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�වඳ ��� පාට 
පාට ම�වලට 
ෙ�ම ��ත්ර ව�ණ 

රටා මවන ���� ප�ක 
ශාක සඳහා ද ම� ෙලා�� 
අතර ඇ�ෙ� ��මාකාර 
ඉ��ම�. ව�තමානය 
වන�ට ලංකාෙ� ෙබාෙහා 
ප්රෙ�ශ �රා ��� පැ�� 
ඇ� ‘ෙහා�ටා�‘ (Hostas) 
ශාකය ද එවැ�න�. 

අලංකාර ප්රෙ�ද 

ෙ� වන�ට ෙහා�ටා� 
ශාකෙ� නව ප්රෙ�ද රා�ය� 
��ය හැ� අතර ෙද��� 
කරන ලද ශාක වැ� 
��දර�වය� උ�ල�. 

ඒ අතර, 
*ෙහා�ටා අ��ලාටා 
( Hosta undulata)
*ෙහා�ටා ඒ�ජ� ෙෆා�� 

(Hosta Angel falls) 
*ෙහා�ටා ��� ම�� 

(Hosta School Mouse) 
*ෙහා�ටා අ��ෙයා මා�නාටා  

(Hosta Aureo Marginata)
ආ�ය වැ� ජන�ය�වය� 

උ�ල�.
ඉහත �� � ෙ� ප්රෙ�දවලට 

අමතරව තව� අලංකාර ප්රෙ�ද 
ගණනාව�ම ම� ෙලා�� අතර 
ප්රච�තය. ෙ�වාෙ� කාලයකට 
පමණ� ම� �ෙපන අතර 
ප�ෙර� උසට එස � ��� ම� 
��ය හැ�ය. ඒ ෙකෙ� �ව� 
ෙහා�ටා� ය� පත්ර අලංකරණය 
�සා උ�නෙය� අ�� ��ය 
වැ� කරගත හැ� අ�� ශාක 
�ෙ�ෂය�. 

��එ�ය
ඉතා තද ��එ�ය 

��ෙ��ම �ය ෙනාකරන ෙ� 
ෙහා�ටා� ඉතා අ� ආෙලාක 
ත��වය� ද ෙනාඉවස�. එම 
�සා 50% - 70%� අතර පව�නා 
��යාෙලාකය ෙ� ශාක සඳහා 
වඩා� ෙහා�� ගැළෙ��. 

ජලය 
ෙවන� ශාකාවලට ජල 

සැප�ම කරන ආකාරයටම 
ෙ� ශාකයට ද ජලය සපය�න. 
න�� ශාක �ල ජලය 
�� ��ණෙහා� එම�� 
ෙහා�ටා�වල පැවැ�මට සහ 
ව�ධනයට බලපෑම� ඇ�වන 
බව ඔබ ��ව�ව ��ය 
��ය. එබැ�� ජල සැප�ම 
ෙ�ම ජලවහනය ��බඳ 
අවධානෙය� ���න.

වගාෙ� �ා��ය
ෙහා�ටා� ප�ර� ෙල�� 

��ර ��ෙ� වැෙඩන අතර 
ක�ය�ම ශාකෙ� පැළ 

දමා ප�ර �ශාල 
ෙ�. ෙ� �සා 
එෙලස වැ��ර 

වැෙඩන පැළ 
ප�ෙර� ඉව� 

��මට වගබලා ග�න. 
එෙලස ඉව� කරනා පැළ 
ඔබට නැවත ���ය 
හැ��. 

ඔබ බ��ගතව ��ව�නට 
අදහ� කර�ෙ� න� වැ� 
පළල� ස�ත තරම� �ශාල 
බ�� ෙතාරාග�න. න�� වැ� 

සා�ථක�වය�, සහ වැ� 
��දර�වය ��ය හැ�ෙ� 
��ර ��ෙ� ��වා ග�නා 
ෙහා�ටා� ප�ර��. 

ෙ� පැළ �ඩා කාලෙ� 
� හංෙගා�ල�ෙග� සහ 
ෙගා�ෙබ�ල�ෙග� හා� �ය 
හැ��. ෙම�� වැ� වශෙය� 
��ය හැ� ව�ෙ� ඔ�� 
පත්ර කා ��ම�. එබැ�� 
ෙමවැ� ස�� ශාකයට ළං�ම 
වළ�වා�ම සඳහා ෙහා�ටා� 
ප�� යට ෙහා�� ����ව 
පව�වා ෙගන ය�න. එ�� මැ� 
�ය සහ ��� පැහැ ගැ� � 
ඇ� පත්ර ඉව� ��ම අ�වා�ය 
ෙ�. 

බෑ�� ස�ත �ථාවල, 
උ�නෙ� තණ පලස 
ෙකළවර, මංමාව� ෙදපස 
තරම� ඈ�� ඈ�� ��ධ 
ව�ණෙ� ෙහා�ටා� ��වා 
ගැ�ෙම� ඔෙ� ෙගඋයනට 
වැ� චම�කාරය� ෙම�ම මනා 
ෙප�ම� ලබාගත හැ��. 

ෙගව�ෙ� හැඩකාරයා

ෙහා�ටා�

උපෙද� 
 ප්ර�ණ උ�න ��මාණ 

��� 
���� ම� වගා 

උපෙ�ශක 
ෙ�ශබ��, 

කෘ��� ��
මාෙබාදෙ� 

රං�� 

සටහන  
   ච�පා 
   ව�ස�ෙප�ම
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අව� ද්ර�  
කඩල ග්රෑ� 200�
කැර� අලය�
අ�තාප� අල ෙග�ය�
රස අ�ව �� �ව�පය� 
ග���� �� �ව�පය� 

සාදන ක්රමය
පළ�ව �ය� ෙපෙඟ�නට �� 
කඩල, ව�ර දමා තැ�ෙබ�න 

�ය�න. ��ධ කර ග� අ�තාප� අල 
ෙග�ය හා කැර� අලය� ත�බග�න.
ඉ�ප� තැ��� කඩල �ක ෙගන  
ෙහා�� �ෙල�� කර ග�න. 
ත�බාග� අල හා කැර� කෑ� ��න 
ෙ� �ෙල�� කර ග�න. 
කඩල සහ �ෙල�� කරග� අල, 
කැර� එකට කලව� කරෙගන 
�� හා ග���� එක� කර රස 
බල�න. උ� වැ� න� තව උ�ව�ර 
එ�කර�න.  

