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වැඳින්වීභ 
 
ඹම් ක්රිඹායකඹහ වේව  ිවිධානඹහ ඳනානා තනානාඹ ඉවශ නැිවීභ දවා විවිධ රභ ශිල්ඳ 
වේව  උඳාඹභාර්ග බාවිත හයනු රඵයි. එභ උඳාඹභාර්ගර ාර්ථහනාඹ භත  ක්රිඹායකවේ   
වේව  ිවිධානවේ  ධනානාභහ වේන්  සිදු වේශ නම් එහි ්රජාා එභ උඳාඹභාර්ගඹට නනුගත 
 හටයුතු කිරීභට වේඳශවේේ. වේභවේේ උඳාඹභාර්ගිහ වේර එහභ නයමුණ්  වේනුවේන් 
හටයුතු කිරීභ වා ිවිධානවේ  ්රජාාවේ  රර්ඹානාභහ ිර්ධනඹ්  සිදුකිරීභට භනා 
යවාය විශි්ට යවාය වේර නර්ථ දැ් විඹ වැකිඹ.  
 
ආඹතනඹ්  තු ඇති ම්ඳනා හාර්ඹ් භ  වා පරදායී  උඳවේඹ ගී හය ගනිමින් එභ 
ආඹතනඹට ගැරවේඳන නයුරින් නිර්භාණශීලී වේර ක්රිඹානාභහ වේහවේයන ඉර් හගත 
උඳාඹභාර්ග වේව  ක්රිඹාහායහම් හයවඹ්  ද විශි්ට යවාය වේර වැඳින්විඹ වැකිඹ. 
 
විශි්ට යවාය ෑභ විට භ ිවිධානඹහ ඳතින ගැටු  විා ගැීමභ වේව  එහි ක්රිඹායකඹ 
ිර්ධනඹ කිරීභ ඹන නලයතා ඉු  කිරීභට එහි ්රජාාට වඹ වේශ. 
 
ආඹතනඹ්  වේව  ිවිධානඹ්  වේර  ැශකීවේම් දී ඳාරහ නධයාඳන නයමුණු ා් ානා 
හය ගැීමභ වා විශි්ට යවාය යාශිඹ්  ක්රිඹානාභහ හශ වැකිඹ. 

 
ඳාරහ ක්රිඹානාභහ විශි්ට යවායඹහ තිියඹ යුතු නනිාර්ඹ ර් ණ කිහිඳඹ්  වේභවේේ 
දැ් විඹ වැකිඹ.  
 
 විල්ීමඹනාඹ 
 පිළිගැීමභට ර් වීභ 
 නිර්භාණශීලී ඵ 
 පිළිගනා නධයාඳන ්රතිඳනාති වා හයරධර්භරට නනුකර වීභ 
 ඳනාා ගැීමවේම් / ක්රිඹානාභහ කිරීවේම් ඳවසු ඵ 
 තියාය ඵ 
 ආදර්ලනා ඵ 
 ඳාර තුශ ඹවඳනා ි්හෘතිඹ්  වේගොඩනැගීභට දාඹහ වීභ 
 භැනිඹ වැකි ඵ (ගුණානාභහ වේර) 
 
විශි්ට යවායඹ්  වේර ඹම් ක්රිඹාහායහභ්  වන්න්ා දීභට වේඳය එඹ ඳාවේරහි 
නලයතාඹට වේහොතයම් දුයට ගැරවේදද  එභ යවායඹ පිළිගනා නධයාඳන ්රතිඳනාතින්ට වා 
දර්ලනඹන්ට ඳටවැනි වේනොවේශද  එඹ ්රාවේඹ ගිහ  ඳාර තුශ ක්රිඹාට නැිවිඹ වැකි 
යවායඹ් ද ඹන හරුණු පිළිඵ  ශහා ඵැයකඹ යුතු වේශ. ඳාවේල් භාන වා වේබ තිහ 
ම්ඳනාරට  ඳරියඹට  ්රජාාවේ  තනානාඹට එභ යවායඹ  නනුකර වේශද ඹන්න පිළිඵ 
ද ශහා ඵැයකඹ යුතු වේශ. 

 
වන්නාගනා යවායඹ ක්රිඹාට නැිවීභට වේඳය ස ම්ඵන්ධවේඹන් හශභනාහයණ 
හණ්ඩාඹභට නවේඵ ධඹ්  රැබී තිබීභනා  ඳාල් ්රජාා න යවායඹ පිළිඵද දැනුනා වීභනා 
නතයාලය ඹ. එවේභන් භ ඳාල් ්රජාාවේ  හැඳවීභ  වේනට ඇති හැභැනාත  එහභ 
නයමුණහ පිහිටා හටයුතු කිරීවේම් වැකිඹා  හණ්ඩාඹම් වැඟීභ  පුද්ගර රර්ඹාන් ධනානාභහ 
වේර වේන් හය ගැීමභ  භනා න්නිවේශදනඹ ඹන හරුණු ඳාරහ විශි්ට යවාය 
ඳනාා ගැීමභ වා නතයාලය වේශ. 
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විශි්ට යවායඹ පිළිඵ නු  නවේඵ ධඹ  යවායඹට නනුකර  වේනව්ීභ වා නලය 
උඳථ්ම්බන භද ඵ  යවායඹ ක්රිඹානාභහ කිරීභට නලය ඳවසුහම්  කුරතා නු  වීභ    
ඹන හරුණු භත විශි්ට යවායඹ ක්රිඹානාභහ කිරීවේම් දී ගැටු  භතු විඹ වැකිඹ. එඵැවින් 
ඳාර තුශ නිර්භාණශීලී උඳාඹභාර්ග විශි්ට යවාය වේර ිර්ධනඹ කිරීවේම් දී ඳාල් 
නාඹහයින් එැනි භතු විඹ වැකි තනානාඹන් පිළිඵ දැඩි නධානවේඹන් වා උඳරභශීලී 
ආහායවේඹන් හටයුතු හශ යුතු වේශ. 
 
