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1. නවකයන් සඳහා මූලික උපදෙස් 
 

1.1. ද ොන්සායි යනු කුමක්ෙ? 

 

ද ොන්සායි යනු ජපන් වචනයක්  ව අපි හැම ෙනිමු. සායි යනු ගසකි. ද ොන් යනු පැතලි  ඳුනකි. 
එ ැවින්, ද ොන්සායි යන වචනදේ සරල අෙහස වන්දන් පැතලි  ඳුනක සිටවූ ගසක් යන්නයි. 
එදහත් අප විසින් දත්රුම් ගත යුතු මූලික කරුණක් වන්දන් පැලයක් දගන පැතලි  ඳුනක සිටවූ 
පමණින් එය ද ොන්සායි ගසක් දනොවන  වයි. එදසේ කල යම් දකදනකුට තම ගස ද ොන්සායි 
නිර්මාණයකැයි තර්ක කිරීමට හැකි වුවත්, එය සාර්ථක ද ොන්සායි නිර්මාණයක් වීමට නම් 
ද ොදහෝ කරුණු සම්පූර්ණ විය යුතුයි. 

මූලික වශදයන්, ද ොන්සායි ගසක, විශාල ගසකට සමාන හැඩරුවක් තිබිය යුතුයි. හරියට කුඩා 
පරිමාණයකට කල ගසක අනුරුවක් වදගයි. නිර්මාණකරුදේ කාර්යය වන්දන් ස්වාභාවිකව 
ෙක්නට ලැද න පැරණි ගසකට සමාන දපනුමක් ඇති කුඩා ගසක් හො ගැනීමයි. එය පියකරු 
දපනුමකින් යුතු, කෘතිම  වක් දනොදපන්වන,  ලන දකදනකු දේ අගැයීමට ලක්වන දහොඳ කලා 
නිර්මාණයක් විය යුතුයි. අප එය සපුරා ගන්දන් දකදසේෙ? 

දමහිදී ඔ  විසින් කල යුතු මූලික දෙයක් වන්දන් අප අවට ,පරිසරදේ ෙකින්ට ලැද න ගස් ගැන 
අධ්යයනයක් කිරීමයි. දමයින් අෙහස් කරන්දන් හුදෙක් ගස ්දෙස  ලා සිටීම දනොදේ. ගස් වල 
වූහය ගැන විචාරාත්මකව  ලමින්, ගසකට පියකරු  ව ලැද න අංග දමොනවාෙැයි හැෙෑරීදමන්, 
එක ගසක් තදවකකට වඩා පියකරු වන්දන්, විදශේෂ වන්දන් දකදසේෙැයි දත්රුම් ගැනීදමන් දමය 
කල හැකියි. එවැනි පියකරු හැඩතල කුඩා පරි මාණයකට නිර්මාණය කරන්දන් දකදසේෙැයි 
අවද ෝධ් කල හැකි වන්දන් එදලසයි. උෙයානවල, පාර දෙපස, කඳු සහිත පරිසරයක, දහෝ ගං 
ඉවුරුවල, ෙකින්නට ලැද න විවිධ් හැඩතල ඇති ගස ්හා ගස ්සමූහ ගැන හැෙෑරීදමන්, ද ොන්සායි 
නිර්මාණ කරුවකුට තම නිර්මාණකරණයට අවශ්ය වස්තුබීජ දනොඅඩුව ලැදේ. 

ද ොන්සායි යනු ස්වාභාවිකව කුරු වූ ශාඛ දනොදේ. රසායනික උපක්රමවලින්, ගසට අවශ්ය 
දපෝෂණය දනොදීදමන්, දහෝ කුඩා  ඳුනක මුල් සිර දකොට තැබීදමන්, වැඩීම අඩාල කිරීමක්ෙ 
දනොදකදර්. ද ොන්සායි ගසක වැඩීම කළමණාකරණය කිරීම සිදුවන්දන් නිරන්තර, කප්පාදුව 
මගිනි. ද ොන්සායි ගසක ප්රමාණය හා හැඩතලය තීරණය කරන්දන් නිර්මාණකරු විසින්මයි. ඒ 
සඳහා, ඔහුදේ දහෝ ඇයදේ කලාත්මක හැකියාවන් දමන්ම කෘෂිකාර්මික ෙැනුමත් උපදයෝගී දේ. 

ද ොන්සායි ගසක වයස ගැන ෙැනගැනීමට ද ොදහෝ දෙනා උත්සුක දවති. ඇත්දතන්ම ද ොන්සායි 
ගසක වයදසහි කිසිදු වැෙගත්කමක් දනොමැත. වඩාත් වැෙගත් වන්දන් එහි දපදනන නැත්නම් 
ෙෘශ්ය වයසයි. වාර්තාකරණය සඳහා, ද ොන්සායි දලස පුහුණු කල කාලය සඳහන් කලත්, එයෙ එම 
ගදසහි ඇති කලාත්මක පියකරු  ව හා නිර්මාණකරු ප්රෙර්ශණය කරන කුසලතාව තරම් වැෙගත් 
නැත. දහොඳ ද ොන්සායි නිර්මාණයක්, එය මූලිකව හැඩගැස්වූ දමොදහොදත්ම පියකරු ෙසුනක් මවයි. 
කාලයත් සමග එය තවදුරටත් වැඩි දියුණුවනු ඇත. එදහත් මුලින්ම අසාර්ථක දලස නිම වුනු 
නිර්මාණයක්, පසුව දවනස ්දනොකලදහොත් දකොතරම් කල් ගතවුවත් එහි අසාර්ථක  ව රැඳී පවතිනු 
ඇත. 



නවකයකුට ඇතිවන තවත් ප්රශ්ණයක් වනුදේ ද ොන්සායි නිර්මාණයක විශාලත්වයයි. ද ොන්සායි 
ගසක් අඩි 3ක් 4ක් පමණ උස විය හැකි දමන්ම උසින් අඟල් 2ක් දහෝ 3ක් පමන වන මිනි 
ද ොන්සායි ගසක් වුවත් හො ගත හැකියි. විශාල ගසක් වඩා සුදුසු, එදමන්ම හො ගන්නට පහසු දලස 
සමහරු කල්පනා කරති. ඒ දෙකම වැරදි අෙහස ් ව කිව යුතුයි. අවශ්ය වන්දන්, ප්රමාණය කුමක් 
වුවත් කලාත්මක  වින් යුතු දහොඳ නිර්මාණයක් ල ා ගැනීමයි. 

 

1.2. පැරණි ගසක බපනුම 
 

ද ොන්සායි ගසක් නිර්මාණය කරන විට සැලකිය යුතු මූලික කරුණ වන්දන් එයට පැරණි , දලොකු 
ගසක දපනුම ල ා ගැනීම  ව මුල් ලිපිදේ අපි සඳහන් කදලමු. ගසකට පැරණි දපනුම ල ා දෙන 
කරුණු දමොනවාෙැයි ෙැනදගන ඒවා ද ොන්සායි ගසක් සැලසුම් කරන විට පාවිච්චි කිරීම ද ොන්සායි 
නිර්මාණ කරුවකු විසින් කල යුතුය. 

ගසකට වැඩුණු පැරණි දපනුමක් ලැබීමට දහේතු වන සාධ්ක දමොනවාෙැයි සලකා  ලමු. 

1. ප්රධ්ාන කඳ, එහි හැඩය හා මතුපිට දපනුම 

2. ගස වටා විහිදුනු මතුපිට මුල් 

3. මනාව විහිදුනු අතු පද්ධ්තිය 

4. දිරා ගිය කඳ හා අතු දකොටස ්

වැඩුණු ගසක කදඳේ හරස්කඩ, ගදසේ මුල සිට මුදුන ෙක්වා ක්රමදයන් ප්රමාණදයන් අඩුදවමින් යයි. 
ද ොන්සායි ගසක පැහැදිලිව දපදනන දලස කදඳේ විෂ්කම්භය අඩුදවමින් යන දලස 
දපන්වීදමන්ම, ගසට පැරණි දපනුමක් ල ා දිය හැක. ගදසේ මුල විෂ්කම්භයට ගදසේ උදසේ 
අනුපාතය 1: 10 පමණ ත ා ගැනීම සුදුසුයි. (සමහර හැඩතලවලට අොලව දම් අනුපාතය ත ා 
ගැනීම අසීරුයි. ඒ ගැන විස්තර පසුව). කදඳේ උඩ අතට විහිදෙන විට, යම් තැනක දහෝ දකටි දුරකට 
දහෝ හරස්කඩ මහත් වීමක් සුදුසු නැත. එමගින් ගදසේ දපනුම විකෘති වීමක් සිදු වන නිසා එ ඳු 
තැන්වලදී එය ඉවත් කිරීම දහෝ දනොදපදනන දලස සඟවා තැබීම සුදුසුයි. 

ගදසේ දපොත්දතහි ඇති රළු  වත් ගදසේ පැරණි දපනුම වැඩි කරගැනීමට සහාය දේ. දකදසේ දවතත් 
දමයට වඩාත්  ලපාන්දන් දතෝරා ගන්නා ගදසේ දපොත්දතහි ස්වභාවයයි. 

ගස වටා මනාව විහිදුණු , ශක්තිමත් මතුපිට මුල් රටාවකින් ගසට පැරණි දමන්ම ස්ථාවර දපනුමක් 
ලැදේ. දහොඳ මුල් රටාවක් දනොමැති විට මනාව වැඩුණු කඳකින් වුවත් වැඩක් නැත. මුල් විහිදිය 
යුතු රටාව දතෝරාගන්නා හැඩතලය අනුව දවනස්වන අතර, එය ගදසහි හැඩතලදේ දපනුම දියුණු 
කරගැනීමට ඉවහල් විය යුතුය. 

මනාව විහිදුනු අතු පද්ධ්තියක්, වැඩුණු ගසක දපනුම ල ා දෙන තවත් වැෙගත් අංගයකි. ගසක් 
වැදඩන විට , විදශේෂදයන්ම ගදසේ පහත දකොටදසේ ඉතිරි වන්දන් හිරු එලිය දහොඳින් ලැද න 
ශක්තිමත් අතු කිහිපයක් පමණි. ගදසේ පහත අතු, වඩා ශක්තිමත්, වඩා දුරට තිරස් දිශාවට විහිදෙන 
අතර ඒවා අතර තරමක ඉඩක් ඇති දේ. අතු වල සැලැස්ම දතෝරා ගන්නා හැඩතලයට අනුරූප විය 
යුතු අතර ගදසේ කඳ හා අතු පද්ධ්තිය එකිදනකට අනුකූල දලස සැලසුම් කල යුතුය. 



ගසක කදඳහි ඇති ද න, දපොත්ත දිරා දගොස ්කදඳහි හෑරීම් ඇති වීම් හා අතු මැරී යාම නිසා වියලි 
අතු දකොටස ්ඉතිරිව තිබීම, ගදසහි පැරණි  ව දපන්වීමට දයොො ගත හැක, එදහත්, එවැනි අංග 
ගදසහි සැලසුමට අොලව, එයට ගැලදපන දලස පමණක් දයදීම වැෙගත්ය. 

 

1.3. ද ොන්සායි නිර්මාණයක් ආරම්භ කරන්දන් දකදසේෙ? 

 

ද ොන්සායි නිර්මාණයක් සඳහා සුදුසු ගසක් දතෝරා ගැනීම, නවකයකුට මුලින්ම ඇත් වන 

ප්රශ්ණයක්. ඒ සඳහා ආරම්භයක් ල ා ගත හැකි ක්රම කිහිපයක්ම තිද නවා. 

1. බීජ දහෝ කුඩා පැලවලින් 

2. අතු පැලකිරීදමන් 

3. කුඩා අතු දල්යර් කිරීදමන් 

4. උද්යාන ශාඛවලින් 

5.ස්වාභාවිකව කුරුවූ ගස ්මගින් 

6. තරමක් දලොකු ගස්වල මුල දකොටසින් 

බීජ, කුඩා පැල දහෝ කුඩා අතු පැල කිරීදමන් ල ා ගන්නා කුඩා පැලයකින් පටන් ගැනීදම්දී මුල 

සිටම වවන නිසා සම්පූර්ණ ගසම තමන්ට අවශ්ය පරිදි හැඩගස්වා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැද නවා. 

නමුත් ඒ සඳහා තරමක දිග කාලයක් ගත වන  ව කිව යුතුයි. දමවැනි පැලයක් ද ොන්සායි ගසක් 

දලස හැඩගැන්වීමට නම්, දහොඳ මුල් පද්ධ්තියක් සමග එය තරමක් වැඩී තිබිය යුතුයි. එනිසා  එය 

කිසි  ලපෑමකින් දතොරව, වසරක් පමණ වත් වැදඩන්න හැරීම වැෙගත්. ගදසේ මුල දකොටස සවිමත් 

වී අඩු වශදයන් පැන්සලක තරම්වත් මහත් වී තිබීම සුදුසුයි. එවිට අතු හැදී නැත්නම්, පලමු අත්ත 

අවශ්ය යයි හැදඟන තැනින් කප්පාදු කල හැකියි. දමයින් අලුත් අතු වර්ධ්නය වීම පටන් ගනීවි. 

අතුවල වැඩීම අනුව, තම නිර්මාණයට අවශ්ය අතු දතෝරා දගන කම්බි දයදීම වුවත් ක්රම 

ක්රමදයන් කල හැකියි. මුලින්ම ප්රධ්ාන කඳ කම්බි දයදීදමන් අවශ්ය හැඩතලයකට සකසා ගත 

හැකියි. (කම්බි දයදීම පිලි ඳ විස්තර පසුව) 

එදසේ දනොමැති නම් කම්බි දනොදයොො, තව තවත් කප්පාදු කරමින් අතු වවා ගැනීම කල හැකියි. 

දමහිදී වැෙගත් වන්දන් තමන්  ලාදපොදරොත්තු වන  හැඩතලය හා සැලසුමයි. මින් පසු කල යුතු 

වන්දන් , ගසට ඔදරොත්තු දෙන තරම් දේගයකින්, ගදසේ සැකිල්ල වර්ධ්නය කර ගැනීමයි. එය හදිසි 

දනොවී, ගස වැදඩන අයුරු නිරීක්ෂණය කරමින් කල් දගන කල යුත්තක්. 

ගස දමදසේ පුහුණු කර ගැනීම සාමාන්ය  ඳුනක සාමාන්ය දපොදහොර පස් මිශ්රණයක සිටුවා කල 

හැකියි. ද ොන්සායි  ඳුනක ගස සිටවීම තමන්ට අවශය් තරමට ගස වැඩී අවශය් හැඩතලය 

ල ාගැනීදමන් පසුව පමණක් කල යුතුයි. 

දමදසේ ගස කප්පාදු කරමින් වැඩීමට සලස්වන විට, තම සැලසුමට අවශය් නැති කරටි ඉවත් කල 

යුතුයි.සැලසුමට අයිති අතු පවා, අවශ්ය මුලු දිගටම වැදඩන දනොදී කප්පාදු කල යුතුයි. අවශය් දිග 



ල ා ගන්දන් අනු ශාඛාවලට ද දී යාදමන්. කම්බි දනොදයොො වුවත්, ක්රමවත් කප්පාදුදවන් 

අවශ්ය හැඩතල සකසා ගත හැකි නමුත් වැඩි කාලයක් ගත දේ. 

අදප් දගවතුවල තිද න ගස්වල, අතු ද දීම අනුව, දවනම ගසක් දලස වර්ධ්නය කල හැකි, 

දහොඳින් අනු අතු ද දුනු අත්තක් දසොයා ගැනීම අපහසු වන්දන් නැහැ. අවශ්ය වන්දන් සුදුසු 

තැනකින් මුල් අද්ෙවා ගැනීමයි. දල්යර් කිරීම මගින් දමය කල හැකියි. එවැනි අත්තක් අලුතින් මුල් 

අද්ෙවා ගත් පසු එය මේ ගසින් දවන් දකොට , මූලික රාමුව ඉතිරි දකොට දිග අතු  කප්පාදු කල යුතුයි. 

ඉන් පසු එය  ඳුනක සිටුවා අලුත් අතු පද්ධ්තියක් වඩා ගත හැකියි. නව ද ොන්සායි නිර්මාණය හො 

ගැනීම එයින් ඇරදේ. 

ද ොදහෝ විට උද්යානකරණයට දයොො ගන්නා ගස්වලින් පහසුදවන් ද ොන්සායි නිර්මාණ කල 

හැකියි. පැලතවාන්වල තිද න දහොඳින් වැඩුනු ද ොදහෝ ගස ්කප්පාදු කරමින් වවන නිසා, ගදසේ 

පහතින්ම  දහොඳින් අතු ද දුනු ගස ්දසොයාගත හැකියි. එ ඳු ගස්වලින් තමන්ට අවශ්ය හැඩතලය 

සහිත ද ොන්සායි ගසක් වවා ගත හැකියි. අවුරුදු කිහිපයක් කප්පාදු කරමින් පමනක් වවා ගැනීදමන් 

තමන්ට වුවත් දම ඳු ගසක් ල ා ගත හැකියි. 

ස්වාභාවිකව කුරු වූ ශාඛවලින් පහසුදවන්, ද ොන්සායි ගසක් නිර්මාණය කල හැකියි. එ ඳු 

ද ොදහෝ ගස්වල සුදුසු දලස කඳ හා අතු පිහිටා තිද නවා. සුදුසු අතු නැති වුවත් කඳ පමණක් 

දයොොදගන, අලුතින් අතු වවා ගත හැකියි. 

දලොකු උද්යාන ශාඛ දහෝ අදනක් ගස්වල් මුල් දකොටස පමනක් දයොො දගන අලුතින්ම අතු 

පද්ධ්තියක් වඩාගැනීමෙ කල හැකියි. දමහිදී සැලකිය යුතු කරුණක් වන්දන්, තම සැලසුම, ගදසේ 

මුල් තිද න අයුරු අනුව සකසා ගත යුතු වීමයි. මන්ෙ, මුල් අලුතින් වවා ගැනීම දහෝ දවනස ්කිරීම 

අසීරු වන  ැවිනි. 

