබා�සා� 
��බඳව වැ��ර 
���ව� ��මට 
අදහ� කරනවා.

�� ගහ�� 
ස�� �� 

මව�ෙ� ෙම�න 
ෙමෙහම�

ජප� කා�තාව� 
ධනප��ය� කළ ෙබා�සා� 

උපෙද� 
� ලංකා 

ෙබා�සා� 
සංගමෙ� 

උප සභාප��
මෙනා්� 

සමර�ක්රම

සටහන  
   ���ද කා�යවස� 

ප්ර�ණ ෙබා�සා� 
උපෙ��කා 
මෙනා්� 

සමර�ක්රම 
ත�� ෙව�ෙව� 

ෙගෙනන අංග 
ස���ණ ෙබා�සා� 

පාඨමාලාෙ� 
ආර�භය



සටහන  
   ච�ර �තනා� බ�ඩාර

ඡායා�ප  
   ශා� �ප�සර

��� ෙව�ලාලෙ� ....එෙ� �� 
පම��ම ඔ� � ලංකාෙ� 
�ඩාෙලා�නට අ��ෙව� හ��වා 
�ය�� අය� ෙනාෙ�. �ක� 
��ෙ� �� ��ෙළන තා��ෙ� 
�ණ �වඳ තවරාග� ��� 
අද වන�ට ඔ�ෙ� ද�ක�� 
රට� බබළව�� ���ෙ�ය. ෙ� 
�නවල � ලංකාෙ� නම �ක� 
�ඩාෙ� �යෙව�� ���ෙ� නමද 
ඒ සමඟ �යැෙව�. ප��ය� 
�මාව �� ෙමා�ෙට� - ස�ෙ� 
ඔ�ස�ව� පාස� �ක� ත� 
අ�ෙ�කෙ�� වසෙ� ෙහාඳම 
�ක� �ඩකයාට �� ස�මානය 
ෙ�ත දරා ග�ෙ�ද ��� 
���. ෙ� ��� සහ ���ෙ� 
��තය ගැන ඒ උ�ත�තර 
අ�මා හ�ෂ� කාංචනා ප්රනා�� 
මහ��ය ත�� සමඟ � 
කතාව�.

ප�ෙ� වැ�ම� �තා ෙ� ෙලාකයට ආ 
ස��ම දවස ��බඳ අ�තය ෙමෙන� 
කර�� ෙ� කතාව අරඹ�.

එ� තම� අෙ� ��ෙ�  ස��ම දවස. 
හ�යටම 2003 ජනවා� මාසෙ� නව 
වැ��. ෙලා� �තා උප�ෙ�  ෙකාළඹ 
නවෙලාක ෙරාහෙ�. එ� මහ�තයට�  
මට� ස�ට ෙ�ෙර ගලාෙගන �ය 
දවස�. කැ��ලකට ද�ෙව� එක� 
ෙවනවා �ය�ෙ� ��ෙ� තව� එ� 
��ෙ�� ස���ථානය�. ෙලා� �තා 
අ�ට ඒ ස�ට අර� ආවා. එෙහම 
අෙ� ෙලාෙකට ආ� ඒ ආදර�ය 
ද� පැ�යට අ� නම ��ෙ� ��� 
�යලා. කාලයාෙ� ඇවෑෙම� ��� 
අ�� ළම� වෙ�ම ෙලා� �ණා. ��� 
�ං� කාෙ�  තා�තා �ක� �ඩාවට 
ෙගාඩා� ආසාෙව� �ට� ෙකෙන�.
තා�තා �ක� මැ� බලන ෙකාට �ං� 
��� ඔෙඩා��වට ෙවලා ඒ මැ� 
�හා බල� ඉ�න හැ� මට අද වෙ� 
මතක�. කාලය� ගතෙවනෙකාට 
��� �තා �ක�වලට ඇ�බැ� �ණා 
වෙ�ද �යල� මට �ෙතනවා.
�ං� කාෙල ඉඳලම එයාට ��ෙ� 
හ�ම සංවර ග� �ණ. ෙකා� 
ෙවලාවකව� කලහාකා� ��යට 
හැ��ලා නැහැ. ��කලංකෙ� 
පා�ෙ� කාලය ගත කර�න තමා ��� 
හැමෙවලාෙවම කැම�. එ� ඉඳ� අද 
ෙවනක�ම එයාෙග ඒ ග��ණ ෙවන� 
ෙවලා නෑ.

��� �ක� එ�ක එක��ණ 
කාලය ගැන මතකය 
ෙකාෙහාමද ?

�ං�ම කාෙ� ඉඳ�ම එයා �ක� එ�ක 
��යා තා�ත එ�ක �තරම �ක� 
බැ�වා. ඒ� ෙලා�වටම �ක� ගහ� 
�යල අ� ක��� ��ෙව නැහැ.

ෙපා�කාෙ� ඉ�ෙකාෙ� � එයා 
�ඩා ��පයකට ෙතාරාෙගන 

��ණා. ය�න ඕෙන �ඩා 

ෙමානවද �යල ��� මෙග� ඇ�වා. 
ඒ ෙවලාෙ� තමා මම ��ෙ� මම. 
��ම �ඩාව� ගැන ද�ෙන නෑ. 
තා�තා ද�න �ක� ගහ�න ය�න 
�යල. ඒ ��යට තමා ෙලා� �ක� 
ගහ�න පට� ග�ෙ�.
ෙමෙහම ෙස�ල� කරනෙකාට ��� 
අෙන� ළම��ට වඩා කැ�ල ෙ�න 
��යට ද�ක� පෑව. එ� ��ණා 
ෙමයා අතහ��ෙ� නැ�ව �ක� 
ගහ� �යල.

���ෙ� ද�ක� අ�මා ��ව 
පළ�ෙව� දවස මතකද?

ඔ�. එයා පාන�ර ග්ර��� එෙ� 
ප්රැ��� මැ� එක� ගැ�වා. ඒක 
බල�න ���ෙ� තා�ත� මම� �යා.
එ� ��� ෙහාඳට ෙස�ල� කළා.
තා�ත තම� අදට� එෙහම �ය�ෙ�.
ෙමාකද මම �ක� ද�ෙන නැ� �සා.
එ� ෙලා� ෙස�ල� කර� ��ය 
තා�තා අගය කළා මට මතක�.

එෙහම ද�ක� ද�වන ��� 
අද රටක ��න එෙගාඩ කරන 
ත�ව�.

ඔ�. ඒ ගැන ආඩ�බරය� �ෙයනවා. 
ඒ� ෙලා�වට ඒක ෙනා�ෙන�ෙ� 
එයා මට �තාම ��ද ෙව�න ඇ�. 
ඒවෙ� රට� කතා කරන �ෙත� 
��ෙකාට හ�ගැ�මට ලැ�ම ගැන 
මම අදට� ස��ෙවනවා.

ෙලා��තා ෙගදර ඉ�න ෙවලාවට 
ෙකාෙහාමද කාලය ගත කර�ෙ�.

එයා කැමැ�ම �දහෙ� පැ�තකට 
ෙවලා ඉ�න. ෙගදර ඉ�න ෙවලාවට 
�ක� ෙ�� ගහන 
එක�, �ක� 
බලන එක� තමා 
කර�ෙ�. ඒ වෙ�ම 

ම��ලා එ�ක �ෙනාද ෙව�න� එයා 
හ�ම ආස�.

කෑම �ම ෙතාරන 
ෙකෙන�දෙලා�.

නෑ ෙකාෙහාම� නෑ. එයා මම හදන 
ඕෙනම කෑම� කනවා. ෙගාඩ� 
ෙවලාවට ��� කන �සා ෙව�න ඇ� 
ෙකාළ ව�ග, එළව� ක�න ෙගාඩ� 
ආස�. හැබැ� කව�ව� අරක ඕෙන 
ෙ�ක ඕෙන �යල කරදරන� නෑ.

පළ�ෙව�ම අ�ත�ජා�ක 
තරගයක ��� � ලංකාව 
ෙව�ෙව� �ඩා කර�� ෙමාකද 
��ෙ�.

ඇ�ෙත�ම එ�න� අ��ත ස�ට� 
���. මෙ� �තා � ලංකා ක�ඩායම 
�ෙයාජනය කරනවා ෙ�ද �යල 
��නම ඒ ස�ට ෙද�ණ �ණා.
�නට� �තා ෙස�ල� කරනවා 
��කම මට මැෙව�ෙ� අර �ං� 
ෙලා�ෙ� �පය.

� ලංකා ක�ඩායම �ෙයාජනය 
��ෙ� බලාෙපාෙරා��ව� 
���ෙ� ��ණද?

ඔ�. ඒකන� ��බා. �ඩාව 
ගැන එයා වැ��රම කතා 
කර�ෙ� මා� එ�ක ෙනෙ� 
තා�තා එ�ක

ෙකාෙහාමද ම��ල ෙද�න එ�ක 
�ෙයන ස�බ�ධය.

ඒ ��ෙදනා ෙහාඳම යා�ෙවා වෙ� 
තම�. හැබැ� ෙලා�ට ෙමානව හ� 
තරහ යන ෙදය� කෙළා� ඉවර�. ඒ 
තමා ���ෙ� හැ�.

��� ඉ�� ��තය ගැන 
ෙමානවද ඔබ��ය එ�ක 
සාක�ඡා කරලා �ෙය�ෙන.

එයා හැමෙවලාෙවම �ය�ෙ� එයා 
කරන ෙ� හ�යට කර�න ඕන �යල. 
�ක� ගහ�න �ණ� ��� ෙගාඩ� 
කැපෙවනවා. එයා මට හැමෙවලාෙවම 
�ය�ෙ� රෙ� නම එයාෙ� නම 
ළ�� �ය�න ඕෙන �යල. මම 
�තනවා ෙලා��තා අෙ� රෙ� නම 
�ක� ��ෙ� බබළවා�. හැම අ�මා 
ෙකෙන�ම වෙ�ම ඒ හැමෙ�ම �හා මං 
ස��� බලා ඉ�නවා.

ෙපා� කාෙ� ඉඳ�ම ෙලා� සංවර�
��� ෙ� මව ෙලා� �තාෙ� �ඩා කාලය ගැන කතා කර�

ම��ය�ෙ� ෙසෙනහසට මැ�ව
��� ම��ලා සමඟ
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��ද �ය�ෙ�ම ෙකා�තර� බලා 
��ය� එපා ෙනාවන �ථානය�. 
�ෙ�ෂෙය�ම ෙපා��ත� ��දට 
වාෙ�ම ��� ��ලට� ��මාකාර 
කැමැ�ත� ද�වනවා. ඒ වෙ�ම තම� 
ෙ�ක ව�ණෙය� ම����, ��� 
���, ��� පැළෑ� ෙ� ආ� ��ද හා 
සබැ� ��ධාකාර ෙ�ව�වලට ඔ�� 
හ�ම කැමැ��. 

බල�න ඔබෙ� �ං� ��ෙ� උප� 
�නයට ��ද ෙ�මා කරග� ෙමවැ�  
අ��ව ෙ��  ��මාණය� සකසා ගත 
ෙහා� ඔ� ෙමානතර� ස�ටට ප� ෙ��ද 
�යා.

අව� ද්ර�:

*  ග්රෑ� 750 ප්රමාණෙ�  ර�� හැඩෙ� 
ෙ�� තැ�ය�

*  සා�ග� �බ� ෙ�� �ෙලා 1 1/2�

*  බට� අ��ං 

*  ෙෆා�ඩ�� අ��ං 

*   ��� ෙ�මාවට අව�  ��ධ හැඩෙ� 
කට� ව�ග හා ෙමා�� ව�ග ��පය� 

*  ��ක� �� 

*  ෙ�� ��මාණය සඳහා අව�වන 
ආහාරයට ���  ව�ණක ��පය� 

ෙ� ආකාරයට සා�ග�� 

*  පළ�ව  ග්රෑ� 750 තැ�ෙ� සා�ග� 
ෙ�� ෙදක ෙහා��  �ෙව�නට 
හ��න. 

*  ��� ප�ව  ෙ� ෙ�� ෙදකට 
කපාෙගන බට� අ��ං තවරා 

සැ���� 
කර�න. 

*  අන��ව ෙ�� ෙදක එක මත එක 
තබා උසට ෙපෙනන ප�� සකසා 
ගත ��ය. ෙම�� ෙ�� එක මත 
එක ඇල�ම සඳහා එ�බ� ග� 
භා�තකර ඇ� අතර, එය 
සා� ගැ�මට ජලය  

ෙ�ස හැ� ෙදකකට ත�ෙලා ප�ඩ� ෙ� 
හැ�ද� දමා ෙහා�� �ශ්රකර ග� එක 
සා�ගත හැ��.

*  �� ස���ණ ෙ�� ෙග�ය වටා බට� 
අ��ංව�� ආවරණය කරග�න.
*   ෙෆා�ඩ�� �ක� ෙගන එයට �� 
පාට ව�ණය දමා �ශ්රකර  ෙහා�� �� 
කරග�න. 
*  අන��ව එය පෙර�සමට අ��ං 
කරග� ෙ�� එක මත දමා කව� 
කරග�න.

*  �� ෙකාළ පාට ව�ණය �ශ්ර 
කළ ෙෆා�ඩ�� අ��ං 

�ක� ෙගන ෙහා�� 
��කර ප� ආකාරයට  

�� කපා 
ග�න.

*  අන��ව ඒවා එ�� එක ෙරා� 
කර��  �පෙ� ��ෙවන ආකාරයට 
ෙ�� එෙ� පැ�ෙත�  අලවාග�න.
*  ෙ�� එක ම��ට ��වා ඇ� ��� 
පැළෑ� ද ෙෆා�ඩ�� අ��ං ආධාරෙය� 
සකසාෙගන  ක�� ෙහා �� �� ගසා 
රඳවාග�න.
*  ඉ�ප�  ��� වැ� ෙ� ෙපෙනන 
ආකාරයට ෙ�� එක වෙ�ට ���ව �� 
කරග�  ��ක� �� දමාග�න.
* ෙම� ��න කහ සහ තැ�� පැහැ� 
මා�ව�  ඔබට කට� එකක ආධාරෙය�  
කපා ගත හැ��.
*අ�� 3D මා�ෙවා ෙදෙදනා ද 
ෙෆා�ඩ�� අ��ංව�� සා�ග�න. 
ඒ සඳහා අව� 
න� ඔබට 
ෙවෙළඳෙපාෙ�  

ඇ� ෙමා�� භා�ත කළ හැ��.
*  ෙම� ��ෙවන කහ, තැ�� හා ද� 
ව�ණෙය� �� ��� ම� සා� ගැ�මට 
න� පළ�ව ෙෆා�ඩ�� ෙබාල සා� 
ග�න. අන��ව ඒවා �ෙපා�� එක� 
මත තබා ෙබාල �� එෙක� �� කර�න. 
*  එෙලස සා�ග�  ��� ම� ද අව�  
�ථානවල රඳව�� එ�බ� �� 
ආධාරෙය�  අලවා ග�න.
*   �ටා� �� සා� ගැ�මට ඔබට ත� 
කට� එක භා�ත කළ හැ��.
*   ර� හා ද� පැහැ� ෙකා� හැඩෙ� 
��� ම� සා� ගැ�මට න� ෙෆා�ඩ�� 
අ��ං ��කර අව� හැඩයට කපා ��ධ 
ප්රමාණෙ� ෙනාස� භා�තෙය� ර�� 
කපා  ඉව� කරග�න.
*  ෙ� ��� ක� �ය�ලම සකසාෙගන  
ඇ�ෙ� ෙමා�� භා�තෙය�.
*  �ව�ලා සා� ගැ�මට ද� පැහැ�  
ෙෆා�ඩ�� ��� �� ආකාරයට 
කපාෙගන වෙ�ට �ව�ලාෙ� අ� ෙලස 
ෙපෙනන ප�� අලවා ග�න. ඉ� ප�ව 
ෙෆා�ඩ��ව�� ෙබාලය� සා� එය 
�ව�ලාෙ� ඔ�ව ෙකාටස ෙල�� ස� 
කර�න. එ�බ� ෙප� එක� භා�ත 
කර�� ඇ� හා කට ඇඳග�න.
*  ෙ� ෙ�� ��මාණය වඩා� ��දර 
� ඇ�ෙ� මනා ව�ණ සංෙයාජනෙය�. 
එබැ�� ෙම� ව�ණ ගැළ�ම ඉතා 
වැදග� බව මතක තබා ග�න.
*  එෙම�ම ෙෆා�ඩ�� අ��ං ��කරන 
�ට සහ  එම�� ��ධ ��මාණ සකසා 
ග�නා �ට එ� ඇෙලන �වභාවය මඟ 

හරවා ගැ�මට ෙකා��ලව� භා�ත 
කර�න.
 

 

�� ��ද�

�වට �තාට 
උප��නයට

සටහන  
   ච�පා ව�ස�ෙප�ම

උපෙද� -
අ�ල�� ෙ��� 
ඇ�� ඇකඩ�� 
ෙ�� ��මාණ 

���� 
ච� ර�නායක
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ඇඹිලිපිටිය ෙ�ාෙ�ානන 
ශ්රී ජයසුමනාරාම 

ෙපර පාසල් දරුවනෙගන 
අාදර්ශමත් සද්ක්රියාවක්

ඇඹිලිපිටිය ක�ොක�ොන්න ශ්රී ජයසුම්නොරොම රොජ 
මහො විහොරස්ෝනයට අනුබද්ධ ශ්රී ජයසුම්න කෙර 
ෙොසැකේ දරුවන විසින රටට ආදර්ශයක් කවමින 
ජ� කෙෝෂ� ප්රකද්ශයක් ව්න දාෙකන කෙත්තරමුේ� 
කදා� රක්ෂි්ත ප්රකද්ශකේ රුක්කරෝේනය කිරීකේ 
වැඩ සටහ්නක් ෙසුගියදා ෙැවැතවිණි.ක�ොක�ොන්න 
ප්රොකදශීය කේ�ේ ක�ොට්ෝශකේ දාෙකන ග්ොම 
නිළ්ධොරි වසමට අයත ජ� කෙෝෂ� ප්රකද්ශයක් ව්න 
කෙත්තරමුේ� කදා� රක්ෂි්ත ප්රකද්ශකේ කෙර ෙොසැේ 
දරුවන විසින ෙැළ සිටුවීම සිදු ක�රිණි.

                 ඒ.පි.දයාචන්ද්ර                                                                                                                  
ඡායාරූප - ඌරුබ�ාක්ක විබේෂ

ඇබෑ•“
රජෙ“ අ•මැය ල’ වා–සමනය කළ 
Luxury සැ—” / පා  ආයතනයකට

 අ. 35 අ—
 –““ / •–““ ෙකාව”
 ”රකථන “යාකරව”“ය” අව“”.

(Full time / Part time)
වැ + ෙකා“— ල”ෂ 3 පමණ
ආහාර, නවාතැ” ෙනා“ෙ”.

Aswida Saloon & SPA Pvt. Ltd
30/3, Negombo Rd, Jaela,

Branches : Seeduwa / 
Gampaha/ Kiribathgoda / 

Ganemulla
0773892015, 0776197592,

රජෙ“ අ•මැයල’ 
වා– ස”කරණය කළ 

සැෙලා/ —පා ආයතනයට 
අ””  35 ට අ 

–““ •–““ ෙ—”කාව 
අව“”. 

”රකථන “යාකරව“ය 
අව“”. 

0770286866 
ෙල–ට— 

173, ෙබා”ල පාර, 
ෙකාටාව.

වයස අවු රුදු 40 හා මැද 
භාගයේ පසු වන එකසත් 
රාජ ධා නියේ ජීව ත්වන 
මනා යෙස ස්ාපිත 
ව්ාපාරි ක යකු මිත්රශීලි 
සමා ජ ශීලි,  බහි ර ගාමී 
සහ කා රි නි යක විවා හය 
දකවා දියවන සබ ඳ තා වක 
යගාඩ නගා ගැනීම සඳහා 
යසායයි. විද්යුත් තැපෑෙ n 
e w m p 1 0 0 @ g m a i l . c o m 
 HG191552



සටහන  
   ආ��වා�� 
   ෙහ��ආර�� 
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ගැ�� මව� කාෙග� ෙගෟරව 
ආදරයට ප� වන තැනැ��ය�. 
ගැ�� කල ඇයව කා�කව ෙම�ම 
මාන�කව ද �වප� භාවෙය� 
��ව තැ�මට ෙකා� ක��� 
උ�සාහ ග�ෙ� ඒ �ස� ද�වා 
ලැ�� ප� ම��� ෙදන කාලය ද 
කා�කව හා මාන�කව ඉතාම�ම 
�ර�� එක� �ය ���. එෙ� 
ෙනාවන ගැ�� ම�ව�� �යයට 
දහය� පමණ ප්රමාණය� ප� 
ප්රසව �ශාදෙය� �ඩා ��. �යයට 
එකක පමණ ප්රමාණය� ප� ප්රසව 
�ශාදය �සා ද��වටම �ඩා �� 
�� වඩා�ම භයානක ෙකා�ඨාසය 
ව�ෙ� �යයට දහය� පමණ වන 
ෙකාටස�. 