2015 සිට නධයාඳන නභාතයාිලඹ විසින් ඳාල් නධයාඳන ගුණානාභහ ඵ උවේදා වන්න්ා 
වේදන රද න ඇගයීම් ක්රිඹායකඹ තුශ නධායණඹ වේහවේයන්වේන් ඳාර ඳනාා ගැීමවේම් දී 
ඇති න ගැටු  ඳාල් භට්ටමින් විා ගැීමභ වා නිර්භාණශීලී උඳාඹ භාර්ග විශි්ට 
යවාය වේර ිර්ධනඹ හය ඳනාා ගැීමවේම් ැදගනාහභ පිළිඵ යි. එවේභන් භ ඳාල් 
බාවිත හයන එැනි විශි්ට යවාය ඇනානම් සා ඳාල් ඵාහිය ඇගයීම්හරුන් විසින් 
වන්නා වේගන හරාඳ, වේහොට්ඨා ලවේඹන් ඳාල් නතය ්රරයකත කිරීභටනා එභිනන් උඳවේද ්
රඵා දී ඇත. 
 
ඳාල්ර ඳනානා විශි්ට යවාය වන්නා වේගන එභ යවාය ඇගයීභට ර්  කිරීභ වා 
නධයාඳන නභාතයිලඹ හටයුතු හයමින් සි. . ස නනු 2014 වා 2015 ර්ඹන්හි දී වයයිවේන් 
ඳාල්යකන් ඉවයරිඳනා හයන රද යවාය නතුරින් වේත යාගනා විශි්ට යවාය වා 
නධයාඳන නභාතයිලඹ විසින් ම්භාන පිරිනැමටභට හටයුතු හයන රදී. එවේභන් භ එැනි 
විශි්ට යවාය පිළිඵ  වයයිවේන් සිඹු  ඳාල් දැනුනා කිරීභ වා ද හටයුතු හයමින් 
2014 වේර් දී ඳාල්ර ක්රිඹානාභහ ව ඹවඳනා යවාය නරරා 'ඳාල් විශි්ට යවාය 
වා ්රවේශලඹ් ' ්රහාලනඹ 2015 වේර් දී එයක දැ් වීභට නධයාඳන නභාතයිලවේ  
හශභනාහයණ වා ්රමිති ලාාාට වැකි විඹ. එභ ්රහාලනඹට භගාමට  ඳාල් කිහිඳඹහ 
විශි්ට යවාය ඇතුශනා හයමින් හ ් හයන රද වීඩිවේඹ  ැඩටවන්  ද ියු් ත 
තැටිඹ්  වේරසින් ෑභ ඳාර්  වේත භ රඵා දීභට හටයුතු වේහරිණි.  
 
2015 වා 2016 ර්ඹන්හි දී ඳාල්ර ක්රිඹානාභහ ව විශි්ට යවායඹන් වන්නා ගනිමින් 
එභ ක්රිඹාහායහම් ආදර්ලඹන් වේර ඉවයරිඳනා කිරීභ වා වේභභ 'ඳාල් විශි්ට යවාය 
වා ්රවේශලඹ්  2' ්රහාලනඹ ඳාල් ඳද්ධතිඹ වේත වේභවේේ ඉවයරිඳනා වේහවේර්. වේභභ වේඳොත 
ෑභ විදුවල්ඳතියවේඹ්  භ ඳරිශීරනඹ කිරීභ වා වේභඹ ඳාල්ර ගුරුරුන්ට කිඹැවීභට 
ැරැ්වීභ තුළින් ඳාල්ර ිර්ධන උඳාඹභාර්ග වා නිර්භාණශීලී ්රවේශලඹ්  වා පුුලල් 
ව චින්තනඹ්  වේත එශැඹීභට නථ්ා ැරසීභ වේභහි ්රධාන නවේද් ා යි.  
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පටුන 

 මාතෘකාල        

1.  කාසි සවොයමු ඉතිරි කරමු     

2.   දිදුන ගුරු තරු  

3.  දත් රැකගන්න පාවල් එන්න  

4.  නායකත්ලයට සපර මං  

5.  ශැඩත උයසනන් ශැඩ ව පාව  

6.   සපත්සතන් සපොත්තට 

7.   සපෝණීය පාඩම 

8.  කී සේ අමතකයි, දුටු සේ ලඩා මතකයි  

9.  පංති ලැඩ වැැව්ම 

10.  පාවට බය සදන බ ක්ති වංගමය  

11.  ගසමත් නගරසයත් වරු ඵ   

12.  විව්කම් දනලන පුව්තකාය  

13.   අසේ පංතිය සශොඳම පංතිය  

14.  සම් පාවල් ගුලන් විදුලි සවේලය යි  

15.  සරෝශට උදව්ලක්  

16. ශැකියාලට පැයක්  

17.  ඉපැයූ තිළිණ  

18.  වැඟවුණු දක්යා සත්රීම  

19.  වි්ල දැනුම කරත්තය 

20.   පාවසල් උපන් ලන වතුන් 

21.  යශ පුරුදු දින 365 

22.  වි්ලයට ගමනක්  

23.   නිකව විදුබිම 

24.   පාව ශරශා මශ පාරක්  
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 මාතෘකාල                                                                          

25.  විදයාගාරසව විේලය 

26.  සත් ලත්තක රැව්වීමක් 

27.  ජීල සකොටුලයි - ලගා බිමයි 

28.  වන්නිසව්දනසව පුනර්ජීලය පාවට 

29.  ගණිත විසනෝදය 

30.  මවුපියන්ට දානයක්  

31.  පාවල් දිනසපොත 

32. ගුරුලරයාසේ ප්රතිබිම්බය 

32.  අසේ පාවල් සිතියම 

34. සශෂ බත  

35.  පරණ බඩු අලුත් වීම 

36.  ලැඩිසයන් සිතන්න තෑගි දිනන්න 

37.  මතින් සිසුන් ගලා ගනිමු  

38. වෑම සිසුසලකුට ම ලිපි සගොනුලක්  

39. CCTV 

40. අලුත් පිබිදීමක්  

  

 

(වේභහි එන නම්  ගම් සිඹල්ර භනඃහල්පිත ඹ.) 
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අප්රමාණ කටුක අත්දැකීම් විඳ සේසව අ්යාපන අරමුණු 