 

 

1.4. මූලික සැලැස්ම 

 

 පැරණි ගසක දපනුම ල ා ගැනීදම් වැෙගත්කමත් ඊට  ලපාන සාධ්ක ගැනත්, ද ොන්සායි 
නිර්මාණයක් සඳහා ගසක් දතෝරාදගන ද ොන්සායි ගසක සැකිල්ල සඳහා අවශ්ය පරිදි එය වර්ධ්නය 

කරගන්නා අයුරුත් කලින් විස්තර කලා.  ද ොන්සායි ගසක මූලික සැලැසම් සකස ්කර ගැනීමට 
ඉවහල් වන කරුණු ගැන ෙැන් සාකච්ඡා කරමු. 

දතෝරා ගන්නා හැඩතලය කුමක් වුවත්, ද ොන්සායි ගසක්  ාහිරව ත්රිදකෝණාකාර හැඩයක් ගනී. 

(දමයින් දවනස ්වන්දන් දකොසු හැඩය පමණි.)දමය තනි කඳන් සහිත දමනම  හු කඳන් සහිත 

ශාඛවලට දපොදුයි. ගදසේ පහල අතු වලට පවා දහොඳින් හිරු එලිය වැටීමටත් දමය ඉවහල් දේ. 

ද ොන්සායි ගසක පලමු අත්ත ගස මුල සිට, ගදසේ මුලු උසින් 1/3ක පමණ දුරින් තිබීම සුදුසුයි. එනම් 

සියලු අතු ගදසේ උඩ 2/3 දකොටසට සීමා දේ. ගදසේ අතු අතර පරතරය, පහත සිට  ක්රම ක්රමදයන් 

අඩුවන දලසත්, අතුවල මහත හා දිගෙ, එදසේම අඩුදවමිනුත් පවතී නම් දහොඳ හැඩයක් ලැදේ. අවශ්ය 



අතු දතෝරා ගැනීදම්දී දම් ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ගදසේ සම්පූර්ණ දපනුම් ගැන සිතා අතු සකස ්

කර ගත යුතුයි.  

කදඳේ එකම තැනින් පටන් ගන්නා අතු දෙකක් තිබීම නුසුදුසුයි. ප්රධ්ාන කඳ කවාකාර හැඩයක් 
ගන්නා විට කවදේ ඇතුල් පැත්දතන් අතු විහිදීම නුසුදුසු වන අතර කවදේ පිට පැත්දතන් විහිදෙන 

අතු සැලැස්මට දයොො ගත යුතුයි. දමය හැමවිටදීම කල දනොහැකි විය හැකි මුත්, අඩු වශදයන් කදඳේ 

පහත දකොටදසේදීවත් අනුගමනය කිරීදමන්, ගසට අවශය් හැඩතලය ලැබීමට පිටුවහලක් දේ. 

ද ොන්සායි ගසක් සැලසුම් කරන විට කල යුතු මුල්ම දෙයක් නම් එයට සුදුසු ඉදිරිපස දපනුමක් 

දතෝරා ගැනීමයි. ද ොන්සායි ගස වඩාත් පියකරු දලස දපදනන දහොඳ සම ර රූපයක් ලැද න 

දිශාවක් දම් සඳහා දතෝරා ගතයුතුයි. දමහිදී ද ොදහෝ විට  ලපාන ප්රධ්ාන සාධ්කය වන්දන් කදඳේ 

හැඩයයි. කදඳහි මනා කවාකාර හැඩයක් දපදනන දිශාව ද ොදහෝ විට දතෝරාගැදනනවා. පුහුණු 

 ඳුදන් සිටුවා ඇති දකෝණයෙ දවනස්කරමින්  ලා අවශ්ය නම් එයෙ දවනස් කල හැකියි.  

කඳ දහෝ අතු හරි දකලින් සරල දර්ඛාවක පිහිටීම ගසක පියකරු  වට  ාධ්ාවකි. එවැනි කඳවල් 

දහෝ අතු ඉවත් කිරීම දහෝ කම්බි දයොො කවාකාර හැඩයක් ගැන්වීම කල යුතුයි. 

ගදසේ ඉදිරි දපනුදම් නරඹන්නා දවත දකලින්ම පැමිදනන අතු ඉවත් කලයුතුයි. ගදසේ මුල 2/3 ක 

උදසහි දමය විදශේෂයි. මන්ෙ, ඒවායින් ප්රධ්ාන  කඳ ආවරණය වන නිසයි. ප්රධ්ාන කඳ හරහා එක් 

පසක සිට අදනක් පසට විහිදෙන අතු නුසුදුසුයි. එකිදනක හරහා යන අතුෙ වැලකිය යුතුයි. අතු අතර 

පරතරයක් ඇතිව ඒවා අතරින් අවකාශ ඇති වන දසේ සකස ්කල යුතුයි. සියලුම අතුවලට හිරු එලිය 

ලැද න පරිදි ගස වටා අතු විහිදෙන අයුරු සකස ්කල යුතුයි. එක ලඟින් එකම අතට අතු දෙකක් 

තැබීදමන් යටින් ඇති අත්තට අවශ්ය හිරු එලිය දනොලැබීදමන් දුර්වලවී මැරී යයි. 

සාමාන්ය නීතියක් දලස අතු ද දීදම්දී, හැමවිටම දෙකට ද දෙමින් වැදඩන දලස කප්පාදු කිරීම 

සුදුසුයි. එක තැනින් අත්තක් අනු අතු 3කට දහෝ වැඩි ගණනකට ද දද් නම් එවැනි තැන්වල  මහත් 

වීමත් නිසි පරිදි අතුවල දනොවැඩීමත් සිදුදේ. කලින්ෙ කී පරිදි, සරල දර්ඛාවක විහිදෙන අතු පියකරු 

දනොදේ. දිශාව දවනස් කරමින් අනුඅතු වලට ද දෙමින් වැඩීම සුදුසුයි. කප්පාදුව හා කම්බි දයදීම 

මගින් දමය කල හැකියි. 

දමම කරුණු සැලකිල්ලට දගන ද ොන්සායි ගසක මූලික රාමුව සකසා ගත්දතොත් එය දහොඳ 

නිර්මාණයක ආරම්භය දේවි. 

දහොඳින් වැඩුනු  උද්යාන ශාඛයකින්, ද ොන්සායි ගසකට අවශය් සැකිල්ල සලසා ගන්නා 

උොහරණයක් ෙැක්දවන රූප සටහනක්, පහත ෙැක්දේ. 

 



 

තමන්දේ සැලසුමට අොල හැඩය ගැන සලකමින් නිරතුරුව කප්පාදු කරමින් ගස වඩා ගැනීම 

සෑදහන  කාලයක් දගන සැලකිල්දලන් කල යුතුයි. 

 

 

1.5. කේපාදු කිරීම සහ කම්බි බයදීම 

 

කේපාදු කිරීම 

 

ද ොන්සායි ගසක හැඩතලය නිර්මාණය කිරීම, පවත්වාගැනීම,හා වැඩි දියුණු කරගැනීම, සඳහා 

උපදයෝගී කර ගන්නා ප්රධ්ානම ක්රමය කප්පාදු කිරීමයි. 

තනි අත්තක්, අනු අතුවලට ද දුනු අතු පද්ධ්තියක්  වට පත් කර ගත හැක්දක් කප්පාදුව මගිනුයි. 
අනවශ්ය අතු ඉවත් කරමින්, වැදඩන අතු නිසි තැන්වලින් කප්පාදු කරමින් ද ොන්සායි ගසක් 
පවත්වා ගැනීම, කවොවත් අවසන් දනොදවන කාර්යයක්. ගදසේ පත්ර කුඩා ප්රමාණදයන් පවත්වා 
ගන්නත් කප්පාදුව උපකාරී දවනවා. කුඩා පැලයකින් පටන් ගන්නා විට මුල සිටම කප්පාදුව මගින් 
ගදසේ හැඩතලය සකසා ගන්න පුලුවන්. සමහර ගස් නිරතුරු කප්පාදුවට සුදුසු වන අතර සමහර ගස් 



ෙැඩි කප්පාදුවට ඔදරොත්තු දනොදද්. දකදසේ දවතත්, කප්පාදු කරන ගස දහොඳ දසෞඛ්ය තත්වදේ 
තිබීම වැෙගත්. නැත්නම් අවශ්ය ප්රථිඵල දනොලැදේ. අධික වියලි කාලගුනයක් තිද න විටදීෙ 
තරමක් ප්රදේසම් විය යුතුයි.  

 

කේපාදු කිරීම මගින් ගසක හැඩතල හදා ගන්නා අයුරු දැක්බවන රූප සටහනක්  

 

 

කම්බි දයදීම (Wiring) 

 

ද ොන්සායි ගසක කඳකට දහෝ අත්තකට කම්බි දයොෙන විට, තමන් එයින්  ලාදපොදරොත්තු 
වන්දන් කුමක්ෙ කියල වැටහීමක් ඇතුව, අවශය් ප්රමාණයට පමණක් කම්බි දයදීම වැෙගත්. 

වයරින් දනොකරම වුවත් ගසක හැඩතල හොගන්න පුලුවන්, නමුත්, ඉක්මනට වඩාත් ලස්සනට 

හැඩතල හොගන්න , වයරින් ඉතා ප්රදයෝජනවත් උපක්රමයක්. 

 

දම් සඳහා දයොො ගන්දන් ඇලුමිනියම් දහෝ තඹ කම්බි පමණයි. මළ  ැඳීම හා අධික දලස රත් 

වීම නිසා යකඩ දහෝ වාදන් කම්බි කිසිවිටක පාවිච්චි දනොකරන්න. 

 

කම්බි දයදීම කරන්දන් කුමක් සඳහාෙ? 

1. කඳක දහෝ අත්තක දිශාව, එක්වරක් දහෝ කිහිප වරක් දවනස ්කිරීමට 

2. හිස,් නැත්නම් පාලු අවකාශ පිරවීමට 



3. දිගට දකලින් ඇති අතු දකටි කර දපන්වීමට 

4. වඩා හැඩරුව ගැන්වීමට අත්තක් ඇඹරීමට (Twisting)  

5. ගදසේ පැරණි දපනුම වර්ධ්නය කිරීමට 

 

සැලකිය යුතු කරුණු: 

 

1. අවශ්ය කම්බිදේ විශ්කම්භය 

 

අත්දත් හැඩය දවනස ්කිරීමට තරම් කම්බිය ශක්තිමත් විය යුතුයි. දම් සඳහා ෙල වශදයන් අත්දත් 

විශ්කම්භදයන් 1/3 පමණ වූ කම්බියක් අවශ්යයි. නැත්නම් කම්බි දෙකක් දයොොගන්න පුලුවන්. 

කම්බි දෙකක් දයොෙන විට දෙවැන්න පලමුවැන්නට දහේත්තු වන දලස, ඊට සමාන්තරව දයොෙන්න. 

කම්බි 2ක් දහෝ වැඩි ගණනක් එකට අඹරා වයරින් වලට දයොො දනොගන්න 

 

2. නියමිත දිශාව අත්දත් අක්ෂයට අංශක 45 ක දකෝණයකින් 

 

3.කම්බිය දපොත්දත් ගෑවී තිබිය යුතුයි , වඩා තෙ දනොවී, ඒවදේම වඩා බුරුල් දනොවී. 

 

4.අවශය් කම්බිදේ දිග තීරණය කර ගන්න. වයරින් කල යුතු අත්දත් දිග දමන් 1 1/3ක දිගක් සමග 

කම්බිය තහවුරු කිරීමට අවශය් දිග (Anchor length). කඳට දහෝ තවත් අත්තකට සවි දනොගැන්වූ 

කම්බියකින් වැඩක් නැහැ. 

 

5. හැකි සෑම විටම අතු දෙකක් එක කම්බිදයන් වයරින් කරගන්න  ලන්න. 

 

6. ප්රධ්ාන කඳ මුල සිටම වයරින් කරන විට කම්බිදේ දකොනක් පසතුලට යවා සවි ගන්වන්න. 

 

7.කිසි විටක කම්බි දෙකක් එකිදනක හරහට යන විදියට වයරින් දනොකරන්න. 

 

8. හැම විටම ගදසේ මුල සිට පටන්දගන මුදුනට වයරින් කිරීම කරන්න. 

 

9.වයරින් කරනවා වදේම කම්බි නිසි කලට ඉවත් කිරීම ගැන සැලකිලිමත් වන්න. කම්බි දිගටම 
තිද න්න ඇරීදමන් දපොත්තට හා කඳට සිදුවන හානිය ආපහු නිවැරදි කරන්න  ැරි තරමක එකක් 

දවන්න පුලුවන්. එය මුලු නිර්මාණයටම  ලපාන්නත් පුලුවන්. 

 

 

 

 

 



කම්බි දයොෙන ආකාර සහ සිදු වන වැරදි දපන්වන රූප සටහන්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. බ ොන්සායි හැඩතල 

 

2.1 හැඳින්වීම 

 

ද ොන්සායි, කලාවක් දලස ස්ථාපිත වීමට දපර , මුල් අවදිදේදී, දයොො ගන්නා ලද්දද් ස්වාභාවිකව 

කුරු වූ ශාඛ විදශේෂයි. ඒවා ස්වභාවදයන්ම දලොකු ගස ්වල කුඩා අනුරූ දලස දපනුණු නිසා වැඩි 

යමක් කරන්ට දනොතිබුණි. නමුත් ජපානදේදී කලාවක් දලස දියුණු වීදම්දී, ක්රමාණුකූල වර්ධ්නය 
මගින් හා කලාත්මක හැඩගැස්වීම මගින් සමාන්ය ගස ්දයොො ගනිමින් එ ඳුම පැරණි ගස්වල දපනුම 

ල ා ගැනීම ඇරඹුනි. දමහිදී තම නිර්මාණ ශක්තිය දයොෙමින්, දනොදයකුත් හැඩතල නිර්මාණය 

කිරීමට නිර්මාණකරුවනට අවස්ථාව ලැබුණි. එදසේ කරන නිර්මාණ පියකරු  වකින් යුක්ත වියයුතු 

නිසා, දමම කලාදේ නියැලුණු ප්රවීනයන්, ස්වභාවදේ ෙකින්නට ලැද න ෙැකීමට ප්රිය උපෙවන 

හැඩතල උපදයෝගී කර ගනිමින්, සම්මත හැඩතල කිහිපයක් හඳුන්වා දුන්හ. අප ඉදිරිදේදී විස්තර 

කරන්ට  ලාදපොදරොත්තු වන දමම හැඩතල ජපන් ජාතිකයින් විසින් හඳුන්වාදුන් ඒවා වන අතර, 

ඉතා පැහැදිලි නීති රීති හා ලක්ෂණ සහිතව ඉදිරිපත් දකොට තිදේ. දමම සම්මත හැඩතල ගැන දහොඳ 

අවද ෝධ්යක් ල ා ගැනීම මගින්, යම් කිසි ආරම්භක පැලයකට සුදුසු හැඩතලයක් දතෝරා ගැනීමට 

ඔ ට හැකියාව ලැදේ. 

දමම නීති රීති හරියටම අකුරටම පිළිපැදීම පහසු දනොදේ. අදප් ක්රියාකාරකම් වලට ගස ෙක්වන 

ප්රතිචාර මත, ඊට අනුකූලව දවනස ්කම් කිරීමට ද ොදහෝ විට සිදුදේ. එදහත් දමම නීති ගැන 

අවද ෝධ්යක් ඇතිව, ඒවා අනුගමනය කිරීදමන් ඉතා දහොඳ ප්රතිඵල ලැබිය හැක. 

ද ොදහෝ හැඩතලවලට අොල දපොදු නීති , මුල් සටහන් වලදී සඳහන් කදලමි.  

සම්මත හැඩතල පහත ෙැක්දවන දලස වර්ගීකරණය කල හැක. ඒ ඒ කාණ්ඩ යටදත් ප්රධ්ාන 

හැඩතල කිහිපයක් පහත ෙක්වා ඇත. 