�ෙනන ෙනා�ෙනන ම�ටමක 
��ය� ෙ� ම�ව��ෙ� අ�ත 
උප� ද�වාට, ප�ෙ� අයට 
ෙනා��ව�වම ය� හා�ය� 
��ෙ�. ද�වාෙ� ව�ධනයට, 
ම��� �ෙ� �යාව�ය ට පවා 
බාධා ෙගන ෙ�. අ�ත උප� ද�වා 
�කබලා ගැ�ම ආදරෙය�, 
�ෙ�හෙය� ��ව ��� 
කරෙගන ��ම, උ��ම ලබා �ම, 
ඒ ඔ�ෙ� ම��� ලබා�ම මවක 
ෙව�� �රායාසෙය�ම �� වන 
කට��ත�. එෙහ� ප� ප්රසව 
�ශාදෙය� �ඩා ��න මවක 
ෙව��  එය ඉ� ෙනා�ම ෙකතර� 
අවාසනාව� ද ?

ප� ප්රසව �ශාදය ස� ෙදකක 
පමණ කාලය� යා�තමට 
පැව�ය� ඊට� වඩා ද�� 
අ�ද�� ස� ��පය� 

�රාවට ම  පැව�ම එතර� 
��� ෙනාෙ�.

ෙමවැ� මව� ද�වා තමා 
ෙවතට ස�ප කර ගැ�මට උ�සාහ 
ෙනාකර�. ම��� �මට පවා එතර� 
ඇ�ම� උන��ව� ෙනාද�ව�. 
ද�ව� ප්ර�ත කළ මව�  දවෙ� 
වැ�ම ෙහාරා ගණන� ද�වා සමඟ 
ක� ගත කළ� ෙමවැ� මව� 
ද�වා වඩා ග�නටව�  එතර�  
උන�� ෙනාෙ�. ද�වා අඬ�� 
සනසා ගැ�ම ආ�ය ෙබාෙහා �ට 
��ව�ෙ� ප�ෙ� අය අ��.

 ප� ප්රසව �ශාදය ද�� � 
කල මව� ද�වාට ෙම�ම තමාට 
ද හා�කර ගැ�මට ය�න දරන 
අව�ථාද නැ�ව ෙනාෙ�.

ප� ප්රසව �ශාදය යැ�  �ව� 
ඇතැ� ම�ව��ට ගැ�� කාලෙ� 
අ��ම ස� ��පෙ��  ෙම� ෙරාග 
ල�ෂණ  ය� තර�� ෙහා ම� 
ව�නට පට� ග��. ෙමවැ� මව� 
�� �� ෙ� ගැන  පවා ඕනෑවට 
වඩා �ත�න  පට� ග�. ද�වාෙ�  
ප්රසවය තමාට ෙහා��  කරග�නට 
හැ� ෙ��ද  ඒ අව�ථාවට ��ණ 
ෙද�ෙ� ෙකාෙහාමද, ද�වා 
ෙහා�� ���ද, ප්රසවය ෙහා�� 
��ෙ��ද, තමාට, ද�වාට හා�ය� 
ෙ��ද යනා� ෙලස සෘණා�මක 
ආක�ප මතවාදවල එ�බෙගන 
��. ඕනෑම මවකට ෙමවැ� ���� 
පහළ�ය හැ� �ව� ප� ප්රසව 
�ශාදය �සා �ඩා ��න ම�ව��ට 
ඒ ත��වය තරම� වැ�ෙය� 
�ෙන�න පට� ග�. 

ෙමෙලස �ඩා ��න ඇතැ� 
ම�ව�� අ� �යාකා� 
ත��වෙය� හැ�ෙර�. �ට 
ෙපර ප්රසවයක� ප� ප්රසව �ශාද 
ත��වය  ඇ� �� න� ෙහා 
ෙවන� මාන�ක ෙරාගය�� �ඩා 
�ඳ ��ෙ� න�, ඒ සඳහා ප්ර�කාර 

ෙගන ��ෙ� න� එවැ� 

මවකට ප� ප්රසව �ශාදය ම��මට  
ඇ� ඉඩකඩ වැ�ෙ�. 

ප� ප්රසව �ශාදය 
ඇ� ව�ෙ� ඇ�?
ෙ� සඳහා ���තව ම ���ර� 

ෙනාමැත. එෙහ� ගැ�� සමෙ� 
සං�ලතා වැ� අය ද�වා ලැ�� 
ප� �ශාද ත��වෙය�  වැ��ර 
�ඩා ��. ත�ෙරා�� ග්ර�� ආ�ත 
ගැට�, �ර��ය, ��ර �ඩන 
ත��වය� පැ��යෙහා�, වමනය 
�සා මාස නවය �රාවටම �ඩා 
��ෙ��, ��  ෛව� �කව� 
යටෙ� ���නට �වෙහා�, 
ගැ�� සමෙ� වැ�ම �න ගණන� 
ෙරාහ�ගත ���නට �වෙහා� ....
ෙ� ආ� ක�� බලපෑ හැ��.

ද�වා සාමා� ක්රමයට 
ලැෙබ�නට ය�� ද�� ෙලස 
ෙ�දනා ���නට  �ෙ� න�, එන� 
සාමා� ක්රමෙය� �ව� අ� 
සැ�කම�� ද�වා �� �ෙ� න� 
මැ��  වැ��ර දම�නට �වෙහා� 
ආ� ක්රමවලට අවසාන ෙමාෙහාෙ�  
යෑමට ���ෙම� මව� ප� ප්රසව 
�ශාදයට ප� ව�නට ��ව�.

ද�වා ලැ� ස�ය� ෙදක� 
පමණ ගතවන �� ඇතැ� ම�ව� 
ද�වා �සා �මාව ඉ�මව�� වද 
ෙව�. ද�වා ��ම ග�නවා �� 
�ෙටක තැෙව�.ද�වා ෙදස ම 
බලා ��. ��ද ෙනාය�. ආහාර 
ග�නට පවා එතර� කැමැ�ත� 
ෙනාද�ව�. ප� ප්රසව �ශාදය �සා 
ඇතැ� ම�ව� ද�වා ප්ර��ෙ�ප 
කර�. තව� ම�ව� ද�වා ��බඳ 
ඕනෑවට� වඩා �ත�. ෙ� ආ� ෙලස 
අ�ත ෙදකක ඉ��� කට�� කර�.

ප්රසවෙය� ස� ෙදක �න� ගත� 
ප� මව ���ෙ� තැ��ෙල� න� 
එය ප� ප්රසව �ශාදය තරම� 

ද�� � ත��වය�.  ෙමවැ� 
මව� ��බඳ සැ�යා, ප�ෙ� 
වැ���ය� වඩා� ෙස��ෙල�, 
සැල��ෙල� ��ය ��ෙ�. 
ප�� ෙසෟ� �ලධා���ය ෙ� 
��බඳ ���ව� කර ��ම ඉතාම 
වැදග�ය. ෙමවැ� මව� ෙව�ෙව� 
ඇයට ෙබාෙහා ෙ� කළ හැ� ෙ�.

මව ද�වාට  �� ප�� ම��� 
�ම  ෙනාකර�ෙ� න� ද�වාෙ� 
ව�ධනය අඩාළ වනවා ෙ�ම �� 
තද�ම �සා  �ය�� ෙ�දනාවට 
ප�ෙ�. ෙ� ��බඳ ෙසායා බැ�මට 
ප�� ෙසෟ� �ලධා���යට 
ෙහාඳටම අව�ථාව ලැෙ�. ඇය 
�ෙවසට පැ�ණ කා�ක ෙසෟ� 
උපෙද� ෙම�ම මාන�ක ෙසෟ� 
උපෙද� ද පහ� ෙද�ෙ� ෙබාෙහාම 
ෙළ�ග�ක��. ත��වය 
සමනය ��ම තරම� අපහ� න� 
ෛව�වරය�ට ෙයා� ��ම ද ඈ 
අ��ම ඉ�ෙ�.

ෙමවැ� මවකට ආදරය, 
ක�ණාව, �කවරණය උප�මෙය�  
ලැ�ය ���. සැ�යා ඇයට 
ෙවන�ට� වඩා ස�ප �ය ���.
ෙස� වැ���ය� පවා ඇයට 
�ෙන�ට ආදරය කළ ���.
ෙමවැ� මව�  ඇතැ� �ට දවෙ� 
වැ�ම කාලය� ��ග�. ද�වාට 
�� �ම  පවා අතප� කර�� 
��ග�.තව� සමහර ම�ව��ට 
��ද අහළකටව� ෙනාඑ�. �� 
වැ�ම �සා� මාන�කව �ඩා ���.

ෙ� අතෙ�  ම�ද්ර� පා��� 
කරන ම�ව�� ද ��ය හැ��.  
ඔ�� එය සඟවා ��මට  උ�සාහ 
කරන �සා එකවර හ�නාගැ�ම  
අපහ� ෙ�. ව�තමාන සමාජෙ� 
ම�ද්ර� භා�තයට ෙලා�  �ව� 
අතර ���� ෙම�ම කා�තාව� 
ද වැ� ��ස� ��න �සා �ශාද 

ත��වය� ද ම�ද්ර� පා��� 
��ෙම� ��වන හැ��ම�ද ය�න 
ෙසායා ගැ�ම අපහ��.

ප� ප්රසව �ශාද ත��වය ��ක 
අව�ෙ�� ම හ�නා ගැ�ම වැදග� 
ෙ�. ඒ ඔ�ෙ� ප්ර�කාර කරා යෑම 
පහ� ෙ�. උපෙ�ශන ෙ�වය ෙම� 
ප්රධානම ප්ර�කාර ක්රමය�.ෙබාෙහා 
ම�ව�� ද�වා �ස �ළ ��ය� 
ඖෂධමය ප්ර�කාර කරා යෑමට මැ� 
ෙව�.එෙහ� ��ෙදන කාලෙ�� 
�ව� �ය හැ� ඖෂධ �ෙ�.

ප� ප්රසව �ශාදය �සා �ඩා 
��න ඇතැ� ම�ව� උප� පාලන  
ක්රමය� ��බඳ ෙනා�ත�.ෙ� �සා 
ද�වා ලැ� මාස හත, අට� යෑමට 
ම�ෙත� තව� ද�ෙව� ���ඳ 
ග��. උප� පාලන ෙප� ෙමා��ට 
��� ෙනාව�නට ��ව�. ඇතැ� 
උප� පාලන ෙප� �ශාද ත��වය 
වැ� කරා�. එෙ� න� �පය�, 
ෙකා�ඩමය� පැල�ම ����.

��ව ගැ� ගැ�� ස�බ�ධෙය� 
පවා උපෙ�ශන ෙ�වාව� පව�න 
වකවා�වක සමබරව ගැ�� 
සමය ගත කර�� ��ම ප� ප්රසව 
�ශාදය� කරා ෙනායෑමට ප්රබල 
ෙ��ව�.

'බබා ලැ�ණට ප�ෙ� සැ�යා 
ෙවන� ෙවලා, ෙවන� වෙ� මට 
ආදෙ� නෑ.... ආ� ��ධ ���� 
දර�. මම �� කැත ෙවලා, 
මහ� ෙවලා, බඩ ඇ��ලා ඒ�සා 
ෙව�න ඇ�  සැ�යා �� මාව 
එතර� සැල��ලකට ෙනාග�ෙ� 
යැ� �ත�. එතැ� පට� ��ධ 
සැකසංකාවලට පවා ෙපලෙඹ�.

 
තලන ෙපළන

ෙගන ��ෙ� න� එවැ� 

ෙමවැ� 
මවකට ආදරය, 

ක�ණාව, �කවරණය 
උප�මෙය�  ලැ�ය ���. 
සැ�යා ඇයට ෙවන�ට� 
වඩා ස�ප �ය ���.ෙස� 

වැ���ය� පවා ඇයට 
�ෙන�ට ආදරය කළ 

���.

ප්රසවෙය� 
ස� ෙදක �න� 
ගත� ප� මව 

���ෙ� තැ��ෙල� 
න� එය ප� ප්රසව 
�ශාදය තරම� 

ද�� � 
ත��වය�.  

නා� හා ප්රසව 
�ෙ�ෂඥ 

ෛව� මහාචා�ය 
��ෂා� 

ප්රනා����ෙ� 

ෙමාක�ද ෙ�
ප්රසව �ශාදය

අ�මලාව



   බලා ග� අත බලා ��මද එෙ� 
අප �ලභව ෙනාද�න �ලබව 
ද�න ත��වය�.න�� අ�තයට 
සාෙ��ෂව ව�තමානය එ� 
ත��වය බ�ලව �කගත හැ� 
�සා ඒ ��බඳව ය� අවෙබාධය� 
��ම වඩා� වැදග�ය.

   ද�ව� �වභාවෙය�ම 
�යා��ය. ඒ �සා ඔ�� මා�ය� 
සමග වෙ�ම �ත�ත්රා�� 
සමඟ තම වය� �මාවට 
අ��ලව ස��ෙ�දනය කර�. 
ඒ වෙ�ම ඔ�� ප�සරය සමඟද 
ප්ර�චාර ද�ව�. ෙම� සාමා� 
�වභාවෙය� ෙවන� වන ද�ව�ව 
පහ�ෙව� හ�නාගත හැ�ෙ� 
ඔ�� ��� ප්ර�චාර ෙනා���ම, 
ප්ර�චාර ���මට පමා�ම �කගත 
හැ� �ස�. ය� ද�ෙව� ��ම 
�ෙටක ප්ර�චාර ෙනා���ම හා 

ය� අව�ථාව�� ප�ව ප්ර�චාර 
ෙනා���ම යන ක�� මත ෙද 
ෙකා�ඨාශයකට ෙබ�ය හැ�ය. 
ය� ද�ව� ��ඝ කා�නව ප්ර�චාර 
ෙනාද�වනවාන� එය මාන�ක 
ෙරාගයකට ර� එ� �� �ම� 
බව මා�ය� වටහා ගැ�ම වඩා� 
වැදග�ය.

   ඔ�ස� ෙරා� ත��වෙය� 
ය� ද�ව� ෙපෙළනවා න� 
ඔ�� අ� අයට ද�වන ප්ර�චාර 
අ� ෙව�. ෙමම ත��වය ළද� 
අව�ෙ� � හ�නාගත හැ�ය. 
එවැ� ද�ව�ෙ� ප්ර�චාර 
���ම අ��ම, �යා�� 
ෙනා�ම, කතා��ම අ��ම, අ� 
අයෙ� ��ණ ෙදස බලා ප්ර�චාර 
ෙනා���ම, ඇ� ගැ�ම අ� �ම 
ආ� ල�ෂණ �කගත හැ�ය.ඔ�� 
ෙබාෙහා�ට ග�ෙද� කර�ෙ� 
ඔ��ෙ�ම ෙලාකයක�.ඒ �සා 
ඔ�� බා�ර සමාජය වෙ�ම 
සමවය� ද�ව� සමඟ සබඳතා 
පව�ව�ෙ� නැත.ඒ වෙ�ම එම 
ද�ව� �මන ප�සරයක ��ය� 
ඔ�� ��� ��ෙ� ඉ�ය� 
���ෙටක �� ව�ෙ� නැත.

      එෙ� එම ද�ව� එකම 
ඉ�ය�ව�� එන� ��මාෙගන 
��ය�  ඇතැ� අව�ථාවල� 
ඔ��ෙ� අසාමා� ල�ෂණ �ක 
ගැ�මට ��වන. උ�හරණය� 
ෙලස එක �ගට අ��� ගැ�ම, 
අත වැ�ම,  ප�සරෙ� �� 
ෙවනසකට කලබල�ම, කෑ ගැ�ම 

ආ� ල�ෂණ ද ඔ�� ��� ඇතැ� 
�ෙටක ��ෙ�.ෙමම ද�ව�ට තමා 
අවට ��න අයෙග ස��ෙ�දනය  
ෙ��� ගැ�මට අපහ� ෙව� .ඒ 
වාෙ�ම කතා ��මට ප්රමාද �ම, 
�ෙනා�ංශය� ෙනාමැ��ම, එකම 
ෙස�ල� බ�වකට පමණ� �ය 
��ම වැ� ල�ෂණ ෙමම ද�ව� 
��� �ක ගැ�මට ��වන. ඒ 
වෙ�ම ෙමම ද�ව�ෙ� ��� 
ම�ෙම� අ�ව�ද ��ය හැ�ය. 
ෙමම ග� ල�ෂණ ය� ද�ව� 
��� ��� �ගටම ��ෙ� න� 
ඔ�ව ෙහා ඇයව ෛව� අ�ාස 
ක්රම වලට ෙයා� කර ෙමම ත��වය 
අවම කර ගැ�මට හැ�යාව� 
පව��.

    ය� ද�ෙව� සාමා� ෙලස 
හැ��� රටාව� �� ය� ෙ��ව� 
�සා එ� ත��වය  ෙවන� � 
ෙක� කාලය� �ළ ��මාෙගන, 
ෙකා�� ��න අව�ථා මා�ය�ට 
���ෂණය කළ හැ��. එ� 
ත��වයට� ෙ�� රා�ය� ��ය 
හැ��.

     ද�වාට ය� කරදරය� ප්රකාශ 
��මට ෙනාහැ� � �ට� ඔ� ෙහා 
ඇය අහක බලාෙගන, බලාග� 
අත බලා ���. � ෙවෙස� ��න 
�ෛත� ෙකන�ට අස�පය� 
ෙව��ම� ���වෙහා� ද�වාට 
ඇ�වන �ක, ෙ�දනාව ඔ� ෙහා 
ඇය �ටකර�ෙ� කතා ෙනාකර 
��මාෙගන ��ෙම��. ඇතැ� 
�ට ද�වාට �ව ෙනාහැ� ගැට� 

පාසෙ� � ෙහා � ෙවසට බා�රව 
ඇ� � �ට ෙමවැ� ල�ෂණ ද�වා 
��� ��ය හැ�ය. ��ව��ෙ� 
සැර ප�ෂ භාවය �සා �ඩාවට 
ප��ම, සමවය� ද�ව�ෙ� 
අඩ�ෙ��ට�වලට ෙගා�� �ම 
වැ� ත��වය�වල� ඇතැ� 
ද�ව�ට එය වචනෙය� �ව 
ෙනාහැ� ව ඔ� ෙහා ඇය බා�ර 
�වභාවෙය� එය ෙප��� කර�.

  එව� �ෙටක � ද�වාෙ� 
අසාමා� හැ��ම මා�ය� 
ෙ���ෙගන ද�වා සමඟ 
ආදරෙය� හා �හදව ඒ ��බඳව 
සාක�ඡා කළ ��ය. ද�වා 
ෙබාෙහා �ට තම �තැ� ප්රකාශ 
ෙනාකර�ෙ� එයට මා�ය� 
අවධානය ෙනා�න �ස�. ඒ �සා 
ද�වා සමග වඩා� ��පග �ම 
��� එ� ත��ව ය�තා� �රකට 
පහ කරගත හැ��.

   ය� ද�ව� �ෂ�කව  ෙවන� � 
��මාෙගන ��නවා න� ඔ� ෙහා 
ඇය ළමා අපචාරයකට ෙගා�� 
�ව� ද �ය හැ��. ඔ�� සමාජය 
ප්ර��ෙ�ප ��ම ��� �ගට ම 
�කගත හැ�න� කා�කව ෙහා 
මාන�කව අපචාරයකට ෙගා�� � 
�� සැකහැර �නගත ���.
     ඇතැ� ද�ව� ��මාෙගන 
බලාග� අත බලා ���ෙ� 
මාන�ක ගැට�ව� �සා ෙනෙව�.
ඔ�� එෙ� ���ෙ� ම��ය� 
ෙ� අවධානය ලබාගැ�මට�. 
ද�ව� ගැන සැල��ම� ෙනා� 

තම�ෙ� වැඩකට�� පමණ� 
�� කරනවාන� මා�ය�ෙ� 
අවධානය ඔ�� ෙවතට හරවා 
ගැ�මට ෙමවැ� ෙපලඹ�� ��මට 
ද�ව�  ෙයා�ෙව�. ඒ �සා 
ද�ව� ෙව�ෙව� කාලය වැය 
කර ඔ��ෙ� අව�තාවය� ඉ� 
��මට මා�ය� උ��ක �ය ���. 
එ�ට ද�ව�ට පව�න ෙබාෙහා 
මාන�ක ෙරා� ත��වය� මඟ 
හරවා ගැ�මට ��වන.

  ය� ද�ව�ෙ� ෙමම ෙරාග 
ල�ෂණ උග්ර � �ෂාදය ත��වය� 
පැන නැ�න ෙහා� ඔ�� 
සමාජෙය� ඈ� � ෙකා��ම 
�කගැ�මට ��වන. එම ද�ව� 
සාමා� වැඩ කට�� ව�� ඈ� 
� ,කතාබහ ෙනාකර කාමෙ�ටම 
ෙකා�� ��නවා �කගත හැ�ය. 
ෙමම ල�ෂණ ය� ද�ව� ��� 
�� ෙ� න� ඔ� ෙහා ඇයව මෙනා 
ෛව�වරය�ට ඉ�ම�� ෙප�වා 
ප්ර�කාර පැ�ම වඩා� වැදග�ය.