සලනුසලන් කැප සලමින්, පාවල් ද දරුලන්සේ දෑව් පාදන්නට 

සලර දරන, පාව බගැන්වීම වඳශා නිර්මාණාත්මක ශා 

ඵදායී උපායමාර්ග භාවිත කරන විදුශල්පතිලරුන්, පාවල් 

නායකයින් ශා ගුරුභලතුන් ශට සම් සපොත සගෞරලසයන් 

පිළිගන්ලමු. 
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1. කාසි සවොයමු ඉතිරි කරමු 
 
එවයවේනදා ජීවේන ඳාඹ රු හයගන්නා වේදභාපිඹන්වේ  දරුන්වේගන් භන්විත නඳ ඳාර 
නගයඹට තයභ්  මටඳ එවේවනා ජානප්රිඹ වේනොව ප්රිඹභනාඳ වේනොන ඳාල් ගණඹට නඹනා වකි. 
සිසුන් ජීනා න ඳරියඹ ඔවුන්වේ  නධයඹන හටයුතුරට වඹ්  වේනොව නතය වේඵොවේව  
වේදවේන්  ඳාල් හාරවේඹන් ඳසු වේදභවුපිඹන් හයන රැකිඹාට ම්ඵන්ධ වව. නධයඹන 
හටයුතුර දී ද් තා වේඳන්වීභට නවේඳොවේවොනා න  ඳාල් නධිඹ නන් හයන සිසුන්ට ්ඹි 
රැකිඹා්  වේව  ආයම්බ කිරීභට ෑවේවන මුදර්  වේොඹා ගැීමභට වේනොවැකි වීභ ාභානය 
තනානාඹකි. ස නිා ඔවුන් රැකිඹා වියහිතයින් ඵට ඳනා වීභ ඳාවේරහි නනාගතඹට වේභන් භ 
ඳාර නට ්රජාාට ද නහිතහය නන්දමින් ඵරඳාන ගැටු ්  වී ඇත. 
 
දරුන් තුශ ඉතිරි කිරීවේම් පුරුද්ද ර්ධනඹ කිරීභ වා නනාගතඹ ම්ඵන්ධ ඉවශ ජීන නවේද් ා 
ඇති කිරීභ වා ැඩටවන්  ක්රිඹානාභහ කිරීභ ඉතා නලය හාර්ඹඹ්  ඵ භට ැටහුවේන් එභ 
ජානතා විවයන නඳභණ දු්  ගැවැට භා වට නියතුරු  නන්නට දකින්නට රැවේඵන ඵැවිනි. 
එවේභන් භ විදුවල්ඳතියවේඹකු ලවේඹන් භාවේගන් භාජාඹ නවේද් ා හයන ගකීභ ද ඉු  විඹ යුතු 
ඵ භා  දැඩි  විල්ා හශ ඵැවිනි.  
 
ෑභ සිසුවේකුට භ ඳාර වැය ඹන විට ඹම් ්ඹි රැකිඹා්   ඇයඹිභට වේව  උ් නධයාඳන 
නලයතා වා ්රභාණනා මුදර්  ඵැිකු ගිණුභහ ඉතිරි කිරීභ වා ඔවුන්ට නථ්ා රා දීභ 
භාවේ  නයමුණ විඹ. ් ෂුද්ර ආර්ිකහ නයාඹට නනු ඳාර තුශ භ ධන උනාඳාදන රභඹ්  ්ථාඳනඹ 
හය එභිනන් නබයන්තය ්රජාා වට වේඵදී ඹන රාබඹ නැත ආවේඹ ජානඹ කිරීවේම් රභවේශදඹ 
ඩානා සුදුසු න ඵ භා ටවා ගතිමි.  
 
ස නනු ්ඹි නි්ඳාදන න වේරවිඹ වා බාණ්ඩ වේශ ගනුවේදනු රභඹ්  ායඹහට ය්  
ඳැැනාවීභ වා භා විසින් හ ් හය ගනා යාඳෘති වේඹ ජානා ඳාවේල් හශභනාහයණ 
හණ්ඩාඹවේම් වා ගුරු භණ්ඩරවේ  විභසුභට ඉවයරිඳනා හවේශමි. භාවේ  වේඹ ජානාට හවුරුනා එහඟ 
ව නතය ඊට වේදභවුපිඹන් ඇතුුල ්රජාාවේශ වාඹ ද රඵා ගැීමභ පිළිඵ ැදගනා නදව් භතු විඹ. 
වේදභවුපිඹන් ද හැා සිසුන්වේ  නනාගතඹ උවේදා ඉතුරුම් ්රර්ධනඹ කිරිවේම් නලයතා 
ඳැවැවයයක වේහොට ස පිළිඵ හතිහා්  ඇති හවේශමි. වේදභවුපිඹන් තුළින් භතු  ආවේශ භා විසින් 
හ් හශ වේඹ ජානාට භාන නදවකි.   
 
ස නනු ඳාවේල් න යාඳෘතිඹ ඳවත වන් ඳරිවය ක්රිඹානාභහ හයන්නට නඳට වැකි විඹ. 
 

 ඳාල් භූමිඹ තු න් හය 3හ ඳභණ වේහොට්  එළි-වේඳවේවළි වේහොට ියම් ැහසීභ 

 වේගතු ගා ආයම්බ කිරීභ වා සිසුන් ස වා වේඹොමු කිරීභට නලය දැනුභ  කුරතා වා 
හාරඹ රඵා දීභට හටයුතු කිරීභ 

 වේගතු ගාවේන් රඵන න්ැන්න විකුණා ඳාරට ආදාඹභ්  රඵා ගැීමභ වා ඳාර 
තුශ වේශ වේඳොශ්  හ් කිරීභ 

 වේභභ වේශ ල්පිර ඳැැනාවීභ පිළිඵ ැරසුම් වා හාරටවන් හ් කිරීභ 

 සිසුන්වේ  නිවේ්යකන් රැවේගන එන එශුල  ඳරතුරු  විවිධ ආවාය ඳාන ර්ග  නනාහම් 
බාණ්ඩ ආවයඹ විකිණීභ වා එභ වේශ වේඳොර තුශ නථ්ා ශා දීභ  