 

1. කඳ විහිදෙන දිශාව අනුව  

විධිමත් ඍජු කඳ හැඩතලය  - Formal Upright Style ( Chokkkan) 

අවිධිමත් ඍජු කඳ හැඩතලය - Infirmal Upright Style ( Moyogi) 

ඇලවූ කඳ හැඩතලය - Slanting Style (Shakan) 

කඩාහැදලන කඳ (වගුලාකාර) හැඩතලය - Cascade Style (Kengai) 

අර්ධ් කඩාහැදලන (අර්ධ් වගුලාකාර) හැඩතලය - Semi Cascade Style ( Han Kengai) 

 



2. ගදසේ පිහිටීම අනුව 

ගලක් මත මුල් විහිදුනු හැඩතලය - Root Over Rock Style (Sek-Joju) 

ගලක් තුල වැදඩන හැඩතලය - Clinging to a Rock Style ( Ishitsuki) 

 

3. අතුවල ද දීම හා ගස මවන හැඩය අනුව 

දකොසු හැඩතලය - Broom Style (Hokidachi) 

සුළඟ අතට විහිදෙන හැඩතලය - Windswept Style (Fukinagashi) 

පරිණත හැඩතලය-= - Literati Style ( Bunjingi) 

වැලදපන හැඩතලය - Weeping Style (Shidare-Zukuri) 

 

4. කඳන් ගණන අනුව 

ද්විත්ව කඳන් හැඩතලය - Twin Trunk Style (Sokan) 

ත්රිත්ව කඳන් හැඩතලය - Triple Trunk Style (Sankan) 

 හු කඳන් හැඩතලය - Mutiple Trunk Style ( Kabudachi) 

පහුරු හැඩතලය - Raft Style (Ikadabuki) 

මුල් සම් න්ධ් හැඩතලය - Sinuous Style (Netsunagari) 

5. විදශේෂ ළක්ෂණ අනුව 

මුල් මතුවුනු හැඩතලය - Exposed Root Style (Ne- agari) 

දිරාගිය කඳ හැඩතලය - Driftwood Style (Sharimiki) 

ඇඹරුණු කඳ හැඩතලය - Twisted Trunk Style (Nejikan) 

ෙඟර කඳ හැඩතලය - Coiled Trunk Style (Bankan) 

මාදම් (මිනි) ද ොන්සායි - Mame Bonsai 

 

6. සමූහ ගස ්සහිත නිර්මාණ 

සමූහ ශාඛ හැඩතලය - Group Planting –Forest Style (Yose-Uye) 

භූමි ෙර්ශණ හැඩතලය - Landscape Style (Sai-Kei) 

 



 

2.2. විධිමත් ඍජු කඳ හැඩතලය - FORMAL UPRIGHT STYLE 

 

 

 



 
ගදසේ මුල සිට මුදුන ෙක්වාම හරි දකලින් සිරස ්දිශාවට විහිදුනු ප්රධ්ාන කඳ සහිත ගස ්මීට 

ඇතුලත් දවනවා. වැඩීමට දවනත්  ාධ්ක දනොමැති පරිසරයක, ශක්තිමත් ඍජුව වැදඩන 

ගස්වලින් දමම හැඩතලය  ලාදපොදරොත්තු වන්නට හැකියි. ද ොදහෝ විට (Conifer) දකොනිෆර් 
වර්ගදේ ගස ්දමම හැඩතලයට දයොො ගන්නවා, ඒවාදේ ස්වාභාවික හැඩය නිසා. එම ගස ්වල 

ඇති දක්තුවක හැඩය අදප් ද ොදහෝ ගස ්වලින් ල ා ගන්න  ැහැ. ඒ නිසා, අදප් ගස් වලින් 

ලැද න හැඩය තරමක් කවාකාර මුදුනක් සහිතයි. 
දමම හැඩතලයට දයොො ගන්නා නීති රීති ද ොදහොමයක් අවිධිමත් ඍජු කඳ හැඩතලයට ෙ  අොල 
දේ.  

 

මූලික ලක්ෂණ හා නීති රීති 

 
1. ගදසේ කඳ පාමුල සිට මුදුන (ශීර්ෂය) ෙක්වා එකම සිරස ්දර්ඛාවක පිහිටිය යුතුයි. දමය පැති 

දපනුම සඳහාෙ පවත්වාගත යුතුයි. 

 
2. කඳ පැහැදිලි දලස මුල සිට මුදුන ෙක්වා ක්රමදයන් සිහින් විය යුතුයි . ගදසේ උස: පාමුල 

කදඳේ විෂ්කම්භය අනුපාතය 6:1 දලස ගතහැකි නම් වඩා දහොඳයි. දමම අනුපාතය මුලින්ම නැති 

වුනත්, යම් ෙවසක ල ා ගැනීදම්  ලාදපොදරොත්තුව ඇතිව ගස පුහුණු කල යුතුයි. අඩු වශදයන් 

10: 1 අනුපාතයවත් ල ා ගැනීම සුදුසුයි. 

 
3. ගදසේ පහලම අත්ත ගදසේ මුලු උසින් 1/3 ක උසින් පිහිටිය යුතුයි. දමම අත්ත, ගදසේ තිද න 

මහතම අත්ත විය යුතු වන අතර, අදනකුත් අතු ක්රම ක්රමදයන් සිහින් විය යුතුයි. 
එම අත්ත ගදසේ ඉදිරිපස දපනුදමහි වම් පසට දහෝ ෙකුණු පසට නරඹන්නාදේ දෙසට නැඹුරුව 
විහිදිය යුතුයි. 

 
4. දෙවන අත්ත පලමු අත්තට ප්රතිවිරුද්ධ් දිශාවට විහිදිය යුතුයි. එහි දිග පලමු අත්තට වඩා 

මඳක් අඩු විය යුතුයි.එහි සිට පලමු අත්තට ඇති දුර පලමු අත්ත හා ගදසේ මුල අතර දුරට වඩා 

මඳක් අඩු විය යුතුයි. අතු අතර පරතරයෙ දමදලසම ක්රම ක්රමදයන් අඩු වියයුතුයි. අතු තිරස් 

තලයක දහෝ මඳක් පහතට නැඹුරුව තිද න දසේ සකසා ගන්න. 

 
5. ගදසේ පිටුපසට අතු කිහිපයක් විහිදිය යුතුයි. ගදසේ මුල් 2/3 ක උදසහි ඉදිරියට නරඹන්නා 

දෙසට අතු දනොවිහිදිය යුතුයි. 

 
6. දෙපසට විහිදෙන අතු මාරුදවන් මාරුවට වම් පසට හා ෙකුණු පසට විහිදෙන දසේ සකස ්කල 

යුතුයි. එක ලඟ අතු දෙකක් හරියට එකිදනකට දකලින්ම එක උඩ එක තැබීදමන් වලකින්න. 

 
7. අතු දහෝ ඒවාදේ අනු ශාඛා, ප්රධ්ාන කඳ හරහා දනොයවන්න. එක පැත්තක ඇති අතු පවා 

එකිදනක හරහා දනොයවා, එකිදනක පරතරයක් ඇතිව ස්ථර දලස පැතිරීමට සලසව්න්න. 



 
8. ගදසේ මූලික හැඩය සමමිතික ත්රිදකෝණාකර හැඩයක් දහෝ අසමමිතික ත්රිදකෝණාකාර 

හැඩයක් ගතහැකියි. 

 
9. ශාඛා හා අනුශාඛාෙ, සරල දර්ඛා දලස දකලින් විහිදෙන දලස සකස් කල හැකියි. දමය 

අදනකුත් ද ොදහෝ හැඩතල වලින් දවනස් වීමක්. 

 
10. කදඳේ එක තැනකින් අතු දෙකක් විහිදීදමන් වලකින්න. අතු ද දෙමින් යන විට හැම විටම 
දෙකට ද දෙමින් යන දලස අමතර අතු ඉවත් කරන්න. අතු ද දීදම්දීෙ ත්රිදකෝණාකාර 

හැඩයක් ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. 

 
11. ගදසේ මතුපිට මුල් මනාව දෙපසටත් පසුපසටත් විහිදිය යුතුයි. එදහත් මුල් අනවශ්ය දලස 

පදසන් ඉහලට මතු දකොට දනොදපන්වන්න. නරඹන්නා දෙසට දකලින්ම එන මුල් ඉවත් 

කරන්න,නැත්නම් පැත්තකට හරවන්න. 

 
12. මුල් දහොඳින් වැඩුණු දලොකු පැලයකින් නිර්මාණය පටන් ගන්න විට මුලින්ම මුල් පද්ධ්තිය 

ගැන සැලකිලිමත් වන්න. මුල් දවනස ්කිරිම අසීරු  ැවින්, ඊට අනුකූල දලස ගදසේ ඉදිරිපස 

දපනුම දතෝරා ගන්න. දහොඳින් වැඩුනු ප්රධ්ාන අතු කිහිපයක් තිද න විට එය මූලික කරුණ දසේ 

සලකන්න. 

 
13. කුඩා පැල වලින් පටන් ගන්නා විට ද ොදහෝ විට අවශ්ය අතු පද්ධ්තියක් දනොමැති වන නිසා, 

අතු ල ා ගැනීමට හා අවශ්ය දේපර් එක ල ා ගැනීමට හැකි වන දලස, මුලින්ම ගදසේ වැඩීම 
කළමණාකරණය කරන්න. 

 
14. ඕවල් හැඩය දහෝ ඍජු දකෝණාශර්ාකාර හැඩය සහිත පැතලි  ඳුන් දයොො ගන්න. ගස 
 ඳුදන් මැෙට කිේටුව සුළු පරතරයක් ඇතිව සිටුවන්න. 

(දමම හැඩතලයට අොල රූපසටහන   ලන්න.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. අනියම් ඍජු කඳ හැඩ තලය (INFORMAL UPRIGHT STYLE)  

 

 

 

ද ොන්සායි නිර්මාණයට ආධුනික දකදනකුට ආරම්භයක් හැටියට නිර්මාණය කරන්ට සුදුසු 
හැඩතලයක් දලස දමය හැඳින්විය හැකියි. මා මුලින් විස්තර කල විධිමත් ඍජු කඳ හැඩතලය, 
නිර්මාණයට  තරමක් අපහසු හැඩතලයක් වන අතර ඊට සාදප්ක්ෂව දමම හැඩතලය පහසු එකක් 
දලස හඳුන්වන්න පුලුවන්. 

දමම හැඩතලයට දයොො ගන්නා නීති රීති ද ොදහොමයක් අදනකුත් හැඩතලවලටෙ උපදයෝගී 

කරගන්නා  ැවින් දමම හැඩතලය ප්රගුණ කිරීම දහොඳ ආරම්භයක් දවනවා. විධිමත් ඍජු කඳ 
හැඩතලයට අොල ද ොදහෝ නීති රීති දමම හැඩතලයටෙ දපොදු  ව ඔ ට දපදනනු ඇත. 

 



 



 

මූලික ලක්ෂණ හා නීති රීති 

 

1. ගදසේ මුදුන සහ පාමුල එකම සිරස ්දර්ඛාවක පිහිටිය යුතුයි. 

2. කඳ පැහැදිලි දලස මුල සිට මුදුන ෙක්වා ක්රමදයන් සිහින් විය යුතුයි (Taper) . ගදසේ උස: 

පාමුල කදඳේ විෂ්කම්භය අනුපාතය 6:1 දලස ගතහැකි නම් වඩා දහොඳයි. දමම අනුපාතය මුලින්ම 

නැති වුනත්, යම් ෙවසක ල ා ගැනීදම්  ලාදපොදරොත්තුව ඇතිව ගස පුහුණු කල යුතුයි. 

3. කඳ ෙල වශදයන් කවාකාර (S) හැඩයක් ගත යුතුයි. 

4. ගදසේ පහලම අත්ත ගදසේ මුලු උසින් 1/3 ක උසින් පිහිටිය යුතුයි. දමම අත්ත, ගදසේ තිද න 

මහතම අත්ත විය යුතු වන අතර, අදනකුත් අතු ක්රම ක්රමදයන් සිහින් විය යුතුයි. 

එම අත්ත ගදසේ ඉදිරිපස දපනුදමහි වම් පසට දහෝ ෙකුණු පසට නරඹන්නාදේ දෙසට නැඹුරුව 

විහිදිය යුතුයි. 

5. දෙවන අත්ත පලමු අත්තට ප්රතිවිරුද්ධ් දිශාවට විහිදිය යුතුයි. එහි දිග පලමු අත්තට වඩා මඳක් 

අඩු විය යුතුයි.එහි සිට පලමු අත්තට ඇති දුර පලමු අත්ත හා ගදසේ මුල අතර දුරට වඩා මඳක් අඩු 

විය යුතුයි. අතු අතර පරතරයෙ දමදලසම ක්රම ක්රමදයන් අඩු වියයුතුයි. 

6. ගදසේ පිටුපසට අතු කිහිපයක් විහිදිය යුතුයි. ගදසේ මුල් 2/3 ක උදසහි ඉදිරියට නරඹන්නා 
දෙසට අතු දනොවිහිදිය යුතුයි. 

7. දෙපසට විහිදෙන අතු මාරුදවන් මාරුවට වම් පසට හා ෙකුණු පසට විහිදෙන දසේ සකස ්කල 

යුතුයි. එක ලඟ අතු දෙකක් හරියට එකිදනකට දකලින්ම එක උඩ එක තැබීදමන් වලකින්න. 

8. කදඳේ කවාකාර තැනකින් අතු විහිදෙන විට කවදේ පිට පැත්දතන් (උත්තල පැත්දතන්) පටන් 

ගැනීම සුදුසුයි. අදනක් පැත්දතන් අතු දයදීදමන් වලකින්න. 

9. අතු දහෝ ඒවාදේ අනු ශාඛා, ප්රධ්ාන කඳ හරහා දනොයවන්න. එක පැත්තක ඇති අතු පවා 

එකිදනක හරහා දනොයවා, එකිදනක පරතරයක් ඇතිව ස්ථර දලස පැතිරීමට සලස්වන්න. 

10. ගදසේ මූලික හැඩය අසමමිතික ත්රිදකෝණාකර හැඩයක් ගත යුතු අතර සම මිතික හැඩයක් 

ගැනීදමන් වලකින්න. 

11. කඳ, ශාඛා දහෝ අනුශාඛා, සරල දර්ඛා දලස දකලින් තැබීදමන් වලකින්න. හැකි තරම් දුරට 

කවාකාර හා Zig Zag හැඩය ලැද න පරිදි කප්පාදු කරන්න. 

12. කදඳේ එක තැනකින් අතු දෙකක් විහිදීදමන් වලකින්න. අතු ද දෙමින් යන විට හැම විටම 

දෙකට ද දෙමින් යන දලස අමතර අතු ඉවත් කරන්න. අතු ද දීදම්දීෙ ත්රිදකෝණාකාර හැඩයක් 

ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. 

13. ගදසේ මතුපිට මුල් මනාව දෙපසටත් පසුපසටත් විහිදිය යුතුයි. එදහත් මුල් අනවශ්ය දලස 

පදසන් ඉහලට මතු දකොට දනොදපන්වන්න. නරඹන්නා දෙසට දකලින්ම එන මුල් ඉවත් 

කරන්න,නැත්නම් පැත්තකට හරවන්න. 

14. මුල් දහොඳින් වැඩුණු දලොකු පැලයකින් නිර්මාණය පටන් ගන්න විට මුලින්ම මුල් පද්ධ්තිය 

ගැන සැලකිලිමත් වන්න. මුල් දවනස ්කිරිම අසීරු  ැවින්, ඊට අනුකූල දලස ගදසේ ඉදිරිපස 

දපනුම දතෝරා ගන්න. දහොඳින් වැඩුනු ප්රධ්ාන අතු කිහිපයක් තිද න විට එය මූලික කරුණ දසේ 
සලකන්න. 

15. කුඩා පැල වලින් පටන් ගන්නා විට ද ොදහෝ විට අවශය් අතු පද්ධ්තියක් දනොමැති වන නිසා, 

අතු ල ා ගැනීමට හා අවශය් දේපර් එක ල ා ගැනීමට හැකි වන දලස, මුලින්ම ගදසේ වැඩීම 

කළමණාකරණය කරන්න. 

16. ගදසේ මූලික හැඩතලය නිර්මාණය කලත්, අවශ්ය අතු පද්ධ්තිය හා කඳ සැකසී නැත්නම්, ගස 



ද ොන්සායි  ඳුනක සිටුවීදමන් වලකින්න. මුළු පුහුණුවම සාමාන්ය  ඳුනක සිටුවා තිබියදී, වඩා 

සාර්ථකව කල හැකියි. අනවශ්ය කල ලයක ප්රථිපලය වන්දන් අසාර්ථක නිර්මාණයක්. 

17. ඕවල් හැඩය දහෝ ඍජු දකෝණාශර්ාකාර හැඩය සහිත පැතලි  ඳුන් දයොො ගන්න. ගස  ඳුදන් 
මැෙට කිේටුව සුළු පරතරයක් ඇතිව සිටුවන්න. 

 

 

2.4. ඇලවුනු කඳ හැඩ තලය - SLANTING STYLE 

 

 

ගදසේ මුදුන මුලට සාදප්ක්ෂව ඇලවී තිද න ගස ්දම් හැඩතලයට අයිති දවනවා. 

ගස වැදඩන අතර තුර තවත් ගසක් ඒ මත වැටීදමන් දහෝ, දසවන නිසා ආදලෝකය මඳ වී 

ආදලෝකය ඇති දෙසට වැඩීදමන් දහෝ, සුලඟ දහේතුදවන් දමදසේ ගස ්ඇලවී වැඩීම සිදු විය 

හැකියි.  

(සුලඟට අනුරූප හැඩතලය දවනම හැඩතලයක් දලස සැලදක්.) 

දමම හැඩතලයට දයොො ගන්නා නීති රීති සමහරක් Informal Upright Style අවිධිමත් ඍජු කඳ 

හැඩතලයට ෙ දපොදු නිසා, එම හැඩතලය ගැන කරන ලෙ විස්තරයටෙ ඇතුලත් වන්නට ඇති. 

එදමන්ම විදශේෂ දවනස් කම් කිහිපයක්ෙ ඇතුලත් දවනවා. 



මූලික කරුණු: 

1. ගදසේ කඳ සම රතාදවන් දතොර හැඟීමක් දපන්නුම් කරනවා. නමුත් මුළු ගසම ගත් විට එහි 

යම් සම ර  වක් තිබිය යුතුයි. එය ල ා ගන්දන් අතු වල සකස ්කිරීම තුලින්. 

2. ගදසේ පාමුදලහිදී, කඳ සිරසට අංශක 45ක් දහෝ ඊට අඩු දකෝණයක් සහිතව පටන් ගත 

හැකියි. අවශ්ය වන්දන් පැහැදිලිව කදඳේ ඇලවීම දපන්වීමයි. ගදසේ මුදුනෙ, පාමුලට සාදප්ක්ෂව, 

එ ඳුම පැහැදිලි ඇලවීමක් ෙක්විය යුතුයි. දමම හැඩතලය තරමක් දුරට කඳ ඇලවූ විධිමත් ඍජු 

දහෝ අවිධිමත් ඍජු හැඩතලයක් දලස හැඳින්විය හැකියි. 

3. කඳ දකලින් දහෝ වක්ර හැඩයක් ගත හැකියි. 