ඉ�න 

බලාග� අත
බලා ඉ�න ද�ව� �හා
බලාෙගනඑපා !!!

ද�ව�ට ෙවනමම 
ෙලාකය� ඇතැ� �තන 
තරමටම ඔ��ට ඇ�ෙ� 
අ��ව ෙලාකය�. ෙ���ෙන 
පාට ෙසාරාෙගන අ�ත� 
සල�� �යාඹන සමන�� 
ප�ෙ� �වන ඒ  සමනල 
පැට��ව අත ඇෙරන 
ත�පෙ�ට කෑගස�� 
�නාෙසන ද�ව�ට 
ඇ�ෙ� ��ම දරා ගැ�ම�. 
එෙ�ම මඩ ක��තක 
��න   �ංඟ�  ජෑ� 
ෙබාතලයක දමා ෙග�ෙබ� 
වන ෙත� බලා ���නට 
තර� ඔ��ට ඇ�ෙ� ��ම 
ඉව�ම�. එ� ද�ව�ෙ� 
ෙලාකය �ෙටක ����ය.
�ෙටක කලබලකා�ය .තව� 
�ෙටක ��හෙල� �� 
ඉ�� ෙගා� ඇත.න�� 
ඇතැ� ද�ව� එ� 
බ�තරෙය� ෙවන� වන�ට 
එය කා�ක  මාන�ක 
ෙහා සමා�ය  අ�පා�ව� 
ෙප�වන කැඩපතට සමානව 
�යාකර�.

උපෙද� 
    මෙනා �ෙ�ෂඥ 
    ෛව�
    �� �බ�

සටහන  
��� ප්රනා��

 ද�ව� �ෂ�කව  ෙවන� � ��මාෙගන 
��නවා න� ඔ� ෙහා ඇය ළමා ළමා 

අපචාරයකට ෙගා�� �ව� ද �ය හැ��.
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��මා�ට හ��ෙ� ලැ�� 
ෙ� �රකතන ඇම�ම� ගැන 
�තාග�න බැහැ. හැබැ� ප��ය 
දව�වල �ං� �ාපාරය� 
පට� ග�න ඕෙ� �යලා  ��ප 
ෙදෙන�ටම �යලා ��ණාෙ�. ඒ 
ක�� හ� මෙ� අංකය ��නාද?  
ඇය ෙමාෙහාත� ක�පනා කර�� 
ඉඳලා ආ� �රකතන අංකයට 
උ�තර ෙද�න ග�තා. 

ෙපා�ඩ� �ය�නෙකා ඔයාලෙ� 
ඔය ණය ෙදන ක්රමය ගැන.  
ඇ�තටම මම� ෙ� බලාෙඟන 
��ෙ� ණය� ග�න ��ව�  
ක්රමය� ගැන තම�. 

��මා�ෙ� අෙ��ෂාව අත 
ළඟටම ඇ�� වෙ�.. ඇයට කතා 
කර� ��ගලයා �� ඒ ණය ෙදන 
ආයතනය ගැන �යනවා. ��මා�� 

ඒ ගැන අහෙගන ඉ�ෙ� හ�ම 
කැමැ�ෙත�. 

��මා� �රකතන ඇම�ම ලබා 
�� ��ගලයා �ය� ආකාරයටම 
ඔ� ලබා �� �රකතන අංකයට 
Whatsapp කළා. ඇයෙ� ��නය, 
ප�ෙ� ෙතාර��, ���යෙ� 
��තර වෙ�ම ඇයෙ� ජා�ක 
හැ���පත්ර �ටප�.. ෙ� වෙ� 
ඔ� �ය� �ය�ම �ටප� යැ�ෙ� 
ආයම� ෙදවර� ෙනා�තාම�. 

ෙමෙලස ඇය ��තර යවලා 
�න ෙද� ගත �ණා. ඇයට කතා 
කර� ��ගලයා නැවත වර� 
කතා කරනවා. ඔ� ඇයට කතා 
කර�ෙ� ණය �දල ග�න ෙමාක� 
හ� අ�පා�ව� ඇ� �යලා තම� 
��මා�  ��ෙ�. 

�� ..  මම ෙ� කතා කර�ෙ� 
එ� �� කතා කර� �ෙයා� 
ඉ�ෙව�ම�� ම�ෙක්රා ෆ�නෑ�� 
ක�පැ�ෙය�. ��ෙ� ��ය� 
පන� දහෙ� ණය �දල හ�. 
ඔබ��යට අ� ඒ ණය �දල තව 
දව� ෙදක�� ��ෙ� බැං� 
��මට බැර කරනවා. හැබැ� ��  
ඔබ��ය හ�යටම ණය වා�කය 
ෙගව�න ඕෙ� ෙපා�ය� එ�ක. 
එෙහම ෙනා�ෙනා� අපට ��මය 
�යවර ග�න ෙවනවා. �� ඔබ��ය 
එක �නය�ව� �ද� ෙගව�න 
ප්රමාද කර�න එපා. එෙහම කෙළා� 
අ� ඔබ��යෙ� ගැර�ට�වරයා 
හ� �ද� අය කරග�න කට�� 
කරනවා. 

ෙමෙහම �යලා �රකතන 
ඇම�ම �ස�� �ණා. හ�යටම 
�ය� �නයටම ඇයට �ය� �දල 
��මා�ෙ� ��මට බැර ෙවලා 
��ණා. ඇයට  �තාග�න� 
අමා��. ෙ� තර� ඉ�මනට 

ණය� ෙදන ෙකෙන� තව� 
ඉ�නවාද? ෙනා��ම �නය ළඟා 
�ණා. ��මා�ට �දල ෙගවාග�න 
ක්රමය� නැහැ. ද�න �යන ��ප 
ෙදන�ටම කතා කළා. ඒ� හ� �ෙ� 
නැහැ. අ��මට ඇය ත��ෙ� 
ජංගම �රකතන අංකය ෙවන� 
කෙ� ළඟම ��� �ස�ම �යලා 
�තලා. න�� ඇයට ඒ �ස�ෙම� 
ගැල�� නැ� �ණා. ��මා�ෙ� 
ෙහාඳම �තව�ය අ�පමා කතා 
කෙ� ඊට ප�ව�. ඇය කතා 
කරලා �ය�  ෙද�� ��මා� උ� 
��තැන� අමතක ෙවලා �යා. 

“��මා�... ඔයා  ක�පැ� 
එක�� ණය� ග�තාද? මම 
ඇපකාරෙය� හැ�යට න� කරලා.. 
�� ඒ ���� මට කතා කළා. 
ණය �දල ෙග�ෙ� නැ�න� ඒ 
�දල මෙග� අය කරග�නවා 
�යලා �යනවා. ෙමාක�ද ෙ� 
හතර�� කතාව ��මා�.. මම 
�� ෙදය� ද�ෙ� නැහැෙ�.”  
��මා�  ෙනා�ත� ෙල�� ඇය 
�ශාල ගැට�වකට පැට�ලා. ඇය 
�ත� තර�ම වැෙ� ෙ�� නැහැ. 
�� ��මා� ග�� �දල වෙ� 
ෙද�ණය� �තර ෙගව�න ෙවලා. 
ෙමාකද කර�ෙ�. ෙ� ��තෙ� 
��මා�ෙ� සැ�යා ස�ම�ව� 
ද�ෙ� නැහැ. ෙද�යෙ�.... �� 
ෙකාෙහාමද ෙ�ක ෙගවා ග�ෙ�. 
ඇය දස අෙ� ක�පනා කරනවා. 
කර�න ��ම ෙදය� නැ� තැන 
ඇය කෙ� ��� මාලය අතට 
ග�ෙ� අ��මට ඉ�� �� 
අවසාන �ස�මට. හැබැ� ෙ� 
මාලය  උක� කරලා ග�න �දල 
ෙගව�ෙ� ෙකාෙහාමද? ඊළඟ 
ප්ර�නය ළඟා ෙව�ෙ� තව �ක 
දවස��. 

ෙ� වෙ� �� ෙපා�යට ණය 
අරෙගන අසරණ ෙවන කා�තාෙවා 
අන�ත�. ෙ� �ද� අරෙගන 
ෙගවා ග�න බැ�ව ත��ෙ� 
��ෙත� පවා  ව�� ෙගව� අව�ථා 
�ෙබනවා. සමහ� ෙ� ණය �ද� 
ලබා ග�ෙ� කාෙ�ව� උපෙදස� 
���ව� ��ම� ෙනාමැ�ව.  
සමහර �ට ෙ� ණය ෙදන ආයතන 

�ක කාලය�� ��� තැන� 
ෙසායා ග�නව� නැහැ. ඒ 

�තර� ෙනාෙව� ණය 
�දල ලබා �� බවට ��ම 

��ත  

�ය��ල�ව� නැහැ. න�� ණය  
�දල ෙගව�න ��ධ ෙවනවා. 
ෙමෙලස ��ම ක්රමෙ�දය� 
ෙනාමැ�ව ණය �ද� ලබා ෙදන 
ආයතන ��බඳ  ��ම වග�ම� 
නැහැ. න�� ඈත එ�ට ප්ර  ෙ�ශවල 
අසරණ ජනතාව ෙ� වෙ� �ාජ 
�ට �ාපාරවලට හ� වන අව�ථා 
ද��නට ලැෙබනවා. ඒ වෙ� ෙ� 
වෙ� ණය �ද� ලබා ෙදන ආයතන 
��� �රකතන ඇම�� ලබා ෙදන 
අව�ථා �ෙබනවා. සමහර �ට 
SMS ප��ඩ ෙහා Whatsapp 
ම��  ප��ඩ ලබා ෙදනවා. 

ෙ� සමා�ය ගැට�ව සම�ථ 
සමාජයටම �ශාල හා�ය�. අසරණ 
ජනතාවට ��ට�ෙ� පරමා�ථෙය� 
��ව ඔ��ෙ�  ��ටට එන ෙ� 
ආයතන ��� එම අසරණය� �රා 
කෑම �ශාල �නාශය�. සමහර 
අව�ථාවල� ෙ� අසරණ ජනතාව 
ෙ� ණය �ද� ��ම ෙසායා 
බැ�ම�� ෙතාරව ලබා ෙගන 
ඉ�ප�ව �ශාල ණය උ�ලක පැට� 
��ධ ��තය�ට හ� � මාන�ක 
කඩාවැ� �� ���නට �� ෙව�ෙ� 
�ශාල සමා�ය  ගැට� රා�ය� 
��මාණය ෙව��. 

අප ෙමවැ� �ෂ�ක �� 
ණය ලබා ෙදන ආයතන ෙමෙලස 
ණය ලබා�ම ��බඳ ��කරන 
�යාව�ය ��බඳ �ම�ම� කෙ� 
� ලංකා මහ බැං�ෙ� බැං� 
ෙනාවන �� ආයතන අ��ෂණ 
ෙදපා�තෙ���ෙව�. එම 
ෙදපා�තෙ���ෙ� වග�ව�� 
�ලධා�ය� ��� ෙමවැ� ආයතන 
��බඳ අපට සඳහ� කෙ� 
ෙමෙල��.

“ජංගම �රකතන හරහා 
සමාජ මා� හා ජංගම �රකතන 
ම�� ණය �ද� ලබා�ෙ� ��ද්ර 
�� ආයතය ගැන ෙතාර�� 
�නපතාම ලැෙබනවා. ෙමෙල�� 
ෙ� ණය �ද� ලබාෙදන �ය�ම 
ආයතනය  මහ බැං�ෙ� ��ද්ර �� 
ආයතනය� ෙලස �යාප�ං�ය 
ෙනාලැ� ආයතන�. �නට අෙ� 
රෙ� මහ බැං�ෙ� �යාප�ං�ය 
ලැ�  ආයතන �ෙබ�ෙ� හතර�. 

න�� ෙ� ආකාරයට ජංගම 
�රකතන ම�� සමාජ මා� හරහා 
��කරන ණය ලබාෙදන ආයතන 
��ව� මහ බැං�ෙ� �යාප�ං�ය 
ලබා නැහැ. ඒ �සා ෙමවැ� ආයතන 

ම�� �� කරන ග�ෙද� ��බඳ 
��මය �යවර� ගැ�මට  

භාර �� ආයතනය�ට ���ධව 
�යවර ගැ�මට අව�ථාව� 
නැහැ. ෙමෙලස එම ආයතන ණය 
ලබා�ම ��කර�ෙ�  ෙපෟ�ග�කව 
මැ�හ��ම� අ�ව�. එ�� මහ 
බැං�වට ෙ�  ගැන මැ�හ��මට 
අව�ථාව� ලැෙබ�ෙ� නැහැ. 

න�� ෙ� වසෙ� �ට ෙමවැ� 
�� ආයතන සඳහා �යාමනය� 
�� ��මට �යවර ෙගන �ෙබනවා. 
ඒ අ�ව ��ද්ර �� සහ ණය 
�යාමන පනත� ම�� අ�කා�ය� 
����මට කට�� කරනවා.  මහ 
බැං�වට ප�භා�රව �යා�මක 
ෙමම අ�කා�ය ම�� �නට 
�යාප�ං�ය ෙනාලැ� �ය� 
ආයතන සඳහා ��මය �යවර 
ගැ�මට කට�� කරනවා. එ�ට 
ණය �දල� ලබා ගැ�ෙම� ප� 
��වන බලපෑ� හා අ�� ෙපා� 
අය��� ගැන ඍ�වම ජනතාවට 
�යවර ග�න අව�ථාව ලැෙබනවා. 
ඒ �තර� ෙනාෙව� ෙමෙලස 
ෙපෟ�ග�ක �රකතන අංක ෙවත 
ලබාෙදන ඇම��  හා ප��ඩ 
ගැන� එම අ�කා�ය ජනතාවට 
����ෙ� අව�ථාව ලැෙබනවා.” 

ෙමවැ� �යවර� මහ 
බැං�ව ��� �� ��ම කා�න 
අව�තාවය�.  එෙ�ම එම 
අ�කා�ය ම�� �� කරන 
�යාමනය ඔ�ෙ� �ාජ වංචාකා� 
�� ආයතන ��ය හ�වට ෙගන 
ඒමට අව�ථාව උ�ෙව� ඇත. 
තවද එෙලස අසරණ ජනතාව �ළා 
කර �ද� ලබාගැ�ෙ� �ාපාරය�ට 
ද  වැට බැෙඳ� ඇත. 

කරන
Online 
ණය

��තයම

“හෙලා ..... �� 
��මා� ෙපෙ�රා... 
මම  ෙ� කතා කර�ෙ� 
�ෙයා� ඉ�ෙව�� 
ම�ෙක්රා ෆ�නෑ�� 
ක�පැ� ආයතනෙය�... 
�� අ� ම�ෙක්රා 
ෆ�නෑ�� ෙස�ට� 
එෙ� ණය ෙදන 
ආයතනය�. අපට 
ඔබ��යෙ� ෙතාර�� 
ලැ�ෙ� අෙ� ෙන�ව�� 
��ට� එෙ� කර� 
ස�ෙ� එක��. අපට 
ඔබ��ය� එ�ක �ක� 
කතා කර�න ��ව�ද?

සටහන  
   ���ද කා�යවස� 

ෙතාර�� සැප�ම 
මහ බැං�ෙ� බැං� ෙනාවන 
�� ආයතන අ��ෂණ 
ෙදපා�තෙ���ව

ඔ�ල�� හරා 
ණය �ද� ලබාෙදන 

�ය�ම ආයතන
  මහ බැං�ෙ� ��ද්ර 
�� ආයතනය� 
ෙලස �යාප�ං�ය 

ෙනාලැ� ආයතන�. 



අ�ෙම�ට ෙම�ම �ය�ටද තම 
�ය�ය මැ�ක�. ඒ මැ�ක ඔපදමා 
හැඩ ��මට� ඒ හැඩ ��මට� 
මා�ය� �තර ෙවෙහෙස�. �ං� �ය� 
අලංකාර �ලා�තාව�� හැඩ ��මට 
මා�ය� ෙනාග�නා උ�සාහය� නැත. 
ෙ� අලංකාර ග�� ෙපා� �ලා�තා 
�ය�ය හැඩකර ග�නට�. �ෙවෙ��ම 
ඉතා පහ�ෙව� මසා �මකළ හැ� 
ෙ� අ��ම ෙමා�තරෙ� අලංකාර 
ග��ෙපා� ඔෙ� මැ�ක තව� ල�සන 
කරා�. 

පළ�ෙව� අප ඔබට ෙගන එ�ෙ� 
�ං� ෙ��ෙ� ෙයෙහ�යෙ� උප� 
�න සාදයට ෙම�ම ඕනෑම සාදයකට 

ගැළෙපන අලංකාර ෙමානරව�ණ 
ග�� ෙපා�ය�. 

ෙ� සඳහා අව� ��:-

*උර�ස    අඟ�  13
* කරවට    අඟ� 12
* ඉණ ද�වා උස අඟ�  12
* ප�ව වට   අඟ� 27
*ඉණ වට    අඟ�  25

සායට ��. 
ඉණ වට අඟ�  25
සාය උස   අඟ�  22
ෙමම ග�ම සඳහා 
�ල�සය හා සාය ෙවන 
ෙවනම කපා ඇත. 
�ල�සය සඳහා ෙල්� 
එක� හා භා�ත කර 
ඇත. 

�ල�සය  සා� ගැ�ම සඳහා ෙර�ද 
ෙදකට නවා නැ�මට පතෙරාම  තබා 
ග�න. ඉහ�� හරහට ෙ�ඛාව� අ��න.  
එය උර�ස ෙ�ඛාව�. උර�ස ��ම ෙදකට 
ෙබ� එම ���රට මැ�� වා� අඟ� 
1/2 � එක�කර උර�ස ෙ�ඛාෙ� හරහට 
ල�� කර�න. එය AB ෙ�. B �ට අඟ� 

1 /4 � පහ� කර A ල�ෂයට යා 
කර�න. එය AC ෙ�. 
 කරවට ප්රමාණය හතෙර� ෙබ� එම 
���ර A �ට පහතට ල�� කර�න. 
එය AD ෙ�.  එම ���ෙර� අඟ� 1/2� 
අ�කර ඉ�� ප්රමාණය AC ෙ�ඛාෙ� 
හරහට ල�� කර�න. එය AE ෙ�. DE 
යාකර ��ක කර අ��න. 
   E �ට පහතට ඉණ ද�වා උස පහ�කර 
හරහට ෙ�ඛා අ��න. 
    අ�කට ෙ�ඛාවට උස ෙස�ම සඳහා  
මැනග� උර�� ප්රමාණය  ෙදෙක�  ෙබ� 
එම ���ර A �ට පහතට ල��  කර�න.  
එය AF ෙ�. හරහට ෙ�ඛාව� අ��න.  
එය අ�කට ෙ�ඛාව �. 
    අ�කට ෙ�ඛාවට �ග ල�� ��ම 
සඳහා ප�ව වට ප්රමාණය හතෙර� ෙබ� 
එම ���රට මැ�� වා�  එක�කර 
අ�කට ෙ�ඛාෙ� හරහට ල�� කර�න.   
එය FG ෙ�.  
( මැ��වා� එක� ��ෙම� අඟ� 1/2 � 
ල�� කර�න.)
  ඉණවට ප්රමාණය හතෙර� ෙබ� එම 
���රට  මැ�� වා� එක�කර ඉණ 
ෙ�ඛාෙ� හරහට ල�� කර�න. එය 
HI ෙ�. 

GI යාකර අංශය අ��න. 

 අ�කට වක්රය ඇ�ම සඳහා C �ට අ�කට 
ෙ�ඛාවට ෙක�� ඉර� ඇඳ එම ෙ�ඛාෙ� 
මැද ල�ෂය ල�� කර�න. උර�ස 

��ෙම� අඟ� 1/2 අ�කර ඉ�� ප්රමාණය 
නැ�ෙ� �ට මැද ල�ෂය ෙදසට ල�� 
කර�න.  C �ට එම ල�ෂය කැ�යන ෙ� 
ෙ�ඛාව� ඇඳ අ�කට වක්රය අ��න. 
              
ෙල්� ෙර�ව�� හා ග�� ෙර�ෙද� 
�ල�සය කපා ග�න. 

    ප�පස

  ප�පස සඳහා �පරය� ෙයා� ගැ�මට  
බලවා�යට තබා අඟ� 1� වා� තබා 
නැ�ම ඇඳග�න. ඉ��පස පතෙරාම 
නැ�ම ම�� තබා ග�න. උර�ස ෙ�ඛාවට 
සමා�තරව අඟ�  1 උ�� වැ�කර  කර 
ගැ�ර අඟ� 1 1/2  පහ�කර කපාග�න. 

�ල�සෙ� ඉණට ෙවනම ෙ�� ප�ය� 
අ�ලා ඇත.  එය ෙවනම කපා උ�� අ�ලා 
ග�න. 

