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ෙ� �ය�ෙ� � ලංකාෙ� සං�කෘ�ය�
එ�ක ත��ම බැ�� ශාකය�.එ�දහ�
අට�ය ගණ�වල ෙ��� ෙ�ල�
� ලංකාවට ෙ� ශාඛය �ෙගන ඒමට
ෙපර අෙ� �����ත� ග�වල ෙකාළ
�� ෙග� වෙ�ම ෙපා�වල සාරයද ෙ�
ෙලස සකසා ප�ෙභාජනය කර� ලැ�වා.
ෙකෙ�ෙවත� උ�ව�ර සමඟ එ�කර ග�නා
ෙබාෙහා ෙ�වලට ෙපා� නම� ෙලස ෙ� යන
නාමය භා�ත කළද ෙ� ෙකාළ සමඟ ���
සබඳතාව� ෙනාමැ� ම�� සකසාගත හැ�
ෙ� පානය� ඔබට� �ෙවෙ��ම අ� හ�
බල�නට ��ව�.
ෙ� ම�� උප�න ෙ� ඔබට �ෙවෙ��ම
ඉතා අ� �ලට සකසාග�නට ��ව�. ඒ
වෙ�ම ��� වස �ස�� ෙතාර ෙ� ම� ෙ�
ඔෙ� ��ර �ෙරා� කරනවා ෙ�ම ඔෙ�
සමද පැහැප� කරා�. ෙ� ම� ෙ� සකසා
ගැ�ෙ�� සැල��ම� �ය �� ක���
�ෙබනවා.
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�� ෙගදරම හැඩකර�න
�ජ ම��
ෙම�ම අ�
කැබ� මා�ගෙය� ද
ෙජෙ��ය� ෙබා කරගත
හැ�ය. ම� �� අවස� �
ප�ව හටග�නා කර�
�යළා �ජ ලබා
ගත ��ය.

වට�ටාෙ� �ෙයන ම� ව�ගව�� ෙ�
හ�ග�නෙකාට ම� ෙහා�� ෙසා� ගැ�ම
ඉතා වැදග�. ඒ වාෙ�ම ෙප� තැෙල�ෙන
නැ� ෙව�න තම� ම� �ක ෙසා�ගැ�මට�
ඔබ වග බලාගත ��ම�. ඒ වෙ�ම ප�ෙබාධ
ෙහා කෘ�නාශක ඉ�� ලද ම�ව�ග� පානයට
ග�න එක ��� නෑ. එෙම�ම ��� ගහන
ප�සරයක න� එය ෙහා��ම ෙසා�ගැ�මට
මතක තබා ගත ��ම�.

වැ� ෙ�ඩ� ම� ෙ�

සම� ��ච ම� ෙ�
��� �ග�ධය� �ෙයන ��ච ම�
ෙ�ළලා ෙ� පානය� සකසා ග�න ��ව�.
ආ��ෙ�දෙ� සඳහ� අ�දමට ��ර ���
��ෙ� හැ�යාව� සම� ��ච ම� ස�ව
�ෙයනවා. ඒ වෙ�ම ��ෙ� �ස ඉව�
කර�න� ��ච ම� ෙ� එකට ��ව�. ඇ�
ෙප�ම ව�ධනය කර�න වෙ�ම ��රගත
�� ම�ටම පාලනය කර�න� සම� ��ච
ෙ�වලට හැ�යාව �ෙයනවා. ��ෙ�
�ස නසන සම� ��ච ම� ඔෙ� ��ෙ�

හැඩකාරබව තව� �කෙ��.
ඔෙ� �ෙවෙ� ඇ� සම� ��ච ම� ෙ�ළා
ගැ�ෙම� ක� තබා ග�න ��ව�. ෙ�ළා ග�
සම� ��ච ම� ව�ර බ�නකට දමා �නා�
4-5� පමණ උ��වා ග�න. ඉ�ප�ව ම�
�ක ෙපරා ඉව� කරග�න. �� �� �ක�
ෙහා හ� ��� හ�� කෑ�ල� ෙහා සමඟ
��ච ම� ෙ� රස බල�න.

�තර පානයට
ෙනාග�නා න��
ඖෂ�ය �ණෙය�
ඉහළ පානය� ෙලස
වැ� ෙ�ඩ� ම� ෙ�
හ��ව�න ��ව�.
��ද ෙනායන
��ගල��ට �ව�යක
��ද� ලබා ගැ�මට
වැ� ෙ�ඩ� ම� උපකාර
ෙවන බව ආ��ෙ�දෙ�
සඳහ�. ආ��ෙ�ද
ෛව�ව�� ��ද
ෙනායන ෙරා�� සඳහා
වැ� ෙ�ඩ� ම� ෙ�
එක� ��දට ෙපර
ලබා ගැ�මට උපෙද�
ෙද�ෙ� ඒ ඖෂ�ය
�ණය �සාම�. ��ර
���කර ඉ�� කර�
ලබන වැ� ෙ�ඩ� ෙ�
ඔෙ� ��ෙ� ෙ�දනාව
�ෂ�කව සමනය කර�
ඇ�.

බට�ර ෛව� ��
ප�ෙ�ෂක�� ෙසායා
ග� ක�� අ�ව
වැ� ෙ�ඩ� ම� ෙ�
මාන�ක ආත�ය නැ�
��මට� උද� වන
පානය�.
අ� වැ� ෙ�ඩ� ම�
වෙ�ම �යළාග�
වැ� ෙ�ඩ� ම��
ෙ� සැක�ම සඳහා
ෙයා�ගැ�මට හැ��.
ඔෙ� �ෙවෙ� ඇ�
වැ� ෙ�ඩ� ම�
ෙ�ළාෙගන ක� තබා
ග�න� ඉ� ශාඛසාර
පානය සකසා ග�නට�

ෙසා�� ව�ණ
රටා ස�ත ම��
�ෙරන ප්රෙ�ද අතර
"ෙර� ෙජෙ��ය�"
ය� වැ� ඉ��ම�
ස�ත ප්රෙ�දය�.
අලංකාර ර�
පැහැ� ම� එ�
��ය හැ��.

ඔබට ��ව�.
වැ� ෙ�ඩ� ම�
ෙ� ෙකා�පය�
හ�ග�ෙන් ෙමෙහම�.
�යළාග� වැ�
ෙ�ඩ� ම� ෙදකකට
ව�ර එ�කර ත�බා
ග�න. ඉ�ප� ම� �ක
ෙපරාෙගන �� �ක�
එ�කර උ���ව
පානයට ග�න. හ��
කෑ�ල� එ� �ෙණා�
�ණ�යක වැ�
ෙ�ඩ� ම� ෙ� තව�
රසව� ෙ��.

�ව ��ද� ලබා ගැ�මට
වෙ�ම ��ෙ� ශ��ය
වඩවා ගැ�මට ��
මාෙන� ෙ� උපකා�
ෙවනවා. මාන�ක
ආත�ය ��කර �ෙ�
ස�ට ඇ� ��මට� ��
මාෙන�වලට හැ� බව

ප�ෙ�ෂක�� ෙප�වා �
��ම �බ කාරණාව�.
�� මාෙන� ෙ� සකසා
ගැ�මට අ� �� මාෙන�
මල� උ�රන ව�රට
දමා �නා� 5� පමණ
වසා තබ�න. ඉ�ප� ම�
ඉව�කර �� එ�කර
පානයට ග�න ��ව�.
� පැ� එ�කර ග�න
��ව� න� රසය වෙ�ම
ඖෂ�ය �ණය��
ලබාග�න ��ව�.
ෙ� ආකාරෙය� ඔබ
අවට ප�සරෙය� සකසා
ගත හැ� ඉහත ම� ෙ�
ව�ග අ� හ�බල�න.
ෙවනස සහ �වය අදම
අ����න.

ෙජෙ��ය�
ෙමෙහම වව�

ව�ෂය �රාවටම
ෙග��ල ම�� �රවනා
ශාක ඇ�න� ඒ ඉතාම�
අතෙළා�ස�. ම�ද
ෙබාෙහාමය� ශාක වසෙ�
��ධ වකවා�වල� ම��
බරවන න�� �ය�ත
කාල�මාව� �ළ ම�
�� අවස� ෙ�. න��
ෙජෙ��ය� ප�ර� ෙදක�
ඔෙ� ෙග��ලට කැඳව�නට
කැමැ� න� වසර �රාවටම
ෙනාව වසර ��පය� එක
�ගට ෙසා�� ම� යායක
අ��ය �ඳ ගැ�මට හැ�
ෙ��.
ෙජෙ��ය� ය� �ෙද�
රටව�� ෙමරටට පැ��
ශාකය�. ලංකාවට පැ�� ��
කාලෙ� � �ත ෙ�ශ�ණය�
ස�ත ප්රෙ�ශවල පමණ�
ස�වට වැ�� ෙ� ෙජෙ��ය�
ව�තමානය වන�ට ලංකාව
�රාම පැ�� �ෙබ� ��ය
හැ��. පැ�� ව�ගවලට
අමතරව නව ෙද��� ප්රෙ�ද
ගණනාව�ම �නට ම�
ෙවෙළඳෙපාළ �ළ ��ය
හැ� අතර ඒවාෙ� �ෙපන
ම�වල පැහැය, හැඩය හා
ප්රමාණවල ෙවන�ක� ස�තය.
ඊට අමතරව තරම� �ශාල
ම� ෙම�ම �ඩා ම� ස�ත
ෙජෙ��ය� ප්රෙ�ද ඇ� අතර
වගා කරන �ථාන අ�ව ෙතාරා
ගත හැ� ප්රෙ�ද ද ෙ�.
�වඳ හමන ම�
එෙම�ම ඇතැ�

�� මාෙන� ෙ�
� ලංකාෙ� ජා�ක ��පය
ෙලස සැලෙකන ��
මාෙන� ඖෂ�ය �ණෙය�
�� ��පය� ෙලස
ප්රකට�. ආ��ෙ�දෙ�
��ධ ෙරාග සඳහා ��
මාෙන� ම� භා�ත කර�
ලබනවා. අ�තෙ� පට�
��ධ රටවල �� මාෙන�
ෙ� පානය� ෙලස ඉතා
ප්රකට�.
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උපෙද�
ආහාර ��බඳ
ප�ෙ��කා

පංච�
ෙ�වා�ෙස��

ෙජෙ��ය� ව�ගව��
මන�කා�ත �වඳ� ද වහනය
ෙ�.
 ��ප� ෙලම� ෙස��
ෙජෙ��ය�
 ග්රැ�ෙයා ෙරා� ෙස��
ෙජෙ��ය�
ය� එවැ� �වඳව�
ප්රෙ�ද ෙදක�.
අ��ව ව�ණ රටා
ෙසා�� ව�ණ රටා ස�ත
ම�� �ෙරන ප්රෙ�ද අතර
"ෙර� ෙජෙ��ය�" ය� වැ�
ඉ��ම� ස�ත ප්රෙ�දය�.
අලංකාර ර� පැහැ� ම� එ�
��ය හැ��. "ඩා�� ���
ෙජෙ��ය�" ය� තද ෙරාස
පැහැෙය� ම� හට ග�නා
ප්රෙ�දය�ි.
���ක� ෙප�ම
වගා කරන �ථානය අ�ව
ෙවන�වන ෙජෙ��ය� ප්රෙ�ද
ෙලස "අ�� ෙජෙ��ය�"
ප්රෙ�දය හ��වා �ය හැ�ය.
බ��ගත කළ ෙ� අ��
ෙජෙ��ය� වහලෙ� ෙහා
වැ��ඩාෙ� එ�� �ට ක�ම
��දර�වය�� �� ෙ�.
වගාව
සාමා�ෙය� ��එ�ය
ප�තවන �ථානවල පා��
වශෙය� ෙ� ෙජෙ��ය� වගා
කළ හැ��. එ�� අ� 1 x 1
පරතරය ඇ�ව පැළ ��වා
ග� �ට ප�ව ම� යායක
��දර�වය ලබාගත හැ�ය.
ෙ� ශාකය වසර ෙදක�

පමණ එක �ගට බ��ගතව
�ෙබන �ට වැ�ම බාල � ම�
හට ගැ�ම ද අවම ෙ�. එ�ට
ශාකය ක�පා�කර වගා මා�ය
අ��කර ෙහා පස ���කර
ෙපාෙහාර ෙය�ෙම� නැ��
ශාකය� ෙල�� නැවත�
ව�ධනය කරගත හැ�ය.
වගා මා�ය
 �රා�ය ෙකාළ ෙරා�
ෙකාට� 1/2�
 ම��ට ප� ෙකාට� 02�
 හළාග� ෙකා�ෙපා��
ෙකාට� 01�
එකට �ශ්ර ��ෙම� වගා
මා�ය සකසා ගත හැ��.
ෙ� �ශ්රණෙය� වඩා� ෙහාඳ
ප්ර�ඵල ලැ�මට න� �ය�
ෙගාම ෙහා ෙකා�ෙපා��
සාමා� ප්රමාණෙය� �ශ්ර
කර�න.
ෙබා ��ම
�ජ ම�� ෙම�ම අ� කැබ�
මා�ගෙය� ද ෙජෙ��ය� ෙබා
කරගත හැ�ය. ම� �� අවස�
� ප�ව හටග�නා කර� �යළා
�ජ ලබා ගත ��ය. එම �ජ
බ��වල දමා ෙප්රාපෙ�ටරය�
�ළ තබා පැළ කරගැ�ම
පහ�ය. න�� �ජ පැළවලට
වඩා ඉ�ම�� අ� කැබැ�
��වා සකසා ග�නා පැළවල
ම� �ෙ�.
ජල සැප�ම
පැළ �ඩා කාලෙ� �

ෙජෙ��ය� ශාකයට ජලය
සැප�ය ��ෙ� ඉතා
පෙර�සෙම�. පැළෙ� ම�
ව�ධනය � ශාකය ��ර
ශාකය� බවට ප� � ප�ව
ජලය සාමා� ප�� ෙයාද�න.
එෙම�ම �� කාලෙ� ෙ�
පැළයට ජලය වැ� �වෙහා�
�� �� �මට ල� �
පැළය �යැෙදන බව ��ෙ�
තබාග�න.

උපෙද�
ප්ර�ණ උ�න
��මාණ ���
���� ම� වගා
උපෙ�ශක
ෙ�ශබ��,
කෘ��� ��

මාෙබාදෙ�
රං��
ක�ආර��
සටහන

 ච�පා
ව�ස�ෙප�ම
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නව වසර සමර�න

රසම රස ෙ�� ෙදක�

පස�
�ෙවසට
��යාව� �
ආදර�ය ත��
ෙව�� නව වසෙ�
ඔයාලට ��නැෙමන ෙ��
��ණය� ෙ�. කවද� ෙහාඳම
ෙ� තම�ෙග අ��ම හදලා
ආදර�යය� ස�� කර�න�
ඔෙ� කැමැ�ත.
බල�න �ත �නා යන ල�සන
වෙ�ම රසම රස ෙ� ෙ��වලට
ලැෙබන ප්ර�චාර ෙකාෙහාමද
�යලා.
අ� ���ම ෙ�� එක
සා�ග��.
ඒ සඳහා අව� ද්ර�
* �� ග්රෑ� 250�
* �� ග්රෑ� 250�
* බට� ග්රෑ� 250�
* ��තර 04�
* ෙ��� ප�ඩ� ග්රෑ� 15�
* වැ�ලා ෙ� හැ�ද�
* �� ෙ�ස හැ� 02�
සා�ග�ෙ� ෙමෙහම�
~ බට� හා �� ෙහා��
ගසාග�න.
~ එම �ශ්රණයටම ��තර එක
බැ�� ව��වර එ� කර��
ගසාග�න.
~ එයටම වැ�ලා ද එක�
කර�න.
~ �� සහ ෙ��� ප�ඩ�
ෙහා�� හලා ග�න.
~ �� බට�, �� සහ ��තර
�ශ්රණයට �� �ක �ක එක�
කර�� ෙහා�� කලව� කර�න.
නැ�න� ඉතාම� අ� ෙ�ගය��
�� කරග�න.
~ අන��ව �� �කද එක�කර
කලව� කර�න.
~ �ෙලා එෙ� ර�� ෙ��
තැ�ය� ෙගන ෙ���
කඩ��ය� දමා සක�
කරග�න. එයට ෙ�� �ශ්රණය
දම�න.
~ ෙස��ය� අංශක 180
උ�ණ�වෙය� අව� එක
�නා� 8� පමණ ර�කර සකසා
ග�න. අන��ව �නා� 40�

පමණ ෙ�� ෙ�� කර�න.
~ ෙ�� එක අව� එෙක�
�ටතට ෙගන ෙහා�� �ෙව�න
�ය�න.
�� අ� ෙ�� එක බට� අ���
ම�� හැඩ කර�.
අ��� එක සඳහා
* බට� ග්රෑ� 350�
* අ��ං �� ග්රෑ� 800�
* වැ�ලා ෙ� හැ� 1/2�
* �� ෙ�ස හැ�ද�
~බට�, අ��� ��, වැ�ලා
�� එකට එක�කර �� එක�
වන�� �� කර�න.
~ ��� ෙ�� එක උඩ ෙලව�
කරග�න. වැ��ර ��� කපා
ඉව� කර�න.
~ �� ෙ�� එක උඩ සහ වෙ�
බට� ��ව�� ෙහාඳට කව�
කරග�න.
ෙ�� එක පෙස�� තබා
අ� �� ල�සනට ඉර
සකසා ග��. ඒ සඳහා
ෙෆා�ඩ�� ග්රෑ� 150�
පමණ �� කරග�න.
ර�ම� කපා එ�
ඉෙර� හැඩය ��
�� එක� ම��
සටහ� කරග�න.
ඉ�ප� ආහාරයට
��� ෙජ� අ��ං
ව�ණක උපෙයා�
කරෙගන ��සල�
ම�� ඉර අ��න.
~ ෙ� සඳහා තැ��,
කහ, ර�, ක� ව�ණක
ෙයා�ග�න.
~ ජලය වැ� කල�� ෙ� සඳහා
භා�ත කර�න එපා.��� සහ
�ං� ෙබාත� ස�ත ෙජ� අ��ං
කල�� ඔබට ෙවෙළඳෙපාෙළ�
�ල� ගත හැ��.

ඔබට හා�
බට� අ��ං
දවටා ඒ මතද
ෙමම ��තා�ව
කරගත හැ��.
අ��ල�� ��සෙල�
අලංකාර ��ම තරම� අපහ�
න� එ�බ� ෙප� එක� භා�ත
කර�න� ��ව�.