ධා� ව�ග �ය�ෙන 
ෙලා� ෙපා� ක��� ඒ 
තර�ම ආසාෙව� කන 
ෙදය� න� ෙනෙම�. 
න�� ඒවා ආස �ෙතන 
��හට හැ�ෙවා� කන 
එක නව�ත�න බැ�ෙව�. 
අද අ� ෙගනාෙව කඩල 
��ධ රසෙය� හ�ග�න 
පහ� ආහාර ව�ෙටා� 
��පය�. ඔබ� ෙ� 
රසව� ආහාර සකසා 
ෛද�ක ආහාර ෙ�ලට 
ෙවනස� එ� කරග�න 
අමතක කර�න එපා. 

උපෙද� 
�ධායක �පෙ��

��� 
ආ�යර�න

සටහන  
���� �සාක�ණා

කඩල �� 

අව� ද්ර�
ත�බා බැදග� කඩල ෙකා�ප 1�
කපාග� �� ෙග� 1�
කපාග� ත�කා� ෙග� 1�
තලාග� ෙකා�තම�� ෙකාළ �ව�පය�
රස අ�ව �� 
ග���� ��
ෙද� �ෂ �ව�පය� 

සාදන ක්රමය
���ම කපාග� ��, ත�කා�, ෙකා�තම�� කලව� 
කරග�න. ඉ�ප� එයටම කඩල �ක� �ග�න. 
ඊළඟට ��, ග������ හා ෙද� �ෂ �ව�පය� දමා 
අනාග�න. අව�න� සලාද ෙකාළ ��පය� තබා 
සරසා ග�න. �� ෙමය ��ග�ව�න.

කඩල 
සලාදය

ෙපාෂ�ය කෑම �ම

කඩලව�� 
ෙගදර හදන
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එ�ෙබ්රා�ඩ� කලාව� 
අතර ��දරම ��මාණ �� 
කරන �බ� එ�ෙබ්රා�ඩ�, 
ලාංෙ�ය ක�� වඩා� �ය 
කර�න�. ��ෙවන ෙ� ම�� 

��� අ�� ෙගව�ත 

��මාණයකර ඇ�ෙ� ද �බ� 
එ�ෙබ්රා�ඩ� කලාෙව�. �ෂ� 
කවර, ඇඳ ඇ���, ෙ�ස 
ෙර� ෙම�ම ��� සැර�� 
හා ඇ�� හැඩ ��මට� ෙ� 
ෙමා�තර භා�ත කළ හැ��.

බල�න ෙ� අ�� ��මාණය 
�හා. ෙෆාෙග� � ෙනා� ම�� 
සහ ෙරාසම�� ��� ෙසාබා 
��ය, ��කලංකබව ��� 
අ�� ෙගව�ත�. ��� 
සැර��ල� සඳහා අ��ව 
��මාණය�වන ෙමය �බ� 

එ�ෙබ්රා�ඩ� 
කලාෙව� 
ඔබට� 
ෙමෙලස 
��මාණය 
කරගත 
හැ��.  ඔෙ� 
���ම �ම 
කරන ෙමව� 
��මාණය� 
�තවෙත�ට 
�තව�යකට 
��ණ කර�න� 
ක�ම�.

අව� ද්ර� 

ෙරාස, ළා ��, ළා 
ද�, කහ, මැජ�ටා, 
ඔ�� ��, ඩා�� 
�� සහ �� �� 
යන ව�ණය�ෙග� 
ෙ�� �බ�
��, ���, අ�, ළා 
කහ, ළා ෙකාළ සහ 
කහ ක� කැ�� �� 
ඕ� ව�� �න� ෙර� 
ෙකාටස�
�බ� එ�ෙබ්රා�ඩ� 
රා�ව�
ක�ර�
ෙනා. 18 - 22 ට්රැපැ�� 
ඉ�ක�
ලා ෙකාළ, අ� සහ �� 
ව�ණය�ෙග� ෙර� 
��තා� ��ත
ෙනා. 3 - 5 පැතැ� ��� 

��මාණය කරග�නා 
ආකාරය 

පළ�ව අඟ� 16 × අඟ� 
18 ප්රමාණෙ� �න� 
ෙර�ද� ෙගන ෙනා. 05 
��සල භා�ත කර�� 
�පෙ� ��ෙවන ප�� ළා 
ෙකාළ සහ  කහ ව�ණය 
�ශ්ර � ඇ� ආකාරයට 
ෙ�� කර ව�ණ ග�වා 
ග�න. �ෙවස සඳහා අ� 
සහ �� ව�ණය භා�ත 
කර�� �ෙවස ව�ණ ග�වා 
ග�න. ෙමෙලස ව�ණ 

ගැ� � �න� ෙර�ද පැය 24� 
�යැෙළ�න තබා, ෙහා�� 
අය�කර එ�ෙබ්රා�ඩ� රා�ව 
දමා ග�න. ඈ�� ෙපෙනන 
�ෙවෙ� වහලය සඳහා ��� 
සහ කැ�� �� දමා ෙක�� 
මැ�ෙම� �රවා ග�න. එ� 
��� සඳහා අ� පැහැ කැර� 
�� දමා ෙක�� මැ�ෙම� 
මසා ග�න. ළ�� ෙපෙනන 
�ෙවස සඳහා ද අ� පැහැ 
කැර� �� ෙපාටව� ඊට භා�ත 
කර�� ෙක�� මැ�ෙම� මසා 
ග�න. 
ඈ�� ෙපෙනන ග� සහ අ� 
ෙකාළ පැහැ කැර� ��ව�� 
මසා ග�න. එ� ෙකාළ සඳහා 
ෙකාළ ව�ණ ප්රෙ�ද ක� කැර� 
��ව�� ෙෆ්ර�� ෙනා�� 
මසා ග�න. �ෙවසට යන පාර 
ෙදපස ඇ� ම� පා��ෙ� ම� 
මැ�ම සඳහා �පෙ� ��ෙවන 
ප�� �බ�ව�� ෙෆ්ර�� ෙනා� 
දමා ග�න. 
වෙ� ඇ� ෙෆාෙග� � ෙනා� 
ම� මැ�ම සඳහා ළා �� 
ෙ�� �බ� ව�ණෙය� �බ� 
��� එෙක� ෙප� පෙ� මල 
මසා ස���ණ කරග�න. ඒ 
ආකාරෙය�ම වෙ�ට ඇ� 
ම� ව�ග සඳහා ෙරාස, ළා 
ද�, ළා �� ව�ණය�ෙග� 
�බ� ෙයා� ග��� මසා 
ග�න. මෙ� මැද ෙ�� සඳහා 
තැ�� සහ කහ ක� කැර� 
��ව�� ෙෆ්ර�� ෙනා�� 
දමා ග�න. අව� තැ�වලට 
ෙකාළ ව�ණෙ� ප්රෙ�දව�� 
�බ� ��� එෙක� ෙකාළ 
දමා අලංකාර කරග�න. ෙ� 
අලංකාර ��� සැර��ල ඔෙ� 
�ෙවෙ� ���ත කාමරය ෙහා 
�දන කාමරය හැඩකර ග�න� 
ෙයා� ග�න ��ව�. 