   ෙකාළරය

 ෙකාළරය සඳහා පතෙරාම ෙහා ��� 
එක ��� කපාග�න. ඒ සඳහා හරහට 
නවාග�න. ඇ�ෙ� කරවට ප්රමාණය 
මැන එම ���ර ෙදෙක� ෙබ� හරහට 
ල�� කර�න. ෙකාළරය කවාකාර 
කරගැ�ම සඳහා අඟ� 1� ෙහා අඟ� 
1 1/2 ඉහළට ල��කර ෙකාළරෙ� උස 
අඟ� 1� ෙහා අඟ� 11/2  � ��න ෙ� 
ඇඳග�න. ෙකාළරෙ�  ෙකළවර හැෙ�ට 
අ��න. ප�ව පතෙරාම තබා ��� එක� 
හා ෙර� ෙකාට� 2� කපා ග�න. ෙර� 
කැ�ෙ�� මැ�� වා� තබා කපා ගැ�මට 
වගබලාග�න. මැ�� වා� අඟ� 1� 
�� පැ�තට තබා මැ�� ෙව�කරග�න.  
ෙම� ඉ��පසට හා ප�පසට �වරය ෙගන 
ඇත. 

�� �ෙලයා� සාය

   සාය සඳහා ෙර� ෙකාටස පහතට  ෙදකට  
නවා  නැවත  හරහට  නව�න. ඉණවට 
ප්රමාණය 6� ෙබ� ෙබා�� ��� තැ�ම 
සඳහා අඟ� 3� 4 � එක�කර එම 
���ර A �ට පහතට ල�� කර�න.  එය 
AB ෙ�. AB ���ර ට උස හා මැ�� වා� 
එක�කර A �ට පහතට ල�� කර�න. 
එය AC ෙ�. B හා C ෙ�ඛාෙව� කපා 
ග�න.

වැ��ර ල�� කරනලද ඉඩ ප්රමාණෙය� 
ෙබා�� ��� තබා ග�න. 

 ෙ� ��හට මසාග�න:-

ඉ��පස ෙකාටසට ඉණට ප�ය අ�ලා 
ග�න. 
උර�ස මස�න.  
ප�පසට �පරය අ�ලා ග�න.  ��
ෙකාළරය මසා ෙපරළා කරට තබා 
මසාග�න.  

   අංශය මස�න.  
   සාය ���කර ඉණට අ�ලා ග�න.  
අවසානෙ� වා�ය මස�න. 

උපෙද� 
ප්ර�ණ මැ�� 
උපෙ��කා 

��� �සනායක සටහන  
   අ�� ල�මා� ච�ද්රෙ�කර

හැඩට වැඩට 
ෙපා� ෙ��ට 

නව වසරට 
�ලා�තා

පසන් නිෙවසට සිරියාව2023 - 01 - 16 11

ෙමවර ��ෙ�� 
මැ�� ��ණය

ෙමානර �ෙ� �� පා�� 
�ව සරසන හැඩ ග�ම�
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ෙ� ර�පැහැ ග�� ෙපා�ය ඔෙ� 
ආදර�ය �ය�ය උ�සව අව�ථාවකට 
ක�මට හැඩ කරා�. ම�� අලංකාරකළ 
ෙ� ��දර ග�ම ඔබට� පහ�ෙව� 
�ෙවෙ��ම ෙමෙහම මසාග�න 
��ව�.

ෙ� සඳහා අව� ��:-

*උර�ස    අඟ�   11  1/2
* කරවට    අඟ�  10

* ඉණ ද�වා උස අඟ�  13
* ප�ව වට   අඟ�  25
*ඉණ වට    අඟ�  21

සායට ��:-

ඉණ වට අඟ�  25
සාය උස   අඟ�  22

ග�ම සඳහා ෙව�ව� ෙර� භා�තකර 
ඇ� අතර ඔබට අව� න� ල��� 
එක� කපාග�න.

     �ල�සය  සකසා ගැ�ම සඳහා 
නැ�මට තබා ග�න. ඉහ�� හරහට 

ෙ�ඛාව� අ��න. එය උර�ස 
ෙ�ඛාව�. උර�ස ��ම ෙදකට ෙබ� 
එම ���රට මැ�� වා� අඟ� 1/2 
� එක�කර උර�ස ෙ�ඛාෙ� හරහට 
ල�� කර�න.එය AB ෙ�.B �ට 
අඟ� 1 /4 � පහ�කර A ල�ෂයට යා 
කර�න. එය AC ෙ�.
           කරවට ප්රමාණය හතෙර� 
ෙබ� එම ���ර A �ට පහතට 
ල�� කර�න. එය AD ෙ�.එම 
���ෙර� අඟ� 1/2� අ�කර ඉ�� 
ප්රමාණය AC ෙ�ඛාෙ� හරහට ල�� 
කර�න. එය AE ෙ�. DE යාකර ��ක 
කර අ��න.
          E �ට පහතට ඉණ ද�වා උස 
පහ�කර හරහට ෙ�ඛා අ��න.
       
          අ�කට ෙ�ඛාවට උස ෙස�ම 
සඳහා  මැනග� උර�� ප්රමාණය  
ෙදෙක� ෙබ� එම ���ර A �ට 
පහතට ල��  කර�න. එය AF ෙ�.  
හරහට ෙ�ඛාව� අ��න. එය අ�කට 
ෙ�ඛාව�.
          අ�කට ෙ�ඛාවට �ග ල�� 
��ම  සඳහා ප�ව වට ප්රමාණය 
හතෙර� ෙබ� එම ���රට 
මැ��වා�  එක�කර අ�කට ෙ�ඛාෙ� 

හරහට ල�� කර�න  එය FG ෙ�. 

(මැ��වා� එක� ��ෙ�� අඟ� 
1/2 � ල�� කර�න.)
     
     ඉණවට ප්රමාණය හතෙර� 
ෙබ� එම ���රට  මැ��වා� 
එක�කර ඉණ ෙ�ඛාෙ� හරහට 
ල�� කර�න. එය HI ෙ�.

     GI යාකර අංශය අ��න.
     අ�කට වක්රය ඇ�ම සඳහා 
C �ට අ�කට ෙ�ඛාවට ෙක�� 
ඉර� ඇඳ  එම ෙ�ඛාෙ� මැද 
ල�ෂය ල�� කර�න. උර�ස 
��ෙම� අඟ� 1/2 අ�කර 
ඉ�� ප්රමාණය නැ�ෙ� �ට මැද 
ල�ෂය ෙදසට ල�� කර�න. 
C �ට එම ල�ෂය කැ�යන ෙ� 
ෙ�ඛාව� ඇඳ අ�කට වක්රය 
අ��න.

�� ෙකාටස සඳහා ෙර� ෙකාටස� 
�ෙකාණාකාරව නවාග�න.
ප�ව මැ�� අව� උස තබා එය 
කවාකාරව කපා ග�න.

 �ෙලයා� සාය
      සාය සඳහා ෙර� ෙකාටස 
පහතට  ෙදකට  නවා  නැවත 
�ෙකා්ණාකාරව නව�න. ඉණවට 
ප්රමාණය 3� ෙබ� එම ���ර 
A �ට පහතට ල�� කර�න. 
එය AB ෙ�. AB ���රට උස 
හා මැ�� වා� එක�කර A �ට 

පහතට ල�� කර�න. එය AC ෙ�. B 
හා C ෙ�ඛාෙව� කපා ග�න

ෙ� ආකාරයට මසා ග�න

*ප�පස සඳහා �පරය� ෙහා 
ෙබා�ත� අ�ලා ගත හැ�ය.
*කරට ෙ���  ෙහා ල�� එක තබා 
මසා ග�න.
*උර�ස මස�න.
*�� එක ඉ��පස �ට ප�පස ද�වා 
අ�ලා ග�න.
*අංශය මස�න.
*සාය අ�ලා වා�ය මස�න.
*ඉණට අ�ලා ඇ� ම� සඳහා ඔබට 
�බ� ෙහා ෙස�� ෙර�ව�� ම� සා� 
අ�ලා අලංකාර කළ හැ�ය.

ර� පැහැ ග�ම� 
ම� ම� හැඩය�

�ය�ය� ��නා මව� ඇෙ� 
හැඩ�ව ෙද�ණ ෙත�ණ කර�න 
�ර�තරෙය� ආස�. �ෙ�ෂෙය� 
ඇයට ඇ�� මැ�ෙ� � ඒ ගැන �ප 
වතාව� �තනවා. ෙ� ග�� �ලා�තාව 
ෙ��ෙ� හැඩ තව� වැ� කරා�.

ෙ� සඳහා අව� ��:-

*උර�ස    අඟ�   11 1/2
* කරවට    අඟ�  10
* ඉණ ද�වා උස අඟ�  13
* ප�ව වට   අඟ�  25
*ඉණවට    අඟ�  21

සායට ��.
ඉණවට අඟ�  21
සාය උස   අඟ�  19

ග�ම සඳහා ෙව�ව� ෙර� භා�තාකර 
ඇ� අතර ඔබට අව� න� ල��� එක� 
කපාග�න.
  �ල�සය සඳහා �� ගැ�ෙ�� අව� 
��ලට �� ග�න. ෙම� ෙවනම ��ල සඳහා 
�� එක�කර ෙනාමැත.

          �ල�සය  සා� ගැ�ම සඳහා නැ�මට 
තබා ග�න. ඉහ�� හරහට ෙ�ඛාව� අ��න. 
එය උර�ස ෙ�ඛාව�. උර�ස ��ම ෙදකට 
ෙබ� එම ���රට මැ��වා� අග� 1/2 � 
එක�කර උර�ස ෙ�ඛාෙ� හරහට ල�� 
කර�න.එය AB ෙව. B �ට අග� 1 /4
� පහ� කර A ල�ෂයට යා කර�න. එය AC 
ෙ�.
           කරවට ප්රමාණය හතෙර� ෙබ� එම 
���ර A �ට පහතට ල�� කර�න. එය AD 
ෙ�. එම ���ෙර� අඟ� 1/2� අ�කර ඉ�� 
ප්රමාණය AC ෙ�ඛාෙ� හරහට ල�� කර�න. 
එය AE ෙ�. DE යාකර ��ක කර අ��න.

E �ට පහතට ඉණ ද�වා උස පහ�කර 
හරහට ෙ�ඛා අ��න.
       
         අ�කට ෙ�ඛාවට උස ෙස�ම සඳහා  
මැනග� උර�� ප්රමාණය  ෙදෙක�  ෙබ� එම 
���ර A �ට පහතට ල��  කර�න. එය AF  
ෙ�. හරහට ෙ�ඛාව� අ��න. එය අ�කට 
ෙ�ඛාව�.

ෙරාස මලක පැහැය ෙ�න

      අ�කට ෙ�ඛාවට �ග ල�� ��ම  
සඳහා ප�ව වට ප්රමාණය හතෙර� ෙබ� 
එම ���රට මැ��වා�  එක�කර අ�කට 
ෙ�ඛාෙ� හරහට ල�� කර�න. එය FG 
ෙ�. 

(මැ��වා� එක� ��ෙ�� අඟ� 1/2 � 
ල�� කර�න.)
     
     ඉණවට ප්රමාණය හතෙර� ෙබ� එම 
���රට  මැ��වා� එක� කර ඉණ 
ෙ�ඛාෙ� හරහට ල�� කර�න. එය HI 
ෙ�.

GI යාකර අංශය අ��න.

     අ�කට වක්රය ඇ�ම සඳහා C �ට 
අ�කට ෙ�ඛාවට ෙක�� ඉර� ඇඳ එම 
ෙ�ඛාෙ� මැද ල�ෂය ල�� කර�න. 
උර�ස ��ෙම� අඟ� 1/2 අ�කර ඉ�� 
ප්රමාණය නැ�ෙ� �ට මැද ල�ෂය ෙදසට 
ල�� කර�න. C �ට එම ල�ෂය කැ�යන 
ෙ� ෙ�ඛාව� ඇඳ අ�කට වක්රය අ��න.

        අව� කර ගැ�ර පහ�කර 
�පසටහෙ� ආකාරයට අ�කටට අ��න. 
ෙවනම උරප� මසා ඇ� බැ�� එම උස 
මැන එය සා� ගත ��� .

�� එක සඳහා වට ප්රමාණය මැන එම �ගට 
වඩා වැ��ර අඟ� 10� පමණ එක�කර 
ග�න. ඔබට අව� න� �� වැ��ර 
ගැ�මට වැ��ර එක�කර ග�න. එම 
ප�ෙ� �ගටම ෙ��දය�ද අ�ලා ඇත. 

ප�පස 

ප�පස පතෙරාම ද ඉ��පස ආකාරයටම 
කපා ග�න. ඔබට ප�පස සඳහා �වරය� 
අව� න� බලවා�යට ෙගන අඟ� 1 වා� 
තබා කපා ග�න.

�ෙලයා� සාය
      සාය සඳහා 
ෙර� ෙකාටස 
පහතට  ෙදකට  
නවා  නැවත 
�ෙකා්ණාකාරව 
නව�න. ඉණවට 
ප්රමාණය 3� 
ෙබ� එම 
���ර A �ට 
පහතට ල�� 
කර�න. එය AB 
ෙ�. AB ���රට 
උස හා මැ�� වා� 
එක�කර A �ට 

පහතට ල�� කර�න. එය AC 
ෙ�. B හා C ෙ�ඛාෙව� කපා ග�න 
ප�ව පතෙරාම �ග හ��න. අඟ� 
3 � 4 � පමණ ඉහළට කර හැෙ�ට 
කප�න. ෙමම සාෙ� ප�පසට ෙ�� 
හැඩය� ෙගන ඇත. 

ෙමෙල�� මසාග�න:-

*කරට ප�ය තබා ඊට උ�� 
ෙ��ම තබා කර මසා ෙපරළා 
ග�න.
*අංශය මස�න
*�� එක ගැද�කර වෙ�ට 
අ�ලා ග�න.
*සාය ඉණට අ�ලා වා�ය 
මස�න.

* ප�පසට �වරය ග�ෙනන� 
ෙබා�ත� ෙහා �පරය අ�ලා 

ග�න.

හ� ල�සන ෙ�� සාය
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ලේස් එකකින් හැඩවූ ලේ 
අෙංකාර මල් ගවුම ඔලේ 
ලෝණියලේ හැඩකාරබව 
ලෙගුණ ලෙගුණ කරයි.
දියණියලේ සුරෙල් 
අෙංකාරය ෙවත් රකින්්න 
ලේ ගවුම මසන්ලන් 
ලමලහමයි. 
 
ලේ සඳහා අවශ්ය මිමි:-  
 
*උරහිස    අඟල්   12  1/2 
* කර වට    අඟල්  12 
* ඉණ දකවවා උස අඟල්  14 1/2 
* පපුව වට   අඟල්  24 
*ඉණ වට    අඟල්  22 
 
සායට මිමි:- 
 
ඉණ වට අඟල් 22 
සවාය උස   අඟල්  20 
 
ලමලෙසින් මසා ගනිමු 
 
      මෙෙ ගවුෙ සඳහවා ඔබට ඕනෑෙ  
වරගය, ඕනෑෙ මෙෝස්තරයක මරදි 
භවාවි්තවා කළ හැකිය. රැන්ග්ලර අ්ත 
කපවා ඇති නිසවා බ්ලවුසය සඳහවා 
ප්තමරවාෙක සවාදා ගනන. 
  බ්ලවුසය සඳහවා මිමි ගැනීමෙදි 
අවශ්ය බුරු්ලට මිමි ගනන. මෙහි 
මවනෙ බුරු්ල සඳහවා එකතුකර 

මනවාෙැ්ත. 
 
     පම්තවාරෙ   සවාදා ගැනීෙ සඳහවා 
නැමෙට ්තබවා ගනන. ඉහළින 
හරහට මරඛවාවක අඳිනන. එය 
උරහිස මරඛවාවයි. උරහිස මිමෙ 
මදකට මබදා එෙ පිළිතුරට ෙැහුම 
වවාසි අඟල් 1/2 ක එකතුකර 
උරහිස මරඛවාමේ හරහට ්ලකුණු 
කරනන. එය AB මේ. B සිට අඟල් 
1 /4 ක පහතකර A ්ලක්ෂයට යවා 
කරනන. එය AC මේ. 
      කරවට ප්රෙවාණය හ්තමරන 
මබදා එෙ පිළිතුර A සිට පහ්තට 
්ලකුණු කරනන. එය AD මේ. එෙ 
පිළිතුමරන අඟල් 1/2ක අඩුකර 
ඉතිරි ප්රෙවාණය AC මරඛවාමේ 
හරහට ්ලකුණු කරනන. එය 
AE මේ. DE යවාකර මූලික කර 
අඳිනන. කර පළ්ල අඟල් 1ත 2ත 
අ්තර ප්රෙවාණය ක වැඩිකර අවශ්ය 
ගැඹුරට කර අඳිනන. 
 
    E සිට පහ්තට ඉණ දකවවා උස 
පහතකර හරහට මරඛවා අදිනන. 
        
    අතකට මරඛවාවට උස මසවීෙ 
සඳහවා  ෙැනගත උරහිස ප්රෙවාණය  
මදමකන  මබදා එෙ පිළිතුර A සිට 
පහ්තට ්ලකුණු  කරනන.එය AF  
මේ. හරහට මරඛවාවක අඳිනන. එය 
අතකට මරඛවාව යි. 
    අතකට මරඛවාවට දිග ්ලකුණු 
කිරීෙ  සඳහවා පපුව වට ප්රෙවාණය 
හ්තමරන මබදා එෙ පිළිතුරට 
ෙැහුමවවාසි  එකතුමකර අතකට 

මරඛවාමේ හරහට ්ලකුණු කරනන.  
එය FG මේ. 
(ෙැහුම වවාසි එකතු කීරිමමදී 
අඟල් 1/2 ක ්ලකුණු කරනන.) 
      
     ඉණවට ප්රෙවාණය හ්තමරන 
මබදා එෙ පිළිතුරට  ෙැහුමවවාසි 
එකතුකර ඉණ මරඛවාමේ හරහට 
්ලකුණු කරනන. එය HI මේ. 
 
      GI යවාකර අංශය අඳිනන. 
     අතකට වක්රය ඇඳීෙ සඳහවා C 
සිට අතකට මරඛවාවට මකළින ඉරක 
ඇඳ එෙ මරඛවාමේ ෙැද ්ලක්ෂය 
්ලකුණු කරනන. උරහිස මිමමෙන 
අඟල්1/2 අඩුකර ඉතිරි ප්රෙවාණය 
නැමමෙ සිට ෙැද ්ලක්ෂය මදසට 
්ලකුණු කරනන. C සිට එෙ ්ලක්ෂය 
කැපීයන මස මරඛවාවක ඇඳ 
අතකට වක්රය අදිනන. 
 
කමර සිට අතකටට රූපසටහමන 
පරිදි අඳිනන. කර ්ලකුණු කිරිෙ 
සඳහවා සමේත මිමි නැ්ත. අ්ත 
ෙඳක උරහිස මරඛවාමවන දික කර 
ගනන. එය අඟල් 2ක මහෝ 3ක 
ම්ලස එම්ලස මවනකරගත පසු 
මකවාටස මවන මවනෙ මරදිේත 
්තබවා කපවාග්ත යුතුයි. එම්ලස 
කැපීමමදී  අ්තට හවා ප්තමරවාෙට 
රැලි සඳහවා අඟල් 1ක පෙණ ්තබවා 
ගනන. එය රූප සටහමන ඇති 
ආකවාරයට ්තබවා කපවා ගනන. 
 
පසුපස  
පසුපස ද ඉදිරිපස ආකවාරයටෙ 

කපවා ගනන. නැමෙට ්තබවා මරනදය 
සඳහවා වට ප්රෙවාණය ෙැන එෙ දිගට 
කපවා උඩින ්තබවා ෙැසිය යුතුයි. 
 
 
ෆලෙයාඩ් සාය 
 
      සවාය සඳහවා මරදි මකවාටස 
පහ්තට  මදකට  නවවා  නැව්ත 
ත්රිමකෝණවාකවාරව නවනන. ඉණවට 
ප්රෙවාණය 3න මබදා එෙ පිළිතුර 
A සිට පහ්තට ්ලකුණු කරනන. 
එය AB මේ. AB පිළිතුරට උස 
හවා ෙැහුම වවාසි එකතුකර A සිට 
පහ්තට ්ලකුණු කරනන. එය AC 
මේ. B හවා C මරඛවාමවන කපවා 
ගනන 
 
 
ලමලෙසින් මසා 
ගනිමු 
*අ්ත අල්්ලවා ගනන. 
*කරට මේශිෙක 
අල්්ලවා ඉ්ලවාසටික 
එකක මයවාදා ගැදර 
කරනන. 
*අංශය ෙසනන  
*මරනදය අල්්ලවා 
ගනන.  
*සවාය ඉණට අල්්ලවා 
වවාටිය ෙසනන.  
 