 ෑභ සිසුවේකු වේනුවේන් භ ඵැිකු ගිණුභ්  ආයම්බ හය ඳාල් ල්පිවේරහි රාබඹ එහි 
තැම්ඳනා කිරීභට හටයුතු කිරීභ 

 වේගනාවේතන් රඵා ගන්නා වේඵ ග විකිණීවේභන් රඵන ආදාඹභ වා වේම් වා රැවේඵන 
ඳරිතයාග විනිවිද නයුරින් සිසු ගිණුම්ර තැම්ඳනා කිරීභ වා ඹාන්රණඹ්  ැහසීභ 
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වේම් වයවා වේශවේඳොශහ ්රාවේඹ ගිහ ක්රිඹාහාරීනාඹ සිසුන්ට නවේඵ ධ හයවීභ  වේගතු ගා 
වා සිසුන් වේඹොමු හයවීභ ැනි හටයුතු වා නිපුණතා ිර්ධනඹ වේභන් භ හයයකහ ගණිත 
ිහල්ඳ  බාා වැකිඹා ිර්ධනඹ දරුන් තුශ ඇති හයලීභ වා ඳාල් භූමිඹ පරදායී  බාවිතඹ 
වේභභ යාඳෘතිවේඹන් ා් ානා හය ගනා නභතය ාසි වේර වැඳින්විඹ වැකි ඹ.  
 
ඳාවේල් ගුණානාභහ නධයාඳනඹ වා නතයලය ඳවසුහම් වා උඳහයණ ඳඹා ගැීමභට ද 
වේභභගින් රැවේඵන්වේන් භවනා නනාැරකි. 
 
 
 
සිසුන්වේ  ඵැිකු ගිණුම් තුශ එහතු 
න මුදල් වා වේඳොලී හිමි වීභ 
පිළිඵ දැනුනා කිරීවේභන් ඉතුරුම් 
පිළිඵ වේදභවුපිඹ ආහල්ඳ ඉවශ 
දැමටභට වැකි වුණි. එඹ ඳාල් ්රජාා 
ිර්ධනඹ උවේදා සිදු හශ විලාර 
භැවයවනා වීභහ ්රතිපරඹකි. වේභඹ 
වේඵොවේව  වේදභවුපිඹන් හයරය ඉතුරුම් 
තයහය ගැීමභට වේඳොරමන වේවේතු 
ාධහඹ්  වී වභාය ඹ. 

 
2 ර්ගවේ  ඳාර්  න  නඳවේ  
ඳාවේරන් 11 වේරේණිවේඹන් ඳසු  
නි් භ ඹන දරුන්වේ  උ් 
නධයාඳනඹ වා වේව  වේනඹම්  
ෘනාතීඹ පුහුණු්  වා විඹදම් 
කිරීභට වේව  නු භ තයමින් ්ඹි 
රැකිඹා්  වේව  යාඳායඹ්  
වේනුවේන් ආවේඹ ජානඹ වා 
වේභභ ඉතුරුම් මුදර වේඵවේවවින් 
ඉවල් හය ගත වැකිඹ. ෑභ 
සිසුවේකු භ 11 වේරේණිවේ  
නධයාඳනඹ නන් හයන විට නභ 
ලවේඹන් රු.50 000හ මුදර්  
හිත  ඉතුරුම් ගිණුභහට හිමිහම් 
කිඹන ඵ විදුවල්ඳති වේර භා වට 
විල්ාවේඹන් කි වැකි ඹ.  
 

 

 

(නනුයාධපුය නධයාඳන හරාඳවේ  

භවභාන්හඩර විදයාරඹ  හැකියා හරාඳවේ  නු නාගන්තිරිඹාගභ විදයාරඹ ව ගම්ඳව හරාඳවේ   

ැයකහඩමුල්ර විදයාරවේ  ක්රිඹානාභහ යවාය ඇසුවේයනි) 
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2. දිදුන ගුරු තරු 
 
 

ද්  උවේද් 7.30 ඳහුවේරා දුවේගන දුවේගන ඇවිනා හාර්ඹාරඹට ඇතුුල වේද්දී ඉවේන හා 
ගුරුතුමිඹවේ  වේදන් වේඹොමු වුවේණ් විදුවල්ඳතිතුමිඹ වා ගුරු නිාු  බාය ිර්ධන වහාය 
භිජුරා වේභනවිඹ නතය ඇති වු හතා ඵවහට. 
 
 “නවේන් භන්දා ර් ගුරු නනාන් වේඳොවේනා ැඩිවේඹන් භ තිවේඹන්වේන් යතු ඳාටින් යකඹැවුණු 
නම්  වැභදා භ ඳැමිණිභට ඩා වේනොඳැමිණි ගුරුරු ගණන ැඩියි” 
 “භභනා වේම් හල්ඳනා හයන්වේන සහ භ තභයි. ගුරුරුන්වේ  නිාු  නු  හය ගන්න 
වේවො රභඹ්  වදා ගන්න නනෑ .” 
 
විදුවල්ඳතිතුමිඹ  භිජුරා වේභනවිඹට වේදන පිළිතුය ඉවේන හා ගුරුතුමිඹට ඇහුණා. වේඳයරු 7.30ට 
ගැහු යතු ඉයට ඹටින් සිඹ නනාන වේඹද ඉවේන හා ගුරුතුමිඹ විවේශහාගායඹට ගිවේ  තයභහ සිනා 
වේශදනාකින්. „භා නතිනුනා වුවේණ් ැරැද්ද් . මටට ඳව්ේේ හදානා භභ ්රභාද වේරා එන්වේන නෑ. 
නිාු  ගන්න එහනා නු  හය ගන්න නවේන. නපි ශඟට සිද තය වේවොඹා එන පුිචි දරුන්වේ  
හාරඹ නඳවේනා ඹන එහ වේවො වේදඹ්  වේනවේයි‟. ඉවේන හා ගුරුතුමිඹ මුයකන් භ තභන්වේ  
ැරැද්ද වදා ගන්න තයවේ  භ හිතට ගනාතා. „ඳාවේල් වැභ ගුරුරිඹ්  භ වයනඳතා ඳාල් වේගන්ා 
ගන්න රභඹ්  වදන්න නනෑ‟ ඹනුවේන් සිතා ඇඹ න යාඳෘතිඹ්  ගැන හල්ඳනා හශා. 
 