�බ� එ�ෙබ්රා�ඩ� කලාෙව� 
ම�� �� අ�� ෙගව�ත�

උපෙද�  
අ�ක� 

උපෙ��කා
ශ��� 
අෙලාකා

�ක��ක��ක�අ

සටහන  
���� �සාක�ණා
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වසර ගණන� ඇ� �ය ��� ��ධය 
ෙබාෙහා �යක�ය. ඒ �යක� ��ධය 
හ�ෙ� අපට අ�� � ත�ණ ��ත 
ෙම�ම ඇතැ�� ��ත කාලය �රාවටම 
ආබා�ත �ෙ� සෑම ෙකන�ෙ�ම �තට 
ෙ�දනාව� ඉ�� කර��. ෙ� අ��� 
අ���� හ�ෙ� තම �� ෙදපා අ��ව, 
ෙදෙන� හා ��ධ ශ�ර ෙකාට� අ��ව 
�� අනාගතයම තම ම��ම ෙව�ෙව� 
කැප කළ ඔ�� කළ කැප��ම අපට 
�� �ෙනක අමතක කළ ෙනාහැ� ෙව�. 
ඔ�� කළ ඒ උ�ර ෙමෙහවර ෙව�ෙව� 
සම�ත ජා�යම ණයගැ��. ෙමෙල�� 
තම රටට ජා�යට ණය නැ� �ෙත� 
තම ම��මට ර�  පද�කම� �ෙගන 
එම ඒ අ�මානය ෙද�ණ ෙත�ණ කර�. 

ෙ� �ං� ල� ෙදරණට ර� පද�කම� 
�ෙගන ආ අ�මානව� ෙමාෙහාතට 
නා�ක හ��ෙ� ෙසබළ සම� ම�රංග 
�බ�ංහ තම ජයග්රහණෙ� ස�ට අපට 
ෙහ� කෙ� මහ� ස�ට��. වයස 
අ��� 32� පමණවන ඔ� ��ණෑගල, 
මාවතගම, න��ෙර� ගෙම� නා�ක 
හ��වට එ� � ඇ�ෙ� අ� ���� �ද  
සමෙ��ය. තම රට �ය ෙ�රා ගැ�ෙ� 
උ�ර පරමා�ථය ෙපර��ව හ��වට එ� 
� ඔ� 2009 වසෙ�� යාපනෙ� �ලාව�ර 
ප්රෙ�ශෙ�� ෙබා�බයකට හ��ෙම� 
ඔ�ෙ� ව� අත අ�� ව�ෙ� ආබා�තය� 
බවට ප� ෙව��. තම ආබා�තබව 
ආ��වාදය� කරග� සම� 2017 වසෙ� 
�ට �ඩා��යට ��ෙස�ෙ� තමාට �� 
එකම අතට වා� ග���.  ෙමෙල�� 

�ඩා��යට ��� ඔ� ජා��තර ��ය 
���ජය කර�� තම හැ�යාව �ක�ත 
කළ අ�� අපට ෙහ� කෙ� ෙමෙල��. 

“මම පාස� �ෙ� ��ණෑගල, ��වල 
මහා ��ලයට. සාමා� ෙය� පාස� 
කාෙ� මම �ඩාවට ද�ෂ�. න�� නා�ක 
හ��වට එ� �ණාට ප�ෙ� �ඩා කරන 
අව�ථාව� ලැ�ෙ� නැහැ. න�� මම 
��ධෙ�� ෙබා�බය� වැ�ණාට  ප�ෙ� 
�ඩා කර�න ඕෙ� �යලා ��ණා. 

�ඩා කර�න පට� ග�ෙ� ඊට 
ප�ෙ� තම�. මම 2017 � ���ම මලල 
�ඩා කර�න පට� ග�තා. ෙ� අතෙ� 
මම �වාහ �ණා. �� මට අ��� 06ක 
ද�ෙව� ඉ�නවා. �ක කාලය� �ඩා 
���ෙවනෙකාට මෙ� සැඟ�ලා ��� 
හැ�යාව නැවත ද�ල�න පට� ග�තා. 
මෙ� ��ය� �ඩාවට ආ��වාද කළා. ඒ 
�සා මම හ�ම උන��ෙව� ආසාෙව� 
�ඩා කර�න පට� ග�තා. 

අ� ෙ� වසෙ� හය ෙදන�ෙ� 
ක�ඩායම� �බා�� පැවැ� ෙලාක පැරා 
මලල �ඩා ෙගා�� තරගාව�යට සහභා� 
�ෙ� සෑෙහන බලාෙපාෙරා��ව��. 
ඇ�තටම ඒ බලාෙපාෙරා��ව මට සැබෑ 
කරග�න ��ව� �ණා. මම සහභා� 
�ෙ� �ට� 400 T47 ක�ඩායෙ� 
තරගයට. ඒ තරගෙය� මම ර� පද�කම 
�නා ග�ෙ� ෙහාඳ තරගය� ලබා ෙද��. 
ෙ� තරගාව�යට රටව� 53� සහභා� 
�ණා. මෙ� පද�කමට අමතරව අෙ� 

ක�ඩායමට තව ෙලාකඩ පද�කම� සහ 
�� පද�කම� ��කරග�න හැ�යාව 
ලැ�ණා.