සුදු ලේන්ෙ රටාවයි 
මල් ගවුලේ ෙොවයි
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ෙමෙ� පැ�ෙර�� පව�න ම�ද්ර� 
උව��� ද�ව� ෙ�රාගැ�ෙ� ප්ර�ඛ 
වග�ම පැවෙර�ෙ� ෙදම��ය� 
ෙවතට�. පාස� සහ සමාජ 
�බසාධන කට�� �යා�මක කර� 
ලබන ��ධ වැඩසටහ� ෙම�ම 
ආර�ෂක අංශ මැ�හ� ෙව�� �� 
කර� ලබන �ෙ�ෂ වැඩසටහ� 
පැවැ�ෙවන අතර�ර� ඔෙ� ද�වා 
��බඳ ෙපරට වඩා වහ�ෙම� සහ 
�ම��ෙල� ��ම ඉතාම� වැදග�.

පාස� අසල ම�ද්ර� සඳහා ඔෙ� 
ද�වා ෙපාලඹවා ගැ�මට සැ� 

පැහැ� ��න ක�ඩාය� ඔෙ� 
ද�ව� ඒ සඳහා ෙයා� කරග� 
ලබ�ෙ� ක්රමා��ල ක්රමෙ�දයකට 
අ�ව�. ම�ද්ර� සඳහා 
ඇ�බැ��ව� ඔ��ෙ� අව�තාව 
ඉ� කරගැ�මට ඔෙ� ද�ව� ඒ 
සඳහා ෙයා� ගැ�මට ද මාන බල�� 
��න වග �� ෙමාෙහාතක� අමතක 
කළ �� නැහැ.

ඇතැ��ට ෙටා�ය�� ���ග� 
එක�� �ම පැක��ව�� 
ඇරෙඹන ෙ� හාදක� ඔෙ� ද�වා 
ම�ද්ර� ෙවත ෙයා� ��ම ද�වා 
��ෙද�නට ��ව�. පාස� අසල 
ක�� ගැෙසන මතට ඇ�බැ��ව� 
ඔ��ෙ� ඉල�කය ස�රාග�නට 
ඔෙ� ද�වා� ම�ද්ර� ෙවත ෙයා� 
කර�නට� ��ව�.
ෙ� �යාව�ය �ඳ ��ම ��කව 
ආර�භ කළ ��ෙ� අෙ� �ෙව��.

අ�ෙ� මට අද ��ය� �ය� ෙද�න.
යා�ෙවා එ�ක �ම ෙබා�න.

ෙවන� ෙමෙ� ඔෙ� ද�වා පවසන 
�ට ෙදවර� ෙනා��වද ෙ�වන �ට 
පව�න ත��වය අ�ව එය ෙදවර� 
ෙනාව ෙතවර� �තා කට�� කළ 
���. ඔබ ��� ෙනා�මසා එම 
�දල ��න ෙහා� ඉ� ප�ව ද�වා 
ෙදවැ� �නෙ�ද ��� ච�තය�� 
ෙතාරව �ද� ඉ�ලා ෙප��ත 
��මට ෙපලෙඹ�. ෙමෙ� පාසලට 
ද�වා �ෙගන යන �දල ඔ� ෙහා 
ඇය ��� �� කට�� සඳහා 
ෙයාදවනවාද ය�න ��බඳ ඇස 
ගසා ��ම ඉතා වැදග� කට��ත�.
එෙ�ම ඔෙ� ද�වා කලහකා� ෙලස 
ෙප��ත කර�� ය� කට��ත� 
සඳහා �ද� ඉ�ලා ���ෙ� 
න� ඒ ��බඳ සැල��ම��ම 
ෙදම��ය�ෙ� වග�ම�.
�ට කලකට ඉහත බා��, ගංජා 
සහ ෙහෙරා�� පාස� ද�වනට 
�� ��ෙ� ක්රමෙ�දය ��බඳ 

�මසා බැ�ෙ�� එම ම�ද්ර� 
ජාවාර�ක�ව� �යා�මක කළ 
සැල��වලට සමාන සැල�� අ�� 
ම�ද්ර� ජාවාර�ක�ව� �යා�මක 
කරන බවද ඔබ මතක තබාගත 
��ම�.

ඔෙ� ද�වා ඇ�� කරන ක�ඩාය� 
��බඳ ඔ�ට ෙහා ඇයට ෙනාද�වා 
ෙසායා බැ�ම ෙදම��ය� ෙවත 
පැවෙරන තව� එ� වග�ම�.
ඇතැ� �ට� පාස� බ� රථය, පාස� 
ප්රවාහන රථය ෙහා ඔබ පැ�ෙණන 
ෙත� පාසල �මා� ඒ අසල �ෙඳන 
ද�වා ම�ද්ර� ජාවාර�ක�ව�ෙ� 
ෙගා�ර� �මටද ඉඩ ඇ� වග ඔබ 
�� තබා ගත ��ම�. පළ� �නෙ� 
ද�වා කැම�ම ෙදය� සමඟ කතා 
බහට එ�වන එවැ� ��� ඉ� ප�ව 
ඔෙ� ද�වා ලවා �ද� ෙග�වා 
ග��� ඔ��ෙ� කට�� සඳහා එම 
�ද� ලබා ගැ�මද කළ හැ��.

ඔෙ� ද�වා ෙවන�ට වඩා ප්රච�ඩ 
න�, අ�ාපනෙය� �� ක�පනා 
කර�� කාලය ගත කර� න� 
ෙවන�ට වඩා ඔ�ට ෙහා ඇයට 
ස�පව, ආදරෙය� කට�� ��ම 
ඉතාම� වැදග�. එෙ�ම ඔ�� 
��බඳ ඔබ �තර අවධානෙය� ��න 
වග ෙප��ම අ�ාව� කාරණාව�.

"�තා ඊෙ� ෙබාලය� ග�න ඉ�ල� 
�ය ස��ව�� ග�ත ෙබාෙල 
ෙග�නෙකා. අ� ෙස�ල� කර�"
වැ� ෙ� පැව�ෙම� ඔබ ද�වා 
�ෙව�� �ෙගන යන �ද� ��බඳ 
අවධානෙය� ��න බවට කර� 
ලබන ඉ�ය�. එවැ� �ට� ද�වා 
ෙබාලය �ෙගන ෙනාආව ෙහා� එම 
�දලට ��� ෙදය ��බඳ ෙසායා 
බැ�ම භයානක උව�ර�� ද�වා 
ගලවා ගැ�මට ෙ��ව� වන බව 
ඔබ මතක තබාගත ���. ෙමය 
සරල උ�හරණය� �වද ෙමවැ� 
�ඩා ෙ� හරහා ඔෙ� ද�වාට අ��ය 

හැ� �ශාල ෙ�දවාචකය�� ගලවා 
ගැ�මට හැ�වන බව අප මතක තබා 
ගත ��ම�.

එෙම�ම ද�ව� අසල� ම�ද්ර� 
��බඳ කතා බහ ��ෙ�� වැ��� 
�ය�ෙදනා ඒ ��බඳ සැල��ම��ම 
ඉතා වැදග�.

"අ�� ගැ�වම ��ම මහ��ය� 
�ෙන�ෙන නෑ�ෙ�. කරන වැෙ� 
�ගටම කර�න ��ව� �"

ෙමවැ� කතාව� ම�ද්ර� 
ජාවාර�ක�ව� ඔ��ෙ� ග්රහණයට 
හ�කර ගැ�මට ඔෙ� ද�වාට මවන 
ෙලාකෙ� පවසන �රංගනා කතාවලට 
සමාන ව�නට හැ��. එබැ�� 
ම�ද්ර� ��බඳ වක්රව ලැෙබන 
තාවකා�ක ප්ර�ලාභ ගැන ද�ව� 
ඉ��ෙ� කතා බෙහ� වැළ�මට 
වැ��� �ය�ෙදනා වගබලාගැ�ම 
ඉතා වැදග�.

ද�ව� ෙව�ෙව� ඕනෑම ෙදය� 
කර� ලබන ෙදම��ය� ෙලස 
හැ�තා� ද�වා අත �ද� ගැව�ම 
අවම ��මට හැ� න� එය ඉතාම� 
���ම� �යාව� බව මතක තබා 
ග�න. උදහරණය� ෙලස ඔෙ� 
ද�වා පාස� �ම� �ෙවසට 
පැ�ෙණන අතර�ර ��ක� 
එක� කෑමට �තර �ද� ඉ�ලා 
���ෙ� න� උ�සන පාස� යන 
�ට ද�වාට �ෙව��ම ��ක� 
��පය� ෙහා ක� තබා ගත හැ� 
ෙක� ආහාරය� ලබාෙද�නට ඔබට 
��ව�.එෙම�ම ද�වා ෙචාකල� 
එක� කෑමට �ද� ඉ�ලා ���ෙ� 
න� �ෙව�� බැහැරවන �ට ද�වා 
කැම� ව�ගෙ�, ව�ණෙ� ෙචාකල� 
එක�  ලබාෙද�නට ඔබට හැ��.
එය ලබා�ෙම� ප�වද ද�වා ෙවන� 
ෙ� �ය�� �ද� ඉ�ලා �� න� 
එය ප්ර��ෙ�ප ��ම ම��ය�ෙ� 
වග�ම�.

ෙමවැ� ෙ� ��බඳ ඔෙ� �ෙවෙ� 
�ය�ෙදනා සමඟ මනා සබඳතාව� 
පැවැ��මද ඉතාම� වැදග� 
කට��ත�. උ�හරණය� ෙලස 
ඇතැ� ද�ව� �වා කාලය �යා 
ෙහා ආ�� සමඟ ගත කරන 
අව�ථාව� �ලභ�. ඔෙබ� �ද� 
ඉ�ලා ෙප��ත කර එය ෙනාලැෙබන 
ද�ව� එම අව�තාව �යා 
ෙහා ආ��ට පවස�� �ද� ලබා 
ග�නට ��ව�.ෙ� සමාජය ��බඳ 
අවෙබාධය�� ෙතාර�ම සහ ද� 
���ර�ට ඇ� අ��ත ආදරය 
�සාම �යා ෙහා ආ�� අ�මාට ෙහා 
තා�තාට ෙනා�ෙනන ෙලස ද�වනට 
�ද� ලබාෙදන අව�ථාව� ඕනෑම 
ප�ලක �ලභව ��ය හැ�ෙ�. 
එවැ� අව�ථාව��� ඔෙ� මව ෙහා 
�යාට පව�න ත��වය ��බඳ 
පැහැ�� කර�� ද�වනට ��ම 
�ෙටක� �ද� ලබා ෙනාෙදන ෙලස 
���ව� ��ම වැදග�.

එෙම�ම ඔබ� �� ගණන� 
��ම� ෙනාමැ�ව තැන තැන 
�ද� ��ෙම�ද ද�වා එම �දල 
��� බාධාව�� ෙතාරව තමාෙ� 
අව�තාව සඳහා �ෙගන යාමට 
ෙපල�ය හැ��.

ඔබ ද�නා න�� ඔබ ෙනා�තන 
ෙමවැ� ක�� ඔෙ� ද�වාෙ� 
��තය �ශාල අව�නම�� ගලවා 
ග�නට මඟ සකසා�. �ෙව�� 
බැහැරව  සමාජයට පාතබන 
හය� හතර� ෙනාද�නා ඔෙ� 
��තයව� ද�වා ��ලට ග�නට 
මාන බලා ��න ��ෙස� ඔ� ෙහා 
ඇය ��ෂමව ගලවා ග�නට ඔබට 
හැ�ෙ��.

ද�ව�ෙ� අතට 
ෙදන ස��

දවසක ෙව�න 
��ව� ���

අද වන �ට අෙ� රෙ� 
ද� පර�පරාව ගැන 
ඇෙහන ඇතැ� කතා�දර 
එතර� �බ�යක නැහැ.
ඒක අ� හැෙමාම ද�නා 
කතාව�. එ� ම�ද්ර� 
උව�රට �ඝ්ර ෙල�� 
අෙ� ද�ව� ��ධ 
ෙල�� ඩැහැග��� 
��න ෙමාෙහාත� 
තම� ෙ� ගතෙව�� 
පව��ෙ�. සමාජෙ� ��ධ 
��ගලය� වංච�කය� 
වෙ�ම ම�ද්ර� ජාවාර� 
ක�ව�ෙ� ඍ� ෙගා�ර� 
බවට ප� ෙවන ද�ව� 
ඉ� ෙ�රා ගැ�ම, 
ම��ය� ෙලස වෙ�ම 
සමාජෙ� වග�ව�� 
�රවැ�ය� ෙලස අපට 
පැවෙරන ෙපා� වග�ම� 
බවට �� ප�ෙව�� 
පව�නවා.ෙක�ෙය�ම 
�වෙහා� එ�ෙනකාට 
ෙ�� නඟ�� කාලය ගත 
කරන සෑම ත��පරයක�ම 
ඔෙ� ද�වා� ෙවන� 
ක��යක ග්රහණයට 
හ��ෙ� අව�නම� �� 
ඇ�ෙව�� පව�නවා.

සටහන  
  ච�ර �තනා� බ�ඩාර



ප��ය� ෙ�වා�ඪෙය� ෙලඩ �ව 
කරන බවට පවසා ��යකෙ� ඇඟට 
ඉ�ක�ව�� ඇන �ං�ක �ංසන කළ 
බව �යන ක�ව�ෙ� �වත වා�තා 
�ෙ� ෙබ�ෙතාට ප්රෙ�ශෙය�.
සැඩ පහරක ගහෙගන යන ��හාට 
��� ගහ� ගහ� බව ද�නා ෙ� 
ෙහාර මග� ෙ�ව ෙවදව� එම �ාය 
�ය� අ�ංසක ���� ෙව�ෙව�  
�යා�මක කර�. ෙ� ෙහාර ෙව�� 
ෙව�ෙව� අ��ත ප්රචාරණය� 
ලබාෙදන සමාජ මා� ජාල ඔ��ෙ� 
මතය ��වස�ය ෙලස සමාජ ගත 
කර�.

��ෙල� ෙ� ගලන ��ය, ම�තර 
බලෙය� �� උ��වන ආකාරය, 
�මට ෙකා�ට�� ත� බා නයා 
ෙග�වන ක්රමය, උ� ෙත� ඇඟලා 
ග��� ෙද�ය�ෙග� වැඩ ග�නා 
ආකාරය ෙම�ම ෙ�වැෙල� තම 
��රට ෙනාසෑෙහන ෙලස ත� 
බා ග�නා ��යද සමාජ මා� 
ඔ�ෙ� සාමා� අසරණ ජනතාවට 
ෙප�ව�ෙ� �ය� ෙදනාම �ම�යට 
ප� කරව��.
දවස ��ෙ� ෙ�වා බලන ද�න අ�ත 
අසරණ � ���� ෙ� වංචාකාරය� 
ෙසායා ය�ෙ� තමා �� ෙලස 
ෙප ෙළන ප්ර�නෙය� ෙහා ෙරාගෙය� 
ගැල�ෙ� එකම මා�ගය ෙද�ය�ෙ� 
ෙබෙහත වග �තට �තට කාව�� 
ග���.
ෙමෙ� ෙද�ය�ෙ� ෙබෙහ� ගැ�මට 
යන ඕනෑම තැනක� ඕනෑම අය�ට ඒ 

ෙබෙහෙත� ��ණ �වය ලැ� අය� 
හ��ම �යතය�.
"අ� ෙ� උෙ� ඉඳ� ඉ�ෙ� ෙවද 
මහ�තය හමබෙවලා ආ��වාද ලබා 
ග�න. අෙ� අ�මට ෙහාඳටම ෙහාඳ 
�ණා. අ�මා ��ෙව �යං ආෙ�. �� 
ෙහාඳට ඇ�දල කරල ඉ�නවා. "
ෙ� කතා�දර පට�ග�ෙ� එෙ�ය. 
ඉ� ප�ව ප�� �ද� �ජා 
��ම,  ර� භා�ඩ ��මයට ��ම 
වැ� ෙ� ද�වාම ෙමම මාතෘකා 
��ගැෙස�නට පට� ග�ෙ� ෙවද 
මහ�තයා මහ�� දෙ�ට� වඩා 
උ�� තබ��. 

ෙමෙ� ෙද�ය�ෙ� ෙබෙහ� ෙසායා 
යන ෙබාෙහා ෙදෙන�ට ��වන 
සරල ����මය ෙමය වන අතර, 
ඉ� ප�ව ක�මහ�තයා , ෙවද 
මහ�තයා, මෑ�ෙයා �වා��මා ෙහා 
ෙබා�ස��වයා  ��තෙ� ෙද�ය� 
බවට ප�ෙ�. ෙමෙ� �නකට අසරණ 
���� දහ පහෙළා� ෙදන� බා ග� 
ප�ව වංච�කය�ෙ� �ාපෘ�ය 
�මාවන අතර ආ�රයාෙ� �නාසය 
ඇරෙ�. 

අද වන �ට � ලංකාව �රා ෙමෙ� 
ෙද�ය�ෙ� ෙබෙහ� ලබා ෙදන 
වංච�ක �ථානය� �ස�. 
ෙ� වංචාකාරය� ෙබාෙහා �ට 
ඉල�ක බවට ප� කරග�ෙ� �ඩා 
ද�ව� කා�තාව� සහ වෙයාවෘ�ධ 
ජනතාව �ම ෙසාච�ය කාරණය�. 
තමාෙ� ද�වා ��ව අස�ප 
� �ට ෙදමා�ය� පමණ� 
ෙනාව නෑ� �තව��ද �ම� 
ෙහා ��ෙකාට ද�වා ෙ�රා ගැ�මට 
උ��ක වන බව ෙ� ෙද�ය�ෙ� 
ෙබෙහ� ෙවෙළ�ෙ� සහ �ාපෘ� 
භාරක�ව� ෙහා�� ද��. එබැ�� 
ෙනා�ලෙ� යැ� පවස�� අරඹන 
ෙද�ය�ෙ� ෙබෙහ� �ාපෘ� 
ෙකළවර ව�ෙ� ෙපලෙඹ�නාෙ� 
�ය� �� මාංස උරා �ෙම� 
අන��වය. 
ෙමම ෙහාර ෙව��ර� එකවර 
ම�ව�ෙ� "ප���� කැ�ෙ��" 
එක� ද සම��. සමාජ 
මා�වල වැල ෙනාකැෙඩන 

කෙම��, ල�� ෙම�ම ෙශයා� 
ද ස�ත ෙ� �ාපෘ�නට 
අ�ගා�කය�ද �ස� එක ��� 
��ෙව�. 
ෙබාෙහා ෙදනාෙ� ��වාසය තමාෙ� 
��වාසය සහ මතවාදය කරග�නා 
අෙ� රෙ� ජනතාවද ��ලට හ�ව 
ගසාෙගන ය�ෙ� ෙමාහනෙය� ෙම�. 
ඇතැ� �ට ෙමම ෙහාර ෙව��� 
ෙලඩ �ව ��මට භා�ත කර� 
ලබ�ෙ� ම�රා �වං කළ තැ�� 
ෙග� �� එක�. එ�ෙකා ෙද� ෙග� 
හත�. එෙ�� නැතෙහා� ඔ��ෙ� 
භාෂාෙව�ම �යනවා න� ර� 
ෙක��යක, ස�� දෙර� පත අට 
එකට ��වා ෙද�ය� ම� ෙලාවට 
ෙගනැ�� ෙවදමහතාට ලබා �� 
ෛතලය�.

එෙ�� නැ�න� ෙවද මහතාට � 
��නෙය� ෙද�ය� පැව� රහ�ගත 
ව�ෙටා�ව�� ��න ෙතල�� �ය� 
ෙලඩ �ව වන බව ඔ�� ජනගත 

කර�. ෙ� ෙත� ෙහා 
ෙබෙහ� 

�ල අ�කය. න�� ඒ �ද� �නට 
�ස ෙවදමහ�තයාෙ� ෙපෟ�ග�ක 
�ඛ�හරණය ෙව�ෙව� ෙයා� 
ෙනාග�න බවද සමාජ මා�වල 
අ�ගා�කය� ��� ප්රච�ත කර�.
ෙ� �ය� වහ� බ�වලට �ව� 
අමා�ෙ� වැෙටන ��ස �ෙන� �න 
ඉහළ ය�� පව�න බව ෛද�ක 
�ව� අනාවරණය කර�.
සමාජෙ� ජන�ය මත ෙකාෙත� 
��බැසග�තද ඒ මත සමඟ ෙහා  
�යාකාරක� සමඟ එ��ම තමාෙ� 
වග�ම�. ෙද�ය�ෙ� ෙබෙහ� 
ජාවාරමද අද වන �ට �ර�ඩ 
ජාවාරම තරමටම ��න� එක� 
� හමාරය.ෙ�වාලය�,  ආරාමය�, 
අස�ව� ෙහා මා�ගය� අටවාග�නා 
ෙ� ජාවාර�ක�ව� �ත්ර 
අ�ගා�කය� හරහා තම �ාපාරය 
ස�වටම කරෙගන ය�.