වැභදාභ වට වට ගුරු ඳැමිණිවේම් වේල්ානඹ නිරී් ණඹ හයමින් වේභොන වේභොනවේද  
වේඳොතහ ටවන් හය ගන්න වැටි ද ් ගාණ්  ති්වේේ ඵරාවේගන හිටිඹ භිජුරා වේභනවිඹ 
ඉවේන හා ගුරුතුමිඹවේගන් ස ගැන ඇහුා. 
 
“ත ටිහ දකින් ඵරන්නවේහො භිජුරා ඔඹාටනා පුදුභ හිවේතයි” ඉවේන හා ගුරුතුමිඹ උනාතය 
දුන්වේන එවේවභයි. 
 
ඊශඟ භාවේ  මුල් භ තිවේ  උදෑන ්රධාන රැ්වීභ වේනදාට ඩා වේභොහ් වේද  විවේලේනාඹ්  
තිවේඹනා කිඹරා ගුරු සිසු වැවේභ ට භ දැනුවේණ් ඳද් හම් ැනි ඹභ්  වේම්ඹ්  උඩ තිඹරා 
තිබුණ නිා යි. ආගමිහ තානායකන් ඳ්වේේ වේශවයහාට ආවේශ ඉවේන හා ගුරුතුමිඹ යි. ඇඹ 
විදුවල්ඳතිතුමිඹටනා වේශවයහාට ආයාධනා  හශා. හාරඹ්  ති්වේේ ඳාවේල් තිබුණ ගැටු හට 
පිළිතුය්  විවයඹට ඇඹ ආයම්බ හශ යාඳෘතිවේ  ්බාඹ ඳැවැවයයක හශ ඉවේන හා ගුරුරිඹ වේඳය 
භාඹ තුශ ඳාරට වයනඳතා භ  උදවේඹන් භ ඳැමිණි ගුරුබතුන් ඳ් වේදවේනකුවේ  නම් නිවේශදනඹ 
හය ඔවුන්ට විදුවල්ඳතිතුමිඹ නතින් තරු ඳැශැන්දුා යතු  වේහොශ  නිල්  හව ව දම් ඹන 
ඳාටයකන් යුතු ස තරු භැද පිළිවේළින් 1  2  3  4 ව 5 ටවන් හය තිබුණා. රැ්වීවේම් හිටිඹ 
ගුරුරු වැවේභ භ පුදුභවේඹන් වා තුටින් ස වේද ඵරා සිටිඹා. විදුවල්ඳතිනිඹ ඉවේන හා මි්වේ  
යාඳෘතිඹ නගඹ හශා. ෑභ භාඹහ භ වේම් ඇගයීභ ගුරුරුන්ට වේදන්නට විදුවල්ඳතිනිඹ හැභති 
වුණා.  
 
යාඳෘතිවේ  ටිනා භ නිගඹ වැවේභ භ දැ් වේ්  ව පිටවිභ නනාන් හයන්න හාර්ඹාරඹට ආ 
වේරාවේශ නනාන් වේල්ානඹ තඵන වේම්ඹට ඉවළින් වේවොභ ඳැමිණිභට තයාග රැබ ගුරුතුමිඹ 

ඡාඹාරඳඹහ හිනා වේවී ඉන්නා. ඊට ඹටින් ‘සම් මාවසව සුවිසේෂී ගුරුතරුල මමයි’ ඹනුවේන් 

ටවන් වේරා තිබුණා. ස ද ස විවයඹට නිභා වුණනා එඹ ඳාවේල් වැයවුම් ර් යඹ්  වේශවි 
කිඹරා හවුරුනා හිතුවේශ නෑ. සිඹු  ගුරුබතුන් උවේද් 7.30ට හයකන් ඳාරට ආා. නතයලය භ 
වේද්හට වැය නභතය  නිාු ්  ගැීමභ ගැන වැවේභ භ වේදතුන් ඳාය්  හිතුා 

 
(වේව භාගභ හරාඳවේ  ෑතය හනි්ඨ විදයාරවේ  ක්රිඹානාභහ විශි්ට යවායඹ්  ඇසුවේයනි) 
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3. දත් රැකගන්න පාවල් එන්න 
 
 
“දරුන්වේ  දන්ත වේ ායඹ ගැන නවේද විවේලේ නධානඹ වේඹොමු විඹ යුතුයි. විවේලේවේඹන් භ වේම් 
වේ  ්රවේද්ලඹහ වේවේන ජානතා දන්ත වේ ාය ම්ඵන්ධ ගැටු  යාශිඹකින් ීඩඩා විඳිනා. 
දරුන්ට වේම් ම්ඵන්ධ  කිඹා වේදන්න වේදභාපිඹන්ට දැනුභ්  නෑ. ඉතින්  සිසුන්වේ  දනා ටිහ 
ර්නට තිඹාගන්න ගුරුරු විවයඹට නපිට වේරොකු හාර්ඹඹ්  හයන්න තිවේඹනා” 

 
්රාථමිහ ඳාරහ ගුරු රැ්වීවේම් දී සිසුන්වේ  වේ ායඹ වා වේවො පුරුදු පිළිඵ  ඳතින ගැටු  
නයඵඹා විදුවල්ඳතියඹා නදව ්දැ් වීභ හවේශේ එවේර ඹ. 
 
සිසුන් වේඵොවේව  නථ්ාර දී දනා හැ් කුවේභන් ීඩඩා විඳින ඵ දන්නා ආරාර්ඹ භණ්ඩරඹ එභ 
නදව  නනුභත හවේශේ දනා වේය ග දරුන්වේ  ඉවේගනුම්-ඉගැන්වීම් ක්රිඹායකඹට ද ඵාධා්  වී ඇති 
ඵැවිනි. එවේවයින් ආරාර්ඹ භණ්ඩරඹ භඟ දරුන්වේ  දන්ත වේ ාය ඹවඳනා තනානාඹට 
ඳනාහය ගැීමභට හතිහාත්  වේගොඩනැගීභට විදුවල්ඳතිතුභා හල්ඳනා හයන්නට විඹ. 
 