�ල� ෙකාළය හැඩැ�
ෙ�� එක� හද�.
අ� ���ම ෙ�� එක
සා�ග��. ඒ සඳහා

අව� ද්ර�  �� ග්රෑ� 250�
 �� ග්රෑ� 250�
 බට� ග්රෑ� 250�
 ��තර 04�
 ෙ��� ප�ඩ� ෙ� හැ� 02�
 වැ�ලා ෙ� හැ� 01 �
 �� ෙ�ස හැ� 02�

~ බට� හා �� ෙහා��
ගසාග�න.
~ එම �ශ්රණයටම ��තර එක
බැ�� එ� කර�� ගසාග�න.
~ එයටම වැ�ලා එක� කර�න.
~ ��, ෙ��� ප�ඩ� ෙහා��
හලා ග�න.
~ �� බට�, �� ��තර
�ශ්රණයට �� �ක �ක එක�
කර�� ෙහා�� කලව� කර�න
නැ�න� අ� ෙ�ගෙය� ��
කර�න.
~ ඉ�ප� �� �ක� එක�කර
කලව� කර�න.
~ �ෙලා එෙ� ෙ�� තැ�ය�
ෙ��� ෙ�ප� එක� ෙයා�
සක� කරෙගන ඒ මතට ෙ��
�ශ්රණය දම�න.
~ �නා� 8කට �තර ක��
ර�කරග� ෙස��ය� අංශක
180 උ�ණ�වෙය� �� අව�
එෙ� �නා� 40 ෙ�� කර�න.
~ ෙ�� කරග� ෙ�� එක අව�
එෙක� එ�යට ෙගන ෙහා��
�ෙව�න හ��න.
�� ��� ෙ�� එක බට�
අ��� ම�� හැඩ කරග�.
ඒ සඳහා අව� ද්ර�  බට� ග්රෑ� 300�
 අ��ං �� ග්රෑ� 600�
 වැ�ලා ෙ� හැ� 1/4�
 �� ෙ� හැ� 01�
 ෙකාළ පාට කල�� �ං�
��පය�
~ බට�, අ��� ��, වැ�ලා

�� එකට එක�කර �� එක�
වන�� �� කර�න.
එයට ෙකාළ පාට ව�ණෙය�
�ං� ��පය� එක� කර�න.
~ ��� ෙ�� එක මත �� ��
එක�� �ල� ෙකාළෙ� හැඩය
සටහ� කරෙගන කපා ග�න.
උඩ ෙපා�ත අ�� කර�න.
(ඔබට කැමැ� න� ෙ�� එක
ෙකාට� ෙදක� වනෙ� ෙව�
කරෙගන බට� අ��� ම��
සැ���� කළ හැ��.)
~ �� ෙ�� එක උඩ සහ වෙ�
සා�ග� බට� අ���ව��
කව� කර�න.
~ ෙ�� එක යට �රය වෙ�
�ං� �ටා� ෙනාස� එෙක� ප��
කරෙගන �� කරග�න.
~ ෙ�� එක මත �� ��
එක� ම�� �වාභා�ක �ල�
ෙකාළයක ෙප�ම එන ෙ� මැද
නාර� ඉ� අ��න.
~ ෙෆා�ඩ�� අ��ංව��
සකසා ග� ��ච, සම���ච
ෙහා ෙ�පා�කා ම� රඳවා
හැඩකරග�න.
~ වැ� අලංකාරට ෙෆා�ඩ��
��ව� මත එ�බ� ෙප�
එක�� �බ පැ�ම� �යා ෙ��
එක මත රඳව�න.
~ ආදර�යය� හා එක�ව නව
වසර සමර�න ෙ� ෙ�� ෙදක
ඔයාලට ඉ�ම�� රසට වෙ�ම
පහ�ෙව�� හ�ග�න ��ව�.
සටහන

 ච�පා ව�ස�ෙප�ම

සාද�ෙ� ෙමෙහම�

උපෙද� හා
ඡායා�ප
ඉතා�ෙ� ප�මා �
ප්ර�ණ �පෙ���

ජන�
���ංහ
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���� ��
ආ�� ක්රමයට

අ�� ��මාණය�
කැමැ� ප�� සකසා එය රා�ෙ�
ඉහ�� එන� ෙබා එකට පහ��
අලවා ග�න.
ම� ��මාණය කර�
ෙමම සැර��ෙ� ඇ� ම�
��මාණය ��ම සඳහා
කහ, ද�, සහ �� A4 ප�
අව� ෙ�. ඒ සඳහා ෙ�ප�
����වලට ෙයා� ග�නා
හෑ�� ෙ�ප� ෙ�ඩ�
එකක ආධාරෙය� කහ,
ද� සහ �� පැහැ A4 1/8
ප� කපා ග�න.
�� පැහැ මල
��මාණය ��ම

කා�තා
ඔෙ� ��
��මාණ��
ය. ඒ
��මාණ���වය
ඔ� නංව�නට අද�
අ� ඔබට අ�ක�
��මාණය� ෙගන එනවා.
ඉ�ං ඔෙ� �ෙවසට
එන අ��ත�ෙ� ��
�න�මට ඔබ අ��ම කළ
��මාණය� �ෙවෙස�
එ�ලා තබ�නට හැ�න�
එය ෙකතර� අගෙ� ද?
���� �� ආ��
ක්රමයට සකසන ෙ�
��මාණය �ෙවෙ�
ඉ��පස ෙ�ර�ව
අලංකාර කර�න
වෙ�ම �ෙවස ඇ�ළත
සරස�න� ක�ම�.
අව� ද්ර� :
එ�ෙබ්රා�ඩ� රා�ව�
(��ක�භය 18cm)
අඟලක පළල ව�ණව� �බ�
ෙකාටස�
�� ව�ණෙ� A4 ෙබා� එක�
ව�ණ ගැ��ම සඳහා
water colour pencils
කහ ව�ණෙය� භාග
පබ� �ක�

ආකාරයට
�� පැහැ
A4 ෙබා� එක
ව�ණ ග�වා ග�න.
ප�ව එ�ෙබ්රා�ඩ� රා�ෙ�
ප්රමාණයට ඉහත ව�ණ ගැ��
A4 ෙබා� එෙක� ර�ම� කපා
ෙකාළ
ග�න. ෙම� �පෙ� ප�� එම
ව�ණෙ�
ර�ම එ�ෙබ්රා�ඩ� රා�වට දමා
A4 ෙබා� එක�
සක� කර ග�න.
ෙ�ප� ෙ�ඩරය�
ඉ�ප� කහ පැහැ� භාග පබ�
���� �� එක�
�ක ෙගන එ�ෙබ්රා�ඩ� රා�ව
ෙහා�� ඇලෙවන ග� ව�ගය�
වෙ�ට අලවා ග�න. ෙමම
ෙකාළ ව�ණ ��පය�� A4
සැර��ල එ��ම සඳහා ෙගා�
ෙබා�
�ල� ෙගන රා�ව ��පසට
ෙගා� �� ෙකාටස�
ස�බ�ධ කර ග�න. �� අඟලක
පළල ව�ණව� �බ� ෙකාටස�
��මාණය සකසා ග�නා
ෙගන ෙබා එක� සා� �පෙ�
ආකාරය
ද�වා ඇ� ප�� එ�ෙබ්රා�ඩ�
පළ�ව water colour pencil රා�ෙ� ඉහ�� අලවා ග�න.
Welcome යන ෙකාටස
ආධාරෙය� කහ, ද� සහ ��
���කර අ�� කපා තම�
යන ව�ණ ව�� ෙ�� වන
12"

1"
2

පළ�ව �� ව�ණෙ� A4
1/8 ප� 8� ෙගන එක
�ගට වැල� ආකාරයට
අලවා ග�න. ප�ව ����
�� එක ආධාරෙය� තරම�
තදට ��න ෙ� ෙරා� කර
ග�න. ෙරා� කරග� ෙ� ම�
ෙප�ත ක�� �ං�වක හැඩය
ලැෙබන ෙ� අ�� හැඩ කර��
සකසා ග�න. එෙලස සකසා
ග� ම� ෙප�ත වෙ�ට ළා ද�
පැහැ 1/8 ප�ය�� අ�� ල��
එක� අලවා ග�න. �� ෙ� ම�
ෙප�ත අ�� තරම� එ�යට
ඇද ග� ආෙ�පකර නැවත ෙපර
�� ප��ම සකසා �යෙළ�නට
තබ�න. ෙ� ආකාරයට මෙ�
ෙප� හයම සකසා ග�න. මල
මැද ඇ� බ�� ෙ�� මල සඳහා
තද කහ ව�ණෙය� අඟ� 1/2
ප�ය� ෙගන පහත දළ සටහන
අ�ව ෙවස� ��වක �� කපන
ආකාරයට ��යට �� කපා
ග�න.
�� ���� �� එක ආධාරෙය�
කපාග� �� ප�ය ෙරා�කර
�� එෙක� ඉව� කර, අලවා
අ�� වෙ�ට ���වා සකසා
ග�න. සෑම �� පැහැ ම�
ෙප�තකම ෙදපැ�ත ෙකාටස කහ
ව�ණෙය� ව�ණ ග�වා ග�න.
ෙමෙලස ��මාණය කරග�
ෙප� �ය�ල එක�කර මල�
ආකාරයට අලවා මැදට කහ ව�ණ
බ�� ෙ�� මල අලවා ග�න.
ද� පැහැ මල ��මාණය ��ම
ද� පැහැ A4 1/8 ප� හය�
එක �ගට වැල� ආකාරයට
අලවා �� ව�ණෙ� මල සා�ග�
ආකාරයටම ක�� �ං� හැඩ
ලැෙබන ආකාරයට ෙප� සකසා
ග�න. �පෙ� ප�� ෙ� ෙප� අග

තරම� අ�� ඇඳ ෙප�වලට උ�
හැඩය� ලබා ග�න. එෙලස ම�
ෙප� හය සක� කරග� ප� සෑම
ම� ෙප�තකම �� ෙකාටස කහ
ව�ණෙය� සහ ෙකළවර ෙකාටස
තද ද� ව�ණෙය�� ව�ණ
ග�වා ග�න. ඉ�ප� ෙප� හය
එකට එක� කර�� මල සකසා
ග�න. ෙ� ආකාරයටම තව�
මල� සකස�න. �� ම� ෙදක
මැදට පබ� භාග අලවා ග�න.
කහ පැහැ මල ��මාණය ��ම
ළා කහ A4 1/8 ප� ෙදක�
එකට අලවා ���� �� එක
ආධාරෙය� තරම� ��ලට
ෙරා�කර ක�� �ං� හැඩෙ�
ම� ෙප�ත� සකසා ග�න.
ෙපර ම� ෙප� සැක� ප��ම
තරම� ඇද ග� ගා අලවා ග�න.
ෙප� ෙකළවර උ� ආකාරයට
��න ෙ� ඇ�� ��ව�� හැඩ
කරග�න. ෙමෙලස ෙප� හයම
සකසා ග�න. ෙ� ෙප� �ය�ල
එක� කර �මාණ හැඩය�
එන ආකාරයට මල ��මාණය
කරග�න. මෙ� මැදට පබ�ව� ද
අලවා ග�න.
ෙම� ෙකාළ සක� කරගැ�ම
සඳහා �පෙ� ප�� ෙකාළ
පැහැ A4 මත ෙකාළ ඇඳ කපා
ගැ�මට ��ව�. එෙ�� නැ�න�
ෙවෙළඳෙපාෙළ� ෙකාළ හැඩැ�
ඩ�ක�� �ල � ෙගන අලවා
ගැ�ම ද කළ හැ��.
අවසානෙ�� ���රෙ� ෙප�වා
ඇ� ආකාරයට �මාණව සක�
කරග� ම� �ක අලවා ග�න.
ඉ� ප� ෙකාළ අ� ද අලවා
අවස� කර�න.

උපෙද�
මහරගම ප්රාෙ��ය
ෙ�ක� කා�යාලෙ�
බා�ර උපෙ��කා
ප්ර�ණ අ�ක�
��මාණ ����

�ල� ජය�ංහ
සටහන

 ���� �සාක�ණා
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බ�ෞද්ධ දෙමාපියන් ඔවුන්ගේ
1982 උපත ලද උස 5' 2''
සිහින් සිරුරැති
තළෙළු,
විධායක ශ්රේණියේ රැකියා
වක නියුතු, විදේශ ගතවීමට
කැමැති ඔවුන්ගේ දියණි
යට ය�ෝග්ය පුතකු ස�ොයයි.
ශනි/ කුජ 7 පවුලේ විස්තර
හා කේන්ද්ර ක�ොපිය සමග
පිළිතුරු සපයන්න. kdy
popo110@gmail.com
HB191245
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ක�ොළඹ ජීවත්වන වැදගත්
ග�ොවි
පවුලක්
බ�ෞද්ධ
ඔවුන්ගේ 1979 උපත ලද,
ශක්තිමත් මලල ක්රීඩක
යකුගේ
මෙන්
සිරුරක්
හිමි වයසට වඩා ලාබාල
පෙනුමින් යුතු,උස 5' 8" වන
ඕස්ට්රේලියාවේ ප්රසිද්ධ ආයත
නයක ජ්යෙෂ්ඨ තනතුරක්
දරන ඕස්ට්රේලියාවේ ඔහුගේම
ව්යාපාරයක් හිමි දුම්පාන
යෙන් හා මත්පැනින් ත�ොර
ඕස්ට්රේලියාව, ශ්රී ලංකාව
යන දෙරටේම වත්කම් හිමි
කඩවසම්, කරුණාවන්ත මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයකු
වන පුතුහට අධ්යාපනික හා
වෘත්තීමය සුදුසුකම්ලත්,මනා
ගති පැවතුම් ඇති සිහින්
සිරුරැති,තලෙළු රූමත් වයස
අවුරුදු 35 හ�ෝ ඊට අඩු හ�ොඳ
පවුල් පසුබිමක් සහිත චරිත
වත් සහකාරියක් ස�ොයයි. ඔහු
දැනට නිවාඩුවක් ගත කිරීම
සඳහා ලංකාවට පැමිණ සිටී.
පවුල් විස්තර කේන්ද්ර ක�ොපිය
සමග ත�ොරතුරු propau
890@gmail.com වෙත
HG191508
සපයන්න.

වයස අවුරුදු 40 හා මැද
භාගයේ පසුවන එක්සත්
රාජධානියේ ජීවත්වන මනා
ලෙස ස්ථාපිත ව්යාපාරික
යකු මිත්රශීලි සමාජශීලි, බහි
රගාමී සහකාරිනියක් විවාහය
දක්වා දිවෙන සබඳතාවක්
ග�ොඩනගා ගැනීම සඳහා
ස�ොයයි. විද්යුත් තැපෑල n
ewmp100@gmail.com
HG191552


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 Salon & SPA Pvt. Ltd
30/3, Negombo Rd, Jaela,
Branches : Seeduwa /
Gampaha/ Kiribathgoda /
Ganemulla
0773892015, 0776197592,

07

අා•” ඇ” ”ා—” උපාංග සහ
” කල• යා ”•’මට “ෙ•
1)
2)
3)
4)
5)

ඉෙපා”’ ෙ•’ සහ ’ක ෙම–””
’ය— ව•ගෙ“ කැව ෙර” සහ කැව ෙබා•” / ”ත
ව•ග සහ අමතර ෙකාට (ඇ”ර” ”ත)
ට” ඇ” ඩ”
මැ”ෙ”ා ෙකා•” සහ ”” යා
’ය—ම ව•ගෙ“ අ’ය සහ බලෙග ”• උපකරණ සහ
අ—ළ –”

මාට• කල•
ෙනා. 89, බංගසාල ”ය, ෙකාළඹ - 11.
”රකථන අංක : 071-8266159
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ප්ර�ණ ෙ��කාවක,
���යක, �ත
ර�කා�යක � ය�නා
මා�� ෙපෙ�රා ත��
පාඨක ඔබ ෙහා��
හ�න�ෙ� අ��
නවකතා ර�කාවක
ෙල��. පාස� �ෙ� පට�
ප��ඳට ෙප� බැ� ඕ
ෙ�නක ෙපෙ�රා න� �
�වැ�තයාෙ� ෙසවෙ�
� �ය �සලතාව� මනාව
ඔපලා ග��ය. ��යක,
මවක, ��ත�යක ෙව��
��ත ෙපාෙ� �� ෙපර�
�ය ද ඇයෙ� ප��ඳ
තවම� ���ය.

වාෙ�ම ‘��මාණ කෘ�’
�චාරාව�ය�� එ� ���ණා.
ඊට අමතරව �ත ��පය��
කළා. ඒ �ය�ලටම ෙහාඳ
ප්ර�චාර ලැෙබ�� පව�නවා.

ප්ර�භා ප්රභා ෙපෙ�රා,
ප්ර�� ෙශාභා ෙපෙ�රා ෙ�
අ�� �යැ��කා�යෙ�
�ය�ය� ෙදෙදනා�. ඔ��
වෘ��යමය වශෙය� ෙවන�
��යාව� �ළ �යැ� ��ය
ද මවෙ��, �යාෙ�� කලා
හැ�යාව� උප��ම ෙ�ත
දරා ග�ත��ය.
�ෙ�ෂෙය�ම ප්ර�භා ප්රභා
�ය මවෙ� අ�පාෙ� ය��
කලාව �ළ ��ධ ඉස� �ප�ශ
කරල�ෙ� හ� අ��වට�.
ෙමවර ත�� අ�ම�
– �ව� �ෙ�ෂාංගය
ෙව�ව�ෙ� ෙ� ආදර�ය මව
සහ �ය�ය� ෙව�ෙව�.

ප්ර�භාට අ�� ගායන
හැ�යාව�� �ෙයනවා
ෙ�ද?

ඉ�� ෙකාෙහාමද ය�නා
අ�ෙ�? ෙ� දව�වල
අ�� වැඩ කට��
ෙමානවද?
“ෙවන� වාෙ�ම තමා.
මෙ� ��මාණ කට��වල
�යැෙළනවා. මෙ� අ��ම
නවකතාව ‘අ�මා��ක’

2023 - 01 - 02

පසන් නිෙවසට සිරියාව

ප්ර�භා ඔෙ� වැ�මහ�
�ය�ය�. අ� ඇය ගැන
කතා කර�.
“ප්ර�භා �ය�ෙ� හ�ම
සංෙ�� ද�ෙව�. ඒ
වාෙ�ම හ�ම ආදර�ය�.
��ෙ� හැ�යාව වෙ�ම
ක�ක�වයට� ද�ෂ�.
රඟපා�න� ��ව�. කලාෙ�
සෑම ඉස�වකම එයාෙ�
ද�ෂතා ෙප�වනවා න� මම
හ�ම කැමැ��.”

ඔ�. ප්ර�භා සං�තය
හැ��වා. ෙහාඳට �ං�
�ය�න ��ව�. මම එයා
ෙව�ෙව� �ං� ��පය�
�යල� ��නා. ක�� ක�හාර,
��ෂණ අ�රාධ, ච�දන

මම �වලා ෙද�නා හැ�ෙ�

ඇ� ෙදක වෙග�
ය�නා මා�� ෙපෙ�රා

�යනාඅර�� ෙ� අය
එ�ක කර� ���වලට
ඉහළ ප්ර�චාර �� �ණා.
ෙකාෙහාමට� ප්ර�භා
සං�ත අ��ෂණය
පැ�තට ෙයා� ෙවනවට
ෙ�නක හ�ම ආසාෙව�
��ෙ�.”

�� � ප්ර�� ගැන�
�ය� ෙ�ද?
“ ප්ර�භා වෙ�ම තම�
ප්ර��� හ�ම ආදර�ය
�ෙව�. මට �ෙතනවා
එයාට ෙ�නකෙ�
ග��ණ ෙගාඩා�
�ෙයනවා �යලා. හැබැ�
මම වාෙ�ම �ත
හ�ම ශ��ම�.

ප්ර��ට� ල�සනට
�ය�න ��ව�. ඒ� එයා
��යාව පැ�තට ෙයා�
�ණා �ස� කලාවට
නැ�� �ෙ� නෑ. හැබැ�
එයා කව�හ� දවසක
කලා කට��වලට �යක
ෙවනවා න� මම හ�ම
ස���”

ඔබ �� ��ත�ය�
ඔ�. මම ���රාලා
ෙද�ෙන� සහ
����ය�ෙ� ආ�ත�මා
ෙකෙන�. මෙ� �වලා
ෙව�ෙව� වාෙ�ම ��
ෙමයාලා ෙව�ෙව�
හැමෙ�ම ෙහායලා
බලනවා. �ෙ�ෂෙය�ම
ෙ� ��ෙදනා ෙ�ඛන
කලාවට ෙයා� ෙවනවා
න� මම හ�ම කැමැ��.
අෙ� ෙතවැ� පර�ර
ෙහාඳ ��මාණ��
පර�ර� ��ම තම�
මෙ� අර�ණ.”
ෙදවැ�� ප්ර�� අපට
�ණ ෙනාගැ�ණ�,
ප්ර�භා සමඟ �ං�
කතාබහක �යැෙළ�න
අ� අමතක ෙනාකෙළ�.