ඒ ජාවාර�ක�ව�ෙ� ප්ර�ඛ 
ඉල�කය ඔබ වග ෙමාෙහාතකට 
ෙනා��වද �න� ෙහා ෙමාෙහාතක 
ඔබද ඔ��ෙ� ග්රහණයට හ��මට 
ඉඩ ඇ� වග මතක තබා ගත ��ම 
කාරණාව�.
ෙමාෙහාත� �ත�න....
ෙමෙ� ෙද�ය�ෙ� ෙබෙහ� ලබා 
ෙදන ෙහාර ෙවද මහ�� ��ව�ෙ� 
එකවරමය. ඔ�නට ෛව� 
��ව ��බඳ ��� ��ම� ෙහා 
අ���ම� ෙනාමැ� අතර අ��ව 
ඔ��ෙ� පළ���ද ෙ�. �� ෙත� 
ෙබාතලය� ෙහා යහනක, ම� පැලක 
තබා �වං කරන ෙ� ෙහාර ෙව�� ඒ 
හරහා තම ම�ය තර කර ගැ�මට 
�� බාග�ෙ� ඔබය. ඉ� �ළාවන 
ඔබට අවසානෙ� ��ව�ෙ� අෙ� 
ඇ� ෙ�සතම ඔ�නට �ද ෙද�නට 
�ය හැ�ය.

ෙ� ෙමාෙහාෙ� ඔබ වඩා� 
සැල��ම� �ය ��ෙ� 
��ාව රජ කර�මට ෙවරදරන 
අ�ගා�කය�ෙග� ය. 
ෙකාෙරානා කාලයෙ� කා� ෙතල 

��බඳ උ�හරණය 
පමණ� 

මතක 
තබා 

ගැ�ම ප්රමාණව� ය. ෙහළ ෙවදකම 
අ�ව ඕනෑම ෙබෙහත� සැක�ම 
සඳහා ���ත ක්රමෙ�දය� ඇත. 
පාර�ප�ක ෙහළ ෙව��ර� සහ 
ෙහළ ෙවදකම සහ ෙහදකම ��බඳ 
ප�ෙ�ෂකය� ඒ කට�� �� කර� 
ලබ�ෙ� �ය�ත ක්රමෙ�දයට 
අ�වය. එෙ� අෙ� ෙහළ ෙවදකෙ� 
රහ� ව�ෙටා� සහ ෙවද ක්රම ��බඳ 
අප ෙකාෙත�� අසා �ක ඇත. 
න�� ෙ� අප කතා කර� ලබන 
ෙවදකම ඊට හා�පස ෙවන��ව�.
ෙද�ය�ෙ� ෙ�� එක වර� �� 
ප�ව ෙලඩ ෙහාඳ ෙව�. ව�ර 
���යකට �වං කර�� ෙලාකෙ� 
ෙකාෙ� ��ය� ආ�රයාෙ� 
��ෙ�� සමනය කර�.

ඉ�ක� ��ව�� ඇණ ද�ව�ෙ� 
�ය� ෙරාග �රල�. කා�තාව�ෙ� 
රහ� ප්රෙ�ශ �ප�ශෙකාට ද�ව� 
ලබා ෙ�. ෙ�වා බැ� බැ�මටම 
අ��ක ෙබා� බව අප ද�නා �� 
අසරණ � ෙමාෙහාතක� අපද ෙ� 
වංච�කය�ෙ� �ලට හ��ය 
හැ�ය. එබැ�� ���ම� ඔබ 
ස���කව ෙ� ක�� ��බඳ 
සැල��ම� �ය ��ය. �ය�නා 
ෙකෙ� �ව� අස�නා ��ෙය� අසා 
���ෙය� �රණ ගැ�ෙම� ෙද�ය� 
�� කරන ෙද�ය�ෙ� ෙබෙහ� 
ජාවාර�කාරය�ට ඇඩ්ර� නැ� කළ 
හැ�ය.

ෙද�ය� �� ෙවන 
ෙද�ය�ෙ� ෙබෙහ�ෙද�ය�ෙ� ෙබෙහ�

ජාවාරමට 
ෙගා��
�ෙණා� 
ෙ�සතම 
ඉවර�

ආග�වලට 
�වා� ෙපාක� 

එකට ��න 
ෙහාර ෙව�� 
රට �රාම

කාලෙය� කාලයට අෙ� 
රෙ� ��ධ �� පහළ 
ෙව�. එෙ� ආර�භ වන 
�� කාලයාෙ� ඇවෑෙම� 
�මා ෙව�ෙ� �නා� 
ෙලස �� �නාශකා� 
අ���� ස��ය� අෙ� 
රෙ� ජනතාවට ��ණ 
කර ෙද��. අෙ� රෙ� 
��ධ කාලවල� පැ�� 
��ා ��වාසය�ද එෙලස 
�� හ� �ර��වම 
ජනතාව �ළා කළ බවට 
��� ෙලස �වා ���මට 
අව� ෙනාෙ�. ඒ 
තරමටම ජනතාව �ළා 
කළ ෙද�ය�ෙ� ෙබෙහ� 
ගැන කතා�දර ඉ�හාසය 
�රා ඕනෑ තර� අහ�නට 
ෙම�ම ද��නටද ලැෙ�.
ග�ව�� නාගය� ම��ම, 
ග�ව�� �ප ම��ම, 
ෙබාත�ව�� ෙත� ගැ�ම 
ෙම�ම තැ�� ෙග� 
පහ�� ��වක�ම ෙලස 
ෙලඩ �ව �ම ද�වාම ෙ� 
���� �ෙ� ��� රබ� 
ෙබාලයක ෙම� ව�� වර 
උඩ යට ය�.

සටහන  
ච�ර �තනා� බ�ඩාර
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පැ�ව�� �ය�ෙනම ��දර 
කලාව�. ව�ණ ගැළ�ම, 
ෙමා�තර ගැළ�ම, හැඩතල 
ගැළ�ම ආ� ෙ� �ය� ෙ� 
එකට එක� කරන ��දර 
��මාණයක අවසානය�. 

හැම�ම ද�න ෙ� ෙවන�ම 
ආරක ��දර�වය� ග�තාම 
ඇසට �ය�. �ත� �ර��ව 
��ෙය�. ඉ�� අ� අද පැ�ව�� 
(Patch Work) කලාෙ� ��දර 
��මාණය� ඉෙගන ග��. 
අෙ� ගෘහ�ය ෙකාෙහාම� 
කැමැ��ෙ� �ෙවස ල�සනට �යා 
ග�න. ෙකාෙ� �ය� ���� යම� 
��ෙවා� ෙ�ක අෙ� ෙගදරට� 
ෙහාඳ� �යලා �තනවා ෙ�ද? 
සා��ෙව� ස�� �ලා ග�නා 
යමකට වඩා ඔෙ� අ��ම �මවන 
��මාණය�� �ෙවස අලංකාර 
කර�න ලැ�ණම ෙකතර� ස�� ද? 
ෙ� ෙකා�පය, ව�ර ෙකා�පය, �ම 
��� තබා �තර හැඩවන  කෑම 
ෙ�සයට Coasters Set එක� 
අව�ම�. අ� අද එය පැ�ව�� 
ක්රමයට අලංකාරව මසා ග��. 

��මාණය කරග�නා ආකාරය 

පළ�ව ෙමා�තර ස�ත ෙර� 
ව�ගය� ෙගන 1 �පෙ� ප�� 
අඟ� 6 × අඟ� 1 3/4 ප්රමාණෙ� 

ෙර� ප�, එක ෙකාටසකට 4 බැ�� 
8� කපා ග�න.
�� පළ� ෙර� කැබ� 4 ෙගන 2 
�පෙ� ප�� ව�ණ සහ ෙමා�තර 
ගැළෙපන ආකාරයට තබා �ග 
අතට එ�ෙනකට ��� කර�න.
ඉ�ප� ඉ�� ෙර� ෙකාට� 4� 
2 �පෙ� ආකාරයටම �ග අතට 
��� කර�න.
�� ඔබ මසා ග� ෙර� ෙකාට� 
ෙදක සමච�රස්ර ෙකාට� ෙදක� 
ෙලස ඇ�. එම ෙර� ෙකාට� ෙදක 
ෙහා�� අය� කර�න. �� එ� 
සමච�රස්ර ෙර� ෙකාටස� ෙගන 3 
�පෙ� ආකාරයට �ෙකාණ හැඩ 
ෙදක� ලැෙබන ප�� මැ�� කපා 
ග�න. අෙන� සමච�රස්ර ෙකාටස 
4 �පෙ� ආකාරයට අෙන� 
පැ�තට කැ�ය ���. 
සමච�රස්ර ෙකාට� 
ෙදකම එකම පැ�තට 
කැ�ෙම� ෙකාළයක 
හැඩය ගැ�මට 
ෙනාහැ�ය.
ඉ�ප� පළ�ව කපාග� 
සමච�රස්ර ෙකාටෙ� 
1 සටහ� ෙකාට ඇ� 
(3 �පය) �ෙකාණ 
හැඩය, ෙදව�ව 
කපාග� සමච�රස්ර 
ෙකාටෙ� 4 සටහ� 
ෙකාට ඇ� (4 �පය) 
�ෙකාණ හැඩයට තබා 
5 �පෙ� ෙප�වා ඇ� 
ආකාරයට මසා 
ග�න.
ඒ ආකාරයට 
පළ� 

සමච�රස්රෙ� 2 සටහ� කර 
ඇ� �ෙකාණ ෙකාටස�, ෙදවැ� 
සමච�රස්රෙ� 3 සටහ� ෙකාට 
ඇ� �ෙකාණ ෙකාටස� ඉහත 
ආකාරයටම මසා ග�න.
�� ඔබට ෙකාට� ෙදක� 
ලැ� ඇ�. එ� ෙකාටස� ෙගන 
මැ�� පැ�� දමා අ� ෙර�ව�� 
ල��� තබා වෙ� මසා ග�න. 
ඒ ආකාරයටම අෙන� ෙකාටස� 
පැ�� සහ ල��� දමා මසා ග�න.
ඉ�ප� පැ�� දමා ල��� කරග� 
එ� ෙකාටස� ෙගන 6 �පෙ� 
ප�� ෙකාළයක හැඩය එනෙ� කපා 
ග�න. අෙන� ෙකාටස� එෙලසම 
ෙකාළයක හැඩය ලැෙබන ප�� 
කප�න.
�� Coaster එක තව� 
අලංකාරකර ගැ�මට ගැළෙපන 

ව�ණය�� වෙ� ප��� 
කරග�න. ෙ� 

ආකාරයට 
එකවර 

Coaster ෙදක� මැ�ය 
හැ��.
ඔබෙ� �ෙවස අලංකරණයට 
පමණ� ෙනාෙ�. ඔෙ� 
ෙයෙහ�යකට, �තව�යකට 
��ණය� ෙලස අලංකාරව 
අ�රා ��නැ�මට� ෙමය ඉතා 
ක�ම අ�කම�. 

හැ��.
ඔබෙ� �ෙවස අලංකරණයට 
පමණ� ෙනාෙ�. ඔෙ� 
ෙයෙහ�යකට, �තව�යකට 
��ණය� ෙලස අලංකාරව 
අ�රා ��නැ�මට� ෙමය ඉතා 
ක�ම අ�කම�. 

ෙකාළයක 
හැඩය ග� 
coasters 
set එක� 

සටහන  
���� 
�සාක�ණා



උපෙද�
ප්ර�ණ අ�ත� 

���� 
අෙයා�ා 

නානාය�කාර

පසන් නිෙවසට සිරියාව2023 - 01 - 16 17

ෙකාළයක ෙකාළයක 

පසන් නිෙවසට සිරියාව

ෙකාට� 8�

මස
ා 
ග
�
න

කපා 
ග�න

කපා 
ග�න

කපා ග�න

6"

01

02

(1)

(2)

03

05

06

134

කපා 
ග�න

(4)

(1)

04

(4)

(3)



ඡායා�ප  
   ශා� �ප�සර

ඇ�� සැප�ම  
   ��මා��, රාගම

හැඩගැ��ම  
   සැෙලා� ෙරා��, 
   ක�න

සටහන  
   ච�පා ව�ස�ෙප�ම
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ෙමා�තර ��පණ 
�ෙ�ත්රය ��බඳ කතා 
��ෙ��  අපට අමතක 
කර�නම බැ� ච�තය� තම� 
වාසනා ද�තනාරායන. ෙමා�තර 
��පණ ����යක ෙම�ම 
ෙමා�තර ��පණ ඇකඩ�ය� 
ඔ�ෙ� ෙමරට ����ය� 
ජා��තර ��� සඳහා ෙමෙහය 
� ����ය� � ඇය රංගන 
����ය� ෙල�� ද ෙ� �ෂක �� 
සත� �ළ ෙනාමැෙකන නාමය� 
ස��හ� කළාය. 

ෙ� වන�ට �ය සැ�යා ර�ක 
සමඟ එක�ව V & R Group න�� 
�ාපාරය� ඉතාම� සා�ථකව 
පව�වාෙගන යන ඕ ෙසා�� 
�ය�යකෙ� ආදර�ය මව�. ෙමවර 
ත�� ‘අ�ම� - �ව�’ �ෙ�ෂාංගය 
ෙවත ඇර�� ලබ�ෙ� වාසනා සහ 
ඇයෙ� �ය�ය �හාරා. 

ඉ�� වාසනා ෙකාෙහාමද? ෙ� 
දව�වල ෙමාකද කර�ෙ�

“අ� ස��� සහ �ෙව� ඉ�නවා. 
උ�සව කාලය�ෙන ගත�ෙ�. 
ඒ �සා �ෙනාදෙය�ම� දව� 
ෙග�ෙ�. ප��ය මාසෙ� අෙ� 19 
වැ� �වාහ සංව�සරය� ��ණා. 
ඒ ෙව�ෙව� උ�සවය� සං�ධානය 
කර�න ෙවෙහ�ණා.ෙකාෙහාමට� 
ඉ�� වාසනා, ර�ක සහ �හාරා 
�ය�ෙ� හ�ම �ෙනාදකා�, 
කාට� ��හැරය� නැ�ව ඉ�න 
ප�ල�ෙන.” 

එෙහන� න�ත� ස�වට 
සමර�න ඇ�. 

“ඔ� ඔ�. මම ෙබෟ�ධ �ණාට ර�ක 
��� බැ�මෙත�ෙන. ඒ �සා අ� 
න�තල වාෙ�ම ෙවස�, ෙපාෙසා�, 

අ��� 
ෙ� �ය�ලම 
සමරනවා. අ� ප��යට වාෙ�ම 
අ�වා�යෙය�ම ෙපායට ප�ස�� 
යනවා. �� පහන වාෙ�ම ෙ���මා 
ෙව�ෙව� පහන� අෙ� ෙගදර 
��ෙවනවා.“ 

ඔයාලාෙ� ආදර �ය�ය �හාරා 
�� ෙසා�� �ව�ය�.

“�හාරාට �� වයස අ��� 16 �. 
එයා ල�ඩ� O/L කරලා �� අෙන� 
�භාගය සඳහා ��න� ෙවනවා. 
ඊට අමතරව අෙ� R & V Group 
එෙ� වැඩ කට�� වලට� ස�බ�ධ 
ෙවනවා. �ෙ�ෂෙය�ම ෙ� �නවල 
අෙ� ඉ���� �ාපෘ�ෙ� කට�� 
ෙසායා බලා ෙමෙහයව�ෙ� �හාරා.”

�හාරා ෙමා�තර ��පණ 
වැඩවලට ස�බ�ධ ෙව�ෙ� 
නැ� ද?

“මෙ� ස�බ��කරණ වැඩ 
කට�� කර�ෙන �හාරා තම�. අෙ� 
ෆැෂ� ෙෂා එෙහම ෙසායා බලලා 
ෙලා� සහෙයාගය� ලබා ෙද�ෙ� 
� තම�. ෙකාෙහාමට� �හාරා �ං� 
කාෙ� ඉඳ�ම මෙග�, ර�කෙග� 
වැඩවලට අ�� සහෙයාගය� ෙදන 
ද�ෙව�.”

ඒ �ය�ෙ� ෙගදර ෙ�ෙ� 
වැඩවලට� උද� කරනවාද?

“අෙ� ඔ�. මම ඒ හැමෙ�ම 

�ං� කාෙ� ඉඳ� එයාට �� 
කළා. �හාරාට හ�ම රසට කෑම 
හද�න ��ව�. පැ�තා, ����, 
ෙ�� වාෙ� ෙ�ව� රසට හදනවා 
�තර� ෙනෙම� හ�ම ල�සනට 
��ග�ව�න� එයා උන���. 
එයා උයන ��න ෙවලාවට අ�ට 
��තැ�ෙගය තහන�. ඔ�ෙකාම 

ල�සනට ලැහැ�� කරලා ��� 
���න තම� අ�ට කතා 

කර�ෙන.“
ඒ �ය�ෙ� වාසනා 

වාෙ�ම ඔයාෙ� �ව� 
හ�ම ස��� ඉ�න 
කැමැ� ෙකෙන�.

“ස�ත��ම. 
අ� යා�ෙවා 
��ෙදෙන� 
වෙ� තම�. 
��ම ස�ට�� 
ෙ� ෙගදර �ව� 

ෙව�ෙන. අ� 
අතර තර�� වචන 

�වමා� ෙව�ෙන 
නෑ. ආදරය, �නාව, 

ස�ට ��� ප�ල�. 
��ෙදනාම එක� ෙවලා 

තම� හැමෙ�ම �ලෑ� 
කර�ෙන. ඒවාෙ� ෙවලාවට 

�ව අ� අ�� ෙවන වැ��� පවා 
ෙප�නලා ෙදනවා. “අ��... තා�� 
ෙ�ක කර�න එපා. එතෙකාට ෙ� 
වාෙ� ප්ර�ඵල ලැෙබ�“ �යලා. 
අ�ට ෙලඩ�, �ක�, අපහ�තාවය� 
�ෙණා� �ව එහාට ෙමහාට දඟලලා 
ෙබෙහ� ෙහායනවා. �ෙ�ෂෙය� 
ර�ක �ාපා�ක කට�� එ�ක 
ආත�ෙය� ඉ�න ෙවලාවට �ටා� 
ගහලා �ං� �යලා. �ෙනාදෙය� 
ඒ ගැට� මඟ හැර�ෙ� අ�� 
ද�ෂතාවය� �හාරාට �ෙයනවා.“ 

තම�ෙ� ආදර�ය �ය�ය ගැන 
වාසනා ෙ� ��හට කතා කර��, 
�හාරා එ�ක� �ං� කතාබහක 
�යැෙළ�නට අපට ��ණා. 

�හාරාෙ� අ�මා �ය�ෙ� අෙ� 
රෙ� ජන�ය ෙමා�තර ��පණ 
����ය�. ඒ ��බඳ ඇකඩ�ය� 
පව�වාෙගන �ය ����ය�. 
ඇයෙ� අ�පාෙ� ගම� කර�න 
කැමැ�ත� නැ�ද?

“ෙමා�තර ��පණ �ෙ�ත්රය 
සඳහා න� �ර�තරෙය�ම 
ආරාධනා ලැෙබනවා. ඒ� 
ඒ ��බඳ මෙ� ෙලා� 
කැමැ�ත� ෙහා උන��ව� 
නැහැ. �ං� කාෙ� � න� 
අ�මා �සා ෙපා�ඩ� ඒ 
සඳහා සහභා� �ණා. 
�ගටම එ� �යැෙළ�න 

කැමැ� නෑ. ඒ� අ�මා න� �ය�ෙන 
�ෙනා�ංශය� ��හටව� කර�න 
�යල�. ඉ��යට ඒ ගැන �තලා 
බල�න ඕෙ�.“

ඒ �ය�ෙ� ජන�ය ච�තය� 
ෙව�න කැමැ� නෑ.

“අෙ� නෑ. මම සාමා� ��හට 
�ව� ෙව�න� කැමැ�. �ං� කාෙ� 
ඉඳ�ම මම ආස �ෙ� කාෙගව� 
අවධානයට ෙයා� ෙනාවන සාමා� 
ද�ෙව� ��හට ෙ� ��තය 
���න�.“

ඔයාට රසට උය�න� ��ව�� 
ෙ�ද?

“අ���, තා��� මම උයන 
කෑම ක�න හ�ම කැමැ��. රස� 
�යනවා. ඉ�� අ�� �යලා �� 
��හට තම� මම උය�ෙන. කෑම 
රස න� ඒ අගය ��ම ය�න ඕෙ� 
අ�මාටම තම�.“

ෙමානවාද ඔයාෙ� �ෙනා�ංශ.
“මම �ටා� ගහ�න හ�ම ආස�. 

ඒ වෙ�ම �ං� �ය�න� කැමැ��. 
යා�ෙවා එ�ක එක� ෙවලා ෙ�� 
ගහ�න, කා�� බල�න වෙ�ම 
අ���, තා��� එ�ක �රත� 
ෙව�න� මම තවම� ආස�.“ 

ඔයාෙ� අනාගත බලාෙපාෙරා�� 
ගැන� �ය� ෙ�ද?