වේභභ ාහච්ඡාවේශ දී එ්  ගුරුරිඹහ ඳැසුවේශ දරුන් ශඟට වේගන  වේඳොනා ඵැයකවේම් දී ඵහුතය 
දරුන්වේ  මුාඹ දුර්ගන්ධවේඹන් යු් ත වීභ තභ නනාදැකීභ ඵ යි. එවේභන් භ ආරාර්ඹ භණ්ඩරවේ  
වේඵොවේව  වේදනාවේ  ද නදව් තුළින් විදුවල්ඳතිතුභා වට ැටහී ගිවේ  ඵහුතය දරුන් පිරි්  දනා 
වේනොභවයන ඵ යි.   
 
දුගී දුදඳනාහමින් ඳභණ්  වේනො නිසි නධයාඳනඹ්  වේනොරද නයණබාඹකින් ද යුතු ්රවේද්ලවේ  
වේදභවුපිඹන්වේ  දරුන් වේභභ ගැටු වේන් මුදා ගන්නට ඉ් භනින් දන්ත වේ ාය 
ැඩටවන්  ඳාර තුශ ක්රිඹානාභහ කිරීවේම් නලයතා විදුවල්ඳතිතුභා වට දැඩි  දැවේනන්නට 
විඹ. ඳසු වයන භ ්රාවේද්ශීඹ දන්ත චිකිනාහරිඹ වමු ව විදුවල්ඳතිතුභා විසින් දන්ත වේ ාය 
ම්ඵන්ධවේඹන් ඳාවේල් සිසුන් ඳභණ්  වේනො වේදභාපිඹන් ද දැනුනා කිරීභට ැඩටවන්  
ැරසුම් හයන රදී. ස නනු වේන්හය ගනා වයනඹහ ැඩටවන ක්රිඹාට නැිවිණ. 
 
වේදභාපිඹන්  දරුන් වේභන් භ ආරාර්ඹ භණ්ඩරඹ ද වබාගි ව වේභභ ැඩටවන තුශ නිැයවය  
දනා භැවයභ හශ යුතු ආහායඹනා  දනා භැදීවේම් දී ැරකිඹ යුතු හරුණු වා දනා භැවයභ සිදු හශ යුතු 
න්ථා පිළිඵනා ඳැවැවයයක හය දීභ සිදු විඹ. මටට නභතය  දනාර භැයකඹම් විවේලේ ු ණු තුය 
භිනන් ඉනා න ඵ දන්ත චිකිනාහරිඹ ඳැවැවයයක හය දුන්නා ඹ.  
 
 
දැනුනා කිරීභ නානවේ  එහඟතාහට ඳැමිණිවේ  ඳාර තුශ වයනඳතා භ සිසුන්ට දනා භැදීභ 
වා න්ථා රා දීභ සුදුසු ඵට යි. ස නනු තිවේ  මුල් වයන වතය තුශ උදෑන 
ආවායවේඹන් ඳසු දනා භැදීභ සිදු හශ යුතු ඵනා සිකුයාදා වයනවේ  වේහොශ හැ ඳානවේඹන් 
නනතුරු ු ණු තුවේයන් හට වේේදීභ හශ යුතු ඵටනා තියණඹ වේහරිණි.  
 
එභ තීයණඹ ක්රිඹානාභහ වීභනා භඟ භ ඳන්ති හාභය තුශ ඉවේගනුම් උඳහයණරට නභතය  
නපූරු බාණ්ඩ හට්ටරඹ්  ද එහතු විඹ. එභ බාණ්ඩ හට්ටරඹ දනාබුරුසු  දන්තාවේල්ඳ  දනා කුු   
වේහ දඳ වා ු ණු හැට වේඵ තරඹකින් භන්විත විඹ.  
 

වයනඳතා මිනිනාතු 10හ හාරඹ්  දනා භැදීභ වා වේන් කිරීභට පිඹය ගැනුණි. වයන  ති  භා 
වේගවී ඹද්දී දරුන් තුශ දනා භැදීභට තිබ නරුචිඹ නි් භ ගිඹ නතය මුා වේ ාය වේවො භට්ටභහ 
ඳනාා ගැීමභට වැකිඹා රැබුණි. එඳභණ්  වේනො දනා භැදීවේම් පුරුද්ද ඳාවේරන් නිට ද 
ඳැමිණි නතය වේදභවුපිඹන් ද වයනහට වේදය්  දනා භැදීභට හුරු හයවීභට දරුවේ  උනන්දු වව.   
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තභ ිහල්ඳඹ්  භත ඇයඹි දනා භැදීභ වා ු ණු තුවේයන් හට වේේදීවේම් යාඳෘතිඹ පුයා ය 
ඳව්  ති්වේේ ක්රිඹානාභහ වීභ භිනන් ්රවේද්ලවේ  ජානතාවේ  මුා වේ ායඹ ද ආය් ා වීභ තභ 
වයවිවේ  රද සුවිවේලේෂි ජාඹග්රවණඹ්  ඵැශ ඳාර පිළිඵ නතීතාර්ජානඹහ නියත වේමින් තභ 
වයනවේඳොත නතට ගනා විදුවල්ඳතිතුභාට වැඟී ගිවේ  ඹ. ඔහු එහි යකඹන්නට ගනාවේනා තභාවේ  හැඳවීභ 
තභා විසින් භ ඇගයීභට ර් කිරීවේම් ටවනකි. 