4. කඳ පැහැදිලි දලස මුල සිට මුදුන ෙක්වා ක්රමදයන් සිහින් විය යුතුයි . නමුත් දමය විධිමත් 

දහෝ අවිධිමත් ඍජු කඳ තරමටම ප්ර ල විය යුතු නැහැ. 

5. ගදසේ පහලම අත්ත ගදසේ මුලු උසින් 1/3 ක උසින් පිහිටිය යුතුයි. දමම අත්ත, ගදසේ තිද න 

මහතම අත්ත විය යුතු වන අතර, අදනකුත් අතු ක්රම ක්රමදයන් සිහින් විය යුතුයි. 

එම අත්ත ගස ඉදිරිපස දපනුදමහි , ගස ඇලවී ඇති දෙසට විරුද්ධ් දිශාවට විහිදිය යුතුයි. එමගින් 

ගදසේ සම ර දපනුම ල ා ගැනීම පහසු දේ. 

6. දෙවන අත්ත පලමු අත්තට ප්රතිවිරුද්ධ් දිශාවට විහිදිය යුතුයි. එහි දිග පලමු අත්තට වඩා 

මඳක් අඩු විය යුතුයි.එහි සිට පලමු අත්තට ඇති දුර පලමු අත්ත හා ගදසේ මුල අතර දුරට වඩා 

මඳක් අඩු විය යුතුයි. අතු අතර පරතරයෙ දමදලසම ක්රම ක්රමදයන් අඩු වියයුතුයි. දමහිදීෙ 

ගදසේ දපනුම වර්ධ්නයට අවශ්ය නම් යම් දවනස ්කම් කල හැකියි. සාමාන්යදයන් අතු තිරස ්

තලයක දහෝ මඳක් පහතට නැදවන දලස සකස ්කිරීම සුදුසුයි. 

7. ගදසේ පිටුපසට අතු කිහිපයක් විහිදිය යුතුයි. ගදසේ මුල් 2/3 ක උදසහි ඉදිරියට නරඹන්නා 

දෙසට අතු දනොවිහිදිය යුතුයි. 

8. දෙපසට විහිදෙන අතු මාරුදවන් මාරුවට වම් පසට හා ෙකුණු පසට විහිදෙන දසේ සකස ්කල 

යුතුයි. එක ලඟ අතු දෙකක් හරියට එකිදනකට දකලින්ම එක උඩ එක තැබීදමන් වලකින්න. 

9. අතු දහෝ ඒවාදේ අනු ශාඛා, ප්රධ්ාන කඳ හරහා දනොයවන්න. එක පැත්තක ඇති අතු පවා 

එකිදනක හරහා දනොයවා, එකිදනක පරතරයක් ඇතිව ස්ථර දලස පැතිරීමට සලසව්න්න. 

10. ගදසේ මූලික හැඩය අසමමිතික ත්රිදකෝණාකාර හැඩයක් ගත යුතුයි. 

11. ශාඛා හා අනුශාඛාෙ, සරල දර්ඛා දලස දකලින් විහිදෙන දලස දහෝ කවාකාර දලස සකස ්

කල හැකියි. 

12. කදඳේ එක තැනකින් අතු දෙකක් විහිදීදමන් වලකින්න. අතු ද දෙමින් යන විට හැම විටම 

දෙකට ද දෙමින් යන දලස අමතර අතු ඉවත් කරන්න. අතු ද දීදම්දීෙ ත්රිදකෝණාකාර 

හැඩයක් ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. 

13. ගස ඇලවන දිශාවට විරුද්ධ් දිශාවට ඇති මතුපිට මුල් වඩා ප්ර ල දලස තිබිය යුතුයි. 

එයින්ෙ ගදසේ සම රතාව ඇතිදේ. අදනක් දිශාවලටත් පසුපසටත් මුල් මනාව විහිදිය යුතුයි. 

නරඹන්නා දෙසට දකලින්ම එන මුල් ඉවත් කරන්න,නැත්නම් පැත්තකට හරවන්න. 

14. ඕවල් හැඩය දහෝ ඍජු දකෝණාශර්ාකාර හැඩය සහිත පැතලි  ඳුන් දයොො ගන්න. ගස 

ඇලදවන දිශාවට විරුද්ධ් දිශාවට වඩා  ර වන දලස  ඳුදන් සිටුවන්න. 

( අනියම් ඍජු කඳ හැඩතලය ගැන කල විස්තරය හා සසඳා  ලන්න) 

 



 

 

2.5. වගුලාකාර (පහතට කඩා වැබටන කඳ ) හැඩතලය - CASCADE 

STYLE 

 

කඳ මඳක් දුර ඉහලට වැඩී, එක්වරම හැරී පහතට වැදඩමින්  ඳුදන් පතුල මේටමින්ෙ පහතට 

විහිදද්. තෙ කඳු  ෑවුමක හැදෙන දනොදයකුත් ස්වාභාවික  ාධ්ක නිසා පහත අතට වැදඩන 

ගසක් නිරූපණය කරයි.  

සාමාන්යදයන් ද ොන්සායි සඳහා පැතලි  ඳුන් දයොොගන්නා  ව අපි ෙනිමු. නමුත්, දමම 

හැඩතලදේදී පාවිච්චි කරන්දන්  පළලට වඩා වැඩි ගැඹුරක් ඇති  ඳුන් වීම විදශේෂයි. 

 

මූලික ලක්ෂණ හා නීති රීති 

 

1. පහතට වැදඩන කඳවල් එකක් දහෝ වැඩි ගණනක් වියහැකියි. නමුත් දමම හැඩතලදේ 

හැටියට වඩා පැතිරයාමක් නුසුදුසු නිසා, කඳවල් ගණන 3 කට සිමා වීම වඩා සුදුසුයි. (නියමයක් 

දනොදේ) 

2. කඳ එක්වරම නැදවන තැනින් දහෝ ඊට කිේටු තැනකින් අත්තක් ඉහලට වැදඩන්න සලස්වා, 

එය අවිධිමත් ඍජු හැඩයට වැදඩන්ට සලස්වා, එය ගදසේ මුදුන දලස දයොොගන්න. එවැනි මුදුන් 

කඳක් දනොමැතිව වුවෙ දමම හැඩතලය නිර්මාණය කල හැකියි. එදහත් එම අඩුව මැදකන දලස 

සැලසුම් කල යුතුයි. දමදලස හැදූ ශීර්ෂය  ඳුදන් හරි මැෙ දකලින් තිබීම වඩා සුදුසුයි. 

3. පහතට වැදඩන කඳ මුලින් අංශක 45 පමණ දකෝණයකින් හැරී, ඉන්පසු දකලින්ම සිරස ්

දලස ( ඍජු කඳක් දමන්) දහෝ, නැත්නම් දෙපැත්තට හැදරමින් (අවිධිමත් ඍජු කඳක් දමන්) 

පහලට දයොමු කල හැකියි. 

4. පහලට එන කදඳේ මුල් අත්ත  ඳුදනන් පිටතට විහිදෙන දලස තැබීම වඩා සුදුසුයි. කඳෙ ඊට 

සරිලන දලස කවාකාරව හැඩ ගැස්විය යුතුයි. (රූප සටහන්  ලන්න) 

5. අදනක් අතු මාරුදවන් මාරුවට දෙපැත්තට මනා පරතරයක් ඇතිව සකසා ගන්න.  

6. දමම අතු තිරස් තලයක අතු ද දෙමින් සිටින දසේ සකසා ගන්න. 

7. අතුවල දිග ක්රම ක්රමදයන් අඩු කරමින් ත්රිදකෝණාකාර හැඩය පවත්වාගන්න. 

8. කදඳේ දකලවර හැකි තරම්  ඳුදන් මැෙහරහා යන සිරස ්දර්ඛාවට කිේටු කරන්න. ගදසේ 

දකලවර යන්තම් උඩු අතට හරවන්න. 

9. අනවශ්ය අතු නිතරම ඉවත් කරමින් අවශ්ය අතුවල වැඩීම දිරිමත් කරන්න. මුලු කඳටම 

දහොඳින් හිරු එලිය වැටිය යුතුයි. නැත්නම් පහත අතුවල වැඩීම දුර්වල වීම සිදුදවයි. දමම 

හැඩතලදේ ගස ්නිර්මාණය කරන විට මුලින් තිද න අතු දහොඳින් වැදඩන අතර, පහතින් ඇති 

අතු වල අඩු වර්ධ්නයක් ඇති දේ. දම් නිසා උඩ අතු නිතරම කප්පාදු කරමින්, පහත අතුවල 

වර්ධ්නයට උෙේ කල යුතුයි.  

 10. ගස  ඳුදන් හරි මැෙ සිටවිය යුතු අතර පහලට විහිදෙන කඳ  ඳුදන් ගෑදවන්නට ත න්න 



එපා. 

11. සාමාන්යදයන්, ගස  ඳුදන් එක් දකොනකින් ඉදිරියට එන දලස සිටුවන්න. එමගින්  ඳුනත් 

ගදසේ මුල දකොටසත් පැහැදිලිව දපදන්. 

12.  ඳුදන් උස එහි පැත්තක දිගට වඩා වැඩි විය යුතුයි. උඩු අතට දයොෙන අත්ත  ඳුදන් උසට 

අඩුදවන් ත ාගන්න. 

13. සාමාන්ය  ඳුනක ගස හැඩ ගැන්වීම අවසන් වූ පසු ගදසේ ප්රමාණයට සරිලන දලස 

ද ොන්සායි  ඳුනක් දතෝරා ගත හැකියි. මුලින්  ඳුනක් තීරණය දකොට ඊට සරිලන දලස ගස 

සකසන්න යන්න එපා. 

14. ගසක් දතෝරා ගැනීදම්දී, දහොඳින් අතු ද දුනු සවිමත්, එදහත් පහසුදවන් හැඩගැන්විය හැකි 

ගසක් දතෝරා ගන්න. තමන්ට අවශ්ය හැඩය හොගත හැකිෙැයි කලින්ම  ලන්න. 

15.  හු කඳවල් සහිත නිර්මාණයකදී, එකිදනකට දනොපැටදලන දලස කඳවල් හා අතු සකසා 

ගන්න. කඳවල්වලින් දලොකුම කඳ වඩාත්ම දිග කඳ වියයුතුයි. අදනක් කඳවල් වල දිග ඊට 

අඩුදවන්, කඳවල්වල මහතට අනුරූපව සකසා ගන්න. සමාන මහත ඇති කඳවල් දෙකක් 

දයොොදනොගන්න. මුලු සැකැස්මම ත්රිදකෝණාකර හැඩයකට සකසන්න.        (අොල රූප 

සටහන  ලන්න) 

 

 

 

 



2.6. අර්ධ වගුලාකාර හැඩතලය (අර්ධව පහතට කඩා වැබටන කඳ හැඩතලය) 

Semi Cascade Style 
 

 

කඳ මඳක් දුර ඉහලට වැඩී, එක්වරම හැරී පහතට වැදඩමින්  ඳුදන් ඉහල ොරදයන් පහතට 

වැදඩන මුත් , ඳුදන් පතුල මේටමින් පහතට දනොවිහිදද්. ගං ඉවුරක  ෑවුදමහි ගඟ දෙසට 

නැඹුරුව වැදඩන ගසක් නිරූපණය කරයි. ගස ජලදේ මේටමට පැමිණි විට තව දුරත් පහලට 

දනොවැඩී නැවත මඳක් උස්ව තිරසට කිේටු දිශාවකට විහිදද්. 

 

රූපදේ ෙැක්දවන්දන් දමම හැඩතලයට අනුකූලව ගස හැඩගැන්විය හැකි ක්රම කිහිපයක්. දමම 
හැඩයන් එකිදනකට දවනස ්වන්දන් මූලිකව ගදසේ ඉදිරිපස දපනුදමහි ඇති දවනස්කම් සහ ගදසේ 

මුදුදනහි ඇති දවනස්කම් අනුවයි. 

 

නිර්මාණදේදී සැලකිය යුතු කරුණු: 

 

1. පහතට වැදඩන කඳ ගදසේ ප්රධ්ාන අත්ත දලස දගන ඉහලට වැදඩන ප්රධ්ාන කඳ Informal 

Upright, Slanting වැනි හැඩතලයකට සකසා ගත හැකියි. නැතිනම්, පහලට හැදෙන කැඳ ප්රධ්ාන 

කඳ දලසම දයොො ගත හැකියි. දමහිදී උඩට විහිදෙන කඳක් නැතිව වුවත් සකසා ගත හැකියි. 



2. පහතට වැදඩන කඳ මුලින් අංශක 45 පමණ දකෝණයකින් හැරී, ඉන්පසු දෙපැත්තට හැදරමින් 

(අවිධිමත් ඍජු කඳක් දමන්) පහලට දයොමු කල හැකියි. 

3. අතු මාරුදවන් මාරුවට දෙපැත්තට මනා පරතරයක් ඇතිව සකසා ගන්න.  

4. දමම අතු තිරස් තලයක අතු ද දෙමින් සිටින දසේ සකසා ගන්න. 

5. අතුවල දිග ක්රම ක්රමදයන් අඩු කරමින් ත්රිදකෝණාකාර හැඩය පවත්වාගන්න. 

6. කදඳේ දකලවර නැවතත් මඳක් උඩු අතට හරවා තිරස ්දිශාවට ආසන්නව විහිදෙන්නට අරින්න. 

7. Cascade Style එදක් දමන්ම අනවශය් අතු නිතරම ඉවත් කරමින් අවශ්ය අතුවල වැඩීම දිරිමත් 

කරන්න. මුලු කඳටම දහොඳින් හිරු එලිය වැටිය යුතුයි. නැත්නම් පහත අතුවල වැඩීම දුර්වල වීම 

සිදුදවයි. දමම හැඩතලදේ ගස ්නිර්මාණය කරන විට මුලින් තිද න අතු දහොඳින් වැදඩන අතර, 

පහතින් ඇති අතු වල අඩු වර්ධ්නයක් ඇති දේ. දම් නිසා උඩ අතු නිතරම කප්පාදු කරමින්, පහත 

අතුවල වර්ධ්නයට උෙේ කල යුතුයි.  

 8. පහතට විහිදෙන කදඳේ දිශාවට විරුද්ධ් දිශාවට කිේටු වන දලස ගස  ඳුදන් සිටවිය යුතු අතර 

පහලට විහිදෙන කඳ  ඳුදන් ගෑදවන්නට දනොත න්න. 

9. ගස  ඳුදන් එක් දකොනකින් ඉදිරියට එන දලස දහෝ ඉදිරිපස දපනුදමන් වම් පැත්තට දහෝ 

ෙකුණු පැත්තට කඳ විහිදෙන දලස සැකසිය හැකියි. ගදසේ මුල දකොටස පැහැදිලිව දපනීම වඩා 
සුදුසුයි. කඳ පැත්තට විහිදෙන විට, ඉදිරියට ඇති අතු වලින් කඳ අනවශය් දලස දනොවැදසන දලස 

සකසා ගන්න. මුල් අත්ත පිටුපසට ගැනීම වඩා සුදුසුයි. 

10. දමම හැඩතලදේදීෙ, පැතලි  ඳුන දවනුවට උස ් ඳුනක් පාවිච්චි දකදර්. කඳ එතරම් පහලට 

දනොවිහිදෙන නිසා, Cascade Style එකට වඩා අඩු උසක් ඇති  ඳුන් දයොොගත හැකියි. 

11. දහොඳින් දපදනන පරිදි මුල් සකසන්න. පහලට ඇදෙන කදඳේ දිශාවට විරුද්ධ් දෙසට වඩා 
ශක්තිමත් මුල් තිබීදමන් හැඩය වඩා ඔපමත් දේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. ගල් මත මුල් විහිදුනු හැඩතලය - Root over Rock Style 

 

ප්රධ්ාන ද ොන්සායි හැඩතල වර්ගීකරණය සිදුවන්දන් ගදසේ කඳ විහිදෙන දිශාව අනුවයි. පසුගිය 

සටහන් 5 තුලින් අප ඒ මූලික හැඩතල ගැන කතා කලා. ද ොන්සායි මගින් නිරූපණය කරන්දන් 

ස්වභාවදේ අපට ෙකින්නට ලැද න ගහ දකොල  ව අප ෙන්නවා. බිදමහි විවිධ්ත්ව හැඩ තල 

මැවීදම්දී ගල්පර වලට ලැද න්දන් විදශේෂ තැනක්. ඒ නිසා ද ොන්සායි නිර්මාණවලට විවිධ් අයුරින් 

ගල් දයොො ගන්නවා. ගල් මත මුල් විහිදුන, නැත්නම් ගලක් මත වැඩුනු ගසක සුන්ෙරත්වය මැවීමට  

නම් එම ගසත් ගලත්  දෙකම ඇතුලත් නිර්මාණයක් කල යුතු දවනවා. 

 

ඒ නිසාමයි, සම්මත හැඩතල වලට ගල් ආශ්රිත හැඩතල දෙකක් ඇතුලත් කර ඇත්දත්.  

 

1. ගල් මත මුල් විහිදුනු හැඩතලය - Root over Rock Style 

2. ගල් මත වැඩුනු හැඩතලය - Clinging to a Rock Style 

 

දමම සටහන තුලින් ගල් මත මුල් විහිදුනු හැඩතලය ගැන ෙැන ගනිමු. 

 

ගලක් මත ඇති කුහරයක ද ොදහෝ විට බීජයකින් පැලවන ගස ්වලට වැඩීමට ප්රමාණවත් දපොදහොර 

හා ජලය දනොලැද න විට, ගදසේ මුල් කිහිපයක්   ගල මතුපිටින් විහිදී, පහත ඇති පස දසොයා 

වැදඩන්ට පුලුවන්. එදසේ පස දසොයා යන මුල්  තවත් ප්ර ල දලස වැඩී ගස දපෝෂණය කරනවා. 