“කාලය� මම ආසාෙව� ��ෙ� 
�ෙ�ශගත ෙව�න�. ඒ� අ���, 
තා��� ඒකට ස�� �ෙ� නෑ. 
ෙමාකද එයාලට මම ද��ෙන 

නැ�ව ඉ�න අමා���. ඉ�� 
�� මම තා��ෙ� �ාපාර වැඩ 
කට�� වලට ස�බ�ධ ෙවලා වැඩ 
කරනවා. අ�මාෙ� වැඩ කට��� 
ෙහායලා බලනවා. ෙකාෙහාමට� 
ඉ�� ඒ ෙද�නම කැමැ� මම ෙ� 
�ාපාර කට�� බලාෙගන සමාජයට 
වැඩ�යක ද�ෙව� ෙවන එකට�. 
හැම ��ෙසම �ය�ෙන හැෙමාම 
ගැන ෙහායලා බලන, හැෙමාම 
ආදරය කරන ආදර�ය �ෙව� 
ෙව�න �යලා.”

 

�ය�යකට ��තය �යාෙදන එක
අ�මාෙ� වග�ම�

වාසනා ද�තනාරායන

සාමා� ��ෙ�ට මාව 
�� කෙ� මෙ� අ�මා

රෙ��ද්ර �හාරා



සටහන  
   ආ��වා�� 
   ෙහ��ආර�� 
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තැ�ප� � ෙසාබාව�� 
��ත �ෙ� භා�යට ඔබ� 
��ක� �ය��ය� ද? සෙ� 
ෙප�ම ෙහව� ඡ� ක�ා�ය 
�ව�ය�, කා�තාව� වන 
ඔබව ල�සන කරනවා පමණ� 
ෙනාව �ෙරා� තැනැ��යක ද 
කරව�.

ඡ� ක�ාණය ෙහව� 
පැහැප� සම අ�� සම�, ෙරා� 
සම� බවට ප� කර�ෙ� ච�ම 
ෙරාග�.

ඉතා ඈත අ�තෙ� පට� 
��සාෙ� බා�ර �ව�පය, 
�යක�බව ෙකෙර� �ෙ�ෂ 
අවධානය� ෙයා� ෙකාට 
�ෙ�. අදට� ඉ��යට� එය 
එෙ�ම පව��. �යක�බව, 
පැහැප�බව, �ෙරා�බව.... 
ෙ� ආ� ෙ� ර� පව�ෙ� 
සෙ� �වභාවය මත�. අකලට 
�සෙක� පැ�ම, �ස ෙක� 
ගැල� යෑම යනා�ය� සම 
ආ�තවම ��ව�න�. සම 
�� බ�� ෙතාර�ම සෙම� 
�වභා�ක ව�ණය, සෙම� 
ෙතතමනය, ���� බව හා 
ෙරාගව�� යන �ය�ම කාරණා 
මත බා�ර �ව�පය ෙහව� 
�යක� බව ර� පව�.

ආ��ෙ�ද ෛව� ��වට 
අ�ව බා�ර හා අ��තර  
�ෙරා�බව, �යක�බව �ක 
ගැ�මට  �� ��තයම පව�වා 
ගැ�මට ඕජ� නැමැ� 
ධා�ෙ� මනා �යාකා��වය 
ඉතාම� වැදග� ෙ�.

�යක� බව 
පව�වාෙගන යෑමට 
ශා��ක ෙසෟ�ය 
ෙම�ම මාන�ක 
ෙසෟ�ය ද 
එකෙ� බලපා�. 
මාන�කව ෙරා� 
�ම ��බඳ අප 
එතර� ෙනා��ව� 
එය ���� ව�ෙ�  
��ෙණ�; ඇ�ව��. 
එය ෙනා��ව�වම 
ෙවන ෙදය�. එෙ�ම 
සම අවල�සන �, සම 
�ය� �, අ�� පැහැය� 
ග�. පැහැප� බව නැ�ව 
ය�.

මාන�ක ෙසෟ�යට 
හා� කරන ෙක්රාධ, 
ෙශාක, බය යන 
ෙද�� ෙතාර 
�ම� ආ�ා��ක 
�ණෙය� ���� 
�ම, �තකර 
ආහාර 
ලබා 

ගැ�ම, �තකර �ායාමවල 
ෙය�ම, ෙයාග �ායාම ��ම, 
���� ප�සරවල ඇ��ම, වැ�, 
ගංගා, �ය ඇ� ආ�තව ��ම 
වැදග� ෙ�.

ආ��ෙ�ද ෛව� ��ව �ළ 
�යක� බව පව�වා ගැ�මට 
��ධ �පලාව� ක්රම භා�ත 
කර�. ආ��ෙ�දයට අ�ව ෙමය 
�� කර�ෙ� �යවර ��පය� 
ඔ�ෙ� �.

 * ��ට�න -  එන� සෙ� 
    ඇ�වන ��ධ ච�ම ෙරාග  
    නැ� ��ම 

* ක���න සෙ�  ඇ�වන   
   කැ�ම නැ� ��ම

* වයඃ�ථාපන (Antiaging) 
   එන� වය�ගත �ම�  
   සමඟ ඇ�වන වයසක 
   ෙප�ම නැ� ��ම

 යන කාරණා යටෙ� 
��ගලය�ෙ� බා�ර ෙප�ම 
මනාව පව�වාෙගන ය�.

ඉහත කාරණා ඉ�ට ��මට 
කහ, වැ� මදට, ඉර��, 

��හ��, ෙන��, ෙකාමා�කා, 
ර� හ��  ආ� ඖෂධ ව�ග 
�ශාල සං�ාව� ෙයා�ග�.

ෙරාගව�� ෙතාරව සම 
����ව, �යක�ව තබා 
ගැ�මට ආහාර ම�� ද 
�ශාල ක�ත�ය� ඉ� ෙ�. 
ප්ර� ආහාර සංක�පය ��බඳ 
සැල��ම� �ය ���. එෙම�ම 
ආ��ෙ�ද ෛව� ��ෙ�  
හ��වාෙදන පංච ක�ම 
ප්ර�කාර, රසායන ���සාව 
අ�ගමනය ��ෙම� ද �යක� 
බව �කගත හැ� ෙ�.

සම ය� අෙ� ශ�රෙ� 
�ශාලතම ඉ��ය�. පංෙ���ය 
සංෙ��තාව� හ�නා ග�නා 
�ශාලතම ඉ��ය� සම ෙ�. 
ආ��ෙ�ද �පලාව� ය�  
අද සමාජෙ� ප්රච�තව පව�න 
සාමා� �පලාව�  ක්රමය 
ෙනාවන බව තබා ගත ���. එය 
��ගලය�ෙ�  �ෙරා� ෙප�ම, 
�යක� බව, ෙපෟ�ෂ�වය හා 
කැ� ෙපෙනන බව ලබා �ය හැ� 
��ෙ�ෂ ප්ර�කාර ප�ධ�ය�.

සෙ� �වභාවය, �ප 
�වභාවය අවල�සන කරන සම 
��ක ෙකාට හටග�නා ෙරාග 
��ඨ ෙරාග�. ච�මය ආ�තව 
හටග�නා ෙ� ��ඨ ෙරාග  
��ෙ�ෂ � ව��කරණය� 

යටෙ� ෙප�වා ෙද�. ඒ 
අ�ව මහා ��ඨ 7� හා 

��ද්රෙරාග 11� ෙලස  
��ඨෙරාග 18 යටෙ� 

ව��කරණය ෙකාට 
�ෙ�.

තරම� ද��, 
�ව ��මට 
අපහ� ෙහා 
අපහ�ෙව� 
�ව කළ 
හැ� ��ට 
ෙරාග මහා 
��ඨ ෙරාග 
යටතට 
ගැෙ�. 

��ද්ර ��ඨ 
ෙරාග �� 
��ඨ ෙරාග 
ත��වය� ය.  
�ව කළ හැ� 
ඒවාය. ෙ�වා 
එ�ෙන�� 

ෙව�කර හ�නා 
ගැ�ම තරම� 

අපහ��.  

ඒ අත�� �තර ද�නට ලැෙබන 
��ඨ ෙරාග �ස� �ෙ�.
* ෙපා� කබර ෙහව� 
   ��භ ෙරාගය 
   (Csoriasis)
* �� කබර ෙහව� 
   ශ�ත්ර(Vitiligo)
* ද� ම�ඩල 
   ��ට (Ring 
   Worm)
* �චා��කා (Dry/ 
Wet 
Eczema)
* �ද්ර� (Abcess)

* ගජ ච�ම - සම �� � ක� � 
   අ�ය�ෙ� සම ෙම� 
   ෙගාෙරා� වන ත��වය
* ��ම - අ�හ�

* ��ණ -��ෙහා�
* �ංග - සෙම� ක� පැ�ල� 

   

ම��ම 
(Melasma)-  
   ��ෙ� ෙදපැ�ෙ� පැ�ල� 
   ෙදක� ම�වන ත��වය�.
* අකාල ප�ත -  අකලට 
   �සෙක�  පැ�ම *අකාල 
   ව�ත -අකලට �සෙක� 
   වැ�ම *�වා�

 �ඩකා - ��ලෑ 
ෙමම ෙරාග ත��වය� 

අද සමාජෙ� වඩා� ප්රච�ත 
��ඨෙරාග බවට හ��වා �ය 
හැ��. ෙමම ෙරාග ත��ව 
��බඳ ෙවන ෙවනම ඉ�� 
ස�වල� හ�නා ග��.

සම වනසන 
ච�ම ෙරාග

ආ��ෙ�ද 
ෛව� ��වට 
අ�ව බා�ර හා 

අ��තර �ෙරා�බව, 
�යක� බව �ක 

ගැ�මට  �� ��තයම 
පව�වා ගැ�මට ඕජ� 
නැමැ� ධා�ෙ� මනා 

�යාකා��වය ඉතාම� 
වැදග� ෙ�.

උපෙද� : 
ආ��ෙ�ද 

ෛව� 
�ලා �ෙ�ර�න

�ං� �ං� ක්රමව�� සම පැහැප� කරග�ෙ� ෙම ෙහම�



ම� �ය�ෙ� අ� හැෙමාම ආස 
කරන �ෂයය�. ෙහාඳට ��� ම� 
සහ ල�සන ෙකාළ පාට ප�සරය, 
සාංකාව ස��� කරව�න වෙ�ම 
ෙසාබාදහම� එ�ක සැහැ��ෙව� 
ස�බ�ධ ෙව�න ෙලා� උද�ව� 
ෙවනවා. වඩා�ම වැදග� ෙ� තම� 
ම� වගාව ��� වග�ම සහ 
ඉව�ම උග�වනවා. ඉ�� ම� 
වැ�ම ගෘ��ය�ට න�  ෙහාඳ 
�ෙනා�ංශය� ෙව�. ෙලාකෙ� ��ධ 
ව�ගෙ� ම� ඕනෑ තර� ��ණ� 
ෙ�ශ��ක සහ පා�ස�ක ෙ�� මත 
ර�� රටට වගා කළ හැ� ම� ව�ග� 
ෙවන�. 

ෙබාෙහා ෙදනා කතා බහ කර�ෙ� 
ෙගව�ෙ� වැ�ය හැ� ම� ව�ග 
��බඳව�. න�� අද අ� කතා කර� 
ම� ව�ග බ�� ගතව පමණ� ෙනාව 
ජලෙ�� ෙහා�� වැෙඩනවා. ම� 
වගාවට මෑතක� පැ�� ෙ� ඇ�ව�� 
�ලා�� එෙහම නැ�න� ප�� 
�වභාවෙය� �� ජලජ ශාක ගැන 
උන��ව� ද�වන ඔබට ෙ� ඉ� සහ 
උපක්රම ෙගාඩ� වැදග� ෙ��. 

ජලජ ශාක �ලයට අය� ඇ�ව�� 
�ලා�� මා� ටැං� අලංකරණයට 
වෙ�ම බ�� ගත වගාවකට� 
ඉතාම ෙයා��. මා� ටැං� ප�ල 
අලංකරණය සඳහා ෙයා� ගත 
හැ�ෙ� ෙ� ඇ�ව�� ව�ගෙ� 
�ලා�� ව�ග පමණ�. ඇ�ව�� 
�ලා�� ව�ගෙ� ශාක ඉතා පහ�ෙව� 
මැ� ෙහා �ෙම�� බ��ගතව වගා 
කර ගත හැ��. ෙමම ව�ගෙ� ශාක 
ෙබාෙහා ප්රමාණය� ��ණ� ලංකාෙ� 
පා�ස�ක සහ ෙ�ශ��ක ත��ව 
මත වගා කළ හැ� ව�ග ��පය� 
පමණ�.

ලංකාෙ� වගා කළ හැ� ඇ�ව�� 
�ලා�� අත�� Rotal macrandra 
red mini, Nymphoides 
hydrophylla, Bacopa 
myricoides, Ludwigia mosaic, 
Mini Hair grass, Frogbit, 
Lobelia chinesis, Hydrocotyle 
vuglaris, Bacopa Caroliniana, 
Ludwigia inclinata, 
Myriophillum tuberculatum, 
Black magic, Coffee cup ව�ග 
අය� ය.
ෙ� �ය�ම ව�ග ශාක පත්රවල 
පැහැෙය� ෙප��� ෙවන� ය. හට 
ග�නා ම� ද ව�ගෙය� ව�ගයට 
පැහැෙය�, හැඩෙය� ෙවන� ය.
එෙ� �ව� ෙ� �ය�ම ඇ�ව�� 
�ලා�� වගා කර�ෙ� එකම 
ආකාරයකට �ම �ෙ�ෂ�වය�. 

ඇ�ව�� �ලා�� වගා කර�ෙ� 
ෙමෙහම� 

ඇ�ව�� �ලා�� ය� අලංකාරව 
ප�� ආකාරෙය� වැෙඩන අලංකාර 
ම� ස�ත ජලජ ශාක �ෙ�ෂය�. 
ප�� ආකාරෙය� වැෙඩන �සා 
ගැ�� පැත�, ��� ර�ත බ�� 
ෙතාරා ගැ�ම ඉතා වැදග� ෙ�. වගා 
��මට ��� ෙව� මඩ�. ෙග��ෙ� 
සාමා� පසට ෙත� කරග� 
ෙකා�ෙපා�� එ�කර ගැ�ෙම� වගා 
මා�ට ��� ෙ� ෙව� මඩ සකසා ගත 
හැ��. ඇ�ව�� ව�ගෙ� ශාකවල 
හට ග�ෙ� ��� �ල ප�ධ�ය�. 

එව� �ල ප�ධ�යකට වඩා ෙයා� 
ව�ෙ� ෙව� මඩ�. 

බ�න සකසා ග�නා ආකාරය 

ඇ�ව�� �ලා�� ව�ග �ය�ලම 
පැළ �ම �� ව�ෙ� අ� ම��. 
න�� Coffee cup සහ Black 

magic වැ� හබරල �ලෙ� 
ඇ�ව�� ශාක ව�ධනය කර 
ග�ෙ� පැළ ���ෙම��. 
එවැ� ශාක සඳහා ෙව� 
මඩ අව� නැත. සාමා� 
ර� පස �ව ද ෙයා� ගත 
හැ��. පළ�ව ඇ�ව�� 
�ලා�� ව�ගය, �ශාලව 
ව�ධනය කර ගත හැ� මැ� 
ෙහා �ෙම�� බ�න� ෙතාරා 
ග�න. ඉ�ප�ව එය තැ�මට 
��� �ථානය� සකසා 
ග�න. ඇ�ව�� �ලා�� 
ව�ගය ���මට ග�නා 
බ�ෙ� භාගය� �ෙරන 
තරමට ෙ� ෙව� මඩ �රවා 
ග�න. ඉ�ප� ඔබ කැමැ� 
ඇ�ව�� �ලා�� ව�ගයක 
අ� ��පය� අඟල� පමණ 
පසට යට වන ෙ� එක ළඟ 
��වා ග�න. ෙ� අ� එක 
ළඟ ���ෙම� ප�රක 
ආකාරෙය� අලංකාරව 
ව�ධනය ෙ�. �� ෙමෙලස 
සකසා ග� බ�න 75%� 
පමණ �� එ�ය ලැෙබන 
�ථානයක තබ�න. 
ඇ�ව�� �ලා�� ව�ගවල 
ව�ධනය අෙන� ශාකවල 
ව�ධනයට වඩා ෙ�ගව� ය. 
�න ෙදක� වැ� කාලය� 
�ළ � ශාකෙ� �� ඇ�ම 
�� ෙ�. 

ෙපාෙහාර භා�තය 
ඕනෑම ශාකය� ඉ�ම�� 
වැ�මට න� ෙපාෙහාර 
ෙය�ම අ�ව� ෙ�. 
ඇ�ව�� �ලා�� සඳහා 
ද ෙපාෙහාර ෙය�ම ��� 
සා�ථක ම� ස�ත ශාක 
ලබා ගත හැ��. ඒ සඳහා 
ස� ෙදකකට වර� �� 
කැට ෙපාෙහාර එ� ��ම 
ෙයා� ෙ�. 

ක�පා�ව සහ නඩ��ව 
ශාකයක පැවැ�මට 
ක�පා�ව අ�ව��. න�� 
ඇ�ව�� �ලා�� ව�ගවල 
ක�පා�ව තරම� ෙවන� 
ය. මැල� ��ව�ණ වන 
ෙකාළ ඉ� ක�ර�� කපා 
ඉව� ��ම ෙමම ශාකවල 
ක�පා�ව�.
ෙ� ව�ගෙ� ශාක 

සැම �ටම ප�ර� ආකාරයට 
පව�වා ගත �� �සා ශාක 
අතර �ඩැ� හට ෙනාග�නා 
ෙලස ශාක ප�ර �ක බලා 
ගැ�ම වැදග�. �ඩැ� 
ම�වන තැ�වලට අෙන� 
ශාකවල අ� නැ�ම, අ�� 
ශාක ළං කර�� �තර 
�තර සැක�ම කළ ���. 
ෙමම ව�ගෙ� ශාකවලට 
ෙපාෙහාර ෙයා� ස�ය� 
�ය �ට ම� හට ගැ�ම 
�� ෙ�. න�� Frogbit, 
Rotala nanjenshan, 
Rotala mexicana, 
Red root floater වැ� 
ව�ගව� ම� හට ගැ�ම �� 
ව�ෙ� ඍ�වලට අ�වය. 
ඒ �සා ඒ එ� එ� ම� හට 
ග�නා කාල �මාෙ�� ම� 
හට ගැ�ම �� ෙ�. 

ෙලඩ ෙරාග 
ඇ�ව�� ශාක ව�ගවලට 
ඇ��ය හැ� ෙලඩ ෙරාග 
��පය�. ම�ටා හා�ය 
ඉ� එ� ෙරාගය�. ම�ටා 
හා�ෙ�� ��� පැහැ ෙපා� 
පබ� වැ� ස�� �ෙ�ෂය� 
මෙ� න�ෙ� සහ නාර� මත 
��ය හැ��. ම�ටා�� ෙ� 
ශාකෙ� �ෂ උරා �ම �සා 
ශාකෙ� ෙකාටස� පමණ� 
මැල�ම සහ ශාක කඳ �ය 
�ම, ෙපාෙහා�� හැ�ම, 
ෙපාෙහා�� ඇඹ� හට 
ගැ�ම වැ� ල�ෂණ ��ය 
හැ��. ඇතැ��ට ශාක 
පත්රවල �� පැහැ �ං� හ� 
හට ෙගන ඇ� ආකාරයට 
�� ��� ��ය හැ��. 
ඒවා අ�� �ප�ශ කළ �ට 
අතට ගැල� එන ආකාරය� 
ද��න ��ව�. ෙමවැ� 
ත��වයක� එම �ථානෙ� 
අ� කපා ඉව� කර එම 
�ථානය ෙද�� 
වර� ෙසා� 
කැ�ටා� වැ� 
��ර නාශකය� 
ෙයාද�න. 
��ම�� 
ආසාදනය අෙන� 
ෙරාගය�. එම 

ෙරාගෙ�� ශාක පත්ර ��පස 
��ම�ණ� ස�ත �� පාට 
ප�ඩ� වැ� �ඩ� පැ�ර 
�ය ආකාරය� ��ය 
හැ��.  එ�� ��ම�� 
නාශකය� ෙලස ඇ�ටාරා 
නාශකය ෙයාද�න ��ව�. 
�� එ�ය පව�න ෙවලාවට 
ෙ� නාශක ඉ�ම�� වා�ප 
වන �සා උ�සන 9ට ක�� 
ෙහා සවස 5� ප� ෙය�ම� 
��� ව�ෙ�. 
වගා බ��වල �ට� ෙ� 
ඇ�ව�� �ලා��ව�� 
ෙග��ල පමණ� ෙනාව 
�ෙව� ඇ�ළ� අලංකාර 
කර ගත හැ��. ඒ වෙ�ම 
බ��වල ව�ධනය කරග� 
ෙ� පැළ, මා� ටැං� 
අලංකරණය සඳහා ෙයා� 
ගත හැ� �සා ඔෙ� මා� 
ටැං�යට� ෙ� ඇ�ව�� 
�ලා�� එ�කර ග�න.