ඇ�තටම ෙ� ජයග්රහණෙ� සැබෑ 
ස�ට �ෙය�ෙ� මෙ� ��යට. එයා 
ෙලා� කැප��ම� කරලා තම� මා� 
එ�ක �වාහ �ෙ�. මම වෙ� ආබා�ත 
ෙසබෙළ� සමඟ �වාහ ෙව�න තර� 
�ත� එයාට �යනවා �ය�ෙ� ඒක 
හ�ම ව�නා ආද�ශම� �යාව�. 
මෙ� අ�මාෙග�, ��යෙග�� ලැ�� 
ආ��වාදය� නා�ක හ��ෙව� ලැ�� 
���ව හා අ�ග්රහය තම� ෙ� පද�කෙ� 
තැව�ලා �ෙය�ෙ�.  අ� ��ධෙ�� කරන 
කැප�මට ද�ව� ෙගෟරවය වෙ�ම  අ� 
ෙ� වෙ� තරගවලට ඉ��ප�ෙවලා ලබා 
ග�නා ජයග්රහණ� අගය කරනවා න� 
මම වෙ�ම තව� �ඩකෙයා ��ෙවලා 
රටට තව� ජයග්රහණ �ෙගන ඒ�. අපට 
�ෙයන එකම ස�ට අගය ��ම �තර�. 

ෙ� ර� පද�කම පල�ද�න ඕෙ�

මෙ� ��යට
ෙලාක පැරා මලල �ඩා තරගෙ� ර� පද�කම �� 

සම� ම�රංග �බ�ංහ

සටහන  
   ���ද කා�යවස� 
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සටහන  
   ආ��වා�� ෙහ��ආර�� 

�ය අලංකරණය ෙහව� Nail 
Art කා�තා ලා�� ඔ� නංවන 
හ� අ�� කලාව�. සාදයකට, 
මංගෙලා�සවයකට සහභා�ෙව�� 
�ක�ම �ය ආෙ�පනය� තවරෙගන 
යනවට වඩා ව�ණව�, හැඩැ� �ය 
අලංකරණය� කරෙගන ය�නට 
��ව�.

ත��ෙ� �ය අ�� �ලා�තාව�� 
සරසා ග�න �ෙතන �ව�ය�ට 
ෙමය අන� අව�ථාව�.

�යෙපා� 10ටම එකම �ය 
අලංකරණය� ෙව�වට පැහැය 
ෙ�මාව කරග��� එකම පැහැෙය� 
�යෙපා�ෙත� �යෙපා�තට ��ධ 
රටා එක� කරගත හැ�ෙ��.

හැඩට වැඩට �යෙපා� ��ටා 
ඇ� අයට �ය අලංකරණය 
පහ�ෙව�ම කරගත හැ� ෙ��. 
"අෙ� මෙ� �යෙපා� ල�සන 
නැහැෙ�. මට න� කව�ව� 
ෙ�� ආ�� එක� කරග�න 
බැ�ෙව�" �යා ළතැෙව�නට 
එපා. ෙ�� එ��ෙට�ෂ� ක�ටල 
ෙවෙළඳෙපාෙළ� �ල� ගත 
හැ��. �වභා�ක �යෙපා�තට 
එ��ෙට�ෂ� එක� එක� 
කරග��� හැඩැ� ෙ�� ආ�� 
එක� කරගැ�ම ට අව�ථාව 
�ෙබනවා. 

��ස� භා�ත කරලා ��ෙවලටම 
ඇඳ ග�න බැ�ෙව� �යලා, 
��තා�ව� ෙය�ම අපහ�ෙව� 
�යලා �තලා සමහ� අ�ම� කරනවා.

අද අ� ඉ��ප� කරන ෙ� ක්රමයට 
ෙ�� ආ�� එක� කරගැ�ම ��ම 
අපහ�ව� නැහැ. ද�න අය �තා� 
ෙ� න� �පලාව�ාගාරයකට ෙගා� 
කරග� �මැ�ම� �යා. 

අ� බල� ෙ� සඳහා අව�ව�ෙ� 
ෙමානවා�� �යා. 

* ෙ�� ෙකා� එක�
* ෙ�� ෙපා�� කල� එක� 
  (ළා ��)
* ෙ�� ඇ��� ෙහා තව� ෙ�� 
   ෙපා�� පාට ෙදක� 
   (තද ��, ෙකාළ)
* �ෙපා�� කැබැ�ල� 
* ෙන� කැබැ�ල� 
* ඔෙර�� ��� එක� 
   ෙහා �� �� 
   එක� ෙන� එක� මැ��  

Nail Art එක� 

* ��� කැබැ�ල� 
* ��ෙට�� ��ව� එක�
* ෙටා� ෙකා� එක�

ෙකාෙහාමද ෙ�� ආ�� එක 
කරග�ෙ�

* පළ�ව ���� කරග� �ය මත 
ෙ��ෙකා� එක ආෙ�ප කර �යළා 
ග�න.

* �� ඒ මත ළා �� පැහැ� ෙ�� 
ෙපා�� එක ආෙ�ප කර�න.

* ෙන� කැබැ�ල� ෙගන �ය මත 
මද� ඇෙදන ෙ� එළා ඇ��ෙ� 
දවටා ග�න.

* �ෙපා�� කැබැ�ල ෙගන ෙ�� 
ඇ�� ෙහා ෙ�� ෙපා�� තද 
ෙකාළ පැහැය හා �� පැහැය කවරා 
ග�න. �ෙපා�� කැබැ�ලට පාට 
තවරා ගැ�ෙ�� ව�ණ ෙදක ෙව� 
� �ෙබන ෙලස ෙපෙන�ට ��ය 
��ය. ව�ණ ෙදක එකට කලව� 
ෙනාකරගත ��ය.

* එම �ෙපා�� කැබැ�ල �ය 
මත ෙප්ර� කරග��� ��ත තවරා 
ග�න.

* ��ත �ය�� ප� ෙන� ෙකාටස 
ඉව� කරග�න.

* �� සම මත තැව�� �ය 
ආෙ�පන ඇෙතා� ���� එකට ෙහා 
ඔෙර�� ���  එකට ��� �ක� 
දවටා ෙ�� ෙපා�� ��ව� �ක� 
ෙපාඟවා ��ෙව� ඉව� කරග�න.

* ෙහා�� �ය� ඇ��� බලා 
ඒ මත ෙටා� ෙකා�එක ආෙ�ප 
කරග�න. 

* ඔබට කැමැ� ව�ණ රටාව�  
ෙවන� කරග��� ෙ� ක්රමයට ෙ�� 
ආ�� කරග�න.

"මෙ� �යෙපා� 
ල�සන නැහැෙ�. 
මට න� කව�ව� 

ෙ�� ආ�� 
එක� කරග�න 
බැ�ෙව�" �යා 
ළතැෙව�නට 

එපා 

ද�න අය �තා� 
ෙ� න� 

�පලාව�ාගාරයකට 
 ෙගා� කරග� 
�මැ�ම� �යා. 