ප්ර�භාෙ� මව
�ය�ෙන අෙ� රෙ�
ජන�ය ච�තය�.
හැබැ� ඇය ඔබෙ�
මව. ඒ අ�මා
ගැන �ෙන�ෙන
ෙකාෙහාමද?
“මම �ත�ෙන
ෙද�ය�
වහ�ෙ�
අපට ��න
��ණය

අෙ� ��තවල වන�ප�ය අ�මා
ප්ර�භා ප්රභා ෙපෙ�රා

තම� අ�මා. තා�තා
නැ�ෙව�ච දවෙ�
ඉඳ� අෙ� ��තවල
වන�ප�ය �ෙ� අ�මා.
ස�ෙට� වාෙ�ම �ෙ��
ෙනාසැ� ඉ�න ශ��ය
�ෙ� ඇය. මම වැෙටන
සෑම ෙ�ලාවකම මෙ�
��ප�ෙස� �ටෙගන
නැ���න අත ��ෙන
අ�මා තම�. තා�තා ෙ�
��තෙය� ස�ග�ෙත
අෙ� අ�මා අතට ය��ය
�ලා. එ� ඉඳ� ෙ�
ද�වා ඇය ඒ ය��ය අ�
හැ�ෙ� නෑ.”

ඔබ ෙදෙදනා
පර�පරා ෙදකක
�ෙයාජනය�. ඉ��
මත ගැ�� ��වන
අව�ථා නැ� ද?
“එෙහම අව�ථාව�
නැ�වා ෙනෙව�. ෙමාකද
මට �ක� තරහා යනවා
�යලා අ�මා ද�නවා.
ඒ ෙවලාවට ඇය මට
�ය�ෙන ‘�ත ෙහාඳ
න��’ �යල�. ඒ
ෙමානවා �ණ� අ�මා
තර� මාව ෙ��� ග��
ෙකෙන� තව� නැහැ.”

අ�මාට රසට උය�න
��ව� ෙ�ද?

“ඇ�තටම ඔ�. ඇයට
රසට උය�න ��ව�.
ඇය හදන මා� ඇ��
�ය� හ�ම රසව�. ඒ
වාෙ�ම රසට වටල�ප�
හදනවා. අෙ� තා�තා ඒ
වටල�ප� ක�න හ�ම
කැමැ��. ඒ
�සාම

තා�තා නැ� �ණාට
ප�ෙස ඇය වටල�ප�
හැ�ෙව නෑ. ඒ�සා අ�ට
රස වටල�ප� ක�න
ලැ�ෙණ� නෑ.”

ඔෙ� කලා කට��
ගැන� �ය�නෙකා?
“මෙ� ��යාව තම�
��තෙ� අංක එක
කරෙගන �ෙය�ෙන. ෙ�
�නවල. ඊට අමතරව
භාර� �ර�ංහ අ�යා
කරන � ��� නා�කාෙ�
‘�ං-�ව’ වැඩසටහන
කර�ෙන මම. තා�තලා
තම�ෙග �වලා ගැන
�ය� �ං� ගැන තම�
එ�� කතා කර�ෙන.
ඒ වෙ�ම මම �ගටම
��� ෙපාෙ� �යනවා.
මම �ය� �� එක�ව�
සහ ක� ෙපාත��
ඉ��ෙ�� එ�ද�ව�න�
බලාෙපාෙරා��
ෙවනවා. ���ව��
කරලා �ෙය�ෙන.
ෙ� �නවල ��යාෙ�
කා�යබ�ල�වය �සා
එ� �ප රචනෙ� වැඩ
ප්රමාද �ණා. ඉ�ම��
එ� වැඩ �ම කර�න�
�තාෙගන ඉ�නවා.”

සටහන

 ච�පා
ව�ස�ෙප�ම
ඡායා�ප

ශා� �ප�සර

පසන් නිෙවසට සිරියාව
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අ�� වසෙ� �බ අ�බ
 මකර ල�නයට ෙහාඳ කල�
 ෙ�ෂ ල�නයට �බ ආරං�

 කා�තාව�ට �බ ඵල ෙගෙනන වසර�
 වෘෂභ ල�න ��ය�ට �ෙද� ගම�

 ��න ල�න ��ය�ට මංගල ෙයාග

 වෘ��ක ල�නයට හ�� ධනලාභ
වෘෂභ

�බෙසත �ව�පෙ� �ට� ෙ��ඨ ක�තෘ
ප්ර�ණ ෙ�ා�ෂෙ��

අ�� ධ�ම��

ෙ�ෂ
ෙපර �� ම�මය පලෙද�
2023 වසර ඔබට ෙපර �� ම�මය උ�වන වසර�. ධන ස�ප�
අ�� �බ�. �ටරට ගම� ෙයෙ�. කලක �ට බලාෙපාෙරා�� � ෙ�පළ
��කම� ද ඔබ ස�ෙව�. වසෙර �� වකවා�ව බාධක ෙවත� වසෙ� මැද
භාගය වන �ට ලැ�� අ�� යහප� ය. ��ර�ෂා අ�� �නට පව�න බාධක අවස�ව
වසර ආර�භය� සමඟ �බවා� ආරං� ලැෙබ� ඇත. ගෘහ ��තය කා�යබ�ල වන න��
වසර මැද භාගෙ� �ට �දහ� අදහ� �යාවට නැං�ෙම� යහප� මාන�ක �වය� උ�ව�
ඇත. තම අ�වෘ��ය ෙව�ෙව� ෙබාෙහා ෙදෙන�ෙ� ඇප උපකාර ලැ�මට පට� ග�.
අ�ාපනය හ�රන අයට උස� �භාග ප්ර�ඵල ෙම�ම උස� අ�ාපනයට ප්ර��ට �මට
අව�ථාව ලැෙ�. ශ�ර ෙසෟ�ය අ�� �ස උ�ණගත, �ත්රාෙ�ෂ හටගැ�මට ��වන.
අය –2, වැය 04
ජය අංකය – 05
�බ ව�ණය –ෙරාස

��න

��යා අ�වෘ��ය
��න ල�නයට අ�ව ඉතා �බ වසර�. අ�වාහක අයට මංගල ��
හැඬෙවන අතර ත�ණ ත��ය� අතෙ� ආදර සබඳතා �යල� ඇත.
අ�ා��ක පැ�තට ෙයා�වන ඔබ සමාජෙ�වා කට�� ෙකෙර� ප්රසාදයට ඇග�මට ල�ව�
ඇත. ආ��කය ද යහප�ෙ�. ��යා සපල�ම �ර�තරෙය�ම ��වන අතර ෙමෙත�
�ර�ව �� වෘ��ය ය� ඔබට �� �මට �ය�තය. ඒ අතර ඔබ ග�නා ��� �රණ වෘ��ය
�ථාන ගත ප්රධා��ෙ� පැස�මට ල�ෙව�. ගෘහ ��තෙ� කා�යබ�ල වන අතර �තර
�තර ආගමා��ලව කට��වල �රත �මට ද ඔබ ප��ව�. අ�ාපනයට �බවන අතර
ඔබ ත�ණ කා�තාව� න� මනා�ය� හැඩගැ���, �ලා�තා ෙම�ම ���� �ාපාර
��බඳ අ�ාපනය ��ම, හැ��ම අනාගත �බ ���ය ��ස ෙව�. ශ�ර ෙසෟ�ය එතර�
අ�බ ෙනා�වද �න�ෙ� ආප�, �ත්ර ආප� බ�ල �මට ��වන. උප�ම ව�ර පානය ��
ෙ�ලාවට ආහාරපාන ගැ�ම.
අය 7 වැය 05
ජය අංකය – 07
ජය ව�ණය–තැ��

ද� ස�ප�

�ාපාර ප්ර�ලාභ
වෘෂභ ල�නයට අ�ව �ෙ� ආෙ�ග සමඟ වසර ආර�භ
�වද වසෙ� මැද භාගෙය� ප� ෙබාෙහා �බවා� අදහ� �තට
නැෙඟ�. කා�තා අ�වෘ��ය �� ෙලස සැලෙසන අතර �ෙද� ගම� හා
යහප� ආ��ක ප්ර�ලාභ ද ස�ත�. ෙවෙළඳ �ාපාර සපල වන අතර තමා
සැල�� කරෙගන ආ නව ආෙයාජන �සකට අත ගැ�මට ඔබට හැ�ෙව�. ��ය�
වෘ��යමය ප්ර�ලාභ ෙප��ව ද වෘ��ය �ථානගත ස�ර� ඇ��ෙ� ත��වය�
ම� ෙකෙ�. ගෘහ ��තෙ� ��ධ ක�� �සා කා�ය බ�ලතාව� ෙපෙන�නට ඇ�
අතර �යද� පැ�ත �ඝ්රෙය� ඉහළ යාමට ෙ��ෙව�. සක��වම �� ව�න.
�ත්ර සංග� සාද පැවැ��ම ��� පා� ��ෙ�. අ�ාපන කට�� උස� ව� ඇත.
�සට අ�ණ �ත්ර ආප� ස�ත ෙව�. අ�ක ��ර �ඩනයට බලපාන �ස ආග�ක
කට��වල �ර��ව �ත ස��� කරග�න.
අය 04 වැය 08
ජය අංකය – 04
�බ ව�ණය – කහ

කටක

�ටරට ගම�
කටක ල�නයට අ�ව ඔබට �බ අ�බ සමෙ� ��� ��මට
��ෙ�. පළ� කාල�මාව ��කර �වද වසර මැද �ට හා අග
භාගය ඉතා �බෙව�. තමාෙ� පා�ෙ� ��ව�ට කරදරය�, අව�රය� ෙනා�
�ව��මට වාසනාව උ�ෙ�. ආ��ක යහපත ෙම�ම නව ආෙයාජන ද උ�ෙ�. තමා
බලාෙපාෙරා�� ආකාරයට �ටරට ගමනකට මඟ පෑෙ�. එෙහ� �යදම අ�ක�ම
�ළ ��ධ ��කරතා පැන නැ�මට ��වන. උන�� �ය ��ෙ� තම කා�ය�ෂමතාව
ඉහළ නංවා ගැ�ම�. ඔබට බා�ර ෙලාකෙය� ��ධ අපහාස ෙචාදනා එ�ල �ය
හැ� �වද වසර මැද �ට ෙගෟරවාදරයට පාත්ර ව� ඇත. �වාහක �ථානයට ��ධ
තාඩන �ඩන ��� අපහාස එ�ල �ය හැ� �සා ක�පනාකා� ව�න. අ�ාපන
කට��වලට වසර ආර�භය �බ ෙනා�වද වසර මැද �ට �බෙව�. ශ�ර ෙසෟ�ය
��බඳ �තන�ට ඕනෑවට වඩා ක�පනා ��� ප� තැ�� �බ නැත. �ත සැහැ��
කර ග�න. ප�වට අ�ණ�� දණ�සට අන���යක�.
අය 04 වැය 07
ජය අංකය – 03
ජය ව�ණය – ��

�ංහ

�ංහ ල�නයට අ�ව ආ��ක ප්ර�ලාභ වසර ආර�භෙ� �ටම උ�ෙ�. නව
ආෙයාජන හා නවතා දමා �� �ාපාර ය� ආර�භයට �බෙ�. තමා ෙව��
ඈ�� �� ��� නැවත තමා කරා එ�. ඒ අතර �� සබඳතා තර ෙ�. ද�ඵල
අෙ��ෂා කරෙගන �� අයට වාසනාව�ත ද� ස�ප� ��ෙ�. එ�ෙන� ගෘහ ��තය කා�ය බ�ල
වන අතර සමාජ ඇග�මට ල�වන වසර�. ෙ�ශපාලනය කරන අය� න� ��� බලය තහ��ෙ�.
තමාට තව ෙබාෙහා ෙ� අ�යනය කළ ��ව ඇ� �සා තම වෘ��යට අ�ළ ප්ර�ණ ��� අව�වන
අතර ඒ ��බඳ වැ� කාලය� ගත ��මට ෙපලෙඹ� ඇත.
�වාහ �ථානය ��බඳ �තන�ට බා�ර ස�� බලෙ�ග �යා�මක �ම �ළ ෙදෙදනාෙ�
එක��කම ආදර බැ�මට ��ධ ත�ජන එ�ලවන අතර ��� අපහාස පවා එළෙඹන අතර
ක�පනාකා� �ය �� වසර�. �න�ය ආ�ත උව�� දණ�ස ආ�ත උව�� එළ�ෙ� අව�නම�
පව�න �සා අ�ක ෙ�ගෙය� වාහන පැද�ම ආ�ෙය� වැළ� ��ම �බ�.
අය 05 වැය 06
ජය අංකය – 08
ජය ව�ණය – ළා ���

ක�ා

වෘ��ය ජය
ක�ා ල�නයට අ�ව ඉතා �බ වසර�. තම ආ��කය
ඉතා උස� වන අතර, ��ධ ප��ාග ��� උ�මක� ස�ත
ෙව�. ��යාෙ� අ�වෘ��ය ආර�භෙ� පට�ම ��වන අතර �ටරට ගම�
�ටරට ��යාවලට පවා වසර මැද �ට ෙ��ෙව�. තම ගෘහ ��තෙ�
කා�යබ�ල �වද තම අ�වෘ��ය ෙව�ෙව� ග�නා ��� �රණ හා කැප��
�සා ඒවාෙ� ප්ර�ලාභ බ�ලෙ�.
වසර �� වකවා�ව ��ධ ස�� උව�� බලපැවැ��ය හැ� න��
තම ���ම� භාවය හා ෙසා��ය �සා ඒවා වළ�වා ගැ�මට හැ�ය.
ෙ�පළ ��ක�ද පව�න අතර �ඩාව කලාව ෙම�ම ��මාණ�� බව
ෙ��ෙකාටෙගන ඉ��යට යා හැක. අ�ාපනය පැ�ෙත� �වද තමා ඉෙගන
ග�නාෙ� අනාගත �බ���යට ෙ��වන �සා ග්ර�ථකරණය �ලා�තා යන
අංශ ෙකෙ� �ත ෙයද�ම �බ�. ශ�ර ෙසෟ�ය පැ�ෙත� �ෙ�ෂෙය�
උ�ෙ� ආප� ෛතෙරා�� ආප� හා �න�ෙ� ආප� ෙප�ව�. ප්රෙ�ශ�
ව�න.
අය 02 වැය 06
ජය අංකය – 9
ජය ව�ණය - තැ��
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�ලා
ෙ�පළ ��ක�
�ලා ල�නයට අ�ව ෙ�පළ ��කම� වසර ආර�භෙ��ම
��ෙව�. �ය පා��වෙ� සහාය �� ව� ඇත. �ාපාර සපල ෙ�.
ආ�ය� ස�ෙ�. එ�ෙන� ගෘහ ��තය කා�යබ�ල ෙ�. �ෙවෙ� �තර
�තර උ�සව�ය� ද�නට ලැෙ�. තම රාජකා�යට අමතරව සමාජ �බසාධක
කට�� ෙකෙ�ද ෙයා��ෙම� ��� බලය ෙනාඅ�ව ලැෙබන අතර මහජන ප්රසාදය
අ�ව� ඇත. ��යාවට අමතරව �ාපාර සපල වන අතර ඖෂධ �ාපාර, කෑම �ම
�ාපාර ඉතා උස� ආ�ය� ලබා�මට ෙ��ෙව�. අ�ාප�ක ම�ටමද �බවන අතර
ක�� ��ණ� �� �භාග ස��ඛ ප��ෂණව�� උස� ප්ර�ඵල ��� ��මට අවකාශය
ලැෙ�. ශ�ර ෙසෟ�ය එතර� අයහප� ෙනාවන අතර ��� �ට ඇ�වන වා,��, ෙස�
ෙරාග �සා �ඩා ��මට ��ෙ�. රා� කාලෙ� �නානය �බ ෙනාවන අතර බර ඉ��� හා
ෙසම වඩන ආහාර පාන �බ ෙනාව� ඇත.
අය 08 වැය 7
ජයඅංකය - 04
ජය ව�ණය – ර�

ධ�
ගෘහ ��තයට ස�ට
ධ� ල�නයට අ�ව ෙ� වසර ඉතා �බ�. ආ��ක අ�වෘ��ය
ෙම�ම �ෙ� ස�ට උ�ෙ�. හ�� ධන ස�ප�ද ��ෙ�. නවතා
දමා �� �ාපාර නැවත ආර�භ ෙකෙ�. කා�තාවක න� ඔබ ඔබෙ�
ආ��ක ���ව උෙදසා ��ධ �යා�මය� අ�ගමනය කර� ඇත. වෘ��ය
ජයග්රහණද ඔබ කර� ඇත. වෘ��ය ජයග්රහණද ඔබ ��යා කරන �ථානෙ�
ප්රධා��ෙ� ඇග�මටද පැස�මටද ල�ව� ඇත. ගෘහ ��තය ස���යක ෙව�.
අ�වාහක අයට මංගල ෙයාගද ත�ණ ත��ය�ෙ� ආදර සබඳතා ස�ම� ��ද
ෙප�ව�. ඔබ �වයං අ�ාපනයට ��ෙව�. ෙදය� �ක බලා �ට ෙහා අවෙබාධ
��නෙය� ප්ර�ණ ��මට ෙපලෙ�. ඉ� ජය ලබ�. ගෘහ ��තෙ� කා�යබ�ලකම ඒ
�සාම ��ෙ�. ෙපා� ජනතාව ෙව�ෙව� ග�නා ��� �රණ අ�ව ඒ අයට ��ට��
�ර�ව �� අය තමාට ළංෙ�� ෙප�ව�. ශ�ර ෙසෟ�යට අ�ව ය�බඩට අ�ණ�.
පාදෙ� වළ�කර ආ�ත උව�� �ය හැ�ය. ප්රෙ�ශ� ව�න. ��දර ���ය ආශ්රෙය�
උව�� �ය හැක.
අය 07 වැය 05
ජය අංකය – 09
ජය ව�ණය – ෙරාස

��භ
��ධ ආකාරෙ� ලැ��
කටක ල�නයට අ�ව උ�� වසර ඉතා �බ�. ��ධ ආකාරෙ�
ලැ�� ස�ත�. වසර ආර�භෙ� �ට ආ��ක ත��වය උස� වන
අතර වසර මැද භාගෙ� �ට තව තව� එය ප්රව�ධනය ව� ඇත. ඒ අතර තමා
කරෙගන ආ අතරමග නතරකර �� �ාපාර ය� ආර�භ කරන අතර, ඒවා ය�පැන
�ය ත��වෙය� ��ෙගන න�න අංෙගාපාංග ස�තව න�කරණය කර ඉ��යට
පව�වාෙගන යාමට උන��ෙව�. ලැ�� යහප� වන අතර ��යා �ථානගත යහපතද
පව�. ස�� උව�� එළ�ණ ද ඒවා මැඬ පැවැ��මට අව� හා�පස ඔබට ��ෙ�.
එෙ�ම ගෘහ ��තය ස���යක ෙම�ම තම �වාහ සහක� ෙහා සහකා�ය ෙව��
ලැෙබන ෙනාමද සහාය ��� ඉ��යට යාමට අව� ශ��ය ලැෙ�. අ�ාපන අංශය
��බඳ උන��ව හා නව තා�ෂ�ක උපකරණ ��බඳව ඇ� උන��ව �සා තම කට��
සා�ථක කර ගැ�මට� පහ� කර ගැ�මට� හැ�ෙ�. ෙසෟ� ම�ටම ම��ථ වන
අතර ප�ෙ� �ය� ග�ය, නහර ආ�ත උව�� ෙපෙන�නට �ෙ�.
අය .. – වැය 06
ජය අංකය – 4
ජය ව�ණය – ෙකාළ