ඇ�ව�� 
�ලා�� 

�ෙවසට ��කත කැ�දන

සටහන  
���� �සාක�ණා

ඡායා�ප  
   ගයා� ���ක

උපෙද�  
ජලජ ශාක ��බඳ 

ප�ෙ�ෂක 
සඳ� �සානායක
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 රස �ණ ෙගන එන  Seafoodෙගදර  හැෙමාටම
අ�� අ�� කෑම ව�ග වල රස ���න අ� ෙකා� ක��� කැම��. ඒ� ඉ�� 

ෙ� කාෙ� එෙහම ෙදය� ගැන ෙදපාර� �� පාර� �ත�නට ෙවනවා. අෙ� 
�ෙයන �ද� ප���යට ගැලෙපන ප�� කෑම �ම �ණ� �මා කර�නට 
��ධ ෙවලා. ඒ ෙකාෙහාම �ණ� �ෙ� හැ�යට � �� රස���න කැම� 
ඔබ ෙව�ෙව�� අද ප්ර�ත රස කෑම අ�ෙ�කය ෙව� ව�ෙ�. ෙම� 
�ෙ�ෂ�වය ඕනෑම ෙකෙන�ට ඉතා පහ�ෙව� අ� �දලට ෙමම ආහාර 
සා� ගැ�මට අව� අ�ද්ර� ෙවළඳෙපාෙළ� �ල� ගත හැ� �ම�. 
සා� ගැ�ම� හ�ම පහ��. ඉ�� restaurant ෙනායා ��� රසය 
�ෙවෙ� ��තැ�ෙග��ම ඔෙ� ආදර�යය� ෙව�ෙව� ෙම�න 

 pasta ක�න කැම� 
හැෙමාම ෙව�ෙව� ෙ� ෙගන 
එ�ෙ� රසම රස seafood 
pasta සා�ග�නා පහ�ම 
ක්රමය�.
�ෙ�ෂෙය�ම ෙමය 
ෙපා��ත� ෙව�ෙව� රස 
ග�ව�නට හැ��.
කෑම ප්ර��ෙ�ප කරන 
ෙපා��තා ෙ� pasta එක 
න� ඉ�ල ඉ�ල ක�.

අව�ය ද්ර�

මා� ග්රෑ� 50 � 
ඉ�ස� ග්රෑ� 50�
��ල� ග්රෑ� 50 � 
�ඩාවට කපාග� � �� 
ග්රෑ� 30� 
�ඩාවට කපාග� ���� 
ග්රෑ� 15�
පැ�ටා ග්රෑ� 200�
කෑ� ��� ග්රෑ� 10� 
කර�ංචා ග්රෑ� 4� 
මා� ��� ග්රෑ� 5�
 කැර� ග්රෑ� 25 � 
�� ෙකාළ ග්රෑ� 40 �
 �� ග්රෑ� 20�

 �� ග්රෑ� 10�
 ග���� ග්රෑ� 10�
 එළව� ෙත� ග්රෑ� 10� 
ත�කා� ග්රෑ� 25 �
��තර 2 �

�සග�නා ආකාරය
පළ�ෙව� පැ�ටා ග්රෑ� 
200 ෙහා�� ත�බා ග�න. 
ප�ව භාජනය� �ප තබා 
එයට එළව� ෙත� දමා 
ග�න. මද� ර� ව�නට 
තබ�න.ර� � ප� එයට 
මා� ඉ�ස� ��ල� 
සහ �ඩාවට කපාග� 
� �� ���� කර�ංචා 
එක� කර�න. �� එයට 
කැර�,මා����,ත�කා�, 
�� සහ ග���� �ව�පය� 
දමා ෙහා�� ෙත�පරා� 
කරග�න. ඉ�ප� එයට 
��තර එ�කර ග�න .ඊට 
ප�ව cooking cream 
එක� කර මද ෙ�ලාව�� 
කපාග� �� ෙකාළ සහ �� 
එක� කර අ��ත� සඳහා 
��ග�ව�න.

අව�ය ද්ර�

පි� ග්රෑ� 150 
ගා ග�නා ලද ෙපා� ග්රෑ� 50 � 
�� ග්රෑ� 10� 
ෙ��� ප�ඩ� ග්රෑ� 5�
�� ග්රෑ� 10�
එළව�ෙත� ග්රෑ� �� �ට� 30� 
ජලය අව� ප්රමාණයට 
ඉ�ස� ග්රෑ� 50 �
��ල� ග්රෑ� 50 �
මා� ග්රෑ� 50� 
�� ග්රෑ� 30�
���� ග්රෑ� 10
ත�කා� ග්රෑ� 60� කර�ංචා ග්රෑ� 5� 
�� ග්රෑ� 100
කෑ� ��� ග්රෑ� 10 ත�කා� ෙසා�  
���ට�15 � 
ඔ�ගාෙනා ග්රෑ� 2

�සග�නා ආකාරය
 ප්රථමෙය� භාජනය� �ෙගන පි�, 
ගා ග�නා ලද ෙපා�, ෙ��� ප�ඩ�, 
�� ��,එළව� ෙත� සහ ජලය අව� 

ප්රමාණයට දමා ෙමා�ය සා�ග�න. 
ඉ�ප� එය �නා� �හ� පමණ 
පෙස�� තබාග�න. ප�ව එය 
ග්රෑ�100 පමණ කැබ� වලට 
ෙව�කර ග�න. භාජනය� �ප 
මත තබා එයට එළව� ෙත� දමා 
ග�න. ෙසා� ග�නා ලද  ��ල�, 
මා�, ��, ����, කර�ංචා, 
කෑ� ��� සහ �� �� ත�කා� 
දමා �නා� 5� පමණ ෙහා�� 
���නට හ��න. ඉ�ප� එයට 
ඔ�ගාෙනා සහ ත�කා� ෙසා� 
එක� කර මද ෙ�ලාව� තබා 
�ෙප� අ�� කරග�න. කැබ�වලට 
ෙව� කරග�නවා ලද ෙමා�ය 
rolling �� එක� ආධාරෙය� 
ර�ම� වන ෙලස සා�ග�න. 
ඉ�ප�ව සා�ග�නා ලද ��� 
�ශ්රණය ෙමා�ය අ�රවා ග�න.
අ�රා ගැ�ෙම� ප�ව කැබ�වලට 
ෙව� කරග�න. �� �සා එක මත 
තබාග�න ඉ�ප�ව ෙස��ය� 
අංශක 160 උ�ණ�වෙ� �නා� 
ෙ�ළහ� පමණ ���නට හ��න. 
�� කැබ�වලට කපා අ��ත� 
සඳහා ��ගැ��ය හැ��.

ඉ��ප� ��ම:-
  ප්ර�ණ �පෙ��

��� 
ඕපාතආර�� 

ඉ�ෙසා �ශ්ර 
ෙපා� ෙරා� �සා

� කෑමට 
මා� පැ�තා
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�වයං ��යාෙව� අත�ට ස� කරගැ�මට  
කැමැ� කා�තා ඔබ ෙව�ෙව�ම ත��, 
��පව� සහ  එ�.එ�.ෙ�. �ලා�� න�ස� 
එ�ව සං�ධානය කර� ලබන ඇ���ය� 
සහ ඕ�� වගාව  ��බඳ ෙනා�ලෙ� 
පැවැ�ෙවන වැඩ��ව 2023 ජනවා� මස 29 ඉ�� ෙපරව� 8.30 
�ට ෙද�වල එ�.ද.එ�. ජය�ංහ ශාලාෙ�� පැවැ�ෙ�. ඕ�� 
සහ ඇ���ය� වගාව ��බඳ යාව�කා�න න�න ��ම සැමට 
ෙනා�ෙ� ෙබ�හැ�ම ��ස පැවැ�ෙවන ෙමම වැඩසටහන සඳහා 
සහභා��මට කැමැ� �ය�ෙදනා ජනවා� මාසෙ� 02�  සහ 
16� ත�� �ව�පෙත� පළවන පහත �පනය �රවා එම �ථානයට 
�ෙගන ආ ��ෙ�. එෙම�ම ෙමම අව�ථාෙ� ��කර� ලබන ��� 
ඇ�ෙම� ඔබට ව�නා තෑ� �නාගැ�මට ද අව�ථාව උ�ෙ�.

ඇ���ය� සහ ඕ�� වගා වැඩ��ව සඳහා 
�පනය - අංක 03

නම - .................................................................................

��නය - ............................................................................

   ...........................................................................

�රකතන අංකය - ...................................................

ජා.හැ.අංකය - ........................................................

අ�සන - ........................................................

ෙමම ව�නා අව�ථාෙව� උප�ම ඵළ ෙනළාග�න. ඔෙ� 
��තයට ව�නා ��ම ෙනා�ෙ� ලබා ගැ�මට එ�නට 

එ�ව�න.

ඕ�� - ඇ���ය� වගාව 
��බඳ ෙනා�ෙ� ඉෙගනග�න 
ඔබට� අන� අව�ථාව�

��තල ��� � �ෙ�ෂ ළමා ම��ථානෙ� 
ඉෙග�ම ලබන ද�ව�ෙ� පහ�ව  ෙව�ෙව�   
ජප� තානාප� කා�යාලෙ� ��ය� ෙකා�යකට 
අ�ක �� ප්ර�පාදන යටෙ� ඉ�� වෘ��ය ��� 
ම��ථානය, වැ��� ප�ධ�ය හා වගා�� ප�ශ්රය 
ෙගාඩනැ��ල ජප� තානාප� ම�ෙකා ��ෙකා� 
මහතා හා එම මහ��යෙ�  ප්රධාන�වෙය� �වෘත 
කරන ල�.

එම උ�සවයට සමගා�ව ජප� � ලංකා 
�ත්ර�වය තහ�� කර�� ෙමරට වසර 30කට අ�ක 
කාලය� �ෙ��ඡාෙව� �ෙ�ෂ අව�තා ස�ත 
ද�ව� සඳහා ඉගැ��� කට�� කර� ලබන 
�ංගෙකා බබා ෙමන�යෙ� ෙ�වය අගය�� �ෙ�ෂ 
සම� ��ණය�ද ප්ර�නය කරන ල�.

වැ�ලවාය �ෙ�ෂ �. අ�. ආ�. ග��ංහ

��තලට ජපානෙය� අාධාරය�

��ව� �ාපා�ක කා�තාව�ෙ� කැලැ�ඩරය එ� ද�

ලංකා ෙහා����� �ය 
ෙරාහල �ළ �� � 1500 වැ� 
IVF ද� උපත ප��ය� සැම�ය. 
IVF න�� හැ��ෙවන කෘ�ම 
සංෙ�චනෙය� මඳස� බව 
�සා ද� ස�ප� ලැ�මට අපහ� 
�වාහක �වළ ෙව�ෙව� භා�ත 
කරන සා�ථක ක්රමෙ�දය�. 
IVF ක්රමෙ�දයට අමතරව ලංකා 

ෙහා���� සාඵ�තා ම��ථානය 
ඉ�� තා�ෂණය ICSI -Intra 
Cytoplasmic Injection) සහ 
ඉ�� (IMSI - Intracytoplasmic 
Morphlolgically Selected 
Sperm Injection) තා�ෂණය 
න�� හැ��ෙවන මඳස� බව 
සඳහා ෙයා� ග�නා අෙන�� 
��� ප්ර�කාර ක්රමෙ�දය� සඳහා 

ද ප්ර�ණ�වය� 
�� ප්ර�කාර 
ම��ථානය�.

ලංකා ෙහා���� 
සාඵ�තා 
ම��ථානෙ� 
සාය�ක කලලෙ�� 
ෛව� ම�රා 
රළපනාව, ෙ�වා�ක 
ප්රසව හා නා�  
�ෙ�ෂඥ ෛව� 
�ෙ��ද්ර ක�ණාර�න 

යන අය ද ෙම�� අදහ� ���ය. 
ෙමම අව�ථාව සඳහා ලංකා 
ෙහා���� � �ෙයා� ප්රධාන 
�ධායක �ලධා� සහ ෛව� ෙ�වා 
අ��ෂ ලස�ත ක�ණාෙ�කර, 
ලංකා ෙහා���� සාඵ�තා 
ම��ථානෙ�  කා�ය ම�ඩලය ද 
සහභා� �ය.

� ලංකා කා�තා කළමනාකරණ  ආයතනය 2023  වසෙ� �ාපා�ක ��ව� කා�තාව�ෙ� කැලැ�ඩරය� 
එ����ම ප��ය� ���ය. ෙකාළඹ ගලධා� ෙහාටලෙ�  එ���� ෙ� උ�සවෙ� �  ප��ය වසෙ� රෙ� 
ආ��කය ෙගාඩනැ�ම උෙදසා කැප�ෙම� කට�� කළ �ාපා�ක කා�තාව� හට උපහාර ��ම ෙම��  ���ය.

ඡායා�පය - �ද� මල�ර

ලංකා ෙහා���� සාඵ�තා ඒකකෙ� කා�ය ම�ඩලය

ලංකා ෙහා����� 1500 වන IVF ද� උපත සමර�

ප්ර�ණ සං�තෙ��, ගායන ��� ��� 
පැ��ව� ඔ�ෙ� මනමාල හැ��ව 
ඒක��ගල සං�ත ප්රසංගය එළැෙඹන 
ජනවා� 29 වන �න සවස 6.45ට ෙකාළඹ 
ෙන�� ෙපා�ණ රඟහෙ� � පැවැ��මට 
කට�� ෙයා� ඇත. 2019 වසෙ� ඉ��ප� 
කල ෙමන�� �� ප්රසංගෙ� ෙදවැ�න 
ෙල�� ෙමය ඉ��ප� ෙකෙ�. 

ෙම�� ඔ�ෙ� ජන�ය හා නැ�� � 
28කට වැ� ප්රමාණය� ගායනා ��මට ඔ� 
��න�� ��. ෙ� සඳහා �ග ගායනෙය� 
ස�තා ���ෙකා�ව, ච�ද්රෙ�ඛා ෙපෙ�රා, �ෙරාෂා �රා��, 
ධ��කා බ�ඩාර, ම�ය ෙස� �ණ�ලක, ෙ�තනා රණ�ංහ සම�� 
චා�� පැ��ව� එ� වන අතර, ��තර කතනෙය� ප්ර�ණ රංගන 
��� සාරංග �සාෙ�කර ද, න�ථන ��ාශෙය� ච�න උ�� 
රංගායතනෙ� රංගන ���� ද, සං�ත අ��ෂණෙය� නාලක ස� 
ප්ර�ඛ වාදක ම�ඩලය ද එ� ව� ඇත. 360 ��පාදන ක�ඩායම 
��� ෙමම ප්රසංගෙ� �ය�ම සං�ධාන කට�� සැල�� ��මට 
�ය�ත අතර, හැ�� මා�ට� ආයතනෙ� ��ණ අ�ග්රහෙය� ��ව 
පැවැ�ෙවන ෙමවර ප්රසංගෙ� ප්රධාන අර�ණ ව�ෙ�, මහරගම 
අෙ��ෂා ෙරාහෙ� ඇට ��� බ�ධ ��ෙ� ඒකකෙ� ෙපාෙරා�� 
ෙ�ඛනෙ� ��න ෙරා��ෙ� ෛශ�ක�ම කට�� සදහා �ද� 
ලබා�ම ෙව�ෙව� ප්රා�ථනා භාරකාර අර�දල ආර�භ ��ම�. ��� 
පැ��ව�ෙ� �වන ෙතාර�� ඇ�ළ� “��� ��දර ��� සරක 
ආන�ද�ය චා�කාව ” කෘ�ය �ෙ�ෂ �ලකට ෙම�� ලබා ගැ�මට 
පහ�ක� සලසා ඇත. 

ඇ�ට� ෙ�. ප්රනා��

ෙසන�� මකරෙය� 
��භයට මා�ව ෙ� වසෙ� 
ජනවා� 17 වන අඟහ�වා� 
��ෙ�.  ෙමෙලස ��වන 
ග්රහ මා�ෙ�� රටට සහ 
ජනතාවට ��වන �ප� 
හා ����ෂය�ෙග� ��ම 
සඳහා ��ධ ශා�� ක�ම හා ග්රහ �ජාව� රට �රාම 
�� කර� ලබ�. ෙමෙල�� ��කරන �� කරන ග්රහ 
�ජාව� අතර ක�ෙවල ර�ක� ප��� ෙ�වාලෙ� � 
පව�වන ෙසන�� ප්ර�ඛ ග්රහ �ජාව �ෙ��තය. 

 �න සවස 6. 00 �ට ෙ�වාල ප�ශ්රෙ�� �� කර� 
ලබ�ෙ� ෙ�වාෙ� ප්රධාන භාරකාර �ෙ��ංග 
�ණර�න මහතාෙ� ප්රධාන�වෙය�. එම �ජාව 
ෙමෙහයව� ලබ�ෙ�  ච��ෙ�� ප��ත, �ශාරද 

ෙජා�ෂෙ��, ෛව� ආචා�ය ච�දන සතර�ංහ 
මහතා සහ �බෙසත �ව�පෙ� �ට� ක�තෘ ප්ර�ණ 
ෙ�ා�ෂෙ�� අ�� ධ�ම�� මහතා ෙමෙහයව� 
ලබ�. �ජාව සඳහා ආ��වාද ලබාගැ�මට 
පැ�ෙණන �ට අබ, තල, එළ�ෙත�, ��ධ ව�ණෙ� 
ම�, හ���� පල�� කැ�� ව�ග �ෙගන �� 
ව�� සැර� පැ�� ෙලස සං�ධායක ම�ඩලය 
ෙගෟරවෙය� ආරාධානා කර�.

��� පැ��ව� 
මනමාල හැ��ව

ෙන�� ෙපා�ණට ෙගන එ�
නව වසරට ෙස�පතා 

නවග්රහ �ජාව�



පසන් නිෙවසට සිරියාව
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පහතරට ඉ��යා� ස�ප්ර�යට 
හැඩවැඩ �� මනා�යකට කළ 
තරම� ෙවන� ආකාරෙ� අ�� 
ෙකා�ඩා සැර��ල� ෙ�.

01. පළ�ෙව�ම ව� කෙන� 
�ට ද�� කන ද�වා 
�සෙක� ෙහා�� ෙබ� ෙව� 
කරග�න. අන��ව ��පසට 
ෙබ�ග� ෙකා�ඩය අඩ 
කවයක ආකාරයට අ�ලා ගත 
�� අතර �සෙක� තරම� 
වැ� අය� න� U අ�ෙ� 
හැඩයට�, �සෙක� අ� න� 
V හැඩයට� අ�ලා ග�න. 

02. �� ��පස ෙකා�ඩය 
ෙහා�� බැ� ෙකා�� කර�න. 
ඉ�ප�ව ව�ප�� ග�නා 
�සෙක� ෙපා�ෙ�ලෙ� 
ද�� පසට�, ද�� පස 
�සෙක� ව�පසට� ක�රය� 
ආකාරයට තබා ෙනාෙපෙනන 
ප�� ක� ගස�න.

03.ඉ�ප�ව ෙ� ෙකා�ඩා 
ෙමා�තරෙ� ඉ��පස ෙකාටස 

සකසා ගත ��ය. එ�� 
ෙකා�ඩය ව� ඇ�බැෙ� 
�ට ද�� ඇ� බැෙ� මැදට 
වනෙත� ෙකාටස� ෙව� 
කරෙගන ඉ��වන පහළ 
ෙකාටස ෙපා�ෙ�ලෙ� ළගට 
කර ක� ගසාග�න. 

04.�� ඉ�� ෙකාටස� 
��පසට �ෙගන එ�� 
ෙනාෙපෙනන ෙලස ක� ගසා 
ග�න.

05.ෙමම ෙකා�ඩා 
සැක�ෙම� �ෙ�ෂ�වය 
ව�ෙ� ෙන� සහ ෙකා�ඩා 
ක� භා�ත කර�� 
��මයා��ලව �� තබා 
ගැ�ම�. 

06.ෙම� මැද ෙකාටස ෙන� 
එකට දමා කරකවා ෙරාස 
මලක හැඩය එන ප�� සකසා 
ෙපා�ෙ�ලය ළඟටකර 
රඳව�න. 

07.�� ඉ��ව ඇ� ෙකා�ඩා 

ෙකාට� ඉතාම� අලංකාරව 
�� ආකාරයට සකස�� 
රඳවාග�න. 

08,09,10 ඡායා�පව�� ද 
ෙමය ඔබට වඩා� ෙහා�� 
පැහැ�� ෙ��. ෙම�� ��ෙ� 
හැඩයට, ප්රමාණයට ගැළෙපන 
ෙලස ෙකා�ඩා සැක�ෙම� 
ප�මාණය ගත�� අතර �ස 
ෙදපැ�ෙත� සමබරතාව 
ෙම�ම ඉ��පස ෙප�ම 
��බඳ ද අවධානය ෙයා� 
කර�න. 
අවසානෙ� �සෙක� �� 
ෙහා�� ෙපෙනන ප�� ම� 
වැ�ෙය� භා�ත කර�� 
සරසාග�න.

පහතරට මනා�ය 
හැඩකරන අ��ම

Hair Style

��පණය

ෙසෟ�ා

ඉ��ප� ��ම  
ප්ර�ණ �පලාව� ��� 
ප්රස�න �ෙ�ව�ධන 
සැෙලා� ඇ�� ඇකඩ�

ඡායා�ප - ඇ�ඩෘෘ ප්රනා��
සටහන - ච�පා ව�ස�ෙප�ම
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