ඉ��ප� ��ම : 
ප්ර�ණ �ය 

අලංකරණ ���
�හා� න�දන 

රණ�ංග 
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ම� �ස �ළ �න 280 ක 
පරෙපා�ත ��තය� ගත කළ  
�ං� ��යා ත�යම ��තය� 
ඇ��මට ��න�. සාමා� 
ආකාරෙය� �ෙ� ��න �ං� 
පැ�යට ෙමෙලාවට පැ��මට 
ඇ� මඟ අ�යක පමණ �ර� 
�ව� අව�රය��  ෙතාරව ද� 
පැ�යා �� ��මට ප්රසව  මඟ 
එ� ෙපෙහ� ��මට පැය ගණන� 
ගත ෙ�. 

ෙමව� � සං��ණ �යාව�යක� 
ගැ�ෙගල �වර �ම, ෙශ්රා� 
ෙ�ඛලාව ඉඩ සැක�ම, ග�භාෂ 
සංෙකාචනය ආ� ෙලස �� ව�නා 
� ��� �මය� අවසානෙ� ද� 
පැ�යා ප්රසව මඟ ඔ�ෙ� ��ෙව� 
�ටතට ඇෙ�.

ඕනෑම ��ගලය� �ය ��ත 
කාලය �ළ ආ  අමා�ම ගමන 
ව�ෙ� ඉතාම�  ප� ප්රසව මඟ 
ඔ�ෙ�  �ෙස� ආ ගමන �ෙවා� 
ඔබ ��ග�නවාද?  සාමා� ද� 
ප්ර��යක� ප්ර�ඛව ��ව�ෙ� �ස 
ෙකාටස�. අන��ව උර�ස,  අ�, 
ඇඟ, ක�� ආ� ෙලස �ව�ප 
ෙ�ලාව� �ළ� �� ��රම ���ම 
��ෙ�. කලා�ර�� �ස ප්ර�ඛ 
ෙනා� ද� උප� ද ��ෙ�. එව� 
� අව�ථා ප්ර�ත සං�ලතා ම� 
�මට ඉඩ සලස�. ෙකෙ� ෙවත� 
සාමා� ද� ප්රසවයක� �ව ඉ� 
ඔ�බට �ය �ෙ��ත අව�ථාවක�  
�ව (�ස� ශ�ක�මය,  අ� 
ප්රසවය, වැ��� ප්රසවය, අසාමා� 
���� ඇ� �ට ආ�) මවෙ��  
ළද�වාෙ�� ��� බව උෙදසා 
ප්රසව සහායක කා�ය ම�ඩලය 

ඉතාම වග�ෙම� බැ� ��.
අ�ත උප� �ං� ද�ෙව� 

ෙමෙලාවට  �� ව�ෙ� ම 
අඬාෙගන. ෙ� පළ� ඇ�ෙම�ම  
�වා�න�වය ෙලාවට ප්රකාශ 
කරන �ං� පැ�යා  �ං� ෙපනහ� 
වාතෙය�  �රව�� ��ම ග�න  
පට� ග�නවා. ද�  ���තා 
ෙ�  ��ණ ද��න, පළ� ඇ�ම 
අහ�න  ෙකා�තර� �ඩා බර �ණ� 
අ�මා ඉ�ෙ� ෙනාඉව��ෙල�. 
ෙමතැ� පට� ළද� ��ෙ�  සෑම 
ෛසලයකටම අවැ�  ඔ��ජ�  
සැප�ෙ� කා�යය තමාම 

��කරග�නට �ං� පැ�යා ��න�.
උපෙ�� කෑෙමාර ෙද�� 

ෙනානව�වාම හඬන �ං� ���� 
ෙ�ම එකවරම කෑගසා ෙනාහඬන 
ද� පැට�� ද ���.ඔ�� ෙහා�� 
��ම ඉහළ පහළ දම�� අතපය 
ෙසාලව�� �ෙරා� බව ෙප�ව�. 
ද� පැ�යා ෙමෙලාවට ��� ත�පර 
30 � යනෙත� හඬ�ෙ� නැ�න� 
උ�ෙ�ජන ලබා � ද�වා හැඬ�ම 
කර�.

* උප� �ගස ම ද� පැ�යා 
ඉප�� ෙ�ලාව සටහ� කර�.

*හ�නාගැ�ෙ� සල�ණ� ෙලස 
ද�වාට� මවට� එකම අංකය 
ෙදෙදනාෙ� අ�වල පලඳ�.

* ෙපක�වැල ගැට ගස�.
�ං� �තාව ෙහා �ං� �ව අ�මට 

ෙප�ව�. ඒ ෙවලාවට අ�මෙග 
හමට හම ගෑෙව�න �ං� පැ�යා ව 
අ�මා ළ�� �ෙය�න� අ�මෙග 
���� උ��ම� එ�ක අ�මෙග 
�� �වඳ ද� ���තට  �ෙන�න 
සල�ව�න අමතක කර�ෙ� 
නැහැ.

ද� පැ�යාෙ� මාන�ක ව�ධනය,  
ආ�ම ශ��ය වඩව�න වෙ�ම 
අ�මට ෙහා�� �� එෙර�න ෙ� 
සංෙ�� ෙමාෙහාත ෙබාෙහා ෙ� 
ඉවහ� ෙවනවා.

* ඉ�ප� ද�වාෙ� බර, �ග ආ� 
��� ලබා ගැ�ම, ළද� ��ර 
�ස දමා ඇ�� ඇ�ද�ම,  උ��� 
�වාය�� ඔතා නැතෙහා� උ��� 
��� බ�බය� යට තැ�ෙම� 
ෙහා Radiant Warmer  න� 
උපකරණය මත තබා ද�වා උ��� 
කර�.

* ��ර වහන ත��වව�� අ�ත 

උප� ��� ආර�ෂා 
��මට ඉවහ� වන 
�ට��  K ��ෙ�පණය 
ලබා ෙ�.

ෙ� කට�� ඉතා 
ඉ�ම�� �මා කර ද� 
පැ�යා ම� ��ලට  ෙයා� කර�.