වෘ��ක
හ�� ධන ලාභ
වෘ��ක ල�නයට අ�ව හ�� ධන ලාභ ෙප�ව�.ෙ�පළ
ඉඩකඩ� ලාභ ෙම�ම ය� ය� යටප� � ��ක� ෙ� වසර
ආර�භෙ� �ටම ��ෙව�. ගෘහ ��තෙ� ව�ධ අ�ෙයාග ��ෙවන
අතර �වාහ �ථානගත ය� මතෙ�දය� �සා වසර මැද භාගෙ� �ට �� �ඩා ම�
ෙකෙ�. ෙබාෙහා�ට ඔබට ��� ෙව�� එන ස�ර� හ�නාෙගන කට�� ��ම
වැදග� ව� ඇත. අ�ාපනය අ�� එතර� ඉ��යට යාම� ෙනා�වද තමා ��ය�
ආහාරයක ��ධ භාෂා හැ��මට ඇ� උන��ව වැ�ෙ�. තම අ�ලාෂෙය� ���ප�
කර ගැ�ෙ�� ��ධ තරා�රෙ� අය ෙයා� ගැ�ම �සා ��ධ අකට��ක� ඒ අය
��� �ය හැක. ��ස ෙතාරා ෙ�රා ෙහාඳ නරක ෙහා�� අවෙබාධ කරෙගන කට��
කර�න. ශ�ර ෙසෟ�ය අ�� �ත්රා ෙ�ෂ ය�බෙ� ෙ�ෂ අ�� ව�ග� ආසා�ත
ස�ත ��ගලය� ඉතා ප්රෙ�ශ� �ය ��ය. ෙත�, සැර උ�ණ ආහාර ව�� වැළ�ය
��ය.
අය 07 වැය 07
ජය අංකය – 09
ජය ව�ණය – කහ

මකර
න�හබව�� �දහස
මකර ල�නයට අ�ව �ටරට ගම� සපල ෙ�. �යද�
අ�ක ෙ�. එෙහ� ��ධ පා��ව ��� ලැෙබන ප��ාග හා
සහෙයාගය ඉහළ ම�ටමක පැව�ම �සා �තා ස�ට සහනය
උ�ෙ�. වසර ආර�භය�ට ලැ�ම අතර කලක �ට තමාට අ��� �� ෙ�පළ�
���ෙ� ප්රවණතාව� පව�. පැව� �� ගැට� න�හබව�� සහනය උ�ෙ�.
ගෘහ ��තය වැ��රම අ� අය ෙව�ෙව� �ස තම �බසාධනය ෙව�ෙව� �යා
��මට ඇ� කාලය �මාෙ�. තමා �යා�මක කළ �ාපෘ�යක ප්රග�ය �සා ��යා
�ථානගත �ලධා��ෙ� පැස�මට බ��ෙ�. ඒ අතර අ�ාපනය අ�� තම ��තය
ආග�ක සහ�වනය ෙගන ෙදන �ෂයය� ෙකෙ� ෙයා�ෙ�. තමාට වැ��ර ආග�ක
නායකය� ඇ�� ��මට හැ��ම �සා ඒ ��බඳ අ�ා��ක �නය ��කර
ගැ�මට ෙයා�ව� වසර�. ශ�ර ෙසෟ�ය අ�� ප�ව දණ�ස, ආ�ත උව��,
�වසන ආප� ෙපණහ� ආප�වලට ඉ�ම�� බ�� වන �සා ප්රෙ�ශ� ව�න.
අය 07 වැය 09
ජය අංකය – 02
ජය ව�ණය – ��

�න
සැල�� සා�ථක�
�න ල�නයට අ�ව ඔබට �බ ���ය පහල වන නව ��මාණ
හැ�යාව ම� කරන වාසනාව�ත වසර�. තමා අත ගැ� සෑම
කට��ත�ම සා�ථක ව� ඇත. ��යා �ථානගත �වද ඉතා උස�
ත��වයට ප�ෙ�. නව ආ��ක සැල�� �යාවට නැංෙ�. තමා ඉ��ප�ෙකාට ��
වෘ��ය ම�ටෙ� ෙයාජනාව� සා�ථකව �යාවට නැං�මට ෙයාජනාව� සා�ථකව
�යාවට නැං�මට හැ��ම �සා ��යාෙ� �බවා� ප�ව�තනය� ද�නට ලැෙ�.
��� �ට කා�ය බ�ල වන ගෘහ ��තය �ළ තම ශ��ක අපහ�තා �තර �ෙන�නට
ලැ�ණද තම අ�ා�මක �ණ වගාව �සා ස���යක ��තයකට මඟ සැලෙ�.
අ�ාප�ක ම�ටම උස� වන අතර �ට ෙපර ��ණ� �� �භාග ස��ඛ ප��ෂණ
ආ�ෙය� ඉතා ���ට පල උ�ව� ඇත. පැවැ� හ�� බලෙ�ග මැඬපැවැ�ෙවන
අතර උ�� වසර� සමඟ සමාජ �බසාධන කට�� �සකට අත ගස� ඇත. ශ�ර ,
ෙසෟ�ය අ�� �න�යට ආප� උර�සට ආප� ම� කරන �සා ප්රෙ�ශ� ව�න.
අය 05 වැය 06
ජය අංකය – 08
ජය ව�ණය – ෙරාස

ඉ

VIII

මෙය මසා ගැනීමේදී යටට ලයිනින්
එක මැදට පැඩ්න් එක සහ උඩට
ඔබ ත�ෝරාගත් මුද්රිත රෙදි ක�ොටස
ආදී ලෙස පිළිවෙළින් තබා ගත
යුතුයි. එලෙස සියල්ල තබාගෙන
වටේට කුවිලිට් කරගන්න. ඉන්පසුව
B ක�ොටසේ පෙන්වා දී ඇති
ආකාරයට පටිය සඳහා අඟල් 45ක්
දිගින් ද අඟල් 5 1/2ක් පළලෙන්
ද රෙදි ක�ොටස් දෙකක් කපාගෙන
එකට තබා අල්ලා ගන්න. ඒ සඳහා
සුදුසු ඝනකම් රෙදි ක�ොටසක්

දිග අඟල් 45 පළල
අඟල් 5 1/2 ක් වු
පටි 2 ක්
අඟල් 12 1/2ක් දිග
අඟල් 5 1/2 ක් පළල
මුද්රිත රෙදි යාර 1/2 ක්
ලයිනින් රෙදි යාර 1/2 ක්
පැඩ්න් ක�ොටසක්
මෙලෙසින් මසා ගනිමු. ඔබ අප
ඔබට ලබා දී ඇති පතර�ොම බ
ත�ෝරාගත් මුද්රිත රෙදි ක�ොටස මත
තබා කපාගන්න. මුලින්ම අඟල් 12
1/2 ක් දිග ගෙන අඟල් 5 1/2 ක්
පළලින් ද ගෙන කලිසමක කකුලක්
පරිදි කපාගන්න A රූප සටහනේ
දැක්වෙන පැඩ්න් සහ ලයිනින්
ක�ොටස් 2ක් ද කපා ගත යුතුයි.

අවශ්ය ද්රව්ය :

පදුණු ම�ොහ�ොතේ පටන්ම
පුංචි දරු පැටියකුගේ
වර්ධනය ගැන හරිම
විමසිලිමත්ව ඉන්නට ඕනේ. එබැවින්
ගමේ සායනයට ග�ොස් මාසෙන් මාසේ
බර කිරන්නට සිද්ධ වෙනවා. දරු
පැටියාට මාස 6ක් වූ පසුව පුංචි
බෑග් එකක දමා එල්ලා ගැනීමකින්
තමයි මේ බර කිරනු ලබන්නේ.
ඒ සඳහා අවශ්ය බෑගයන් දැන්
වෙළඳප�ොලේ තිබුණත් ඉතාමත්
සවි ශක්තිමත් බෑගයක් තමන්ම
මසාගෙන ගිය�ොත් තමයි
හ�ොඳ. මෙන්න මෙහෙමයි
ඒ බෑගය මසා ගන්නේ

සටහන්

පසන් නිෙවසට සිරියාව
2023 - 01 - 02

P අචිනි ලක්මාලි චන්ද්රසේකර

අනූෂා
වර්ණකුල

උපදෙස්
සුසිනිඳු බේබි
කෙයාහි
අධ්යක්ෂිකා ,මැහුම්
ශිල්පිනී

භාවිත කරන්න. මෙලෙස ප�ොටවල්
දෙක බැගින් පටි හතරක් අවශ්ය
වේ. දැන් B රූප සටහනේ පෙන්වා
දී ඇති පරිදි පටි තබා හ�ොඳින් ටැග්
කරගන්න. මැසීම ආරම්භ කිරීමේදී
හ�ොඳපිට ඇතුළට නවා
පටි ද ඒ මත තබා අල්ලා
ගන්න.

Baby weight bag

පහසුවෙන් බර කිරන්න

ආදරණීය
අම්මලාට
සෙනෙහසින්

ඔබත් නව වසරේ
කුලුඳුල් මවක් ද?
I

පසන් නිෙවසට සිරියාව
2023 - 01 - 02

මේ ආදරණීය තිළිණය උත්තරීතර ඔබ වෙනුවෙනි

සෙ

නෙහසින්
දෑඟිලි
බැඳ
පතිකුලයට යන
යුවතිපතීන්ගේ මීළඟ
ආදරණීය ප්රාර්ථනය
හුරතල් දරු පැටියෙකි.
කුලුදුලේම කුසට
ආ දරු පැටියා මේ
ල�ෝකෙට බිහිවන
දිනය වනතුරු ඇඟිලි
ගනින්නේ න�ොනිමි
ආශාවෙනි.
එම දරුවා වෙනුවෙන්
මවු පිය දෙපළ බ�ොහ�ෝ
දේ සූදානම් කරන්නේ
ස්නේහයෙන්. ඒ අතර
අලුත් අමුත්තාගේ හ�ෝ
අමුත්තියගේ ඇඳුමට
ආයිත්තමට සුවිශේෂී
තැනක් හිමි වේ. මේ
ආදරණීය අතිරේකය
ආදරණීය අලුත්
අම්මලා ෙවනුවෙනි.

අලුත්
බබාට
අලුත්
ඇඳුම්

ළදරුවා
සුරකින්නට
ආදරණීය
අම්මලාට
සෙනෙහසින්

බෑගය මසා ගත යුත්තේ
උරයක් ආකාරයටයි.
බෑගය හ�ොඳ පිට පැත්ත
හරවා padding sheet
ඇතුළු කර කට මසා
ගන්න. බෑගය මසා නිමා
කරගැනීම සඳහා රේන්ද
ක�ොටසක් ද අල්ලගන්න.
දැන් ඔබේ පුංචි සිඟිත්තා
වෙනුවෙන් අලංකාරවත්
බෑගයක් නිර්මාණය වී
ඇති.
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දමා ගන්න. ඉන්පසුව හ�ොඳ
පිටවල් දෙක ඇතුළට
එන ලෙස තබාගන්න.
උඩ ක�ොටසට අඟල් 9
සිපරය ක�ොටස අල්ලා ගත
යුතුයි. එහිදී මැදින් කට්
මාර්ක් දමා දෙපැත්තට
එන ලෙස මසාගන්න.
ඡායාරූප දෙස බැලීමෙන්
මෙය ඔබට පැහැදිලි වේ.
දැන් බෑගයේ L හැඩැති
ක�ොටස සඳහා අඟල් 18
සිපරය ගෙන දෙපැත්තට
එන පරිදි අල්ලා ගන්න.

Baby
carrier
Bag

පැඩින් යාර 1 1/2
පුංචි සිඟිත්තව නිවෙසට
යාර 1 1/2ක සිපරයක්
කැන්දන් එ්මෙදි මේ සකසා
රේන්ද ක�ොටසක්
ගන්නා ඇඳුම් ආයිත්තම්
අලංකාර කරගැනීමට කුඩා
අතරට දැන් කාලෙ
ම�ෝස්තරයක්
baby carrier bag
අවශ්යය මිමි:එකකුත් ඇවිත් තියෙනවා.
ඒ කියන්නේ සිඟිත්තාව
බෑගයේ දිග අඟල් 40
ආදරෙන් ආරක්ෂාවෙන්
බෑගයේ පළල අඟල් 18
එහෙ මෙහෙ රැගෙන යන්න ක�ොට සිපර 2 ක්
පුළුවන් බෑග් එකයි.
දිග සිපර 1ක්
Outline සඳහා ලේස් රේන්ද
ඇතැම් විට ඔබ මෙය
1/2 ක්
වෙළෙඳප�ොළෙන් මිලදී
මෙලෙස මසා ගනිමු
ගන්නට ගියහ�ොත් වැඩි
මුදලක් වැය වේවි.
පළමුව ඔබ අප ලබාදී ඇති
එහෙත් ඔබට මෙම baby
අතර කාඩ්බෝඩ් කැබලිවල
carrier බෑගය ඔබේ
ඇඳගන්න. ඉන්පසුව ඔබ
මවට ස�ොහ�ොයුරියට හ�ෝ
ත�ෝරාගත් සිනිඳු රෙද්ද මත එම
යෙහෙළියකට කියා ඉතාම
කාඩ්බෝඩ් පතර�ොම් කපාගන්න.
අඩු මුදලට අලංකාරවත්ව
මුලින්ම A ක�ොටසේ දිග අඟල්
ස�ෞඛ්යාරක්ෂිතව මසා ගත
40ක් ද පළල අඟල් 16ක් ද වන
හැකියි. මවු පදවිය ලබන්නට පරිදි රූප සටහනේ පෙන්වා
ඇඟිලි ගනිමින් සිටින
ඇති ආකාරයට එක් ක�ොටසක්
ආදරණීය ඔබට නව වසර
කපාගන්න. මීළඟට B ක�ොටසේ
වෙනුවෙන් තරුණී වෙතින්
පෙන්වා දී ඇති ආකාරයට පෙර
පිදෙන අනගි තිළිණයකි මේ. දිග අඟල් 40 ද පළල අඟල් 18 ද
වන පරිදි ලයිනින් ක�ොටසක් කපා
අවශ්ය ද්රව්ය :
ගන්න. C ක�ොටසේ පෙන්වා දී
ඇති පරිදි අඟල් 1/2 හ�ෝ අඟල්
1 1/2 ක් පමණ ඝනකමට ගන්න.
padding sheet එක දමා
ගන්න. අපි මේකට padding
sheet දමන්නේ සිඟිත්තාගේ
සුව පහසුව සඳහාය. දැන් A
සහ B ක�ොටස එකට එකතුකර
රූපයේ ආකාරයට cut mark

ඔබ කැමති පැනෙල් රෙද්දක්
එසේත් නැතිනම් ඔබ දරුවා
දුවෙක්ද පුතෙක්ද යනවග
දැනටම දන්නේ නම් නිල් හ�ෝ
ර�ෝස පැහැයෙන් සිනිඳු රෙදි
යාර 1/12 ක් අදාළ වර්ණයට
ගැළපෙන පැහැයකින්
ලයිනින් රෙදි යාර 1 1/2 ක්

II

ආදරණීය
අම්මලාට
සෙනෙහසින්

සීතලට-උණුසුමට
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padding දමා මසා ගැනීමෙන් පසුව E ,G ක�ොන්
මෙලෙස මසා ගනිමු
දෙක D රූප සටහනේ පෙන්වා දී ඇති පරිදි velco
මුලින්ම අපි ඔබට ලබා දී ඇති අල්ලාගන්න. velco යනු වෙළඳප�ොෙළන් ඇලවීමට
ගන්නා ක�ොටස් විශේෂයකි.
පතර�ොම් හ�ොඳින් බලන්න.
ඒවා අනුගමනය කරමින් අදාළ
මිමි වලට පතර�ොම ඇඳගන්න.
ඉන්පසුව ඔබ ත�ෝරාගත් රෙදි
ක�ොටසින් ඇතුළත ය�ොදා
ගන්නා රෙද්දෙන් ද පිටට
ය�ොදා ගන්නා මුද්රිත රෙදි
ක�ොටසින් ද හතරැස් ක�ොටුවක්
ආකාරයට රෙදි ක�ොටස් තුනක්
කපාගන්න. ඒවා පළල අඟල්
26 විය යුතුයි. දැන් padding
sheet එකෙන්ද එම ප්රමාණයට
අඟල් 1/2ක් අඩුවෙන් පතර�ොම
කපාගන්න. A ක�ොටසින්
ක�ොටස් 3 ක් ද B ක�ොටසින්
ක�ොටස් 3 ක් ද කපාගන්න. C
ක�ොටසින් පෙන්වා ඇත්තේ
A ක�ොටස උඩට B ක�ොටස
තබා ගන්නා ආකාරයයි. ඒ
අනුව අල්ලා ගැනීමට ප්රථම
B ක�ොටසට padding එක
ඇතුළුකර මසාගන්න. දැන් C
ක�ොටස උඩින් තබා padding
එක ඇතුළට දමා ගන්න. එය C
ක�ොටසින් පෙන්වා ඇත. එලෙස

Baby blanket

සිඟිත්තා මේ ල�ෝකෙට ආ දා පටන්
ඔබේ උණුසුමට ගු ලිවී ඇතිබවක්
පේනවා නේද? ඇත්තෙන්ම ඔව්.
තාමත් මේ පුංචි සිඟිත්තාට මේ
ල�ෝකෙ උණුහුමවත් සීතලවත්
එතරම් ඔර�ොත්තු දෙන්නේ නැත.
එබැවින් ඔබ ආදරණීය මවක්
විදිහට එක හ�ොඳින් තේරුම්
ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබේ සිඟිත්තා
ව මෙන්න මේ විදිහ බ්ලැන්කට්
එකකින් ඔතන්න. එහෙමත් නැතිනම්
සිඟිත්තා වෛද්යවරයාට පෙන්වීමට,
සායනයට ගෙනයාමේදී මෙන්න මේ
විදියට බ්ලැන්කට් එකකින් ඔතාගෙන
යනවානම් සිඟිත්තාට අවශ්ය
උණුහුම එහි රැඳී පවතී. බලන්නක�ෝ
මෙය මසාගන්න විදිහ

අවශ්ය ද්රව්ය :
අඟල් 26 පළල (ඔබ කැමති
රෙදිවලින්) රෙදි යාර 1ක්
ලයිනින් සඳහා තනි පාටින් අඟල්
26 රෙදි යාර 1ක්
පැඩිං ( padding sheet ) යාර
1ක්
ඇලවීමට වෙල්කො ( velco)
අඟල් 2ක්

VII

ආදරණීය
අම්මලාට
සෙනෙහසින්

සුසිනිඳු මල් පෙත්තක එහෙමත්
නැත්නම් සැහැල්ලුවෙන් පියාසර
කරන පුංචි කුරුලු පිහාටුවක
රැඳී අපූර්වත්වය ඇති පුංචි
පුංචි ගවුම් ප�ොඩි ඔබ අත පත
ගාන්නෙත් හරිම ආදරණීයවයි.
හිතේ දහසක් බලාප�ොර�ොත්තු
ප�ොදි බැඳගෙන කිරිකැටියා
වෙනුවෙන් හරිම ආදරයෙන්
මසන මුල්ම ඇඳුම මේ පුංචි ගවුම්
ප�ොඩිය විය හැකියි.