“වේභභ ටවන තඵන වේභොවේවොවේනා භාවේ  වේනතගින් හන්ුල ියදු ැවේටන්වේන් කුඩා හර සිට භ දනා 
භැදීභට භැළිහභ්  දැ් වු භාවේ  දරුා ද මටට ය ඳවහට වේඳය වේම් දනා භැදීවේම් ආදර්ලන 
ක්රිඹායකඹ දැකීභ නිා එඹ නනුහයණඹ කිරීවේභන් ඳසු ඉතා හැභැනාවේතන් දනා භැදීභට හුරු වීභ 
නිා යි. බුදුයජාාණන් වන්වේේ දාශ „ඳයනාථි ඳටිඳජ්ජාථ‟ එනම් zඳයාර්ථඹ පිණි වැසිවේයවුZ ඹන 
බුදු දන සිහි න විට භාවට දැවේනන්වේන් භා ද ආරාර්ඹ භණ්ඩරඹ ද ස බුදු දනට නනත ව ඵ 
යි. නඳ හයන ඹවඳනා දෑ තුළින් ඹවඳනා ්රතිපර භ රැවේඵන ඵ තය වේර භ ැටහී ගිවේ  දැන් 4 
වේරේණිවේ  ඉවේගනුභ රඵන භාවේ  දරුා ද නනාගතවේ  දන්ත දදයයවේඹකු න ඵට 
ගුරුතුමිඹ වමුවේහි කිය වඬ ඳන්ති හාභයවේඹන් ඇසුණු විට යි.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(හැකියා හරාඳවේ  

නු නාගන්තිරිඹාගභ විදයාරවේ  ක්රිඹානාභහ විශි්ට යවායඹ්  ඇසුවේයනි) 
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4. නායකත්ලයට සපර මං 
 
 

භාවේ  නන් සිකුයාදා වයන  ගුරු භණ්ඩර රැ්විවේම් දී විදුවල්ඳති විසින් ඉවයරිඳනා හශ න 
වේඹ ජානාවේන් ගුරුරු භවිතඹට ඳනා වව. 
 
“භභ වේම් ඳාවේල් විදුවල්ඳති වුනනා වේම් තනතුවේර් තිවේඹන ඵය  ගකීම් ගුරුරුන්ටනා දැවේනන්න 
නවේන්. වේම් ඳාවේල් නාඹහඹා භභ විතය්  වේනවේභයි. ගුරුරුනා නාඹහවේඹො. ඉතින් භි 
ගුරුරුන්වේ  නාඹහනාඹට න්ථා රා වේදන්න තීයණඹ හශා. රඵන තිවේ  ඉන් භභ 
වැභ ගුරුයවේඹ් ට භ ගකීභ රැවේඵන විවයඹට ඳාවේල් ඳරිඳාරනඹ ම්ඵන්ධ ගකීම් තිඹහට 
ඳයනා වේරො  ටවවේනන්. භභ වේම් ම්ඵන්ධ  වේහොට්ඨා නධයාඳන හාර්ඹාරඹනා දැනුනා 
හශා. ඳාවේල් විදුවල්ඳති විවයඹට හිතර නලය න්ථාර තීයණ ගැීමභනා එභ ගුරුයඹාවේග 
ගකීභ් . භා ඉල්රා සිටින්වේන් ගැටු  භතු න නථ්ාන්හි දී වැකිතා්  තනි භ හල්ඳනා 
හයරා නිැයවය භ තීයණඹ නයගන්න කිඹර යි” 
 
විදුවල්ඳති විසින් ගකීම් ඳයන ගුරුරුන් ම්ඵන්ධ  වේල්ානඹ්  ්රදර්ලනඹ හයන්නට ද 
හටයුතු හශ නතය ඊශඟ තිවේ  න්දා වයනවේ  දී විදුවල්ඳති විසින් නාඹහනාඹට නදාශ ගකීම් 
ඳැරීභ පිළිඵ  වේරො  ටවවේන් වන් වවේ  වේභවේේ ඹ. 

තිවේ  නානවේ  තභ හාර්ඹඹ පිළිඵද වේහටි ාර්තා්  ගුරුරිඹ විසින් විදුවල්ඳති වේත 
රඵා වේදනු රැබීඹ. එහි ඇඹ විසින් රැබ ්රතිරාබ වේභවේර වන් හය තිබුණි. 

 ාභානය ගුරු ිර්ධන ැඩටවනහට ඩා ්රාවේඹ ගිහ ලවේඹන් ඳාල් 
නාඹහනාවේ  දදනිහ යාජාහාරී ඉු කිරීභ පිළිඵ නනාදැකීම් රඵා ගැීමභ 

 ඳාර පිළිඵ  භනා නවේඵ ධඹ්  රඵා ගැනිභට වැකි වීභ 

 ගුරුරුන්වේ  සුබාධනඹ වේනුවේන් හශ යුතු විවේලේෂිත හාර්ඹඹන් පිළිඵ නදව ්
ඉ්භතු වීභ 

 නවේනකුනා ගුරුරුන් භඟ භනා ඵතා්  ඳනාා ගනිමින් ගුරුරුන්වේ  වාඹ තභ 
හාර්ඹඹට රඵා ගැනිවේම් වැකිඹා වයයුණු වීභ 

 හාර්ඹාර හශභනාහයණ හටයුතු පිළිඵ  ඳැවැවයයක නවේඵ ධඹ්  ඇති වීභ 

 ඳාල් හශභනාහයණඹට නදාශ රරවේල්ා  උඳවේද් ිග්රව ව යකපි වේල්ාන 
ඳරිශීරනඹට ැඩි නථ්ා හිමි වීභ භිනන් ඳරිඳාරනවේ  ගකීම් පිළිඵ ටවා ගැීමභ 

 
වේඵොවේව  ගුරුරුන් ඳාවේල් නාඹහනාඹ වේගන හටයුතු කිරිවේභන් රනා නනාදැකිම් තභ ජිවිතඹට 
ඉතා ැදගනා න ඵ තභ ාර්තාවේන් ද් ා තිබුණි. වේම් නයුරින් ඳාවේල් සිඹු  ගුරුරුන්ට 
තිඹහට ඳාවේල් නාඹහනාඹ ම්ඵන්ධ ගකීම් දැරීභට නහාල ැරසුණු නතය එභ න්ථාවේශ 
දී භවය ගුරුරුන් ඳාවේල් භතු න ඹම් ඹම් ගැටු රට ඩානා නිර්භාණශීලී වින්ම් වේඹ ජානා 
හය තිියණි.  
 
(පින්නර ජාාතිහ ඳාවේල්  තඹුනාවේනාගභ හරාඳවේ  වේතල්හිරිඹා හනි්ඨ විදයාරවේ  ව නිවිතිගර 
හරාඳවේ  වේදල්ර භවා විදයාරවේ  ක්රිඹානාභහ යවාය ඇසුවේයන් ඹ.) 