* �� �ව�� ඔකඳවන ද� 
පැ�යා මවෙ� �ය�රට ස�බ�ධ 
ෙව�� ෙහ�� ෙහ�� �� උරා 
ෙබා�නට උ�සාහ කර�. ෙමය 
ෙලෙහ� පහ� ක�ත�ය� 
ෙනාෙ�. ඉප� හැ� ඉ�ම�� 
(පළ� ���� 30 �ළ) පළ� �� 
උ�ර ලැෙබ�නට සැලැ��ම සෑම 
ද� පැ�ෙය�ම ෙසාබා දහ�� ලද 
�යාදය�.

ෙ� අ��ය ���මට ප්රසව 
කා�යය ම�ඩලය ����ව කට�� 
කර�. ද�වා �� උරා �ම� සමඟ 
මවෙ� ෙමාළයට අ��ත ආදර�ය 
ප��ඩ ප්රමාණය� යැෙ�. එ�ට �� 
එ�මට අව� කරන ඔ��ෙටා�� 
ෙහා�ෙ මානය ස්රාවය ව�නට පට� 
ග��. �� එ�මට පමණ� ෙනාව 
මවෙ� ද� ගැබ

හැ�� යථා ත��වයට ප� 
��මට ෙමම ෙහා�ෙමානයට 
හැ�ෙ�.

* පළ�ව ���වන �� 
උ�ෙ� ෙපාෂණය පමණ� 
ෙනාව ප�සරෙ� අෙ�ක �ධ 

�ස�ජය�ෙග� 
ආර�ෂා �මට ඇවැ� ප්ර�ශ��ය 
ෙම� ගැ�ව �ෙ�.

උපත �යාප�ං�ය
ද�වා උප� ප� ��කාගාරය 

�ළ�ම ද� උපත �යාප�ං� කර�.

ද�වාෙ� ත��වය ඇගැ�ම
ෙකතර� ����ව ෙකෙරන 

�යාකාරක� අතර �ව� ද� 
පැ�යා �ෙරා� ද යන ල�ණ ලබා 
�ෙ� ප�පා�ය ඔ�ෙ� �ම�ම� 
ෙකෙ�. ද� පැ�යා උප� �ගස 
��ණ ෙද�නා � ෙමම ප��ෂණය 
ඇ�ගා� සං�ාව(Apger Score) 
න�ෙ�. උප� �ගස හා �� �නා� 
10ක� පමණ ෙමෙල�� ද�වා 
��බඳ �ම�� ෙකෙ�.

ප� ප්රසව 
මඟ ඔ�ෙ� 

��තෙ� අමා�ම 
ගමන එන 

�ං� පැ�යා

පැ�යා ම� ��ලට  ෙයා� කර�.
* �� �ව�� ඔකඳවන ද� 

පැ�යා මවෙ� �ය�රට ස�බ�ධ 

අ�ත 
උප� �ං� 

ද�ෙව� ෙමෙලාවට  
�� ව�ෙ� ම අඬාෙගන. 

ෙ� පළ� ඇ�ෙම�ම  
�වා�න�වය ෙලාවට ප්රකාශ 

කරන �ං� පැ�යා  �ං� 
ෙපනහ� වාතෙය�  

�රව�� ��ම ග�න  
පට� ග�නවා. 

උපෙද� :  
ළද� හා ළමා 

ෙසෟ� 
උපෙ��කා 
�ාම� 
ප�රෙ� 

සටහන  
  ආ��වා�� 
  ෙහ��ආර��
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ව�තමානය ෙවනෙකාට ෙබාෙහා 
ෙදනා �� ෙවලා ඉ�ෙ� ඉතාම 
කා�ය බ�ල �වන රටාවකටය.
ෙ� �සා ��යාව� කරන 
කා�තාව�ට තම�ෙ� �පලාව� 
ස�බ�ධෙය� �ෙ�ෂ අවධානය� 
ෙයා� කර�න කාලය� නැ� තර�.
න�� කා�තාව� අ�වා�ෙය�ම 
තම�ෙ� ශ�රෙ� බර ගැන, 
තම�ෙ� �පලාව� ගැන 
සැල��ම� ව�නට ඕෙ�. සැෙලා� 
එකකට ය�න ෙවලාව� නැ� �ව� 
රා�ෙ� ��දට ෙපර ඔබ කරන ෙ� 
�ං� ෙ�ව�ව�� ෙප�ම හැම�ම 
ත�ණව �යාග�න ඔබට ��ව� 
ෙ��. 

ෙ��- අ� ස���ණෙය�ම ඉව� 
කර�න 

ඔබ දවස �රාම ��ණ මත තවරා 
ෙගන ��න ෙ�ක� ෙහා ෙවන� 
ආෙ�පන ව�ග එෙ�ම �ෙබ�නට 
හැර ��දට යනවා �ය�ෙ� සෙ� 
ඇ��ය හැ� ගැට�වලට ඔබම 
ආරාධනා ��ම�. ��ෙ�� ඔෙ� 
සම නැවත සක� �මට පට� ග�නා 
�සා සෙම� ��� �වෘත �මට 
පට� ග��. එ�� ��ණ මත ��ධ 
ආෙ�පන ව�ග ��ෙම� ච�ම ෙරාග, 
��ලෑ, ආසාදන සහ ලප කැළැ� 
ඇ��ය හැ�ය. එම �සා ��දට 
ෙපර ඔෙ� ��ණ ඉතා ෙහා�� ���� 
��මට අමතක කර�න එපා. 

ෙටාන� එක� භා�ත කර�න 

��ණ ���� ��ෙම� ප�ව ෙටාන� 
එක� ඔබ භා�තා කළ ��ම�. ��ණ 
���� ��ෙ�� �වෘතවන සෙ� 
���ව�� එ� ඇ�ළත �ථරයට 
�� ���� සහ �ස�ජ ඇ�� �ම 

ෙටාන� එක� ආෙ�ප ��ම ම�� 
වළ�වනවා. ඒ වෙ�ම ඔෙ� සමෙය� 
�වාභා�ක pH අගය යථා ත��වයට 
ප� කර�න� toner එක� උපකා� 
ෙවනවා. ��ණ ���� කර ෙතත 
මා�� ��ෙම� ප�ව ඔෙ� සමට 
ගැළෙපන toner එක� ෙගන මෘ�ව 
සම මත රා� කාලෙ� � ආෙ�ප 
කර�න. 