මේ සඳහා අවශ්ය:මල් පීස් රෙදි යාර 1/2 ක් (ඔබ
කැමැති නිල්, ර�ෝස, කහ, ක�ොළ,
සුදු පැහැයන්ගෙන්)
බේබි රිබන් යාර 1/4 ක්
ම�ෝස්තර සඳහා කපු කැරලි නූල්
වර්ණ කිහිපයක්
ගවුම් ප�ොඩි මෙලෙසින්
මසාගන්න
අප ඔබට ලබා දී ඇති පතර�ොම
පරිදි ත�ෝරාගත් මල්පීස් රෙද්ද මත
පතර�ොම සකසා ගත් කාඩ්බෝඩ්
එක තබා අවශ්ය මිම්මට රෙදි
කපා ගන්න. ගවුම්මේ ඉදිරිපස

පුංචි දෝණිට
Baby frock

VI

කර අතේ හ�ෝ ඕල�ොක් මැෂින්
එක උපය�ෝගී කරගෙන කුඩා
ක�ෝඩ් ක�ොටසක් තබා මසාගන්න.
උරහිස හැර අත්කට යට ඇඳුමේ
වාටිය දක්වා වටේට මසා ගන්න.
ගවුමෙ මැදට වන්නට පුංචි
මලක හැඩයක් හ�ෝ සත්ත්ව
රූපයක හැඩයක් ඔබ කැමති
පරිදි කපු නූල් භාවිත ක�ොට
මසාගන්න. ඉන්පසුව උරහිස්
දෙක හ�ොඳපිට ඇතුළට එන ලෙස
තබා මසාගන්න. එය හ�ොඳ පිට
හරවා පිටුපසට උරහිසෙන් පහළ
ක�ොටස් උඩට බේබි රිබන් එකක්
අල්ලා ගන්න. පුංචිම පුංචි මේ
ගවුම් ප�ොඩිය හරිම පහසුවෙන්
මසා ගත හැකියි.

පසන් නිෙවසට සිරියාව
2023 - 01 - 02

පුංචි බිලිඳකු මවුකුසට පැමිණි
දා සිට මව තමන්ගෙ ඇඳුම්
පැලඳුම් සම්පූර්ණයෙන්ම
වෙනස් කරගනී. ඒ තම කුසේ
වැඩෙන දරු පැටියාගේ සුව
පහසුව වෙනුවෙනි. ඒ වගේම
බිලින්දා ඉපදී මාස ගණනාවක්
යනතුරුම ඇය අඳින්නේ ද
ඉතාමත් සැහැල්ලු ඇඳුම්.
බිලිඳාට මවු කිරි දීම පහසුව
වෙනුවෙන් මව අඳින හැට්ටය
මසා ගන්නා විදිහ අප ඔබට
ඉතාමත් පහසු ආකාරයට
කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම.
මේ සඳහා අවශ්ය වනුයේ:ප�ොප්ලින් රෙදි යාර 1 1/2 ක්
රේන්ද යාර 1 1/2 ක්
ෂර්ට් බ�ොත්තම් 4 ක්
මෙලෙසින් මිමි ගනිමු
උරහිස A සිට B දක්වා
අඟල් 4 1/2ක්
ය�ෝක් එක C සිට D
අඟල් 8 1/2ක්
කර ගැඹුර අඟල් 7
ඉදිරිපස පලුවට
අඟල් 12ක්

පසන් නිෙවසට සිරියාව
2023 - 01 - 02

මෙලෙසින් මසා ගනිමු
පළමුව රෙදි යාර 1 1/2 ගෙන එය
දෙකට නමා ගන්න. දැන් අප ලබාදී ඇති
පතර�ොම් අනුගමනය කරමින් ඉදිරිපස
පලු දෙක C සිට D ලෙස අඟල් 12 ට
කපාගන්න. එය අඟල් 8 1/2ක් එන පරිදි
පපුව මැදට එන ලෙස රැලි කරගන්න.
ය�ෝක් එක C ක�ොටසින් පෙන්වා ඇත.
උරහිස AB ඉදිරිපස දක්වා ඇති පරිදි
අඟල් 4 1/2ක් ගෙන වෙනම කපා ගන්න.
දැන් පිටුපස සඳහා B ක�ොටස කපා
ගත යුතුයි. ඉන්පසුව අත් ක�ොටස් දෙක
එකට තබා ක�ොටස B ක�ොටසේ පෙනෙන
ආකාරයට පතර�ොම කපාගන්න. එහි දිග
අඟල් 18 ක් වේ. E සිට F දක්වා අඟල් 18
ක�ොටස් දෙකක් අත සඳහා මෙලෙසින්
කපාගන්න. ය�ෝක් ක�ොටස් දෙකට යට
රැලි කරගත් අත් ක�ොටස් දෙක එකට
තබා අල්ලා ගන්න. ඉන්පසුව උරහිස්
දෙක පිටුපස ක�ොටස එකතුකර අල්ලා
ගන්න. අත් ක�ොටස් දෙක උරහිස් පහළට
එන ආකාරයට උරහිස් පහළින් අල්ලා
ගන්න. කරට රේන්ද අල්ලා ගත යුතුයි.
ඒ සඳහා කර වටේට රේන්දය තබා
හැඩ කරගන්න. ඉදිරිපස

ආදරණීය
අම්මලාට
සෙනෙහසින්

වම් ක�ොටසට බ�ොත්තම්
අල්ලාගන්න. දකුණු ක�ොටසෙ
බ�ොත්තම් ඇල්ලූ තැනම
වම්පස ලකුණුකර ගනිමින් කාස
මසාගෙන ජැකට් එක නිමා
කරගන්න. මෙහි මිමි සියල්ල
රූපසටහන් මත දක්වා ඇති
බැවින් එය හ�ොඳින් අධ්යයනය
කරගනිමින් මැසීම ආරම්භ
කරන්නේ නම් වඩාත් නිවැරැදි
ව ඉතා පහසුවෙන් මෙම ජැකට්
එක මසා ගත හැකියි.

පුංචි බිලිදාට
කිරි දෙන්න
පහසුවට

Mother's
bed Jacket

III

පුංචි සිඟිත්තා දියණියක වුවද
පුතකු වුවද ඉපදුණු ම�ොහ�ොතේ
panel ඇඳුමක් අන්දවයි. ඒ
සිඟිත්තාට මෙල�ොව බිහි වූ
සැණින්ම පරිසරයේ ඇති සීතල
හ�ෝ උෂ්ණත්වය හරියාකාරව
එක්වරම දරාගත න�ොහැකි
නිසයි. අන්න ඒ අවශ්යතාවය
සපුරාලීමට තමයි මේ panel
සෙට් එක අවශ්ය වන්නේ. ඉතින්
දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්න අම්මා
කෙනෙක් සූදානම් කරගන්න
ඇඳුම් අතරට මේ panel සූට්
එකත් විශේෂයි. එය මසා ගන්නෙ
මෙන්න මෙහෙමයි

කලිසම

මුලින්ම අපි බලමු panel කලිසම මසා
ගන්නේ කෙසේද කියලා.

ඒ සඳහා අවශ්ය වෙනවා
පැනල් රෙදි යාර එකක්
බේබි ඉලාස්ටික් ක�ොටසක්
අවශ්ය වර්ණයන්ගෙන් නූල්

මෙලෙසින් මිමි ගෙන මසා ගනිමු
අප ඔබට ලබා දී තිබෙන පතර�ොම්
පරික්ෂා කිරීමේදී ඔබට මෙය
ක්රමානුකූලව වඩාත් නිවැරැදිව මසා
ගැනීමේ හැකියාව පවතී. පළමුව A
සහ B දක්වා දිග අඟල් 5 1/2 ක් ලෙස
ලකුණු කරගන්න. B සිට C දක්වා
අඟල් 11 ක් ද A සිට E දක්වා අඟල්
5 ක් ද D සිට C දක්වා අඟල් 4 ක් ද
ලෙස මිමි ගන්න. දැන් ඔබ ත�ෝරාගත්
රෙදි ක�ොටස ගෙන රෙද්ද දෙකට නමා
එයින් ක�ොටස් හතරක් එන ලෙස රෙදි
කපා ගන්න. පළමු ක�ොටස් දෙක හ�ොඳ
පිට ඇතුලට එන ලෙස සකස් කරගෙන
BD ක�ොටස මසාගන්න.
DC ක�ොටස යට වාටිය ඇතුළට
මසාගන්න. කලිසම උඩ ක�ොටස AB

IV

ක�ොටස ලෙස ගන්න. AE
මුට්ටුව රවුමට මසාගන්න.
පලු දෙක එකට මසා ගැනීමේදී
මැදට එන මූට්ටුව අතර
දෙපැත්තට ඇඳි ED ක�ොටස
රූප සටහන්වල පෙන්වා දී ඇති
පරිදි ඇඳට එන ලෙස මසා
ගන්න. දැන් උඩ වාටිය ඕල�ොක්
කර ඉලාස්ටික් ඇතුළට එන
ලෙස තබා වාටි මසා නිමා කර
ගන්න.

කමිසය:පැනල් කමිසය සඳහා අවශ්ය
වනුයේ :පැනල් රෙදි යාරයක්
පයිපින් යාර තුනක්
අඟලක පමණ වෙල්කො
ක�ොටසක් ( ඇලවීම සඳහා)

මේ ආකාරයෙන් මසා
ගනිමු

මුලින්ම A ක�ොටසින් දී ඇති
මිමිවලට පතර�ොම් දෙකක්
කපාගන්න. B ක�ොටසින්ද
පතර�ොමක් කපාගන්න. එය
පිටුපස ක�ොටස සඳහාය.
දැන් C ක�ොටසින්ද පතර�ොම්
දෙකක් කපාගන්න. මේ
සියල්ල ඔබ ත�ෝරාගත් රෙද්ද
මත තබා අවශ්ය පරිදි රෙදි
ක�ොටස් කපා ගන්න. දැන්
මුලින්ම අත් වාටිය මසා නිම
කරගන්න. දැන් හ�ොඳපිට
පැති දෙක ඇතුළට එන
ආකාරයට යට පළුවට උඩින්
උඩ පළුදෙක තබා උරහිස්
මූට්ටු කරගන්න. උරහිස් මූට්ටු
කරගැනීමෙන් පසුව එක් අත
බැගින් අත් දෙක කමිසය
(ජැකට් එකේ) දෙපැත්තට
අල්ලා ගන්න.
ඉන්පසුව ඉදිරිපස පළුව
මසා නිමාකර එක් පළුවක්
අවසානයේ කර වටේට

ආදරණීය
අම්මලාට
සෙනෙහසින්
පයිපින් අල්ලා ගන්න. පිටුපස
පළුවද එලෙසින්ම මසා ගන්න.
දැන් කමිසේ හරි මැද ලකුණු
කරගෙන එකක් උඩ එකක් එන
ලෙස වෙල්කෝ කෑලි දෙක තබා
අල්ලා ගන්න.

දුවට පුතාට ලස්සන
Baby panel kit
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සිඟිත්තාව
උණුහුමින් සනහන්න
මෙහෙම
ඇඳුම් මසා ගන්න
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දහ�ය �ඟදට �ත �යන

ෙහළ ඔ�වල
බල ම�මය

අ

� හැෙමාම
ල�සනට
ඉ�න කැම��
ෙකෙන�ෙ� එ�ෙන�
සමාජෙ� ��ධ
තරා�ර�වල ��ගලය�
සමඟ සහස�බ�ධතා
පව�වන අ�
�ය�ෙදනාෙ�ම ආක�ෂණය
�නා ගැ�මට �ව ව�ණාව
ගැන ද�වන උන��ව
අ��ෙව� �ව�� නැහැ.
අ� ෙකාතර� �ව ��බඳ
උන�� �ණ� ඇතැ��ට
�ං� දහ�ය �ගඳ�
අෙ� �ය� ෙපෟ�ෂය
නැ� කර�නට නැ�
���නට සම�වන බව ඔබ
ෙමාෙහාතකටව� ��වද?
ඇතැ��ට ඔෙ� ��ෙර�
හමන දහ�ය �ඟද ඔබට
ෙනා�� අ� අයට ��
ෙනා��ව�වම සමාජෙය�
අනෙ���තව ෙකා�වන
වග ඔබට ��ණද?

අ� අද ෙ� ��ය හරහා කතා
බහ කර� ලබ�ෙ� කා�තා ���
ෙදපා��වයටම එක ෙලස බලපාන
දහ�ය �ඟද සහ එය නැ� කර
ගැ�ෙ� ක්රමෙ�දය ගැන.
දහ�ය ��මට ගැහැ�, ���
ෙ�දය� නැ� බව අ� කතා බහ
කළා. න�� දහ�ය �ග�� ��
�ම, ඒ ෙකනාෙ� ෙපෟ�ෂ�වය
�ඳ ව�ටන කාරණය�. ෙකාෙහාම
න�� ෙ� දහ�ය �ඟද සාමා�
අව�ථාව� ද ෙරාග අව�ථාව�
ද ප්ර�කාර කළ �� අව�ථාව� ද
ය�න ෙතාරා ෙ�රා ග�න බැ�ව අ�
අතරමං ෙවන අව�ථාව� එමට�.
දහ�ය ශ�රෙ� ඇ� අ����
� �ටකරන තරලය�. එෙ��
නැ�න� ශ�රය ��� ��කර�
ලබන බ�ස්රා�ය ක්රමෙ�දය�.
ෙමෙලස �ටවන දහ�ෙය�
�යයට අ� නමය�ම ඇ�ෙ�
ජලය�. ඊට අමතරව මැ���ය�,
ෙපාටෑ�ය�, ��� වැ� ප�වෘ��ය
කට��ව�� ��පාදනය වන ය�
ය� රසාය�කය� ද අෙප� �ටවන
දහ�ය සමඟ �� � �ෙ�.
දහ�ය �ට ව�ෙ� සම ආ�ත �ෙ�ද

ග්ර�� ���. ෙ� �සාම දහ�ය �ට
�ෙ� � සැල�ය �� කාලය� එය
සම මත පව�. වා�ප �මට ගතවන
කාලය අ�ව ��ධ බැ���යා ආ�ය
�ට� දහ�ය හා එ�ෙ�. සෙ� �ථර
ෙදක� එකට යා වන තැ�වල එන�
���, ඉ��, ෙගල යන ප්රෙ�ශවල
වැ��ර ෙ�ලාව� දහ�ය ��ෙම�
ඒ ඒ �ථාන ආ�තව �ගඳ� හටග�.
අෙන�� �ථාන බා�ර ප�සරයට
සෘ�වම �රාවරණය වන �සාම
දහ�ය �ගඳ අ�ෙ�.
වැ��ර දහ�ය ��ම �සා සෙ�
කැ�ම�, සෙ� ව�ණෙ� ෙවනස�
ඇ� ෙව�න� ��ව� වෙ�ම ��ර
ආසාදන ආ�ය ඇ� ෙව�න�
��ව�. කා�තාව�ට තම �ය��
යට ෙකාටෙ� වැ��ර දහ�ය
�ෙඳන බැ�� එම �ථනය��
කැ�� ආ�ය ඇ�ෙව�නට�
��ව�.
ආ��ෙ�දයට අ�ව ශ�රෙය�
�ටවන බ�ස්රා� ද්ර� �මල ෙලස
හ��ව�. මල ෙලස හ��ව�
ලබ�ෙ� අපද්ර� ය�න�.
�ෙ�ද (දහ�ය), �ත්ර (�ත්රා) සහ
��ෂ(මලපහ) ය� ෙ� ��වය�.
වාත, �ත, කප යන �ෙ�ෂ ෙකාප
ෙනා� තබා ගැ�මට අ� �තර
ෙවෙහෙස�.එෙ�ම �මල ය�
��ගලය�ෙ� �ෙරා� බව ෙප�වන
ෙහාඳ කැඩපත�. දහ�ය �ගඳ �මට
��ගල �වභාවය බලපා�.ශ�රය
උ�ණ අයෙ� දහ�ය තරම� �ග��
���. ත�ෙරා�� ෙහා�ෙමානෙ�
�ෂමතාව �සා� දහ�ය වැ�ෙය�
�ටවනවා ෙ�ම �ග�� ��ව�න�
��ව�. ��ධ ෙලඩ ෙරාග සඳහා
ඖෂධ ග�නා අයෙ�� දහ�ය
තරම� �ගඳ �ය හැ��.
කා�තාව�ෙ� දහ�ය �ගඳ �මට
ස�පාර�ෂාව සඳහා එ�ෙනකා
ෙයාදවන අවධානය සෘ�ව බලපා�
ලබ�. එ� එ� කා�තාව� තම
ස�පාර�ෂාව ස�බ�ධෙය�
කට�� කරන අ�දම ෙවන�ය.
සමහ� �නපතා �නානය කර��
තව� ෙකෙන� ස�යකට වර�
�නානය කර�. ෙකෙන� �නපතා
ඇඟපත ෙසාද�� තව� ෙකෙන�
�නකට ෙදවර� ඇඟපත ෙසාද�.

දහ�ය ය� සම ආ�ත
ව ��වන ග�ෙද�ව�
බැ�� එය වල�වාගැ�ම
සඳහා යට ඇ�� ෙකෙර� මනා
සැල��ල� ���ම ඉතා වැදග�
අංගය�. එෙම�ම බා�ර ඇ��
ව�� පවා ශ�රයට �ප�ශවන
�ථානව�� �ගඳ� හමන බැ��
දහ�ය උරා ග�නා ක� ඇ��
භා�තය වඩා� ෙයා��. එ�ට
දහ�ය �� �ගසම එය ඇ�මට
උරා ග��. උඩ ඇ�� ෙ�වා යට
ඇ�� ෙ�වා එ� වර� ඇ�ෙ�
න� අ�වා�ෙය�ම එය ෙසා� දමා
�සක නැවත වර� ඇ�ෙම� වැළ�
��ය ���.වැ�ෙය� දහ�ය
දමන අය, දහ�ය �ග�� ��
අය ස�පාර�ෂාව ෙකෙර� මනා
අවධානය� ෙයා� කළ ���.
ශ�රෙය� හමන �ගඳ තමාටම
එතර� ෙනා��න� බා�ර
��ගලය�ට අප්රස�න හැ�ම�
ෙගන ෙදන බැ�� ඒ ��බඳ
සැල��ම� �ම ප්රස�න බව ��මට
ප්රබලව බලපාන සාධකය�.
�වාභා�ක ෙ���කාරක සහ
�නානෙ��, ඇඟ ෙ��ෙ�� භා�ත
කරන ෙ���කාරක ��බඳ�
සැල��ම� �ම දහ�ය �ඟද
මඟහරවා ගැ�මට ෙ��ෙ�.
ආ��ෙ�දයට අ�ව ෙබ� ෙකාළ,
ෙව�වැ�ගැට, සම� ��ච කැ��,
ර�ම� කැ�� ත�බා �නානෙය�,
ඇඟ ෙ��ෙම� ශ�රෙ� �ගඳ නැ�
කර ගත හැ�ෙ�. ගතෙකා��
ෙපා�( තරම� �ල වැ� වැ�),��
හ�� ද ෙ� සඳහා එ� කළ හැ��.
තවද ශ�රය අ��තරයට එ�
කරග�නා ආහාර රටාව ද
මැන�� පව�වා ගත ���.
ම� මාංශ වැ��ර ග�නා
අයෙ� දහ�ය �ග��
�� �ය හැ��. මාංශ වල
අඩං� ඇෙමා�යා සංෙයාග
ඊට බලපා�. දහ�ය
�ග�� �� අය හැ�
තර� සමබල ආහාරයකට
ෙයා��ම වැදග�ය.
වැ��ර එළව�, පල��,
ජලය පානය අ�ශය
වැදග�වන අතර �වභා�ක
පානය� ෙලස තැ�� එ�කර
ගැ�ම �ණ�යක�.�යර ව�ග
වැ��ර ග��� ��රෙ� ප�මාව
වැ� ෙ�. එ�ට ��රෙ� අඩං�
අපද්ර� සංඝටක ද අ�ෙ�.එම �සා
දහ�ය �ඟද මඟ හැ� ය�.
ජලය සහ තැ�� ෙම�ම රණවරා,

ඉර��, ෙබ�ම�, ෙන�� රස�ඳ
ආ� �වභා�ක පානය� �තර
භා�තය ෙකෙර� ද ෙයා� �ම
වැදග� ෙ�. ෙ� ෙව�වට එ�ෙන�
��තයට ෙමම ශාඛ සාර එක�
කරගත හැ��. හාතවා�ය
ෙකාළ �ත නසන �ණෙය� හා
කා�තාව�ෙ� ෙහා�ෙමාන සම��ත
කර�ෙ� �ණය ස�ත�. ෙ� �සා
හාතවා�ය ෙකාළ කැඳ �ණ�යක�.
�ටවන දහ�ෙ� �ගඳ බව අවම
කරන �ෙයාඩ්ර� දහ�ය �ට කරන
�ථානවල �ෙ�ද ග්ර�� අව�ර
කර�.එම �සා ඒවා භා�තය
අයහප� ෙනාෙ�.ෙ�වා ආෙ�ප
කළ� �තර �තර ඇඟපත ෙසා�
����ව ��ය ���.ඒවා ��
ෙවලාව� සෙ� ෙහා ඇ�ෙ� ��
��ම එතර� ��� ෙනාෙ�.
ආ��ෙ�දය �ළ �වභා�ක
�ෙයාඩ්ර� ව�ග ඇ� න�� අ�ෙ��
��තය� ගත කරන අය සඳහා එය
ප්රාෙයා�ක ෙනාෙ�. එන�� හැ�
�ට� එම �වාභා�ක �ෙයාඩ්ර�
ආෙ�පෙය� දහ�ය �ඟද වළකා
ගැ�මට ඔබට හැ�ය.
�වාභා�ක �ෙයාඩ්ර� ෙලස ��
හ�� ගලගා ආෙ�ප කළ හැ� අතර
කහ සහ ෙව�වැ� ගැට ගලගා
එළ�� සමඟ ආෙ�ප කළ හැ�ය.
අද කා�තාව එ�ට වඩා

කා�යබ�ලය. ඒ ඇය හ� හ�යට
සමාජෙ� ඉහළ තලය�� ����
��ධ ��ගලය� ඇ�� කර�.
ෙම�� ඇයට මනා ෙපෟ�ෂ�වය�
��ය ��ම�. දහ�ය �ඟද ඇයට
එ�ල කරන ප්රබල පහර�.එවැ��
ඉහත ක�� මනාව සැල��ලට
ෙගන ඔෙ� දහ�ය �ඟද ඔබ
අස�� පලවා හැ�ම ��� ඔෙ�
මනා ෙපෟ�ෂය තව� ව�ධනය කර
ගැ�මට ඔබට අව�ථාව ��ෙ�.