එදසේ ගලක් මතුපිටින් පැතිරී පසට සම් න්ධ්ව ඇති මුල් සහිත ගස,් ගල මත මුල් විහිදුනු හැඩතලය 

මගින් නිරූපණය කරනවා. 

 

දමම හැඩතලය නිර්මාණය කරන අයුරු: 

 

1.  දිගට මුල් කිහිපයක් විහිදුනු, පහසුදවන් මුල් ඇදෙන පැලයක් දතොරා ගන්න. 

2.  එයට ගැලදපන, රළු මතුපිටක් සහ අසමමිතික, අවිධිමත් හැඩයක් ඇති ගලක් දසොයා ගන්න.  

දමම ගල සිටුවා තැබිය හැකි පියකරු දපනුමක් ලැද න දකෝණයක් දතෝරා ගන්න. අවශ්ය නම් 

ගදලහි පතුල තරමක් පැතලි දකොට ස්ථාවර දලස සිටුවා තැද න දලස සකස ්කර ගන්න. හුණුගල්, 

තෙ කද ොක් ගල්, කැටගල්(දිරා ගිය කලුගල්), ආදිය සුදුසුයි. කඩන ලෙ කලුගල් කැ ලි නම් එතරම් 

සුදුසු නැහැ. 



3. එය සිටුවා තැබිය හැකි ඕවල් හැඩය දහෝ ඍජු දකෝණාශර් හැඩයක පැතලි  ඳුනක් දතෝරා ගන්න. 

 

4.  පැලදේ පස් ඉවත් දකොට මුල් විහිදුවා,  ගල මත  ත ා, වඩාත් පියකරු දපනුම ලැද න අයුරු 

ගස සිටුවීමට සුදුසු තැනක් දතෝරා දගන, ගස දහොඳින් සවි කර නූලකින් දහෝ දරදි පටියකින්   ැඳ 

ගන්න. 

5. මුල් මනාව විහිදෙන අයුරින් සකස ්දකොට මුල්ෙ නිසි තැනවල පිහිටන දසේ  ැඳ ගන්න. දමහිදී 

ස්වාභාවිකව මුල් විහිදෙන රටාවකට මුල් සැකසිය යුතු  ව සලකන්න. 

6.  ඳුදනහි පස් තේටුවක් අතුරා, මුල්  ඳුදනහි පස මත සුදුසු දලස විහිදුවන්න. ඉන් පසු මුල් වැදසන 

දලස පස් දයොො පැලය  ඳුදන් ස්ථාවර දලස ත ා ගන්න. 

7. ගල මත විහිදූ මුල් වැදසන දලස දතත් වූ දකොහු ත් හා වැලි මිශර්ණයක් අතුරා, තවත් දරදි 

කඩකින් ඔතා ගන්න. එය නැවත නූලකින් දහෝ දරදි පටියකින්  ැඳ දවලන්න. (සමහර විට දමදලස 

මුල් වල වැඩීම සඳහා, මැටි තේටුවකින් ආවරනය කිරීමෙ දකදර්.) 

8. මීට ආදද්ශකයක් දලස ගල සම්පූර්ණදයන් වැදසන දලස දලොකු උස  ඳුනක සිටුවා,  ඳුදන් 

පහත මුල් වැඩීමට අවශ්ය දකොටස දපොදහොර පස් වලින් පුරවා, ගල තිද න දකොටස වැලිවලින් 

පුරවා , මුල් ගලට තෙව වැඩීමට අනු ල දිය හැකියි. එදහත් දමම ක්රමදේදී ගස නැවතත් 

ද ොන්සායි  ඳුනක සිටවීමට සිදුදේ. 

9. ගස මාස කිහිපයකින් ගල මත දහොඳින් ස්ථාපිත වී, වැදඩන්ට පටන් ගනී. එවිට මුල් සඳහා දයදූ 

ආවරණ ඉවත් දකොට මුල් මතු කර ගත හැකියි. ගස සුදුසු හැඩතලයකට සකස ්කිරීමට දමවිට  පටන් 

ගත හැක. සමහරු තරමක් දුරට හැඩගැස්වූ ගසකින්ම පටන් ගැනීම කරති.  

10. දමම හැඩතලය සැලසුම් කරන විට සැලකිය යුතු ප්රධ්ාන කරුණක් වන්දන්, පැතලි  ඳුදනන් 

උඩට ඇති ගල, මුල් හා ගදසේ උඩ දකොටස තනි ගසක් දලස සලකා සැලසුම් කල යුතු  වයි. ගල 

දමහිදී සැලදකන්දන් කදඳේ පහත දකොටස දලසයි. 

11. ගස හැඩගැන්වීදම්දී, අප කලින් විස්තර කල හැඩතලයකට අනුරූපව සැකසිය හැකියි. ( එදහත් 

විධිමත් ඍජු කඳ හැඩතලය හා දකොසු හැඩතලය නම් එතර සුදුසු නැහැ.) එදසේම, දතෝරා ගන්නා 

හැඩතලය, ගදල් හැඩයට හා එය සිටුවා ඇති දකෝණයට ගැලදපන දලස විය යුතුයි.  

12. ගදසේ පහලම අතු ගලට සමාන්තර දලස විහිදීදමන් ගසත් ගලත් අතර සමීප  වක් දපන්විය 

හැකියි. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. ගල් මත වැඩුණු හැඩතලය ( Clinging to a Rock Style) 

 

 

Clinging to a Rock Bonsai by M.A.Pemasiri 

 

දමම හැඩතලය මුලින් විස්තර කළ ගල් මත මුල් විහිදුණු හැඩතලයට (Root over Rock Style)  

දවනස ්වන්දන් මුල් ගල මතින් පහතට දනොවිහිදී ගදලහි ඇති කුහර වලටම සීමා වීම නිසයි. ගල් 

පර මත ඒවාදේ කුහරවල වැඩුණු එ ඳු ගස ්ද ොදහෝ ෙැකිය හැකියි.  

 

 දමම හැඩතලයට පස් ඇති  ඳුනක් අවශය් වන්දන් නැහැ. ජලය උරා ගන්නා ගලක් ප්රමාණවත්. 

කලින් දමන්ම, අවිධිමත් හැඩයක් ඇති ගලක් දතෝරා ගත යුතුයි. දමම හැඩතලදේදී ගදල් 

ප්රමාණය තරමක් දලොකු වීම සුදුසුයි. ඊට සාදප්ක්ෂව ද ොන්සායි ගදසේ ප්රමාණය කුඩා විය යුතුයි. 

දමම හැඩතලයට එක් ගසක් දහෝ, ගස් කිහිපයක් දයොො ගත හැකියි. ද ොදහෝ විට ගස ්තුනක් පමණ 

ප්රමානවත්. තරමක් දලොකු එක් ගසක් වුවත් සෑදහේ. 



 

ගදලහි අවශය් කුහර ඇත් නම් වඩා සුදුසුයි. නැති නම් කුහර හාරා ගැනීමට සිදුදවනවා. 

 

ද ොන්සායි හැඩතලයකට හැඩ ගැස්වූ ගසක්/ගස ්  දතෝරා ගැනීම වඩා සුදුසුයි. ගස ්තුනක් දයොො 

ගන්දන් නම් ත්රිදකෝණාකාර හැඩයකට සිදුරු දතෝරා ගැනීම කල යුතුයි. එකම සරල දර්ඛාවක ගස් 

තුන දනොසිටුවිය යුතුයි. එකිදනකට ප්රමාණදයන් දවනස ්වූ එකම වර්ගදේ ගස ්දතෝරා ගත යුතුයි.  

 

කලින් දමන්ම ගදල් හැඩය, එය ත න දකෝණය, නිමාණකරුවා තීරණය කල යුතුයි. අවශ්ය නම් 

ගදලහි පතුල දලස දතෝරා ගන්නා පැත්ත මේටම් කරගත හැකියි.  

ප්රමාණවත් තරම් කුහර සාො දගන , දතෝරා ගත් ගස්වල මුල් සුදුසු පරිදි කප්පාදු දකොට  දහොඳින් 

දතතමණය රඳන දකොහු ත්/මැටි මිශර් පස් මිශර්ණයක් දයොො දගන සුදුසු හැඩයකට කුහරවල 

සිටවීම කල යුතුයි. ගස දහොඳින් සිරවී තිද න පරිදි  ැඳ තැබීම අවශ්ය දවනවා. පස් දසේදීයාම 

වැලැක්වීම සඳහා දිය දසවල (moss)  වලින් ආවරණය කල යුතුයි.  

 

ගස/ගස් දහොඳින් මුල් අල්ලා ගන්නා තුරු දසවනක ත ා ගල දතත්ව ත න්න. පැතලි ජල  ඳුනක 

තැබීම වඩා සුදුසුයි. ගදසේ වැඩීම අනුව , තව දුරටත් හැඩගැන්වීම කල හැකියි. 

 

ගස ්සාමාන්ය නඩත්තුදේම දමන්ම. ප්රෙර්ශණය කරන විටදී, පැතලි ජල  ඳුනක තැබිය හැකියි. 

එයින් මනා දපනුමක්ෙ ලැද නවා. නැතිනම් පැතලි තැටියක දහෝ පැතලි ගල් පතුරක ත ා 

ප්රෙර්ශණය කල හැකියි. ගස් තුනක් තිද න විටදී, ගස්වල ත්රිදකෝණාකාර පිහිටීම දමන්ම, මූලික 

 ාහිර හැඩදේෙ ත්රිදකෝණාකාර හැඩයක් තිබීම වඩා සුදුසුයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. දකොසු හැඩතලය - Broom Style (Hokidachi) 

 

Broom Style Bonsai by M.A.Pemasiri 

 
 

සාමාන්යදයන් ත්රිදකෝණාකාර හැඩයක් ගන්නා අදනක් ද ොදහෝ හැඩතල වලට වඩා දවනස ්
හැඩයක් ගන්නා දමම හැඩතලදේ ප්රධ්ාන අතු සියල්ලම කදඳේ එකම තැනකින් , දගෝලාකාර 

හැඩයකට විහිදෙන අතර, ගදසේ හැඩයෙ කවාකාර හැඩයක් ගන්නවා. ගදසේ කඳ සිරස ් දිශාවට 

විහිදෙන අතර, අතු ද දෙන තැන ෙක්වා, දහොඳ දේපර් එකක් පවත්වාගැනීම වැෙගත්. අතු ද දීම 

මුලින්ම අතු දෙකකින් පටන් දගන, එම අතු දෙක තව දුරටත් ද දීදමන් අවශ්ය හැඩය සකසා 

ගැනීම වඩා සුදුසුයි. දවනත් හැඩතලයකට අවශ්යවන පරිදි අතු දනොමැති සිරස ්කඳක් තිද න විට 

එය සුදුසු තැනකින් කපා , මුල සිටම අතු වවා ගැනීදමන් දමම හැඩතලය නිර්මාණය කරන්න 

පුලුවන්. ගස වටා දහොඳින් විහිදුණු මුල් කිහිපයක් තිබීමත්, වැෙගත්. අතු සියල්ලම සරල දර්ඛා දමන් 

සකසා ගත හැකි වීමත් විදශේෂයි. ගදසේ හැඩය සමමිතික දහෝ අසමමිතික විය හැකියි. අතු වල දිග 

කදඳේ උසට ෙල වශදයන් සමාන වීම සුදුසුයි. 

 ඳුන රවුම්, අටපේටම්, දහෝ ඕවල් හැඩයක් විය හැකියි. 

ගස වර්ධ්නය කර ගැනීම ක්රම ක්රමදයන්, අතු කප්පාදු කරමින් හා අනවශ්ය අතු ඉවත් කරමින් 

කල යුතුයි. මුලින් සිරසට අංශක 45 පමණ දකෝණයකින් අතු කිහිපයක් වයරින් දකොට සකසා 

ගත්දතොත්, අනිත් අතු වර්ධ්නය කර ගැනිම පහසු දවනවා. 



 

2.10. සුළඟට ගසා බගන යන හැඩතලය - Windswept Style 

 

Windswept Bonsai by K.M.Tillekeratne 

නමින් හැඳින්දවන අයුරින්ම, නිතරම එක් අතකට ෙැඩි සුළඟට මුහුණ දීමට ගසකට සිදු වුදවොත්, එය 

වැඩීදම්දී, සුළඟ හමන දෙසට අතු විහිදෙමින්, එම අතට ඇලව සුළඟට අනුකූලව වැදඩන 

හැඩතලයක් ගැනීම ස්වභාවදයන්ම සිදු දේ.  

දමම හැඩතලය නිර්මාණය කිරීදම්දී, තම ගස දුටු පමනින්ම, එයින් සුලඟ නිරූපණය දවන දලස 

කල හැකි නම් වඩාත් සාර්ථක නිර්මාණයක් දලස සැලකිය හැකියි. 

දමම හැඩතලදේ ඇලවූ කඳක් ඇති නිසා, එය තරමක් ඇලවූ කඳ හැඩතලයට (Slanting Style)  

කිේටු දපනුමක් ගනී. දවනස වන්දන් ඇලවූ අතට පමනක් අතු විහිදීමයි. 

දමහිදී අතුවල පරතරය වැනි නීති එතරම් අොල දනොදේ. එකිදනක හරහා යන අතු එතරම් සුදුසු 
දනොවන අතර අතු හැම එකක්ම වාදේ එකිදනකට සමාන්තරව තිරස ්අතට කිේටු දිශාවකට විහිදුවීම 

සුදුසුයි. එතරම් නීති  ල දනොපාන නිසාත්, දමහි ඇති ජීවී  ව නිසාත්  දමම හැඩතලය නිර්මාණ 

කරුවකුට තම කලාත්මක හැකියාවන් ප්ර ලව දපන්වීමට හැකි දේ.  

ගස ප්රෙර්ශණයකට ඉදිරිපත් කරන විට පත්ර අඩු දකොට දපන්වීදමන් ස්වාභාවික  ව වැඩි කල 

හැකියි. එමගින් පවා සුළඟ හමන දිශාව නිරූපණය කල හැකියි. 

අවශ්යනම් දිරා ගිය මුදුන් දහෝ අතු පවා දයොො ගත හැකියි.  

ගදසේ ඇලවන දිශාවට විරුද්ධ් දෙසට වඩා ශක්තිමත් දලස මුල් දපන්වීම සුදුසුයි.  



ඔවලාකාර දහෝ අවිධිමත් හැඩ ඇති පැතලි  ඳුන් දහෝ දිගටි ගල් පතුරු දමම හැඩතලයට දයොො ගත 

හැකියි. 

 

Windswept Bonsai by H.D.Ariyasena 

 

2.11.පරිණත (ලිටරාටි) හැඩතලය - LITERATI STYLE 

 

 

 

වනාන්තරවල ගස,් ස්ථර කිහිපයකට වැදවනවා. ඒ අතර අලුතින් පැලදවන ද ොදහෝ පැල, 

වැඩීමට සුදුසු අවකාශ නැතුවම මැරී යනවා. එදහත් සමහර ශක්තිමත් ශාඛවල පැල දලොකු ගස්වල 

පීඩනය මැඩපවත්වමින් ද ොදහෝ  ාධ්ක මැෙ දකදසේ දහෝ මුදුන් ස්ථරයටම පැමිදණනවා. එ ඳු 



ගස ්වල මුල් දකොටදසේ අතු දකොල කිසිවක් නැහැ. කඳ දනොදයකුත් හැඩ ගන්නවා. ගස මුදුදන් 

පමනක් අතු කිහිපයක් ඉතිරි දවනවා. එම ගස ්ඉතා සුන්ෙර හැඩයක් ගන්නවා වදේම කටුක ජීවිත 

කතාවක් කියනවා. පරිණත හැඩතලය නිරූපණය කරන්දන් එ ඳු විදශේෂ ගස්වල සුන්ෙරත්වයයි. 

දම් හැඩතලය හඳුන්වා දුන් විට, එය වඩා ජනප්රිය වුදන් උගත් වියතුන් අතරයි. ඔවුන් කැමති 
නිසාම එය ලිටරාටි නමින් හඳුන්වා තිද නවා.  

 

පරිණත හැඩතලයට අයත් නීති දමොනවෙ කියා දකදනක් ඇසුදවොත් දිය හැකි දකටිම පිළිතුර 

නම් කිසිම නීතියක් නැහැ යන්නයි. නැත්නම් දමම හැඩතලදේදී අදනකුත් හැඩතලවලට 

දයොෙන නීති සියල්ලම වාදේ කැඩිය හැක යන්නයි. මා මුලින් සඳහන් කල ගස්වල විස්තර හිදත් 
ත ා ගත්දතොත්, නිර්මාණ කරුවාට තමන්දේ කැමැත්ත අනුව සුන්ෙර එදහත් ස්වාභාවික 

හැඩතලයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. 

නීති කිසිවක් නැතත්, ගසට අවශ්ය දපනුම ල ා ගැනීමට ඉවහල් වන කරුණු කිහිපයක් ගැන 

කියන්න කැමතියි. 

 
1. ගදසේ කදඳහි වැඩි දකොටසක් අතුවලින් දතොරව තිබිය යුතුයි. 

2. අතු, කදඳහි උඩ 1/3 දකොටසට පමණ සීමා වීම සුදුසුයි. අවශ්ය නම් ගදසේ මැෙ හරිදයන් එක 

අත්තක් පමණ තිද න්න අරින්නත් පුලුවන්.(එය මැරුනු අත්තක් දලස වුවත් දපන්විය හැකියි) 

3. කදඳේ දේපරය තිබිය යුතු නමුත් කදඳහි දිග වැඩි නිසා එය එතරම් ප්ර ල විය යුතු නැහැ. 
4.දකලින් වැඩුණු ඇෙ නැති කඳක් සුදුසු නැහැ. කඳ කවාකාර වදේම එක්වරම දිශාව දවනස් 

කරමින් එක් එක් අතට විහිෙවිය හැකියි. අවශ්යනම් කිහිප වරක් වුවත් කඳ දකලින්ම පහලට හා 

නැවත ඉහලට හැරවිය හැකියි. එදහත් දම් හැදමකක්ම යම් සැලසුමකට, සරල ,එදහත් සුන්ෙර 

දපනුමක් ලැද න අයුරින් කල යුතුයි.  