ඇ� වටා ඇ� අ�� පැහැයට
අ� �� භා�තය 

ඔබ දවස �රාම ප�ගණක �රය� 
ෙදස බලාෙගන ��යාව කරන 
ෙකෙන� න� ෙමය ඔබට ඉතාම 
වැදග� ෙදය�. Eye cream 
එක� ෙතාරා ගැ�ෙ�� ඔෙ� සමට 
ගැළෙපන ,සැර රසායන ද්ර�ව�� 
ෙතාර ෙහාඳ ෙවෙළඳ නාමය� යටෙ� 
��පාදනයකර ඇ� ��පාදනය� 
ෙතාරා ග�න� අමතක කර�න එපා. 
එවැ� �� ව�ගය� ගැ��ෙම� 

ප�ව ෙවෙහස � ඇ� ��� ��මට 
ඇ� අ�� �ායාම ��ෙම� ඔෙ� 
ඇ�ව�� ෙපෙනන ෙවෙහසකර බව, 
�� සහ ��� ෙ�ඛා, ඇ� යට ඇ� 
අ�� ග�ය සහ අවපැහැ ගැ��� 
ඉව� කරග�නට ඔබට ��ව�. 

�� ගැන� සැල��ම� ෙව�න. 

ෙමය එතර� වැදග� ෙදය� ෙනෙව� 
�යලා ඔබ ��ව� ඇ�ත වශෙය�ම 
එය වැදග� ෙදය�. �ෙ�ෂෙය�ම ෙ� 
�නවල ෙපරට� වඩා ඔබ අ� ෙ��ම 
�� කරනවා න� hand cream 
එක� අ�වා�ෙය�ම භා�තා 
කර�න. ඉ�� ��� සහ ���� 
��� සඳහා ��ධ සබ� ව�ග, ෙ��� 
කාරක භා�තා ��ෙ�� ඔෙ� අ� 
�යෙලනවා. ඒ වෙ�ම සම ර� �ම� 
ද ��ෙවනවා. ෙමය යථා ත��වයට 
ප���මට න� ෙතතමනය ආර�ෂා 
කරන ඔෙ� සමට ගැළෙපන hand 
cream එක� අ�වා�යෙය�ම 

රා�ෙ�� ඔෙ� අ�වල ග�ව�නට 
වගබලා ග�න. 

ඔෙ� ෙක� කලඹ ගැට ගසා ග�න 

රා� කාලෙ� � ඔබ �සෙක� ��හැර 
�� ග�නවා න� �සෙක�වල ඇ� 
�වාභා�ක ෙත� ග�ය , ��ෙහා� ෙහා 
ෙවන� �� ��� ඔෙ� ��ණ මත 
තැව� ��ෙ� ��ලෑ සහ ආසාදන 
ත��වය� ඇ��මට ඉඩකඩ 
�ෙබනවා.ඊට අමතරව �සෙක� 
ගැටගැ�ම ද ���ය හැ��.එම �සා 
රා� කාලෙ�� ඔෙ� ෙකා�ඩය 
ෙගාතා ��ම ෙහා ගැට ගැසා ��ම 
වඩා� ����. 

ඔෙ� පාද 

ඔබ ��ණට ද�වන සැල��ම�කම 
ඔෙ� ෙදපාවලට� අ�වා�ෙය�ම 
���ය ���. ෙදපාවල ����කම 
��බඳව කා�තාව� ෙලස 

අ�වා�ෙය�ම සැල��ම� �ය �� 
අතර �නපතාම ෙදපාවල �යෙපා� 
ෙහා�� මැද ���� කළ ��ය.
�න 2කට වර�ව� අෙ� ෙදපා මඳ 
උ��� ජලෙ� බහා තබා ෙහා�� 
ෙතත මා��කර ඔෙ� සමට ගැළෙපන 
ෙමා��චර�ස� ව�ගය� ෙහා 
ෙදපාවල ෙතතමනය ආර�ෂා ��මට 
ෙදපා සඳහාම �මවා ඇ� cream 
�� ව�ගය� ආෙ�ප කර�න. 
ෙම�න ෙ� ෙලෙහ� පහ� �යවරය� 
හැම�ම අ�ගමනය කෙළා� ඔෙ� 
ත�ණ බව �කග�න ඔබට එතර� 
ෙවෙහස ෙව�න අව� ෙවන එක� 
නැහැ. �ට අමතරව ෙපා��� ආහාර 
සහ නැ�� එළව� පල�� ආහාරයට 
ගැ�ම, ෙහා�� ජලය පානය ��ම 
සහ �� ෙලස �ායාම ��ම ම�� ද 
ඔබට වඩා ෙහාඳ ප්ර�ඵල ලබා ග�නට 
��වන. 

�ෙරා� සම� ලබා ගැ�මට න� 
��දට ෙපර ෙ� ස�කාර කර�න

උපෙද�
�පලාව�  ���

සම�ත 
�ණෙ�කර
සැෙලා� ��� 

සටහන  
���� �සාක�ණා
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හැඩට වැඩට අ��න පල��න, 
ල�සනට ඉ�න කා�තා අ� 
හැෙමාම හ�ම කැම��. ඒ�සාම 
ඕනෑම කා�තාව� �පලාව�  
��බඳ� උන���. ඒ වෙ�ම 
�පලාව� �ෙ�ත්රෙ� �රත � 
��න වැ� ෙදෙන� කා�තාව�.
ඉ�� �පලාව� ගැන ෙගාඩ� 
උන��, ඒ �ෙ�ත්රෙ� �යැ� 
��න ෙකෙන�ෙග උප��නයට  
ගැළෙපන ෙ�� එක� තම� ෙ�. 
ආදර�ය මවෙ�, �ය�යෙ�, 
ෙසාෙහා��යෙ�  එෙහම� 
නැ�න� ෙළ�ග� ���යට ඔෙ� 
අ��ම සකසා ග� ෙ� ෙ�� 
එක අමතක ෙනාවන උප��න 
��ණය� ෙ��.