උපෙද� :
ෙකාළඹ ��ව��ලෙ�
ෙ��ය ෛව�
��යතනෙ� ෙ�්�ඨ
ක�කාචා�ය, ෙබා��ල
ආ��ෙ�ද ��ෂණ
ෙරාහෙ� �ෙ�ෂඥ ෛව�

ආචා�ය ෙකෟම�
ක�ණාෙගාඩ
සටහන

 ආ��වා��
ෙහ��ආර��
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සාරි, ඇඳුම්, පූජා භාණ්ඩ ගෙදරදීම වැඩ දමා ගන්න
පබළු, සීකුවීන්ස්, මාල සාදන ඇට වර්ග ගන්න

දෙවැනි හරස් වීදියට එන්න
ටේලරින්
අයිටම් අඩුම
මිලට ගන්න
ඇති හ�ොඳම
තැන
තක වුණත්
සැබෑ
ප�ො
ලස්සන මතු වෙන්නේ

එහි අකුරු කළ විටයි.
කැන්වසයකට සිත්තමත්,
ඇඳුමකට සැරසිලිත්
එසේමයි. ලියකට විලාසිතා,
ආයිත්තම් ආදියත්
එසේමයි. මේ දිනවල
කාන්තාවට අලුත් ඇඳුම්
පැලඳුම්, ගෙදර දොර
සැරසිලි පිළිබඳ ඇත්තේ
නිමක් නැති කල්පනාවක්.
අඩු වියදමෙන් සැබෑම
ලස්සනක් පසන් නිවෙසට
ගෙන ඒමට ඇය දරන
වෙහෙස අපමණයි.

මේ සූදානම පසන් නිවෙසට
තවත් සිරියාවක් කැන්දන්නයි.
අඩු වියදමකින් වැඩි අලංකාරයක්
ගෙදරට එකතු කරන තවත් අපූරු
අංග ගණනාවක් පිළිබඳයි මේ
කතාබහ.
අපි ඊට ය�ොමු වන්නේ
ක�ොළ�ොම්තොටට. පිටක�ොටුවේ,
දෙවැනි හරස් වීදියට. පබළු, සී
කුවින්ස්, පාට පාට ගල්, බ�ොත්තම්,
පාට පාට කුඩු වර්ග ඇතුළු අනෙකුත්
දෑ අඩුම මිලට මෙහිදී ගත හැකියි.
ක�ොළඹ රතු පල්ලිය අවට මෙවැනි
දෑ ත�ොග ගණනින් වුවත් ස�ොයා
ගන්නට පුළුවන්.
එසේම මල්වත්ත පාරෙන්
හැරී ක�ොළඹ වරාය පිවිසුම
පසුක�ොට ඉදිරියට ගමන් කරන
අපට දෙවැනි හරස් වීදියට කලින්
හමුවන නිව් හාරා එන්ටප්රයිසස්
පිළිබඳත් න�ොකියාම බැහැ. ඒ
එක් තැනක් පමණයි. එක දිගට
ඇති මේ අලෙවිසැල් මඟින් ත�ොග
සහ සිල්ලරට තරගකාරී මිල
ගණනෙවලට රෙදිපිළි, භාණ්ඩ,
ඇසුරුම් හැඩ කරන දෑ ඔබට මිලදී
ගත හැකියි.
ඉඳින්ෙ නිවෙසේ සිට ගෙතුම්
කරන කාටත් ඉන් ගත හැකි වැඩ
කන්දරාවකි. සාමාන්යයෙන් පබළු
වර්ග පමණක් සලෙකිල්ලට ගත්ත
ද පාට දොළහකින් පමණ ඒවා
වෙළෙඳප�ොළේ පවතිනවා. ඉන්
තමන්ට වඩාත්ම ගැළපෙන වර්ග,
වුවමනා හැඩයෙන් ක�ොළඹදී මිලදී
ගත හැකියි. ඇත්තෙන්ම ඉතා දුර
බැහැර සිට පැමිණ කතුන් ක�ොළඹින්
සැරසිලි, පලඳනා ආදියට අවශ්ය

කරන ද්රව්ය ගෙන යෑමට පුරුදුව
ඇති බවත් එවැනි කිල�ෝවක් රුපියල්
තුන්දහස් පන්සියේ සිට ඉහළ මිල
ගණන්වලට ක�ොළඹ දෙවැනි හරස්
වීදියෙන් ගත හැකියි. ක�ොළඹට
පැමිණ මේ ද්රව්ය මිලදී ගන්නට
අපහසු අයට නිවෙසටම කූරියර්
සේවා හරහා මේ ද්රව්ය ගෙන්වා
ගැනීමටත් පුළුවනි.
පැරණි මිලටම
බ�ොත්තම්, කාස
අල්ලන යන්ත්ර
අනෙක ස්වයං රැකියාවක නියුතු
කෙනකුට අවශ්යම වන සරල යන්ත්ර
එම ආයතනයෙන් තවම පැරණි
මිලටම අලෙවි කෙරෙනවා. ඒ අතර
අයිලට්, බට්න්, බකල් වර්ග ආදිය
සවි කරන යන්ත්ර වෙනවා. මුළු ජීවිත
කාලයටම පාහේ මෙවැනි එකම
යන්ත්රයක් වුවත් ප්රමාණවත්. එසේම
කලින් කලට අලුත්වැඩියා කරමින්
මේ යන්ත්රවලින් වැඩ ගත හැකියි. ඒ
හැරෙන්නට සැරසිලිවලදී නැතිවම
බැරි බ�ොත්තම්, සීකුවින්ස්, පබළු
ආදියත් හ�ොඳින් ත�ෝරා බේරාගෙන
නිවැරදිම දෙයම අඩු මිලට ගැනීමට
ඔබේ ක�ොළඹ පැමිණීම මෙන්ම එහිදී
න�ොවැරදීම දෙවැනි හරස් වීදියට
කර පෙවීමත් වැදගත් වනු නියතයි.
දැන් අපි එතැනින් දෙවැනි හරස්
වීදිය දිගේ තවදුරටත් ඉදිරියට ගමන්
ගනිමු. එහිදී මඟ දෙපස ක�ොයි
පැත්තකට හැරුනත් වෛවර්ණ
සැරසිලි ද්රව්ය දක්නට ලැබෙනවා.
ඒ අතර අපි අද ප්රධාන වශයෙන්
අවධානය ය�ොමු කරන පබළු,
බ�ොත්තම්, සීකුවින්ස්, පාට පාට කුඩු
වර්ග ආදියත් වෙනවා.
වෛවර්ණ පාරාදීසයක්

ඇඳුමක වුණත් සැබෑ ලස්සන
මතු කෙරෙන්නේ ඊට පාට, හැඩතල,
ම�ෝස්තර ආදියත් එක් වීමෙන්.
ඉතින් පුංචිම දරුවකුගේ පටන්
තරුණ, වැඩිහිටි කාටත් ඔවුන�ොවුන්
කැමැති විලාසිතා ආදිය වෙනවා. ඒ
මෙතෙකැයි කිව න�ොහැකියි. එසේම
මෙසේයි කියා වැට ක�ොටු මායිම්
ලකුණු කිරීමටත් අපහසුයි. එතරම්ම
සංකීර්ණ විලාසිතා ල�ෝකයට පුංචි
පබළුවකින් වුවත් කළ හැකි දේ
සුවිශාලයි. ඒ වග සාරිවලට වැඩ
දමන්නියන්ට පමණක්ම නෙවෙයි,
අනෙක් සෑම සැරසිල්ලකටත්
වැදගත්. විවිධ වර්ණවල රේන්ද
ආදියත් ඊට ඇතුළත්. රිබන් සැරසිලි
කලාවට නැතුවම බැරි තවත් දෙයක්.
ඕනෑම හැඩයකින් සහ පාටකින් ඒවා
මෙයින් ගත හැකියි.
සැරසිලි පමණක්ම නෙවෙයි,
පබළු, ඇට වර්ග ආදිය
ඇසුරෙන් නිවෙසේ සිටම පලඳනා
නිර්මාණයටත් බ�ොහ�ෝදෙනකු
පෙලඹී සිටිනවා. ඒ කාටත් දෙවැනි
හරස් වීදිය හ�ොඳ ත�ෝතැන්නක්.
මංගල සාරිය
අඩුම වියදමින්
ග�ොඩක් වැඩ දමා ගමු
පලඳනාවලටත් සැරසිලිවලටත්
පමණක්ම නෙවෙයි, මනාලියන්ගේ
සාරි අලංකරණයට අවශ්ය කරන
ද්රව්ය සියල්ලම පාහේ ක�ොළඹ
පිටක�ොටුවේ දෙවැනි හරස් වීදියේ
වෙනවා. මනාලියන්ගේ මංගල
සාරියේ බ�ෝඩරය අතිශය වැදගත්.
මංගල උත්සව බහුල කාලයේදී
ඉහළ ආදායමක් එම නිර්මාණ
කිරීමෙන් ලැබිය හැකියි. මුතුකුඩ
සඳහාත් වෙළෙඳප�ොළේ ඉහළ මිලක්
වෙනවා.
ඒත් විවේක වෙලාවලදී
නිවෙසේදීම ඒවා වැඩ දමා සකස්
කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා.
ඊටත් හ�ොඳ අත්වැලක්
ක�ොළඹ දෙවැනි හරස්
වීදියේ මේ

වෙළෙඳසැල්වලින් ලැබෙනවා.
ස්වභාවික හා කෘත්රිම
දෙවර්ගයෙන්ම බ�ොත්තම්, මාල
සාදන ඇට වර්ග ආදිය නිවෙසේදීම
විසිතුරු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේදී
ඉතා වැදගත්. ඒවා අමුණන තංගුස්
ආදී විශේෂ නූල් ඕනෑ තරම් මෙහි
වෙනවා.
අඩුම මිලට හ�ොඳම ගම් වර්ග
එසේම, විශේෂ ගම් වර්ග තමයි
මාල සාදන ඇට වර්ග ඇලවීමට
භාවිත කරන්නේ. එකකට එකක් අඩු
මිලකට B600 ආදී එවැනි ගම් වර්ග
ක�ොළඹ දෙවැනි හරස් වීදියෙන් ගත
හැකියි.
දැන් හුඟදෙනකු ස්වභාවික
දෙයින් නිමවූ ලී බ�ොත්තම් ආදිය
ඇඳුමට පැලඳුමට එක් කර ගැනීමට
කැමැතියි. විශේෂයෙන් ගවුම්වලට ලී
බ�ොත්තම් ඇල්ලීමට හුඟදෙනකු ප්රිය
කරනවා.
කේක් සැරසිලි භාණ්ඩ සුලභයි
කේක් එකත් රසින් වගේම
පෙනුමෙනුත් ආකර්ෂණීය වෙන්නම
ඕනෑ. ඒ කටයුත්තේදීත් න�ොමඳ
සහායක් දෙවැනි හරස් වීදියෙන්
ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් කේක්
අසුරන ආදිය සරසා හැඩ කරන්නට
හුඟදෙනකු පාට නූල්, රිබන්,
සීකුවීන්ස් ආදිය බහුලව ය�ොදා
ගන්නා බවත් පෙනෙනවා.
ඉරිදා, ප�ෝය ආදී රජයේ නිවාඩු
දින හැර සෙසු දිනවල උදෑසන
නවයේ සිට සවස හය පමණ
වනතුරු මේ වෙළෙඳසැල් ඔබ
වෙනුවෙන් විවෘතයි.

ඡායාරූප

සුදත් මලවීර
සටහන
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ක්රිකට් ක්රීඩකයන් වටා ළබැඳී
ක්රිකට් ල�ෝලීන් පිරිසක් සිටියි.
දසත පුරා විසිරී පැතිරී
සිටින මේ ක්රිකට් ල�ෝලින් ඇස්
පිල්ලමකුදු න�ොගසා විටෙක ඔවුන්
බ�ෝලයත් පිත්තත් සමඟ කරන
හරඹය දෙස බලා සිටින්නේ
පුදුමාකාර ඕනෑකමකිනි.ළෙන්ගතු
බවකිනි.
ශ්රී ලාංකේය නාමය ල�ොව
බබළවන ක්රිකට් ක්රීඩාවත් ඒ
සඳහා ජීවය දෙන ක්රීඩකයින්
සඳහා වූ නිල ටීෂර්ටය නැතිනම්
ජර්සිය නිර්මාණය කිරීමට
කණ්ඩායම් නායකත්වය
ලබාදෙමින් ඒ වෙනුවෙන්ම
කැප වන ඇය අශාන්ති ප�ෞල්
නම් වන්නීය. Mas active හි
නිය�ෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරිනියක
ලෙස කටයුතු කරන ඇය අප
හඳුනාගන්නේ ඇඟලුම් ක්ෂේත්රයේ
කැපී පෙනෙන කාන්තා රත්නයක්
ලෙසිනි.
ඔබේ පවුල් පසුබිමින් ඇඟලුම්
ක්ෂේත්රය හා සම්බන්ධ සමීප
අත්දැකීමක් ලැබෙනවද?
ඇත්තටම ඔව්. මට ඒ සඳහා
හිමි මඟෙහි දොරටු විවර වන්නේ
තාත්තා නිසා.
මම උසස් පෙළ දක්වාම
ඉගෙන ගත්තෙ ශාන්ත බ්රිජට්
කන්යාරාමයෙන්. උසස් පෙළට
වාණිජ විෂය ධාරාවන් හැදෑරූ
මට උපාධිය හැදෑරීම දක්වා
වන මඟ ඇරෙන්නේ තාත්ත
නිසා. ද්විත්ව උපාධියක් එකවර
හැදෑරු මං ත�ොරතුරු තාක්ෂණය
(information technology)
සහ ව්යාපාර පරිපාලනය
(business administration)
උපාධියෙ, පළමු වසර
ලංකාවේ හදාරල ඉතිරි අවුරුදු
කිහිපය සඳහා එංගලන්තයේ
Keele විශ්වවිද්යාලය සඳහා
ඇතුළු වෙනවා. උපාධිය
හදාරන අතරතුර අර්ධ කාලීන
රැකියා කිහිපයක්ම කරනවා.
මේ හැමදෙයක්ම මම හරිම
ආසාවෙන් කළේ. ASDA කියලා
ආයතනයක warehouse
එකක ෆ�ෝක් ලිෆ්ට් එකක් පවා
මම පැදවූවා. උපාධිය ලැබූ පසු
මම ASDA කියන ආයතනයේම
clothing section එක සඳහා
පුරප්පාඩුවකට අයදුම්පතක්
දැම්මා. ඒ සඳහා අයදුම් කළ හැකි
වූයේ උපාධිධාරින්ට පමණයි. ඒ
රටේ දී working experience
උපරිමෙන්ම ගන්න ඕන කියලා
හිතුවා. Fashion industry
එකේ departmental stores
හි සේවය කරන්නේ ඒ අනුව.
debenhams, mother care,
wool worths හැම අංශයකම
වැඩ කරලා හ�ොඳ පළපුරුද්දක්
ලැබුවා.
Fashion industry එක
පැත්තට නෑකම් කියන දෙයක්
කරන්නයි මට හැම විටම
ඕන වුණෙ. මම කරපු මූලික
උපාධිය මේ හැම තැනකදීම
වැදගත් වූවා. රැකියා අවස්ථා
බ�ොහ�ොමයක් ලැබුණේ ඒ
හරහා. ලංකාවට පැමිණෙන මම
Merchandiser කෙනෙක්

ලෙස වැඩ
අරඹනවා. ඒ
Merchandiser
කෙනෙක් ලෙස කිසිදු
අත්දැකීමක් න�ොලබාම.
ලංකාවේ ප්රමුඛ පෙළේ
ඇඟලුම් ආයතනයක් වන
Mas Holding සඳහා එකතු වීම
මා ලැබූ භාග්යයක්.
අලුත් නිෂ්පාදන නිපදවන
අංශයක් කෙරෙහි ආසාවක්
ඇති වුණේ ඒ ඔස්සේ. Linea
Intimo කියන තැනටයි මම
මුලින්ම ය�ොමු වුණේ. මේ 2010
දී. මම Merchandising
කරලා ඊට එහා ගිය වගකීම්
එවකට දැරුවා. 2021 අග
භාගයේ Mas Active
එකේ product and
design කියන තනතුර
ලැබෙන්නේ මගේ
අත්දැකීම් හරහා.
මගේ තාත්තා ඇඟලුම්
ක්ෂේත්රයට සම්බන්ධ
රැකියාවක නියුතුව සිටි
අයෙක්.