5.අතු ප්රධ්ාන කඳ හරහා යැවිය හැකියි. අතු දකලින්ම පහලට සිරස ්අතට වුවත් විහිදිය හැකියි. 

එදහත් අතුවල විහිදීම කදඳේ චලිතයට අනුරූප දලස සකස් කිරීම සුදුසුයි. 
6. අනිත් හැඩතලවලට සාදප්ක්ෂව, අඩු වශදයන් අතු හා දකොල ඉතිරි කිරීම තුලින් කඳට වඩා 

ප්රමුඛත්වයක් ල ා දිය හැකියි. 

7. ගදසේ මුදුන, අවශ්ය නම් මැරුණු කඳක් දලස (Jin) දපන්විය හැකියි.  

8. මුල් අවදිදේදී දමම හැඩතලය සඳහා දිරා ගිය දකොටස ්සහිත (Shari) ප්රධ්ාන කඳක් දයොො 

දනොගත්තත්, පසුව විදශේෂ හැඩතලයක් දලස දිරා ගිය කඳ සහිත ගස ්නිර්මාණය දකොට 

තිද නවා. 
9. සාමාන්යදයන් කුඩා පැතලි  ඳුනක් දයොො ගන්නවා. 

දම් සියල්ල කියවීදම්දී ඔ ට දපදනන්න ඇති, දකොතරම් නිෙහස ්දලස දමම හැඩතලය 

නිර්මාණය කල හැකිෙ කියා. එදහත් සිදත් ත ා ගතයුතු වැෙගත්ම දද් නම්, ඔ  අවසානදේදී 

මවන චිත්රය ස්වාභාවික , ඒ වදේම කලාත්මක සරල එකක් විය යුතුයි. ගදසහි අවධ්ානය ලැබිය 

යුතු ප්රධ්ානම අංගය වන්දන් කඳ මවන රූපයයි. 
 

 

 

 



2.12.  හුකඳන් සහිත හැඩතල 

 

අප දමදතක් විස්තර කල හැම හැඩතලයක්ම , තනි කඳක් සහිත ගස්වලට සීමා වුනා. ගස මුලින්ම 

කඳන් එකකට වැඩි ගණනකට ද දුනු ගස් අප අවට  හුලව තිද නවා, එ ඳු ගස ්ආශ්රිතව සම්මත 

හැඩතල කිහිපයක් තිද නවා. 

 

1. ද්විත්ව කඳන් හැඩතලය - Twin Trunk Style 

 

2. ත්රිත්ව කඳන් හැඩතලය - Triple Trunk Style 

 

3.  හු කඳන් හැඩතලය - Multiple Trunk Style 

 

ද්විත්ව කඳන් හැඩතලය - Twin Trunk Style 

 

 

Twin Trunk Style Bonsai by Naveen Sooriyarachchi 

 

 

ගස මුලින්ම කඳවල් දෙකකට ද දුනු ගසක් නිරූපනය කරයි. 

 



මූලික කරුණු: 

 

1. ගස ්දෙකින් එක් ගසක් අදනකට වඩා මහත් විය යුතු අතර, එය අදනකට වඩා උසින්ෙ වැඩි විය 

යුතුයි. සමාන මහත ඇති කඳන් දෙකක් ඇති ගස ්දමම හැඩතලය සඳහා සුදුසු නැත. 

 

2. කඳවල ද දීම මුලට කිේටුව තිබිය යුතුයි. තරමක් උසින් කඳවල් ද දුදනොත් උසින් ද දෙන කඳ 

අත්තක් දලස දිස්වන  ැවිනි. 

 

3. කඳන් දෙදක් ම අතු ද දීම සලකා, එක ගසක් දලස ත්රිදකෝණාකාර හැඩයක් ලැද න දලස 

ගස හැඩගැන්වීම කල යුතුය. කඳන් දෙදකහි අතු ද දීම දවන දවනම දනොසලකා, එක ගසක් දලස 

එකිදනකට අනුරූපදලස හැඩ ගැන්විය යුතුය. 

 

4. කඳන් දෙක අතර එකිදනක හරහා යන අතු ඉවත් කරන අතර, උසින් අඩු කදඳේ මුදුනට උඩින් , 

දලොකු කදඳේ අතු විහිදීම කල හැක. 

 

5. කඳන් දෙක එකිදනකට ගැලදපන, අනුරූප දවන දලස සකස ්කල යුතුයි. එක් කඳ කවාකාර නම් 

අදනකෙ එයට ගැලදපන දලස කවාකාර විය යුතුයි. 

 

6. අප කලින් විස්තර කල මූලික හැඩතලයකට අනුකූලව ගස හැඩගැන්විය හැක. 

 

7. සාමාන්යදයන්, ගදසේ පලමු අත්ත, කුඩා කදඳන් විහිදෙන දලස සකස ්කිරීම වඩා සුදුසුයි. 

 

ත්රිත්ව කඳන් හැඩතලය - Triple Trunk Style 



Triple Trunk Style Bonsai by Naveen Sooriyarachchi 

කඳන් තුනම එකිදනකට මහතින් හා උසින් දවනස් විය යුතුයි. ද්විත්ව කඳ හැඩතලයට අොල කරුණු 

දමයටෙ වලංගුයි. තනි ගසක් දලස කඳන් තුදනහිම අතු  දයොො ගනිමින් ත්රිදකෝණාකාර හැඩයක් 

ගත යුතුයි. 

 

 හු කඳන් හැඩතලය - Multiple Trunk Style 

 

Multiple Trunk Style Bonsai by M.A.Pemasiri 



කඳන් ගණන 3ට වඩා වැඩි හැඩතලයයි. කඳන් ගණන ඔත්දත් සංඛ්යාවක් විය යුතුයි. (5,7,9 දලස). 

දමහිෙ එක් කඳක් අදනක්වාට වඩා මහතින් වැඩි විය යුතු අතර එය උසම කඳ විය යුතුයි. අදනක් 

කඳන් හැකි අයුරින් විවිධ් මහතින් හා උසින් වීම සුදුසුයි. 

 

දමහිදීෙ තනි ගසක් දලස හැඩගැන්වීම කල යුතුයි. 

 

පහුරු හැඩතලය ( Raft Style) 

 

Raft Style Bonsai by M.A.Pemasiri  

දමයත් සමූහ කඳන් ගණයට වැදටන හැඩතලයකි. ගසක් ඉදිරී බිම වැටුණු පසුවත්, සමහර විට, එහි 

මුදලන් දකොටසක් පසට සම් න්ධ් වී තිබීම නිසා නැවත ජීවිතයක් අරඹයි. උඩු අතට ඉතිරිවන අතු 

නව කඳන් දලස ඉහලට වැදඩන්ට පටන් ගනී. ඊට අමතරව,  වැටුණු කඳ දිගට  කිහිප තැනකින්ම 

අලුත් කරටි මතුවී දවනදවනම කඳන් දලස වැදේ. එමතැන්වලින් දපොදලොවට මුල් ඇදීමෙ සිදුදේ. 

බිම වැටු ණු මුල් කඳෙ වැදඩමින් සජීවීව පවතී. දම ඳු ගස ් පාෙක කර දගන දමම හැඩතලය 

නිර්මාණය දකොට ඇත. 

 

දමම හැඩතලයට අොල  මූලික කරුණු පහත ෙැක්දේ. 

 



1. දමහි මූලික හැඩතලයට දකලින් වැඩුණු කඳක් දයොො ගැදන්. කවාකාර (ඇෙවූ) කඳක් දහෝ එකම 
ගසක මුල් පද්ධ්තියකින් දවන දවනම කඳන් මතුවී ගස ්කණ්ඩායමක් දලස වැදඩන විට එය මුල් 

සම් න්ධ් පහුරු හැඩතලය (Sinuous Raft Style) දලස හැඳින්දේ. 

 

2. පැලයක එක් අතකට පමණක් වැඩිපුර අතු ඇති විට දමම හැඩතලය සලකා  ැලිය හැක. 

 

3. දමම හැඩතලය නිර්මාණය කරන විට සව්භාවදේ සිදු වන ඉහත විස්තර කල ක්රියාවලියම දයොො 

ගත හැක. 

 

4. එනම් එ ඳු ගසක් දගන  එක පැත්තකට ඇති අතු පමණක් ඉතිරි දකොට කඳ තිරස් අතට දපරලා, 

පදසේ වලලා තැබීදමනි. උඩු අතට ත න අතුවලට යටින් දපොත්ත තුවාල කිරීදමන් එම තැන්වලින් 

මුල් ඇද්ෙවීම ඉක්මන් කල හැක. නිර්මාණයට අවශ්ය පරිදි කඳවල්වල දිශාව ල ා ගැනීම සඳහා, 

කම්බි දයදීමෙ , එදසේ කඳ වැලලීමට දපර කල හැක. 

 



5. පුරුදු දලස නිර්මාණයට දයොො ගන්නා කඳන් ගණන ඔත්දත් විය යුතුයි. 

 

6. වඩා මහත කඳ උසින් වැඩි වන දලසෙ, ගස සමූහයටම මුදුන ත්රිදකෝණාකාර හැඩයක් ගන්නා 

දලසෙ හැඩ ගැන් වීම් කල යුතුය. 

 

7. නිර්මාණයට අවශ්ය පරිදි කඳන් හැඩගැස්වීදම්දී, එකම රටාවක් හා රිද්මයක් අනුව සැලසුම් කල 

යුතුය. හැම ගසක්ම  එකම හැඩතලයකට  හැඩගැස්වීම සුදුසුය. 

 

8. කඳන් දහොඳින් වැඩී, අතු අවශය් පරිදි හැඩගැස්වීම කල පසු, පැතලි දිග  ඳුනක දහෝ ගල් පතුරක් 

මත ප්රෙර්ශණය කල හැක. ගදසේ අවසාන හැඩගැන්වීදම්දී, හරහට ඇති මුල් කඳ පස මතුපිටින් 

නිරාවරණය වන දලස දපන්විය යුතුය. 

 

9. ස්වාභාවිකව පැත්තකට දපරලී, කදඳන් මුල් ඇදෙමින්  වැඩුණු පැලයකින්ෙ, පහසුදවන් දමම 

හැඩතලය නිර්මාණය කල හැක. 

 

10. මුල් සම් න්ධ් පහුරු හැඩතලය (Sinuous Raft Style)ෙ, දම් අයුරින්ම නිර්මාණය කල හැක. 

එය හැඩ ගැන්වීදම්දී, ත්රිමාණ ස්වරූපයක් ගන්නා  ැවින් සමූහ ( වනාන්තර) හැඩතලයක ( Group 

Planting) ලක්ෂණෙ දයොො ගනිමින්, හැඩගැන්වීම කල හැක. ( සමූහ හැඩතලය ගැන සටහන පසුව) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.13. දිරාගිය කඳ හැඩතලය - Driftwood Style 

 

 

Driftwood Bonsai by Naveen Sooriyarachchi 

 

 

සමහර ගස ්වල වැඩීම තුල එය දනොදයකුත්  ාධ්ක වලට මුහුණ පානවා. සමහර විට අතු වල මුදුන් 

සුලඟට කැඩී යනවා. සමහර විට ලැේ ගින්නට අසුදවනවා. ශීත රටවල හිම පතනය නිසාෙ ගස්වල 

දකොටස ්වියලී දගොස ් , වියලි කඳන් දලස ඉතිරි දවනවා. සමහර විට දපොත්දතන් දකොටසක් ඉරී 

දගොස ්කඳ නිරාවරනය දවනවා. මැරී ගිය අතු ආදිදයන් ගස්වල කදඳහි ද නෙ ඇති දවනවා. 

දමවන් අංගවලින් ගදසහි පැරණි  වක් සමග විදශේෂත්වයක්ෙ දපන්වනවා. 

 

ද ොන්සායි නිර්මාණදේදීෙ දම් ලක්ෂණ ද ොදහෝ විට  උපදයෝගි කර ගන්නවා. අප විස්තර කල 

හැඩතලවල් සුලු වශදයන් දම් අංග දයොො ගත හැකියි. එදමන්ම දිරා ගිය කඳ , නිර්මාණදේ ප්රධ්ාන 

ලක්ෂණය දලසත් දයොො ගත හැකියි. එවිට එය දිරා ගිය කඳ හැඩතලය දලස හැඳින්දවනවා. 

 

 අතුවල පිහිටීදම් වැරදි නිසා, නැත්නම් කදඳේ ඇති වැරදි නිසා දහෝ අතු කපා ෙැමූ දලොකු කැපුම් 

ලකුණු තිද න විට,  දවනත් සම්මත හැඩතලයකට නුසුදුසු වන ගසක් දමම හැඩතලයට දයොො 

ගැනීමට හැකි දේ. සුදුසු දලස දපොත්දත් දකොටස ්ඉවත් කිරීදමන්, හා ද න සහිත වන දලස කදඳේ 

දකොටස ්හෑරීදමන් එ ඳු වරෙවල් වසා ගත හැකි දේ. 

 



දහොඳින් කඳ හා අතු වැඩී ඇති දවනත් හැඩතලයකට සුදුසු ගසක් දමම හැඩතලය සඳහා දයොො ගත 

යුතු නැත. 

 

අත්තක වියලී ගිය මුදුනක් ඉතිරි කිර්රම ජින්  දලසත්, කදඳහි දකොටසක  දපොත්ත ඉවත් කිරීම ශාරි 

දලසත්, ද න දලස කඳ හෑරීම ඌදරො දලසත් හැඳින් දවනවා. 

 

දමදසේ දිරා ගිය දකොටස ්ඇතුල් කිරීම දත්රුමක් නැතිව දනොකල යුතුයි. එමගින් ගසට කලාත්මක 

දපනුමක් දමන්ම  ාධ්ක හමුදේ ගස වැදඩමින් මුහුකුරා ගිය ආකාරය නිරූපණය විය යුතුයි. 

ස්වාභාවික සිද්ධියක් නිරූපණය කල හැකි නම් වඩාත් සාර්ථක නිර්මාණයක් බිහිදේ. 

 

දම ඳු ගස ්දුෂ්කරතාවන් මැෙ ජීවත්වන ගස ්නිරූපණය කරන නිසා, අතු හා පත්ර සීමිත දලස දයොො 

ගැනීම සුදුසුයි. අතුවල දිගෙ සීමා කල යුතුයි. 

 

සැලකිය යුතු කරුණු: 

 

1. යම් පීඩනයකට භාජනය වන  ැවින්,  දහොඳ නිදරෝගී තත්වදේ ගසක් වියයුතුයි. දපොත්ත දහොඳින් 

දම්රූ ගසක්ෙ විය යුතුයි. 

 

2. ගදසේ පියකරු  ව සඳහා, අවශ්ය  වන හෑරීම් ආදිය දතෝරා දගන , නිසි දලස සලකුණු කර ගන්න. 

 

3. අවශ්ය ආයුධ් (අත් දමවලම් දහෝ විදුලි  ලගැන්වූ ආයුධ්) දයොො ගත හැකියි. නිසි ආරක්ෂක ක්රම 

ගැන සැලකිලිමත් දවන්න.  

 

4. දපොත්ත ඉවත් කිරීමට දතෝරා ගත් දකොටදසේ පිටත ොරය කලින් දපොත්ත හා කැම්බියම ඉවත් කර 

ගන්න. එමගින් අනවශ්ය දකොටදසේ දපොත්ත දහෝ කඳ හානි වීම වැලැක්විය හැකියි.  

 

5. අත්තක් ඉවත් කල දලොකු කැපුමක් දහෝ කඳ දිරා ගිය ද නවක් වැනි තැන් ඇති විට තම සැලසුම 

ඒවා ආශර්ිතව කරන්න. එක කිේටුව ද න කිහිපයක් ඇති විට ශාරි මගින් ඒවා එකට යා කිරීම 

සුදුසුයි.  



 

6. කඳ හෑදරන තන් විවිධ් ගැඹුරින් ඇති විට වඩා ස්වාභාවික  වක් ඇති දේ. 

 

7. දපොත්ත රහිතව කඳ නිරාවරනය වූ දකොටස ්වැලි කඩොසියකින් මැෙ, මතුපිට සුමට දකොට එය 

මත  ජින් ද්රාවණය බුරුසුවකින් ගාන්න. අලු හුණු සහ දගන්ෙගම් ජලදේ මිශර් දකොට  

නටවා , දපරා ගැනීදමන් , ජින් ද්රාවණය සාො ගත හැක. එමගින් කඳ තවදුරත් දිරායාදමන් වලකා 

ගත හැක. දමම ද්රාවණය වරින් වර ( වසරකට වරක් පමණ) දයදීම අවශ්ය දේ. 

 

 

2.14. සමූහ (වනාන්තර) හැඩතලය - Group (Forest) Style 

 

 

 

Group Bonsai by K.M.Tillekeratne 

අප දමදතක් විස්තර කදල් තනි ගසකින් දකදරන ද ොන්සායි නිර්මාණ ගැනයි. අෙ විස්තර 

කරන්දන් ගස ්සමූහයක් දයොො ගනිමින් දකදරන සමූහ (වනාන්තර) හැඩතලය ගැනයි. 

 



ජපන් ක්රමයට අනුව දකදරන සමූහ හැඩතලයට දයොො ගන්නා මූලික නීති හා වැෙගත් කරුණු 

පහත ෙැක්දේ. 