අව� ද්ර�

*  ග්රෑ� 750 ප්රමාණෙ� ර�� 
තැ�යක

සා�ග� �බ�  ෙ�� ෙදක� 

*  බට� අ��ං 
*  ෙෆා�ඩ�� අ��ං 
*  ෙගා�� එ�බ� ඩ��
*  අව� ව�ණක 
*  �බ� යාර ෙදක�

සාදන ආකාරය

*  පළ�ව ග්රෑ� 750 ප්රමාණෙ� 
ර�� තැ�යක  ෙ�� ෙදක� සා� 
�ෙව�නට තබ�න.  
*  ෙ�� ෙහා�� ��� ප�ව 
එ� බට� අ��ං තවරා සැ���� 
කරග�න.
* අන��ව වෙ�ට� අ��ං 
ක රග�න.
*  �� ෙෆා�ඩ�� අ��ං 
�ක ��කර ෙ�� එක මතට 
එළා එය ෙහා�� ආවරණය 
කරග�න.
*  ෙරාස සහ �� පැහැ 
ව�ණක �ශ්රකර සකසාග� 
ෙෆා�ඩ�� අ��ං ��කර 
�� කපාග�න.
*  ඉ�ප�ව 
ඒවා ෙම� 

��ෙවන රටාවට ෙ�� එෙ� 
අලවා ග�න.
*  �� ෙ�� අ� ව�ග �ක තබා 
ෙ�� එක සරසා ගත ��ය.
 *  ෙවෙළඳෙපාෙ�  ඇ� ෙ�� 
අ� ෙමා�� භා�තෙය� ඔබට 
ෙ�වා සකසා ගත හැ�ය. එෙ�� 
නැ�න� �පෙ� ඇ� ආකාරයට 
ව�ණ ගලප�� ෙෆා�ඩ�� අ��ං 

භා�තෙය� සා�ග�න. 
*  ෙමම ��මාණ ෙ�� එක 
මත ඇල�ම සඳහා එ�බ� ග� 
භා�තකර ඇත. එය සා� ගැ�මට 
ජලය ෙ�ස හැ� ෙදකකට ත�ෙලා 
ප�ඩ� ෙ� හැ�ද� දමා ෙහා�� 
�ශ්රකර ග� එක සා�ග�න.
*  ෙම� ��ෙවන න� සටහ� 
��ම සඳහා ක� පාට එ�බ� 
ෙප� එක� භා�තකර ඇත. තව� 
අලංකාර කරගැ�මට �ග� ෙබා� 
ව�ණ ෙදක�� ද භා�තකර ඇත. 
*  �ය�ම ෙ�� අ� උපකරණ  
ෙ�� එෙ� ඇල� ප�  ක� පැහැ�  
ෙෆා�ඩ��ව�� නම කපා ෙ�� 
ෙබා�� එෙ�  අලව�න. ඒ සඳහා 

ඔබට ෙවෙළඳෙපාෙ� ඇ�  
��ධ හැඩෙ� කට� 

භා�ත කළ 
හැ�ය.

*  

ඉ�ප�ව ෙ�� එක වටා සැ�� 
�බ� එක� රඳව�න.
*  ෙ�� එක උඩ වෙ�ට� 
ෙෆා�ඩ��ව�� ෙරා� කරග� 
ප�ය� අලවා හැඩකර ග�න. 

හැඩට වැඩට ඉ�න කැමැ� 
ඔබ ෙව�ෙව� ෙ� ��ණය

උපෙද� - 
අ�ල�� ෙ�� 

ඇ�� ඇකඩ�� 
ෙ�� ��මාණ 

���� 
ච� ර�නායක

සටහන  
   ච�පා ව�ස�ෙප�ම



 
මවකට මමනම පියකුටද තම දියණිය 
මැණිකකි. ඒ මැණික ඔපදමා හැඩ 
කිරීමටත් ඒ හැඩ විඳීමටත් මාපියන 
නිතර මවමහමෙති. පුංචි දියණී අලුංකාර 
විලාසිතාවලින හැඩ කිරීමට මාපියන 
ම�ාගන�ා උත්ොහයක් �ැත. 
ඉතින මලක් වමේ ඉන� මෝණි 
ෙම�ලියක් වමේ හැඩ කරන� 
ආොමවන ඉන� අමමලට අද මග� 
එනමන අපූරු හිෙ පැලඳුමක්. ම�ෝ 
එකක හැඩයගත් මම මහයා ක්ලිප් එකට 
ගැළමප� වර්ණ මදකක මරදි භාවිතකර 
ඇති නිො එය ම�මහවිනම අලුංකාරයි.  
 
අවශ්ය ද්රව්ය 
 
මුද්රිත මහෝ තනි පැහැමයන මෙනටිමීටර 
2.5 මහෝ ඊට වැඩි පළලකින යුතු රි�න 
මකාටස් 2ක් 
මෙනටිමීටර 1ක් පළල රි�න මකාටස් 1ක් 

මකාණඩා කටුවක් 
ගම 
නූල්  
 
නිරමා්ණය කරගන�ා ආකාරය  
 
පළමුව මෙනටිමීටර 2.5ක් පළල රි�න 
මකාටස් අවශ්ය පම්ණ දිගට මග� 
මදමකළවර මැදට එ� මස් ත�ා මො 
ගන�.  
එමස් ෙකොගත් රි�න මකාටස් 2  රූපමේ 
දැක්මව� පරිදි එක මත එක ත�ා මහෝ 
එකට ළුං කර ත�ා නූලකින රඳවා ගන�. 
ඉනපසු මෙනටිමීටර 1ක් පළල රි�න 
මකාටෙ මග� නූල් රැඳවුම වැමෙ� මස් 
ත�ා මහාඳින ඇලමව� ගම වරගයකින 
අලවා ගන�. එමස් ෙකොගත් ම�ෝ එක 
මකාණඩ කටුවට ත�ා අලවා ගැනීමමන 
අලුංකාර මකාණඩ කටුවක් නිරමා්ණය 
කරගත හැකියි. කෑමැති ඕ�ෑම 
වර්ණයක් භාවිත කරමින දියණියමේ 

ඇඳුමම පැහැයට ගැළමප� පරිදි 
මමය නිරමා්ණය කමළාත් දියණිය පුංචි 
ෙම�ලියක් මමන හැඩට මපමනවී.  
 

පුංචි දෝණිදේ හිස සරසන්න 
හුරුබුහුටි දෙයා ක්ලිප් එකක්  

උපමදස් 
අමිලා ජයමිණි 

මපමරරා 
මල් සැකසුම් හා 
අතකම් නිරමාණ 

ශිල්පිනී 
Pretty pink 
creations 

පසන් නිෙවසට සිරියාව10 2023 - 03 - 13



පසන් නිෙවසට සිරියාව
2023 - 03 - 13

පසුතලය
වෙට් වෙෝටර්
ඡායාරූපය
ශාන් රූපස්සර

ඇඳුම් ්සැපයීම
චන්ති බ්රයිඩල් - ෙරකාවපාළ

හැඩගැන්වීම
ගංගානි වකෞෂල්ා
්සැවලෝන් රාජපුර

ජානු
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