ස්වභාවදහමේ පණිවිඩය

අපි ක්රිකට් ජර්සියෙන්
ල�ෝකයටම ගෙනගියා
ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් ජර්සිය නිර්මාණය කිරීමේ
නායකත්වය දැරූ අශන්ති කියන කතාව

ක්රිකට් ජර්සිය නිර්මාණය
කිරීමේ කටයුත්ත ඔබ අතින් සිදු
වෙන්නෙ ක�ොහ�ොමද?
ක්රිකට් ජර්සිය නිර්මාණය
කිරීමේ වගකීම අපි කණ්ඩායමක්
වෙත පැවරෙනවා. ඒ සඳහා
නායකත්වය ගෙන කටයුතු
කරන්නේ මම.
ස්වභා දහමත් සමඟ යා වුණු
තේමාවන් මේ සඳහා ය�ොදා
ගත්තේ. කණ්ඩායමක් ලෙස අපි
මේ වගකීම ඉතා ඕනෑකමින්
ඉටු කරන්නෙ. ඒ අනුව ඉතාම
ගුණාත්මක තත්ත්වයේ නිමැවුමක්
Mas වෙතින් ක්රිකට් කණ්ඩායම

වෙත තිළිණ වූවා. මෙහිදී අපි
ක්රිකට් තරග පැවැත්වෙන රට,
පැවැත්වෙන වේලාවන්, ඒ රටේ
දේශගුණය, කාලගුණය, සුළඟේ
වේගය, වාතාශ්රයේ ඇති වතුර
බිඳු ප්රමාණය (ආර්ද්රතාවය)
ගැන පවා සැලකිලිමත් වූවා.
ක්රීඩකයන් මහන්සි වෙද්දී
ඔවුන්ට දහඩිය දමන අන්දම
එකිනෙකට වෙනස්. සිදුරු ප්රමාණ
තුනක් මෙම ජර්සියෙ අඩංගුයි.
මෙය විද්යානුකූලව නිමවූවක්.
ක්රීඩකයන්ට දමන දහඩිය ජර්සිය
මතුපිටට ගෙන එන්නයි නිමවා
තිබෙන්නේ. එය සිරුරට උරා
ගන්නවා වෙනුවට ජර්සිය

මතුපිටට ගෙන ඒම ක්රීඩකයාට
පහසුවක්.
පරිසර හානිය පිළිබඳ
කතා කිරීමට අපි මේ ජර්සිය
ය�ොදා ගත්තා. හිම කඳු කඩා
වැටීම,(Global worming)
පරිසර විනාශයක් වූ පසු ප�ොළව
මත හැදෙන ඉරිතැලීම් මතුපිට
සිටන් බලද්දී පෙනෙන අන්දම,
කැලෑ විනාශයෙන් සිදු වූ විපාක
.... මෙවැනි තේමාවන් ඇතුළත්
කරන්නට හැකි වූවා. පියකරු
බව සමඟින් ස�ොබාදම් මාතාවට
දක්වන ආදරය පිළිබඳ පණිවිඩය
සමාජගත කරන්නට ලැබීම
සතුටක්.

වෘත්තිමය ජීවිතය
සම්බන්ධයෙන් ඔබ තෘප්තිමත් ද?
ඇත්තෙන්ම ඔව්. පුංචි කාලේ
ඉඳන් තිබුණු ආසාවක් Mas
Holding හරහා ඉටු කර ගන්නට
මට හැකි වුණා. ඒ සඳහා උපරිම
නිදහස අපට ලැබෙනවා. ඒ
නිදහසේ ප්රය�ෝජනය ගෙන වඩාත්
හ�ොඳම දේ ගුණාත්මක අන්දමින්
දායාද කිරීමේ කර්තව්ය වෙනුවෙන්
මම සැදී පැහැදී සිටිනවා
වෘත්තිමය ජීවිතයේ
කැපී පෙනෙන කාන්තාවකට
ප�ෞද්ගලික ජීවිතය සාර්ථක
කරගැනීමට පවුලේ උදවියගේ
සහය අත්යවශ්යමයි. මෙය ඔබට
දැනෙන්නේ කවර අන්දමින් ද?
මට අවුරුදු තුනහමාරක පුංචි
පුතෙක් ඉන්නවා. මගේ සැමියා
ව්යාපාරිකයෙක්. මගේ වෘත්තීයේ
වගකීම් මැනැවින් තේරුම් ගනිමින්
සැමියා ලබාදෙන සහය�ෝගය අති
විශිෂ්ටයි. මගේ පියා මේ වන විට
අපි අතර නැහැ. ඔහු සිටියා නම්
වෘත්තිමය ජීවිතයෙන් මා ලැබූ
අත්දැකීම් පිළිබඳව සෑහෙන්න
සතුටට පත් වේවි. අම්මා,අක්කා,
අයියා මේ හැම�ෝම මම තැබූ
සෑම පියවරකදීම මගේ පසුපස
සිටියා. ඉතාම නිරවුල් මනසකින්
යුතුව වෘත්තිමය ජීවිතයත්
ප�ෞද්ගලික ජීවිතයත් සමබරව
ගෙන යන්න ලැබෙන්නේ ඔවුන්
නිසයි.
සටහන

P ආශිර්වාදිනි
හෙට්ටිආරච්චි
ඡායාරූප
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අන�
ක�ර රටා

ඇ�ම� ම� ෙපා�රක
��දර�වය
ද� හා �� පැහැෙය� ��
�නැෙහන ඇ�ම� ම� ෙපා�රක
��දර�වය� ෙ�. ඇ�ම� ම� අපට
ආග��ක �වද ෙමයට සමානක�
ද�වන ම� ව�ග අෙ� රෙ� ෙබාෙහා
ඇත. ෙකෙ��ව� ��� සැර��ල�
ෙලස අලංකාරෙය� අ�න ෙ� ම�
ෙපා�රට ක�ර රටාෙව� �වය ෙද�න
ඔබට� ��ව�.
අව� ද්ර� :
අඟලට ෙකා� 14 � ඇ� �� පාට

අ�ඩා ෙර�
ටැපැ�� ඉ�ක�
අව� ව�ණවල ක� කැ�� ��
රා�ව, ක�ර
��මාණය ��ම
ෙමය අඟලට ෙකා� 14� ඇ� අ�ඩා
ෙර�ෙ� මසා ග�ෙ� න� දළ වශෙය�
ෙස���ට� 23.59x19.23 ප්රමාණෙ�
��මාණය�. අඟලට ෙකා� 10� ෙහා
11� ඇ� ෙර� භා�ත කර�ෙ� න�
��මාණෙ� ප්රමාණය තව �ශාල ෙ�.

රා� කරගැ�මට වෙ�ට අව� වන
ඉඩ ප්රමාණය ද තබා ෙර� ෙකාටස
කපා ග�න. අඟලට ෙකා� ප්රමාණය
මත ෙතාරාග� ෙර� ව�ගය අ�ව ��
ෙපාටව� ගණන ෙතාරා ග�න. ෙමය
ඔබට ෙකා� ගණ�කර මසාගත හැ��.
ෙඩා�ව�� ඇ� ඒවා ප්රංශ ගැට
මැ�ෙම� මසා ග�න.
සටහන

 පා�කා �����

ව�ණ සංෙ�තවලට අ�ළ
ඇ�ක� �� අංකය
104

212

433

122

239

��

97

100

98

169

භාග ක�ර
මැ�ම

ක�

168

162

167

153

107

118

96

202

95

110

131

108

120

187

87

149

86

254

111

104
ප්රංශ ගැට
මැ�ම
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�ං� කාෙල ෙද�නා ෙහායාග�න

ඇ��වල �ලා�ට� බැ��
ග�න පාසලක ප�සරය�. ෙ�
��� ද�ෙවා ෙද�නා ඉපෙද�න
ක�� අපට �වලා ෙද�ෙන�
ඉ�නවා. ෙ� ද�ෙවා ෙද�නා
ඉපෙද�න ඉ�න ෙකාට අ�
ෙස��ඇ�ත��
න���

ඕ�ෙ��යාෙ�
ෙම�බ��
��ව��ලෙ��
එකවර ආචා�ය
උපා�ය ��
කරග� ���
ෙසා��ය�ෙ�
මව �යන කතාව

උ�� ම�පද�ෙ�
ම�මය ෙද�ණ, ෙත�ණ � තම
�සෙය� ද�ව� ෙදෙදන� ෙහා
�ෙදන� එකමවර ෙමෙලාව උපත
ලැ�ම මහා වාසනා ම�මය�.
ෙමව� �ලභ � වාසනාව� ��කර
ග�නා මව� තම ද�ව�ෙ� උප�
හප�ක� එක ෙලස ��ත්රව� කර��
ද�ක� ද�වන අ�� ද�න �ට
ඇ�වන හැ�ම වචනයට ෙපර�ය
ෙනාහැ� තර�ය. තම �ෙස� උප�
ද�ව� ෙදෙදනාම එක ෙලස නැණ
පහ� ද�ව�� �� සතර හ�රා
ෙලාව� අව� කර�� එකම වර
එකම �නෙ� ආචා�ය උපා�ය�
ලැ�ම ද�නට හැ��ම මව�
ලබන �ශාල භා�ය�. �ං� අෙ�
ම��මට ���ය� අ�කර ෙද��
ෙ�ජා� සහ න�ෂා ��� ෙසා��ය�
ෙදෙදනා ඕ�ෙ��යාෙ� ෙම�බ��
��ව��ලෙ�� තම ආචා�ය
උපා�ය �� කර ගැ�ම ස��හ�
කර�ෙ� එම ��ව��ලෙ� ඉ�හාස
ෙපාෙ� අ�� ප��ෙ�දය� සටහ�
කර��. ඒ වසර 168කට ප� ���

ෙසා��ය�
ෙදෙදන�
එකමවර ආචා�ය උපා�ය
�� කර ගැ�ෙ� ෙගෟරවය�. ෙ�
�ලභ � අව�ථාව උ�ර කරග�
�ය�ය�ෙ� ෙමෙලාවට �� කළ
ආදර�ය මෑ�ය� ලබන ස�ට
ඔ�� ලැ� උපා�යට වඩා ෙබාෙහා
ගැ��ය. ඒ �සාම ��� ද�ව�
ලැ� ජයග්රහණය ගැන හා ඇය ෙ�
ද�ව� �ස ෙම� �කබලා ග�
අ�� මාෙන� �ණර�න මහ��ය
��ප� කෙ� අ�ත මතක ��ත�
අව� කර��.
“මෙ� ග� පළාත මහ�වර.
මහ�වර මහාමයා බා�කා ��ලෙ�
තම� මම අ�ාපනය ලැ�ෙ�. අ�
මහරගමට ආෙ� �වාහ �ණාට
ප�ෙ�. �වාහ ෙවනෙකාට මම ග�ත
��ව�ය�. මහරගම ��කර
��ෙ� ෙ�වය කරලා ප�ව
ජනා�ප� ��� ��ලෙ� තම�
ෙ�වය කෙ�. මෙ� සැ�යා �ෙය��
�ණර�න ඒ කාෙ� ජන�ය ඉං��
ක�කාචා�යවරෙය�. අෙ� ෙගදර
ඒ කාෙ� ��ෙ� ස���ණ ඉෙගන

ෙහා�
එෙ�
චැන� කළා.
ෙඩා�ට� මෙ� බඩ
�ක� ගම� �කෑ�
ෙනාකරම ��වා ද�ෙවා
ෙද�ෙන� �යලා.
ඇ�තටම මම �තාලට
වඩා වැ�ය කැම� �ෙ�
�වලට. ෙමාකද මම ඒ කාෙ�
ඉෙග��ෙ� මහරගම ���
��ලෙ�. ��� ද�ෙවා ෙපා�
කාෙ� දඟ�ෙ�..... ඒ �සා මම ගෑ�
ද�ෙවා ලැෙබනවාට ස�� �ණා.
���ම අ� ��ෙ� ෙ�ජා�ෙ�
��ණ හ�ම ල�සන�.... ���
ෙබාලය� වෙ�. ඒ �සා එයා �ක�
ගම�ම ෙ�ජා� �යන නම මම
��බා. ඊට �නා� 09කට ප�ෙ�
තම� න�ෂා ඉප�ෙ�. ෙද�නම
හ�ම �රත�. �ං� කාෙ� ෙද�න
අ�� පැ�තට හැ�ලා ඉ�න ෙකාට
ෙකාෙහාමව�ම අ�න ග�න බැහැ.
හැබැ� ෙ�ජා� ඇ��ල උරන
���ද� ෙපා� කාෙ� ��ණා.
ඒෙක� තම� එයාව අ�න ග�ෙ�.
ෙ� ���ද නව�ත ග�න ඕන �සා
අ� කෙ� මාපට ඇ��ලට �ලා�ට�
එක� බැ��.
ෙ� �වලා ෙද�න අ�කලා වෙ�ම
�ක�ව� හැ�ෙ�. හැමෙදය�ම
හ�ම ��ෙවළට කරනවා. ඒක �ං�
කාෙ� පට�ම ��� ���ද�. අ�
ෙ� ෙද�නාව පළ� ෙ��ෙ� පට�ම
ෙකාළඹ ���ය� ��ලයට ��ෙ�.
උස� ෙපළ ද�වාම �ෙ� ඒ පාසලට.
ද�ෙවා �ං� කාෙ� අ�� හ�ම

අ�ෙ�ක�. සමහර ෙවලාවට හවසට
ෙ� ෙද�නට� ෙපාත� පැ�සල�,
කවක� ෙප��ය� �ලා මම උග�වන
පං�ෙ� අ��ම ෙ��ෙ� ඉ�දවලා
�ෙයනවා. ෙ� ෙද�නාෙ� පා�ෙ� මා
උග�වන ෙ�ව� බලාෙගන කරනවා.
ඒ �සා ෙමයාලට උග�ව�න අපට
අමතර මහ��ය� ෙව�න �ෙ�
නැහැ.
හැබැ� මෙ� සැ�යා අ��� 11
කට ෙපර හ���ෙ� �ය �යා. එයා
මැ�ෙච�ට� ��ව��ලෙ� ඉෙගන
ග�� ද�ෂ ��වරෙය�. හැබැ�
ඔ� නැ��� අ�ව මම ෙකාෙහාම
හ� �ෙර�වා. ෙ� ෙද�නා උස� ෙපළ
සම� �ණාට ප�ෙ� ජයව�ධන�ර
��ව��ලයට ෙ��ණා. ආහාර
��ව සහ තා�ෂණෙ�� �ෙ�ෂ
උපා�ය� තම� කෙ�. ඇ�තටම මම
ග�ත ��ව�ය� �සා ද�ෙවා
ඒ අංශෙය� ඉ��යට යනවා
ද��න ආසාව ��ෙ�. න�ෂා
ඒ අංශෙ� ෙහාඳම ���ය ෙවලා
ර� පද�ක� ෙදක� �නා ග�තා.
ෙහාඳම ���යට අමතරව ෙහාඳම
ප�ෙ�ෂණයට ෙද�නාෙ� ෙ��ගත
අගය� ඉහළම ම�ටෙ� ��ණා.
දශමයක ෙවනස� �තර� ��ෙ�.
ඒ �සා ෙද�නටම ආචා�ය උපා�ය
කර�න �යලා මම ��වා. ෙ�
ෙද�නෙ� �ං� කාෙ� පට�ම
�නය� ��ණා. ඒ තම� ෙම�බ��
වෙ� �දහ� ��ව��ලයකට
ය�න. හැබැ� ඒක සම� ෙව�න
සෑෙහ�න කැප �ණා. ෙද�න හ�ම
සම��. ඒක �ං� කාෙ� පට�ම
��� �� ෙදය�. ෙ�ජා ග�ම�
මා� කෙළා� න�ෂා� ඒ වෙ�ම ඒ
පාටම ග�ම� අ�නවා.
ඇ�තටම මට ෙලා� �ක�
�ෙය�ෙ� ෙ� ජයග්රහණය ද��න
මෙ� සැ�යා ෙනා��ම තම�. එයා
��යා න� ��ම ��හට ස�� ෙව�.
�ං� කාෙ� ෙ� ෙද�නා පැටෙලන
�සා හ� අ�� ��� ෙවනවා.
ෙද�නම �ඩාවට� ද�ෂ�ෙ�.
බැ���ට�, �� �ඩාවට ෙ� හැම
එක��ම ජයග්රහණ කරලා �යනවා.
ෙ� ෙද�නම ආගම දහමට හ�ම
ලැ��. ෙද�නම ඉ�ෙකාෙ� �ෙ�
සැම�ම ��� වැඳලා. �වලෙ�
හැම �භාගය� �ෙයනෙකාටම අ�
ෙබා� �ජාව� �යනවම�. අෙ�
ෙගදර ��� ඒ ආග�ක ප�සරය
තම� මෙ� �වලා ෙද�නට ෙ� තර�
ආ��වාදය� �ෙ�. ඒ �තර�
ෙනෙව� ෙ� ෙද�නම �වාහ �ෙණ�
2019�. දව� ෙදකක ෙවනස�
�ෙය�ෙ�. ඒ තරමටම ෙද�නෙ�
බැ�ම තාම� �ෙයනවා.“
ඔ�� ෙදෙදනාෙ� සැබැ�ට
සංසාරගත � බැ�ම� ෙල�� එකට

එක� � ඇ�ෙ� ��මාකාර ෙල��.
�නා� නවයක කාලය�� ෙවන� �
ෙදෙදනාෙ� ෙවනස �ළ ඔ�� එකට
බැෙඳ�� ආචා�ය උපා�ය ද�වා
පැ�� ගමෙ� අ�ෙයාග �ස�. එම
අ�ෙයාග මැ�� ආ ගම� මඟ ගැන
අපට ෙ�ජා� සහ න�ෂා සඳහ�
කෙ� මහ� අ�මානෙය�.
“අෙ� තා�තාෙ� නැ� �� අ�ව
ස���ණෙය� �ෙර�ෙ� අ�මා. අ�
ආචා�ය උපා�ය කරන කාෙ�
සෑෙහ�න වැඩ ��ණා. අ�ට
අ�ම�, අ�කලා, නෑ�ෙයා ෙමෙහ
��ය �සා �ශාල ශ��ය� �ණා.
අෙ� ආචා�ය උපා�ය කරන කාෙ�
සෑෙහන රටව� ගණනාවක ���
�ෙයනවා. අ� බා�ර කට��
වෙ�ම ප�ෙ� කට�� කරන ගම�
තම� අ�ාපන කට�� කෙ�.
ෙ�ජා�ට �� � ලංකාවට අමතරව
ඕ�ෙ��යාෙ� �රවැ�භාවය�
�ෙයනවා. න�ෂා �� ප�ං�ව
���ෙ� ඇෙම�කාෙ�ය.
අෙ� ආචා�ය උපා�ය ඉවර �ෙ�
2019 වසෙ��. ඒ� ෙකා�� �සා
උපා� ප්ර�නය ��ෙ� උ�සවය�
��ෙ� නැහැ. 2022 ෙ� වසෙ�
මා��ෙ� තම� �ය�න ��ෙ�
උ�සවය, න�� ඒක� ��ෙ�
නැ�ව අ��මට උ�සවය ��ෙ�
ෙදසැ�බ� 17 වැ��. �� ප�ලම
උ�සවයට ආවා. ��ම ස���යක
දවස�. අ�කලා ෙද�න� ආවා.“
ෙ�ජා� ෙ� වන �ට ඕ�ෙ��යාෙ�
��ෙරා ජා�ක �� ඒජ��ෙ�
ෙ��ඨ ප�ෙ�ෂණ ��ඥවරෙය�.
න�ෂා ෙලා�ඇ�ජ�� �වර
ඇ�� ආයතනෙ� ප�ෙ�ෂණ
��ඥව�යක ෙලස ��යාෙ�
�රතව ���. එෙ�ම ෙ�ජා� �වාහ
� ���ෙ� ද�ෂ �ක� �ඩකය�
වන �ව�ත ප්රනා�� ��ෙ�
සමඟය. ඔ� ෙමරට පාස� �ක�
�ඩා ��ෙ� ශා�ත �තර ��ලය
ජයග්රහණය කරා ෙගන �ය �ඩකයා
ද ෙව�. ඔ� �� ඔ�ෙ��යාෙ�
ෙබ�බ�� �වර බැං� ෙ�ත්රෙ�
��යාවක �යැෙළ�. න�ෂාෙ�
සැ�යා �ෙයාමා� ��මාලය. ඔ�
ඇෙම�කාෙ� ෛව�වරෙය�. ඉතාම
සා�ථකව ජයග� න�ෂා සහ ෙ�ජා�
ෙදෙදනාෙ� අෙ��ෂාව � ඇ�ෙ�
තව� �ක කාලය�� අප ම��මට
පැ�ණ තම උප� �ම ෙව�ෙව�
��ය� � ෙමෙහවර� කර�� තම
�����ය� සමඟ ලැ� ජයග්රහණය
සමර�නය.