 

1. එක  ඳුනක , ගස ්සමූහයක් සිටුවීම දමහි සිදුදේ. ගස ්ගණන 3ට වැඩි වියයුතුයි. එදහත්  ගස ්4ක් 

දයොො දනොගැදන්. ගස ්අඩු ගණනක් ඇති විට හැම විටම ඔත්දත් ගණනක් දයොො ගැදන්. 

 

2.  එකම වර්ගයක ගස ්පමණක් දයොො ගැදන්. 

 

3. හැම ගහක් වාදේම එකම හැඩතලයකට සැලසුම් දකදර්. නමුත් ගස ්එකින් එක සවිස්තරව 

සැලසුම කරනවාට වඩා ගස ්සමූහයම එකම රිද්මයකට සැලසුම් කිරීම වැෙගත් ය. 

 

4. තරමක් සිහින් , එදමන්ම ලා ාල ගස ්දමම හැඩතලයට දයොො ගත හැක. එදමන්ම, තනිව 

සැලසුම් කිරීමට තරම් දනොවන අඩුපාඩු ඇති ගස ්පවා දයොො ගත හැක. 

 

5. කුඩා ප්රමාණදේ ගල් එකක් දහෝ කිහිපයක් දයොො ගත හැක. 

 

6. දමම හැඩතලදේ නිර්මාණයක  සාර්ථකත්වයට  ලපාන කරුණු අතර,  ඳුදන් හැඩය හා 

ප්රමාණය, ගස ්එකිදනක අතර ඇති විශාලත්වදේ අනුපාතය, ගස ්එකිදනකට සාදප්ක්ෂව  හා 

 ඳුනට සාදප්ක්ෂව සිටුවා ඇති ක්රමය, ආදිය මුල් තැනක් ගනී. 

 

7. දමම හැඩතලය නිර්මාණයට , දලොකු දපර සූොනමක් තිබිය යුතුය. අවශ්ය දපර සැලසුම සහ 

අවශ්ය දලස වැඩුණු ගස ්දනොමැතිව නිර්මාණය පටන් දනොගත යුතුය. 

 

8. ගස ්සියල්ලම එකම කණ්ඩායමකට දහෝ කන්ඩායම් දෙකකට දහෝ තුනකට එන දලස සිටුවිය 

හැක. නමුත් කණ්ඩායම් අතරෙ දහොඳ සම් න්ධ්ටාවක් පවතා ගත යුතුය. 

 

9.  උසම ගස වම් පසට දහෝ ෙකුණු පසට වන දලස පළලින් 1/3 ක දුරකින් සිටුවීම සුදුසුයි. 

 



10. ගස ්සිටුවන විට ප්රමුඛතාදේ අනුපිළිදවල දලස, කඳන්, මුල්, අතු ගත හැක. 

 

11. එක කණ්ඩායමකට සිටුවන විට ඉදිරිපස දපනුදම්, ත්රිදකෝණාකර හැඩයක් එන දලස ගස ්

සිටුවිය යුතුය. උසම ගදසහි මුදුන,  එහි ශීර්ෂය දවයි. කණ්ඩායම් 2ක් දහෝ 3ක් ඇති විට ඒවා, දවන 

දවනම, ශීර්ෂ ඇතිව සැකසිය යුතුය. නමුත් ඒවා එකකට එකක් සමාන දනොවිය යුතුය. 

 

12. කුඩාම කණ්ඩායම, මැෙට හා තරමක් පසුපසට වන දලස, උසම හා දෙවන කණ්ඩායම් අතර 

සිටුවීම සුදුසුය. 

 



13. ගස ් සිටුවීදම්දී  ඳුදන් ඉදිරිපස තරමක් හිස ් ඉඩක් තැබිය යුතුය. දලොකුම ගස ් ඉදිරිපසට 

වන්නටත් , ප්රමාණදේ හැටියට ටිදකන් ටික පසුපසට සිටුවීදමන්, ත්රිමාණ දපනුමක් ලැදේ. 

 

14. ගස ්3ක් එකම සරල දර්ඛාවක දනොපිහිටන දලස හා ඉදිරිපසින්  ලන විට එක් ගසක් දකලින් 

තවත් ගසක් දනොපිහිටන දලස ගස ් සිටුවීම කල යුතුය. ගස ් 3  ැගින් දගන අවිධිමත් 

ත්රිදකෝණාකාර හැදෙන දලස සිටුවීදමන්, දමය කිරීම තරමක් පහසු දේ. 

 

15. පස් මතුපිට බිම සැකසීදම්දී, දලොකු ගස ්උසින් පිහිටන දලසත් කුඩා ගස් පහතින් පිහිටන දලසත් 

සැකසීම සුදුසුය. කණ්ඩායම් අතර පහත් බිම් තීරු මැදවන දලස සැකසීදමන් ස්වාභාවික  ව දියුණු 

දේ. 



16. සමූහදේ පහත අතු කුඩා ගස් වලින්ෙ ඉහල අතු උස ්ගස්වලින්ෙ සැකදසේ. ගස්දෙකක අතු 

හැකිපමණ එකිදනක හරහා දනොයන දලස පවත්වා ගැනීම කල යුතුය. 

 

17.  ඳුදන් විශාලත්වය සැලකීදම්දී, ගසව්ලින් ආවරණය බිම දමන් දෙගුණයක විශාලත්වයක් 

තිබීම සුදුසුයි.  ඳුන හැම විටම ඉතා අඩු ගැඹුරක් සහිත විය යුතුය. පැතලි ගල් පතුරක් දහෝ එවැනි 

පැතලි ආධ්ාරකයක් වුවත් සුදුසුයි. 

 

18. විවිධ් උසින් යුතු වන දලස බිම සැකසීදම්දී, දයෝජිත  උස ්බිම් දකොටස ්වටා මැටිවලින් කුඩා 

 ැම්මක් සකසා ගැනීම කල හැක.   

 

19. තමා ළඟ තිද න ගස ්වලට අංක දයොො, සැලසුමක් ඇඳගැනීම සමහර විට නිර්මාණය පහසු 

කරයි. ගස,් කුඩා  ඳුන්වල පැලදකොට ඇත්නම්,  ාහිරව, ඒවා ත මින්, තම සැලසුම අත්හො  ැලිය 

හැක. 

 

20. සැලසුමට අනුව ගස ්සිටුවා, දනොදසල්දවන දලස ගස ්සිරකර ගැනීම අවශ්යය. ඒ සඳහා  ඳුදන් 

යට ඇති සිදුරු හරහා එලන ලෙ කම්බි ෙැලකට සවිකල කම්බි දයොො ගත හැක. නැත්නම්  ාහිර 

ආධ්ාරක දයොො ගත හැක. 

21. මුලු නිර්මාණයම කලාත්මක  වින් යුක්ත වීමට නම්, හැම අංගයක්ම මනා පරිමාණයකට 

සැකසිය යුතුය. දපර සැලසුම හා එයට ෙක්වන උනන්දුව, මත නිර්මාණදේ සාර්ථකත්වය රඳා පවතී. 
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3. බ ොන්සායි මාධ්යය (පස් මි ්රණය) Bonsai Soil Mix 

 

ද ොන්සායි ගැන ෙැනගැනීමට කැමති ද ොදහෝ දෙනා මුලින්ම අසන දපොදු ප්රශ්ණයක්ව ඇත්දත්, 

අවශ්ය පස ්මිශර්ණය හොගන්නා අන්ෙමයි. එදහත්, අප දම් ගැන කියන්නට දමතරම් ප්රමාෙ වුදන් 

ඇයි. ද ොන්සායි ගසක්, විදශේෂ පස් මිශර්ණයක් දයොොදගන පැතලි  ඳුනක සිටවිය යුත්දත් ගස 

ද ොදහෝ දුරට වර්ධ්නය දකොට හැඩගැන්වූ පසුව පමණක් වීම නිසයි. අවුරුදු කිහිපයක්  සාමාන්ය 

දපොදහොර පසක, සාමාන්ය  ඳුනක සිටුවා, හැඩගැන්වීම කල යුතු නිසයි. 

 

පැතලි  ඳුනක ද ොන්සායි ගසක් සිටවූ විට දයොො ගන්නා මාධ්යය සඳහා අවශ්ය ගුණාංග 

දමොනවාෙැයි විමසා  ලමු. 

 

පැතලි  ඳුනක පස් අඩු ප්රමාණයක සිටවූ විට ප්රධ්ාන අවශ්යතාවයක් වන්දන්,  ඳුන තුල ප්ර ල 

දලස ඝනව පැතිරුණු මුල් පද්ධ්තියක් තිබීමයි. දනො එදසේ නම් ගස දනොදපරලී, ස්ථාවරව 

පවතින්දන් නැහැ. ඒ සමගම ගසට අවශ්ය දපොදහොර ල ාගැනීමට සුදුසු සරු  වක් තිබිය යුතුයි. 

දහොඳින් දතතමනය රඳන අතරම, දහොඳින් ජලය  ැසයාම සිදු විය යුතුයි. දනො එදසේ නම් මුල්වලට 

අවශ්ය ඔක්සිජන් දනොලැබී යා හැකියි. ජලය එකතු වීදමන් මුල් කුණු වී යා හැකියි. පදසේ ජලය 

 ැසයාදම් අවශ්යතාව, සිටවන ගස අනුව තරමක් දවනස් විය හැකියි. ජලය ආශ්රිතව හැදෙන ගස,් 

තරමක් ජලය රැඳීමට ඔදරොත්තු දෙන මුත්, වියලි කාළගුණයක හැදෙන ගස්වලට එය හානිකර විය 

හැකියි. දපොදුදේ ගත් කල, දමම ගුණාංග වලට සරිලන දලස පස ්මිශර්ණයක්  සඳහා රළු මතුපිටක් 

සහ දකෝණාකාර හැඩයක් සහිත  සිහින් සිදුරු සහිත, ජලය උරා ගන්නා (porous) මාධ්ය කිහිපයක් 

දයොො ගත හැකියි. එදමන්ම ඉතා කුඩා කැටවලින් දතොරව තිබීම වැෙගත්. 

 

ඉහත ලක්ෂණවලට අනුකූලව, තම තමන්දේ රටවල දසොයා ගත හැකි ද්රේය දයොො ගනිමින්, විවිධ් 

රටවල ඔවුනට ආදේනික වූ මාධ්යයන් සකසා ගැනීම සිදු දේ.  විවිධ් ගල් සහ තෙ මැටි වර්ග, ගස්වල 

දපොතු, දනොයකුත් පාෂාණ වර්ග ආදිය දමදසේ භාවිතා දේ. ද ොදහෝ රටවල, වානිජවෙ දමම 

ද ොන්සායි මිශර්ණ දවලඳ දපොදල් ල ා ගැනීමට ඇත. අප රදේ මුලින්ම දමම කලාදේ දයදුන 
පුදරෝගාමීන් විසින් දද්ශීයව ල ා ගත හැකි ද්රේය  දයොො ගනිමින් පස් මිශර්ණයක් නිර්දද්ශ දකොට 

ඇත. එය තවමත් අප අතර ජනප්රියව පවතී. 

 

දද්ශීයව දයොො ගන්නා ද ොන්සායි පස් මිශර්ණය: 

 

දයොො ගන්නා දද්වල්: 



 

ගදඩොල් දහෝ උළු කැ ලි, වියලි දගොම, ගදේ වැලි (රළු දලොකු කැට සහිත), ෙැව අඟුරු,  

 

මීට අමතරව, සමහරුන් රතු පස්ෙ දයොො ගනිති. සිටුවන ගදසේ අවශය්තාව අනුව එදසේ පස් එකතු 

කිරීම සුදුසු  ව මදේ පුද්ගලික හැඟීමයි. 

 

ඉහත සඳහන් කල ද්රේය , කුඩා කැට ලැද න දලස අවශය් පරිදි කැ ලිකර  දහොඳින් වියලා ගැනීම 

අවශ්ය දේ. අඟල් 1/4, 1/8, 1/16,1/32, ප්රමාණවලින් ඇති කම්බි ෙැල් වලින් සාො ගත් දපදන්ර 

කේටලයක් සාො දගන, කැ ලි කර ගත් ඉහත සඳහන් කල අමු ද්රේය, දවන දවනම හලා ගන්න. 

අඟල් 1/4 ෙැදල් සිට ඉහත කියූ දපදන්ර මත රැදඳන  කැ ලි දවන දවනම එකතු කර ගන්න. 

දලොකුම ෙැදල් රදඳන කැ ලි කිසිවක් අඟල් 1/2 ප්රමාණයට වඩා විශාල  වීම සුදුසු නැත. අඟල් 

1/32 ෙැදලන් හැදලන කුඩාම දකොටස ්ද ොන්සායි සඳහා සුදුසු නැත.  ෙැල්වල රැඳුනු විවිධ් වර්ගවල 

කැ ලි , සම ප්රමාණදයන් දගන මිශ්ර කර ගන්න. ( දලොකුම දකොටසට වැලි කැට එතරම්  අොල 

දනොදේ.)  

 

Sketch extracted from SLBA Booklet on Bonsai 

දමදසේ සාො ගත් මිශර්ණ දකොටස ්දවන දවනම ත ා දගන ද ොන්සායි ගස ්සිටුවීදම්දී දයොො 

ගන්න. (සිටුවීම පිළි ඳ විස්තර පසුව ) 

 

ද ොන්සායි නිර්මාණකරුවකුට, තමන්ට අවශ්ය නම්, මීට දවනස ්මිශර්ණ අත් හො  ැලීම කල හැක. 

අප ඉහත සඳහන් කදල්, දද්ශීය නිර්මාණකරුවන් අත්හො  ලා ඇති මිශර්ණයකි. එයම දයොො ගත 

යුතුමයැයි නීතියක් දහෝ නියමයක් නැති  ව කිව යුතුය. මා මුලින් සඳහන් කල මූලික අවශ්යතා 

සපුරා ගැනීම ,දහොඳ ද ොන්සායි ශාඛයක් හො ගැනීමට ඉවහල් වන  ව පමණක් අවධ්ාරණය කල 

යුතුය. 

 



 

4. බ ොන්සායි  ඳුන් - Bonsai Pots 

 

ද ොන්සායි  ඳුන, ද ොන්සායි නිර්මාණකරණදේ ඉතා වැෙගත් එදමන්ම අත්යවශය්ම අංගයකි. 

ද ොන්සායි ගසක්  ඳුදන් ස්ථාපිත කරන්දන් , අවශය් හැඩය සහ අවසාන සැකිල්ල ල ාදගන 

නිර්මාණකරණදේ අවසාන අවස්ථාව සම්පූර්ණ කිරීමක් දලසය. ගස හැඩගැන්වීම අවසන් වූ පසු 

එහි හැඩය , ප්රමාණයට ගැලදපන දලස, එහි දපනුම වර්ධ්නය වන දලස සුදුසු  ඳුනක් දතෝරා ගත 

යුතුය.  ඳුන ගදසහි උස හා පළලට අනුකූලව සමතුලිත  වක් දගන දිය යුතුය. ගසට වඩා කැපී 

දපදනන දලස  ඳුනක් දතෝරා දනොගත යුතුය. දම් නිසා දීප්තිමත් දලස වර්ණ ගැන්වූ සහ ඔප 

මේටම් කල මතුපිටක් සහිත  ඳුන් භාවිතා දනොදකදර්. 

 

පසට අවශ්ය ජලය  ැසයාම පහසු කරනු පිණිස  ඳුදන් ප්රමාණවත් දලස සිදුරු තිබිය යුතුය. 

මතුපිටක් මත තැබූ විට  ඳුදන් පතුල සහ මතුපිට අතර හිඩසක් තිද න දලස,  ඳුදනහි පාෙ තිබිය 

යුතුය. ගසක් සිටවන අවස්ථාදේ, ඉදිරියට  තරමක කාලයක් යන තුරු, මුල් වර්ධ්නය වීම සඳහා, 

අමතර ඉඩක් තිද න දලස  ඳුන දතෝරා ගත යුතුය.  ඳුදන් ඇතුල් පැත්ත රළු විය යුතු අතර, පිට 

පැත්ත සුමට දහෝ රළු විය හැක. ද ොදහෝ ගස ්සඳහා, ස්වාභාවික වර්ණ ගැන්වූ රලු මතුපිටක් සහිත 

 ඳුන් සුදුසුය. 

 

 ඳුදනහි ගැඹුර දතෝරා ගැනීදම්දී, ගස මුදලහිදී, ගදසේ විශ්කම්භයට සමාන ගැඹුරක් දයොො ගැනීම 

සුදුසුය. එදහත් , කුඩා ගස ් සඳහා තරමක අමතර ගැඹුරක් ඇති  ඳුන් දයොොගැනීම වඩා 

ප්රාදයෝගිකය. වැඩිපුර දතතමනය රඳාගැනීම අවශ්ය  ැවින්, දගඩි සහිත ගස ්සඳහාෙ තරමක් 

වැඩිපුර ගැඹුරක් ඇති  ඳුන් දයොො ගැදන්. දීප්තිමත් වර්ණවත් මල් ඇති ගස ්වලට තරමක දීප්තිමත් 

වර්ණ ඇති  ඳුන් දයොො ගත හැක. එදහත් රතු වැනි වර්ණ දනොගැලදප්. 

 

 ඳුදන් දිග ( ඉදිරිපස දපනුදමහි පළල), තීරණය කිරීදම්දී පහත සඳහන් නියාමණය සාමාන්යදයන් 

දයොො ගත හැක. 

 

ගස උසින් වැඩි , සිරසට වැඩියන්  ේයාප්ත වූ එකක් නම්, ගදසේ උසින් 2/3 සිට 3/4 ෙක්වා වූ පළලක් 

ඇති  ඳුනක් සුදුසුය. ගස පළලින් වැඩි එකක් නම්, ගදසේ පළලින් 2/3 සිට 3/4 ෙක්වා වූ පළලක් 

සුදුසුය. 