සටහන

 ���ද කා�යවස�
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2023 වසෙ� මංගල වස�තය ඇ�ෙ�
වසෙ� පළ� මංගල ප්රද�ශනය

“�වාහ” 2023 ජනවා� 06,07,08 ��මාෙවා බ�ඩාරනායක ප�ශ්රෙ��

��මාණා�මක �සලතාවය හා
සං�ධානා�මක හැ�යාව එ�තැ� �
කල ��ව�ෙ� �වැ�ත ශ��ය�.
එවැ� ශ��ය� කා�තාවට උ�මකර
ගැ�ම අ�� ඉල�කය�. එවැ�
හැ�යාව�ෙග� ���� කා�තාව�
අ�� �� � ��මාණය� ��බඳ
අපට අප රෙ� අස�නට ලැෙබ�ෙ� ද
කලා�ර��.
අෙ� රෙ� කා�තාව� ගැන �න�
වා�තා ෙපාෙ� සටහ�ව ඇ�ෙ� ද
ඉතාම අ�පය. �ෙරාෂා �යද�ශ�
ෙම��� ඇයෙ� නම �න� වා�තා

ෙපාතට එ� ව�ෙ� �වැ�ත කට��ත�
��මාණා�මක ෙල�� ෙලාවට ප්රද�ශනය
කර��. The Moﬆ Brides in a bridal
fashion show නමැ� මනා�ය� ��ම
ඇය සං�ධානය කර� ලබ�ෙ� 2019
වසෙ�� ය. �න� වා�තා ෙපාෙ� අ��ම
��ව� ෙපරළ�� ෙලාව �ශාලතම සැබෑ
මනා�ය�ෙ� ප්රද�ශනය� පව�වා
වා�තාව� තබා �� වසර ��පය�.
�පලාව� ෙ��ද්රෙ� �වැ�ත
ෙපර�ය� සමඟ ඇය අපට ෙමවර
හ�ව�ෙ� 14 වැ� වරට� පව�වන
‘�වාහ’ මංගල ප්රද�ශනෙය�. උ�� නව
වසෙ� ප්රථම මංගල ප්රද�ශනය ෙල��
Event Media ආයතනය සං�ධානය
කරන ‘��� මෙ� මහා මංග�ය’
බ�ඩාරනායක ජා��තර ස�ම�ත්රණ
ශාලාෙ� ��මාෙවා බ�ඩාරනායක
ප�ශ්රෙ�� පැවැ��මට ��න�ය. ජනවා�
මස 06,07,08, �න �න �රා උ�සන
10.00 �ට රා� 08.00 ද�වා පව�වන
ෙ� ප්රද�ශනෙ� �ෙ�ෂ�වය හා ඇ�ළ�
අංග ��බඳ �ෙරාෂා මහ��ය අපට
සඳහ� කෙ� ප්රද�ශන ��ය සක� කරන
ෙමාෙහාතක� ලැ� �ං� �රාමයක�ය.
“අ� ෙ� ප්රද�ශනය පව�ව�ෙ� 14

ඕ�� - ඇ���ය� වගාව ��බඳ ෙනා�ෙ�
ඉෙගනග�න ඔබට� අන� අව�තාව�
�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��මට �ය�තය. 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�ෙ�.

වැ� වරට�. අෙ� ��ම ප්රද�ශනය 2009
වසෙ�� ආර�භ කෙ� ��ම �පලාවනය
ප්රද�ශනය ෙලස වා�තාව� තබ��.

ෙ� වසෙ� ‘�වාහ‘ උ�සවය�
පැවැ��ෙ�� ඒ සඳහා ��මට ��වන
��වැය අ�කර ගැ�ම ගැන සෑම
මනාල �වළකටම �ත�න ෙවනවා.
ප්රද�ශන �� 100� පමණ පව�න ෙ�
ප්රද�ශනෙ�� මංගල ඡායා�ප, ෙහාට�,
�පලාවනය ����, මංගල සැර��,
ආභරණ, සං�කෘ�ක අංග යන
�ය�ලම ෙ� ප්රද�ශනෙ�� ඔ��ෙ�
අංගය� හා පැෙ�ජය� ඉ��ප�
කර�ෙ� �ෙ�ෂ සහන�� �ල
ගණ�වලට අ��ලව�. ෙ� ප්රද�ශනය
��� අෙ��ෂා කර�ෙ� කඩා වැ��
�පලාවනය �ෙ�ත්රයට නව �වය�
එක� ��ම�. �ඟ ෙදෙන� ෙ� වෙ�
අ�ෙයාගය� භාර ග�න බය�.
න�� මම කා�තාව� ෙලස අපෙ�
ආයතනෙ� සභාප��ය ෙලස �ශාල
��ස� ෙව�ෙව� අත ෙද�න ඉ��ප�
�ෙ� සැමටම ආද�ශය� ලබා ෙද�න.
ෙ� කට��ෙ�� මා සමග අපෙ�

ආයතනෙ� අ��ෂ ස�ප� �ය�ත
මහතා �ශාල සහෙයාගය� ලබා
ෙදනවා.”

සටහන

 ���ද කා�යවස�

වැ�ලවාය �මාර�ස ��ලයට

���ට ජය�

ඇ���ය� සහ ඕ�� වගා වැඩ��ව සඳහා �පනය - අංක 01
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.

2022 සම�ත ලංකා පාස� සං�ත තරගාව�ෙය� ප්රථම �ථාන �න� සම�� සං�ත
අ�මා� ස�මාන ෙදක� හා සං�ත උ�තම ස�මානය� ��කර ගැ�මට වැ�ලවාය ෙ�.
එ�. �මාර�ස ��ල�ය සං�ත අංශය සම� �හ. වසර 114ක ��ල�ය ඉ�හාසෙ�
ෙමවැ� ජයග්රහණය� ලැ� ප්රථම අව�ථාව ෙමය වන අතර, ෙමම ජයග්රහණය ��කර
ගැ�මට ��ලෙ� සං�ත අංශය �ෙයාජනය කළ ෙම�ර ච�ත බ�ඩාර (ඒකල වාදනය
ෙජ�ඨ ��� රාගධා� වාදනය) ���� �ව��කා (සං�ත අ�මා� ස�මානය) ච�ක
��ශා� ෙ�නා�ර � �වර�� බලා වැ�ම ඒකල) සම� �හ. වාදනෙය� සහය ලබා
�ම ඕෂධ ��ර ත�සර, ��� �මාර, රා�� ප්රසා�, ���යා ���� යන �� ���ය�
ක�ඩායම �� කළහ. ෙමම තරගාව�ය සඳහා ��� �� කට�� ��හෙ� ��හ�ප�
ශා�ත බ�ඩාර මහතාෙ� මඟෙප��ම යටෙ� සං�ත ආචා�ය ලල� ����� �මා�
හා ල�� �මාර යන මහ�ම මහ��� ��� �� කළ අතර ජයග්රා� සං�ත ක�ඩායම
ජායා�පෙ� ��ෙ�.
වැ�ලවාය �ෙ�ෂ � අ� ආ� ග��ංහ
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මාස 9� එෙහම� නැ�න�
ස� 36 -40 � �රාවට
ෙගෙවන ගැ�� සමෙය�
මවකෙග� තව� මවකට
එ�ෙනකට ෙවන�ය. ගැ��
සමයට අ�ශය �ඩාකා� බව�
එ� කර�ෙ� අ� ��ර �ඩන
ත��වය�. ඇතැ� ම�ව��
ග��� �මට ෙපර �ටම
අ� ��ර �ඩන ත��වෙ�
��න අතර තව� ම�ව��
ග��� �ෙම� ප� ෙ� සඳහා
��ණපා�. සාමා� ෙකන�ට
වඩා ගැ�� මව� අ���ර
�ඩනය �සා අව�න� ත��ව
��පයකට ම ��ණ ෙද�.
ඔබ අ���ර �ඩන ත��වෙ�
��න �ව�ය� න� �වාහෙය�
ප� ග��� �මට �ත�� ඒ
��බඳ �ෙ�ෂ සැල��ල�
ෙයා� කළ �� ෙ�. ඔබ සැල��
සහගතව ගැ��ය� �ම වැදග�
ෙ�.
බර (�ෙලාග්රෑ�)
BMI
(ශ�ර �ක�ධ
ද�ශකය)
උස2 (�ට�)

=

BMI අගය 30 - 35 අතෙ�
පව� න� එය අ� කර ගැ�ම
අ�ව� ෙ�. ෙමවැ� අය
ග��� �ෙම� ප� ඒ සමයට
��� වන ප�� අ���ර �ඩනය
සඳහා ග�නා ඖෂධ ෙවන�
ෙකෙ�. ආහාරපාන, �ායාම
�ය�ලම ඊට අ��පව ෙවන�
ෙකෙ�.
ග���බව� සම��
අ���ර �ඩන ත��ව එ�ල
�ය හැ� අව�ථා
��තෙ� ය� �ථාවර බව�
ලබා ග��� �මට �ත��
ඇතැ��ෙ� වයස ඉ�මවා
ෙගා��.
 ���� ද� ප්ර��ය අ���
40ට වැ� ෙහා අ��� 20ට අ�
වයෙ� � ���� න�...
 BMI අගය 35ට වැ� න�
එන� ��ලතාෙව� වැ� න�
 අවස� ද� ප්ර��ය�
ව�තමාන ගැ� ගැ�ම� අතර
වසර 10ක පමණ පරතරය�
පව� න�
 මව, ෙසා��ය ෙහා ප�ෙ�
ළඟම ��ය� ග��� සමෙ�

�ත්රා සමඟ ෙප්රා�න �ට�ෙ�
ත��වෙ� ��ෙ� න�...
ෙමම අව�ථෙ�� ග����ම
සම�� අ���ර �ඩන ත��ව
කරා යා හැ� අව�ථා වැ� ෙ�.
ගැ��ය� ෙමම ක��
කාරණාව�� �ඩා �ඳ� න�....
 BMI අගය 35ට වැ�
ම�ව��
 ග��� �ම අ��� 35ට
වැ� ෙහා අ��� 20ට අ�
ම�ව��
 �යවැ�යාෙව� ෙපෙළන
ම�ව��
 ව�ග� ෙරාග ඇ�
ම�ව��
 ��� ද�ව� ලැෙබ�නට
��න ම�ව��
 ෙපර ගැ�� සමය�වල�
අ���ර �ඩන ත��වය ��ෙ�
න�...
වඩා� සැල��ම� �ය ��
ෙ�.
ඇ��� ෙප�ත ස� 12 �ට
අ���ර �ඩනෙ� සං�ලතා
ඇ�න� ඒ ගැ��ය ස� 12
ගත �ෙම� ප� ඇ��� �මට
ෛව�ව� �රණය කර�. ෙමය
ෛව� ��ෙ�ශය යටෙ� �ගටම
ගත ���. ඒ ඔ�ෙ� අ� ��ර
�ඩන ත��වය ය� තරමකට
අවම කරගත හැ� ෙ�.
�එ�ලැ��ියා
අ���ර �ඩනය� සම��
�ත්රා ම�� ෙප්රා�න �ටවන
අව�ථාෙ� ��න ම�ව��
���. ෙමා�නෙ� �ටවන �ත්රා
ෙපණ ස�ත ෙ�. ��ණ, අතපය
යනා�ය ය� ඉ��� ත��වය�
ෙප�ව�. ෙමය �එ�ලැ��යා
ත��වය �.
�එ�ලැ��ියා සම��
ව���ව
අ���ර �ඩනය, �ත්රා සමඟ
ෙප්රා�න �ටවන ත��වය�
සම�� Fit එෙහම� නැ�න�
ව��� ත��ව ඇ� ම�ව��
���. ෙමය අ�ශය භයානක
ත��වය�. ෙමවැ� ම�ව��ට
�ෙ�ෂඥ ෛව� ���ෂණය
යටෙ� ෙබාෙහා�ට ෙරාහ�ගත
� ���නට ��ෙ�. එ�� මවෙ�
��තය අවධාන� සහගත
ත��වෙ� �ෙබන �සා ගැබට

ස� ෙකාපමණ �ව� (අ� ස�
ගණනක පැව�ය�) ද� ප්ර��ය
�� කර�.
ගැ�� සමෙ� ඇ�වන
අ�ක ��ර �ඩනය මවට
අ��� අ���� එ� කර�ෙ�
�එ�ලැ��යා ත��වය �සා�.
අ���ර �ඩනය සම��
�ත්රා සමඟ ෙප්රා�න �ට�ම
ද� ගැබට හා� ප��ව�නට
��වන. ෙම�� 140/90 අතර හා
160/110 අතර අ���ර �ඩන
�ය�ම ඇ�න� වඩා� ප්රෙ�ස�
�ය ���. ෙමය ද�� � �ට
මවෙ� අෙන�� අවයවය�ට
ද හා� ෙගන ෙද�. ර� ��ර
ෛසල කැෙ�. ��ර ප��කා
ප්රමාණය අ� �ම� සම��
ෙ� කැ� ෙනාගැෙ�. වැ�මහ
ග�භාෂෙය� ඉව� �ම�
සම�� ෙ� ත��වය ක්රමෙය�
අ� ෙ�. ඒ �සා මව ��ත
හා�ෙය� ෙ�රා ගැ�ම සඳහා
ද� ප්ර��ය කර� ලබ�.
ඇඳ �ෙ�කය
අ���ර �ඩනය �සා ද�වා
ෙහා�� ෙනාවැෙඩ�නට
��ව�. ෙ� ම�ව�� ඇඳ
�ෙ�කය අ�ව� ෙ�.
ආහාර සහ ඖෂධ ව��
පාලනය කරගත ෙනාහැ�ව
�එ�ලැ��යා ත��වයට
ය�ෙ� න� ෙරාහ� ගත�
���නට ��ෙ�.
ඖෂධ හා ආහාර ම��
අ���ර �ඩනය පාලනය
�ෙ� න� ස� 37 ප� �
�ට ද� ප්ර��ය කරා යා
හැ��. �එ�ලැ��යා
ත��වෙ� � ස� 37�
කරා යෑම මවෙ�
��තයට අවධානම�
ෙගන �ය හැ� �සා
ඊට ෙපර �වද ෛව�
උපෙද� යටෙ� ද�
ප්ර��ය �� කර�.
මව අ���ර
�ඩනෙය� ෙප��
පම�� ද� ප්ර��ය
�ස� සැ�කම��ම
කළ �� නැත. එයද
�රණය කර�ෙ�
ෛව�වරයා �.
මාන�ක ආත�ෙය�

ගැ�� සමෙ�
අ� ��ර �ඩනය

භයානක�

ෙතාරව හැම�ටම
ගැ�� සමය ගත
කර�න. ෙ� කාලෙ��
�� භා�තය �මා
කර�න. ඉ� අදහ�
ව�ෙ� �� පා���ය
එෙහම ���ම ඉව�
��ම ෙනාෙ�.
සටහන

 ආ��වා��
ෙහ��ආර��

ග����වය�
සම�� පැ�ෙණන
අ���ර �ඩන කා�ඩය�
��ර �ඩනය මැන බල�� එය
140/90 ම�ටෙ� පැව�ම අ���ර
�ඩන ත��වෙ� ආර�භය�. 149/100
ම�ම කා�ඩෙ� ඇ� අ���ර
�ඩන ත��වය�. 160/110 ෙතවැ�
කා�ඩය�. එය වඩා� භයානක
ත�වය�.

උපෙද�

කාස� කා�තා
ෙරාහෙ�
නා� හා ප්රසව
�ෙ�ෂඥ ෛව�

��� ෙ�නා�ර

~¨p‰ny vp£z‹xේ»
ග [‰‰ Make- ~Y~£ R¥l‰»l‰ »y¤~
up WY »x£à»[p R¥l‰»l‰ vzˆ »x£à [ëñë. Wõp‰
»K
ƒ»K {Mjxf [¥…»rp »z~‹ë. vp£z‹xf R£YM}jxY‰
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z¥ð Ü»J. »~°v³ {Mj
ÃƒŒrxY‰ »x£à[ëñp‰
Wv vzˆ Y…w {Mj
[p‰{£ R¥l‰»l‰ a£K
R£Y£y»xë.
»K vp£z‹xp‰»[‰ v¹[z
~£ùxn »l¤y£»[p
R¥l‰»l‰ R¥»[‰ ƒ»K
{Mjxfv [¥…»rp
R¥x»[‰ v¨ƒ¨jf stick foundation R£Y£y»xë. Chemo
{M[»xˆ »ynŠ»np‰ ~Y~ˆ
»x£à»[p R¥l‰»l‰ Sl£v
Y… Uhyf ~£ùx Yªh£
Rh¨»{ë. Eye make up WY
r±v£j»xˆ pearl work
»x£à»[p R¥l‰»l‰ n Sl£v
a£K R£Y£y»xë. W»~ˆv R¥x»[‰ »x£à Ü»J. Wxf l{l‰
Yªh£ r±v£j»xˆ tasal Rz‰z£
»l£zˆ R£»zˆrp {Mjx […
Wx ƒ¥hYy R¥Ü Rly
r£»[p R¥l‰»l‰ Eye make
~£ùx ~qƒ£ …£ ~¨ã {Mjx
up WYf [¥…»rp »z~‹ë. Wv
»l¤y£»[p R¥l. vp£z‹x»[‰
»l£zˆ R£»zˆrpx a£K »vp‰v
v¨ƒ¨»j‰ ƒ¥hx {fYªy¥ ë~£
~ˆ{u£ýY R£Y£y»xp‰v n™~ˆ{p
Wxf [¥…»rp »z~‹p‰ l¥zˆz
»z~‹p‰ »x£à»[p R¥l‰»l‰ …£
~ƒ Yyv£zx […r£ Ü»J.
{MjxÃë. Wx vp£z‹x»[‰‰
~£Kr±àõY R£Y¯Üx Rp§{
R¥¼ãvf n »ƒ£q™p‰ [¥…»rõ.
p«lp »z~ ƒ¥h {« »vv
R¥x»[‰ v¨ƒ¨»j‰ ƒ¥hxf ~ùzp
vp£z‹‹x {h£l‰ R£YM}Ûx{
»z~ »Y£j‰hxn ~Y~£»[p
R¥l. Modern Y²vxf »Y£j‰hxf n™~ˆ»N.
Yªh£ Bun WYY‰ »x£à R¥Ü Rly
සටහන
Wv Bun WY Yªh£ vzˆ »x£à
P දුමින්ද කාරියවසම්
{~£ Ü»J. vp£z‹x»[‰ vzˆ Y…w
R¥x»[‰ v¨ƒ¨»j‰ ƒ¥hxf Rp§{
R¥xf [¥…»rp Rx¨ùp‰ Make-up
WY […r»[p R¥l‰»l‰ Sl£v
R£YM}Ûx R£Y£yxfx.
vp£z‹x»[‰ v¨ƒ¨»j‰ ƒ¥hx y{§K
{fYªy¥ R£Y£y»xp‰ r‹ƒ‹f£ R¥l‹
Rly ëYf r±»nŠ|x n™[Ñ ƒ¥hxY‰
[ì.

b£x£y¦rx – |£p‰ y¦r~ˆ~y
ƒ¥h[¥p‰þv – y¦rz£{p³ |‹zˆr‹ì
zY‰}š »r»My£
zY‰}‹ ïx¨Ñ »Yx£
vzˆY…w – Shiny stars
R£uyj ~ƒ ~¥y~‹z‹ – Minu Bridel ware

පතිකුලයට යන
අලුත් මනාලී

රනු
2023 ජනවාරි 02 සඳුදා ක�ොළඹ ඩී.ආර්. විජයවර්ධන මාවතේ අංක 35 දරන ස්ථානයේ පිහිටි ලංකාවේ සීමාසහිත එක්සත් ප්රවෘත්ති පත්ර සමාගම විසින් මුද්රණය කරවා ප්රසිද්ධ කරන ලදී.