 



දපොදුදේ ගත් කල ගස සහ  ඳුන අතර තිබිය යුතු සමතුලිත සම් න්ධ්තාව සහ අවසන ලැද න 

ප්රතිරූපය ගැන නිර්මාණකරුවා සෑහීමකට පත් විය යුතුය. 

 

ද ොන්සායි සඳහා සාමාන්යදයන් භාවිතා කරන්දන් මැටිදයන් නිමැවූ  ඳුන් ය. අප රදේ සුදුසු  ඳුන් 

ල ා ගැනීමට ඇති දුෂ්කරතාව නිසා, එතරම් සුදුසු දනොවුනත්,  සමහර විට වර්ණ ගැන්වූ සිදමන්ති 

 ඳුන් පවා දයොො ගැදන්. 

 

5. බ ොන්සායි  ඳුන්ගත කිරීම හා නැවත  ඳුන්ගත කිරීම - POTTING & RE-

POTTING 

 

යම්කිසි ද ොන්සායි ගසක් සඳහා සුදුසු  ඳුනක් දතෝරා දගන , ගස සිටුවීදම්දී, මුලින්ම,  ඳුදන් යට 

ඇති ජල වහන සිදුරු, ෙැල් කැ ැල්ලකින් වැසිය යුතුයි. ඒ එය තුලින් පස ්ඉවත යෑම වැලැක්වීම 

සඳහායි. දම් සඳහා, දවලඳ දපොදල් ඇති කුඩා සිදුරු සහිත ප්ලාස්ටික් ෙැල් දයොො ගත හැකියි. සිදුදර් 

ප්රමාණයට වඩා තරමක් දලොකු කැ ැල්ලක් කපා දගන, එය කම්බි කැ ැල්ලක් නවා සාො ගත් 

රඳවනයක් මගින් සිදුර වැදසන දලස සවි කර ගන්න. (පහත රූප දපල  ලන්න.) 

   

  



    

 

 

   

 

 මුළු  ඳුනම වැදසන දලස ෙැලක් දනො එලන්න, මන්ෙ එහි මුල් පැටලී, නැවත  ඳුන්ගත කිරීදම්දී, 

ප්රශ්ණ ඇති කරන  ැවිනි. 

 ඳුදනහි ගස සිටවීදමන් පසු එය දහොඳින් ස්ථාපිත වන තුරු, එය දනොදසල්වී ත ා ගැනීම වැෙගත්ය. 

එදහයින්,  ඳුදන් අමතර සිදුරු ඇත්නම් ඒවා තුලින් දහෝ, නැතිනම්, ජල වහනය සඳහා ඇති සිදුරු 

තුලින්, අමතර කම්බි එකක් දහෝ දෙකක් යවා, පසුව ගස තෙ කර ගැනීම සඳහා සකසා ත න්න. එක් 



සිදුරක් පමණක් ඇති විට දහෝ ආදද්ශකයක් දලස, ගස දරදි දහෝ දවනත් පටියකින්  ඳුනට ගැට 

ගසා ගත හැක. 

ඉදිරිදයන්  ලන විට ගස තරමක්  ඳුදන් පැත්තකට දවන්ට තිබීම වැෙගත්ය. දමහිදී සැලකිය යුතු 

ප්රධ්ාන කරුණ වන්දන් මුලු ගදසේ දපනුම හා එහි ඇති සමතුලිත  වයි. අදනක් අතට ( ඉදිරිපස 

දපනුමට ලම් ක අතට),  ඳුදන් මැෙට කිේටු වන්නට, සුළුදවන් පසුපසට වන්නට, ගස පිහිටිය 

හැකිය. කඳ ඇලව ඇති හැඩතලවලදී, ගදසේ මුල, ගස ඇලව ඇති දිශාවට ප්රති විරුද්ධ් දිශාවට වන්ට, 

 ඳුදන් දකලවරට ආසන්නව සිටවිය හැක.  

අදනක් ප්රධ්ාන කරුණ නම්, ගදසේ මුල් පද්ධ්තියයි. ඉදිරිපස දපනුදම්  ලන විට  ඳුදන් උඩ 
ොරදයන් තරමක් උඩට මුල් කිහිපයක් නිරාවරණය වන දලස ගස සිටවන මේටම සහ මුල් කප්පාදු 

කරන ප්රමාණය සකසා ගත යුතුය.  

ගස සිටවා ඇති පුහුණු  ඳුදනන් ගලවා,  ඳුනට සුදුසු වන ප්රමාණයට අමතර පස ්ඉවත් දකොට මුල්ෙ 

කප්පාදු කල යුතුය. ඒ ගැන සෑහීමකට පත් වූ විට, ගදසේ මුල් කුේටිදයහි යට මේටමට තරම් වන 

පරිදි, ද ොන්සායි පස් මිශර්ණදේ දලොකු කැට සහිත තේටුවක් දහෝ දෙකක් අතුරා ගන්න. ගසට යට 

වන දකොටදසේ තරමක් උස ්වන දලස පස ්ෙමා ගැනීම සුදුසුය.  ඳුදන් උස අනුව, දයොො ගන්නා පස ්

තේටු ගණන තීරණය කර ගත හැක.  ඉන්පසුව තමන් තීරණය කර ගත් ස්ථානදේ ගස ස්ථාපිත 

දකොට, අවශ්ය සුළු දවනස්කම් කල හැක. ගදසේ ස්ථානය දමන්ම සිටවන මේටමෙ දමදසේ නැවතත් 

සලකා  ැලීම සුදුසුය. තමන් ඒ ගැන සෑහීමකට පත් වූ පසු, ගස දනොදසල්දවන දලස කලින් සඳහන් 

කල දලස කම්බිවලින් දහෝ පටි වලින් තෙ දකොට  ැඳ ගැනීම කල යුතුය.  

ඉන්පසු ගස වදේට ඉතිරි පස ්තේටු ඇතිරිය හැක. ඒ සමගම, ලී කූරක් මගින් සුලු පීඩනයක් සහිතව 

දකොටමින් පස් කැට අතර අනවශ්ය සිදුරු දනොමැතිව, ගසට ශක්තිමත් ආධ්ාරකයක් ලැද න දලස 

සකසා ගත යුතුය. පස් දයදීම නිම වූ විට පස්වල පිටත ොරදේ මේටම  ඳුදන් උඩ මේටමට වඩා මිමි 

කිහිපයක් පහතින්  තිබීම වැෙගත්ය.  

ඉන්පසු දියදසදවල (Moss) දසොයා ගත හැකි නම් පිටත ොරදේ සිට ඒවා අල්ලා ගැනීම සුදුසුය. 

ගසට ජලය දයදීමෙ ඉක්මනින්ම කල යුතුය. සිහින් සිදුරු සහිත වතුර මලකින්,  ඳුන යටින් පැහැදිලි 

ජලය ගලා  සින තුරු දහොඳින් ජලය දයදීම කල යුතුය.  ඳුන කුඩා නම්, දේසමක් වැනි භාජනයක 

ගස සහිත  ඳුන ත ා,  ඳුදන් උඩ මේටමට යන්තම් පහතින් තිද න දලස භාජනයට ජලය පුරවා, 

ගස මි.30ක් පමණ තැබිය හැක. ඉන්පසු දහොඳින් දසවන ඇති තැනක ගස ත ා, අවශ්ය පරිදි දිනපතා 

ජලය දයදීම වැෙගත්ය. අලුත් ෙලු වැඩීම පටන් ගත් පසු ගස ක්රමදයන් හිරු එලිය පුරුදු කිරීම 

වැෙගත්ය. 

 

නැවත  ඳුන්ගත කිරීම 

ද ොන්සායි ගසක් පවත්වා ගැනීදම්දී  වරින් වර නැවත  ඳුන් ගත කිරීමට සිදුදේ. මින් ප්රධ්ානම 

දහේතුව වන්දන් මුල් වල වැඩීමයි.  ඳුදන් ඇති සීමාසහිත ඉඩකඩ නිසා, ටික කලකින් ඉතා ඝනව 



මුල් වැඩී  ඳුන ඇතුලත තේටු දමන් වැදඩන්ට පටන් ගනී. එවිට ගදසේ වැඩීමට අවශ්ය අලුත් මුල් 

ඇති වීම වැලදක්. ජලය  ැසයාමෙ සිදු දනොදේ. ගස දුර්වල දේ. (පහත රූපය  ලන්න.) 

 

  

 

එවැනි අවස්ථාවලදී ගස නැවත සිටුවීම කල යුතුය. ගස පදරස්සදමන්  ඳුදනන් ඉවත් දකොට යටින් 

ඇති අනවශය් මුල් තේටුව දමන්ම වදේටම අඟලක පමන පස් සහ මුල් ඉවත් දකොට , උඩින් වැඩී 

ඇති අනවශය් මුල්ෙ ඉවත් කිරීම සුදුසුය. (පහත රූපය  ලන්න.) 

 

 

 



නැවත එම  ඳුදන්ම සිටවනවාෙ, නැත්නම් අලුත්  ඳුනකට යනවාෙ යන්න, ගස වැඩී ඇති ප්රමාණය 

සහ ගදසේ නව දපනුම සලකා  ලා , නිර්මාණකරු විසින් තීරණය කල යුතුය. එම  ඳුදන්ම 

සිටවන්දන් නම්  ඳුන දහොඳින් දසෝො පිරිසිදු දකොට නැවත සිටවන්න. 

නැවත සිටවීදම්දී, අනුගමනය කලයුත්දත්, මුලින්ම  ඳුන් ගත කරන විට අනුගමනය කල 

ක්රියාවලියමයි. 

 

 

6. බ ොන්සායි නඩත්තුව - Bonsai Maintenance 

 

 

ද ොන්සායි ගසක් නිර්මාණය කල පසු එය දහොඳින් රැක  ලා ගත යුතු දවනවා. එය නඩත්තු කරන 

ක්රමය දනොෙැන ද ොන්සායි ගස් මිළ දී ගන්නා ද ොදහෝ දෙනාටෙ සිදු වන්දන් පසුතැවිලි වීමටයි. 

 

ද ොන්සායි ගසක් , දම්සයක උසට ඇති දේදිකාවක දහෝ දවන දවනම හැදූ කණු මත තැබීම වඩා 

සුදුසුයි. දමදසේ කිරීදමන්, එම ගස ්වල නඩත්තුව වඩා පහසු දවනවා. ගදස යම් දෙෝෂයක් දහෝ දරෝග 

තත්වයක් වුවත් කලින්ම ෙැන ගත හැකි දවනවා. ඔ  ෙැනටම ෙන්නා පරිදි, ද ොන්සායි ගස ්තැබිය 

යුත්දත් දහොඳින් හිරු එලිය ලැද න තැනකයි. 

 

ගස සහ  ඳුන පිරිසිදුව ත ා ගැනීම වැෙගත්. එය ගස නිදරෝගීව ත ා ගැනීමටත් ආධ්ාර කරනවා. 

 ඳුන වල් පැලවලින් හා , ගදසන් වැදටන වියලි දකොලවලින් දතොරව ත ාගන්න. 

පස මත වවන දිය දසවල සමහර විට කල්ගත වීදම්දී  දුර්වර්ණව, කුණු වන ලක්ෂණ දපන්නුම් කල 

හැකියි. එවිට, ඒවා ඉවත් දකොට අලුත් දිය දසවල දයදීම සුදුසුයි.  

 

 බපොබහොර බයදීම 

 

කලිනුත් සඳහන් කල විදියට, ද ොන්සායි ගසකට දහොඳින් දපොදහොර දයදිය යුතුයි. ද ොන්සායි ගස් 

කුඩාව පවත්වා ගන්දන් , හැකි තරම් නිරාහාරව තිබීදමන් යයි, සමහරුන් තුල දුර්මතයක් තිද නවා. 

ගස පියකරුව, කල් පවත්වා ගත හැක්දක් දහොඳින් දපොදහොර දයදීදමන් පමණයි. එදහත්  ඳුදන් 

ඇති පස් ප්රමාණය කුඩා නිසා, අධික මාත්රාවලින් දපොදහොර දයදීම නිශ්ඵල දෙයක්. කිේටු කාල 

පරතරයක් ඇතිව කුඩා මාත්රාවලින් දපොදහොර දයදීම වඩා සුදුසුයි. දවළඳ දපොදල් ඇති 



දපොදහොරවල නිර්දද්ශ මාත්රාදවන් අඩක මාත්රාව දයොො ගැනීම ආරක්ෂා කාරී ක්රමයක්. 

දසදමන් පසට දියදවන කැට දපොදහොර වර්ග, ප්රදයෝජනවත් දලස දයොො ගත හැකියි. දියර 

දපොදහොර ඉක්මනින් උරා ගන්නා නිසා, ඉක්මන්  ප්රථිපල ල ා ගත හැකියි. එදහත්, ගසට ඒවා උරා 

ගන්නා ප්රමාණය හා නාස්ති වන ප්රමාණය ගැන තක්දසේරුවක් ලැබීම දුෂ්කරයි. දියර දපොදහොර 

දයදීදමන් පසු අධික වර්ෂාවක් ඇති වුදවොත්, මුළු දපොදහොරම දසේදී යා හැකියි. 

 

7. සමාේතිය 

 

ශ්රී ලංකා ද ොන්සායි සංගමදේ දවේ පිටුව  සඳහා විදශේෂදයන්ම සම්පාෙනය දකරුනු දමම පාඩම් 

මාලාව ද ොන්සායි කලාවට පිවිදසන්නට කැමති අයට දහොඳ පිටිවහලක් දේ යයි අපි විශ්වාස කරමු. 

දම් පාඩම් දපල මුල සිට කියවා දත්රුම් ගතදහොත්, ද ොන්සායි ගසක් තමන්ටම හො ගැනීම එතරම් 

අපහසු දනොවන  ව මදේ විශ්වාසයයි. 

එදහත්, කලින්ෙ සඳහන් කල පරිදි, දමය පිහිනීම පුරුදු වනවා වැනි අභ්යාසයක්. පිහිනීමට පුරුදු 

වීමට ජලයට  ැසීම අනිවාර්ය දසේම, ද ොන්සායි ඉදගනගන්ට නම්, නිර්මාණය තුලින්ම එය පුරුදු 

විය යුතුයි. මුල් අවදිදේදී පසු  ෑම්වලටත්, අසාර්ථක වීම් වලටත්, මුහුණ දෙන්ට සිදු වියහැකියි. 

එදහත් ඒ හැම සිදුවීමක්ම, තමන්දේ සාර්ථකත්වයට අවශ්ය පන්නරය ල ා දෙන  ව කිව යුතුයි. 

දමහිදී, සිතට ගත යුතු ප්රධ්ාන කරුණක් නම්, අප දම් ක්රියාවලියට දයොො ගන්දන් ජීවී වස්තුවක් 

 වයි. අප කරන හැම දෙයක්ම, ඉතා සැලකිල්දලන්, ගස ගැන ආෙරයකින්, ගදසේ අවශ්යතා ගැන 

දහොඳ අවද ෝධ්යකින් කල යුතු  වයි. සමහර විට අපට අත්තක් අවශ්ය තැනකින් අත්තක් 

දනොලැද න්ට පුලුවන්. එවිට එයට ගස දපොළඹවා ගැනීම අවශ්ය දවනවා. එයත් අසාර්ථක වුදවොත්, 

දවනත් විකල්ප සැලසුමකට යන්ට සිදු දේවි. 

තවත් වැෙගත් කරුණක් නම්, මුලින් , අප විස්තර කල සම්මත හැඩතල අනුගමනය කරන්ට උත්සුක 

වන්න. එම හැඩතලවලට විදශේෂ වූ නීති සහ ඒවා හො ගන්නා ක්රම ගැන ද ොදහෝ දපොත්වල පවා, 

නැති තරම් විස්තර  මා ඇතුලත් කදල් ඔ  ඒවාට දයොමු කිරීමටයි. දම් හැඩතල නිර්මාණය 

කිරීදමන්, ද ොන්සායි ගසක තිබිය යුතු ගුණාංග ගැන දහොඳ අත්හුරුවක් ලැද නවා. ඒවා ප්රගුණ 

කල විට, ඒවා එකිදනකට සමපාත දලස මිශර් කරමින් පවා, තමන්ට නව අත්හො  ැලීමවලට යා 

හැකියි. හැඩතල ගැන අවශය් මූලික ෙැනුම දනොමැතිව එවන් නව මගවල් දසොයා යාම කල 

දනොහැකියි. 

තමන්ට දම් සඳහා අවශ්ය කාලය දවන් කර ගත දනොහැකි නම් ද ොන්සායි නිර්මාණකරණයට අත 

ගැසීම දනොකල යුතුයි. එදහත් ගස එකක් දෙකක් පමණ වවා ගන්ට එතරම් අපහසු නැහැ. අවශ්ය 

වන්දන් ඕනෑකම පමණයි. අදනක් කරුණ නම් ක්ෂණික ප්රථිපල  ලාදපොදරොත්තුදවන් දමයට 

පිවිදසන්න එපා. අවුරුදු ගණනක කැපවීම තුලින් පමණයි, දහොඳ නිර්මාණයක් බිහි වන්දන්. 

 



අදප් දම් උත්සාහය තුලින් ද ොන්සායි නිර්මානකරණයට කිහිප දෙදනකු දහෝ පිවිසුදනොත්, එය අප 

 ලා දපොදරොත්තු වන ප්රථිපලයයි. තව දුරටත්, දමම කලාව ප්රගුණ කර ගැනීමට අවශ්ය නම්, ශර්ී 

ලංකා ද ොන්සායි සංගමයට එකතු වී, සාමූහිකව  උපදෙස ්ල ා ගත හැකියි. 

 

ද ොන්සායි යනු අති විදශේෂ කලාවක් දමන්ම සම දනොකල හැකි  විදනෝොංශයක්. එයින් ලැබිය හැකි 

තෘප්තිය ෙන්දන් එහි දයදෙන අය පමණයි. 

 

 

 