ජානාරි 13 න්දා: 
ැරසුම් හයගනා ඳරිවය නද වයන සිට වේභභ තිඹ වා නඹනා තිරහයනාන ගුරු භවනාමිඹට 
භා විසින් රඵා වය ඇති රැයි්තුවේශ නභතය යාජාහාරී ඉු කිරීභට ඳයමි. භභ යාජාහාරී 
නධී් ණඹ හයමි. තිඹ නානවේ  නදාශ ගුරුබතා විසින් ඇඹ වේභභ ගකීම් දැරීභ 
නිා රඵාගනා හශභනාහයණ වැකිඹා පිළිඵ වේහටි ාර්තා්  භා වේත රඵා වයඹ යුතු 
වේශ.  
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5. ශැඩත උයසනන් ශැඩ ව පාව 
 
 
 

ඳැති මුහුණනා වේගඩ්  තිවේඵන  
ශීර් ගණනකුනා තිවේඵන  
ඉවශ ඉන් ඵරන හරට  
ැරැභ්කුනා වේභහි වය්න  
ත්රිභාණ වඩතරඹ කිඹා ගුරුතුමට කිශා. 
 
 
ෘනාතඹ වේනොවේඹකුනා ත්රිවේහ ණ 
වතරැ් විවයවට වය්න 
ඳවේකින් රතුයස්ර වේදහ්  
ඇතුශත භල් ඳානාතිඹ්  
ද්විභාන වැඩතර ටිහ නපි වන්නාගනාතා 
 
 
වේනොභැකී ඹන හදානා  
ගණිත දැනුභ ැඩි හයන  
නපි වැවේභ භ ආහයන  
උඹන්  තැනුණා 
 
 
තයව ගිඹනා ගුරුතුමටට 
කිසිවිට නෑ රිදුවේණ් සිත  
ඳසු වයන ඈ හිනාවේරා  
එන්න කිශ භවුපිඹන්ට 
 
 
වේදභවුපිවේඹ  එහතු වේරා 
එළිභවවේන් හතා හශා 
දසින් ද භ ටිහ ටිහ 
ගණිත උඹන ඳවශ වුණා  
 
 
සියකන්ඩවේර් ඳැති කීඹද 
ඝනහඹහට මුුල කිඹද 
දාය වේදොශව ඝනහවේඹ වැටි 
එහ ඳායට නපි කිශා 
 
 
ද්විභාන වැඩතර ත්රිභාණ විවයඹට 
කිශනා නෑවේන් වේනාරුවේණ නඳ වට 
දකිනා තුරු ස එහ එහ වැඩ ටිහ 
ගණිත උඹවේන පිරිඹත ැවය ැඩ වේනහ 
 
 
 

 (වේවොයණ හරාඳවේ  ගුරුවේගොඩ හනි්ඨ 
විදයාරවේ  වා වේඳොවේරොන්නරු හරාඳවේ  
වේඳොකුණුගර ්රාථමිහ විදයාරවේ  හ් හය 
ඇති ගණිත උඹන් ඇසුවේයනි) 
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6. සපත්සතන් - සපොත්තට 
 

 
රඳාහිනි භැවයරිඹහ ඳැැනාවේන ාහච්ඡා භණ්ඩරඹකි. ැඩටවන වේභවේවඹන්වේන් 
ආයුර්වේශද විල් විදයාරඹහ හිකහාරාර්ඹයවේඹකි. ඳාරහ විදයා විඹ බාය ගුරුතුමිඹ භඟ එභ 
ඳාවේරහි සිසුහු වේදවේදවේන්  ාහච්ඡා භණ්ඩඳවේ  නසුන් වේගන සිටිති.  
 
හිකහාරාර්ඹ :- නද නපි “වේඳනාවේතන් - වේඳොනාතට” වේද්ශීඹ දදය ්රතිහාය පිළිඵ 
ැඩටවවේනන් වේභභ ථ්ානඹට හැා තිවේඵන්වේන් නඳට වමු ව සුවිවේලේෂී ඳාර්  නිවේඹ ජානඹ 
හයන පිරි් . එභ ඳාර සුවිවේලේෂි න්වේන් එහි ථ්ාඳනඹ වේහොට ඳනාා වේගන ඹන ආයුර්වේශද 
්රතිහාය සහහඹ නිා. වේභභ ාහච්ඡාට වබාගි වේනා තඹුනාවේනාගභ භවවේන් විදයාරවේ  
විදයා විඹ බාය ආරාරිණිඹ ව එභ ඳාවේල් ඳනාාවේගන ඹන ආයුර්වේශද සහහවේ  බාඳති වා 
වේල්හම් ධුය දයන ශියයින්.  
 
ඔඵ සිඹු  වේදනා ාදයවේඹන් පිළිගන්නා  ආයුවේඵ න් ! 
 
නඳ යවේට් නඳට භ ආවේශණිහ වුණු ඉතා වයගු ඉතිවාඹහට උරුභහම් කිඹන දදය රභඹ්  
තිවේඹනා. නමුනා නද න විට නපි ඵටහිය  දදය රභඹට වැඩ ගැහිරා නන්. එැනි 
හානුහ නගයවේඹන් දුය ්ව දුහ්ය ්රවේද්ලඹහ ඳාරහ ගුරුරුන් වා දරුන් එ්   වේද්ශීඹ 
දදය රභඹට ්රතිහාය කිරීභ වා ඳනාාවේගන ඹන ආයුර්වේශද සහහඹ නගඹ කිරීභ්  
වේරනා එඹ නවේනකුනා ඳාල් වා ආඹතනරට ආදර්ලඹ්  වේර යටට භ වේඳන්වීභටනා නපි වේම් 
පිරි හැවේශා. මුයකන් භ නපි වේම් හටයුතුරට නතහිත වේදන භඟ වේඳන්න ගුරුතුමිඹවේගන් 
නවමු වේම් හටයුනාත ආයම්බ වුවේණ් වේහොවේවොභද කිඹරා. 
 
ගුරුතුමිඹ :-  නවේද ඳාර ඉතා දු්හය ්රවේද්ලඹහ පිහිටරා තිවේඹන්වේන්. වේදභවුපිඹන් 
වේඵොවේවොභඹ්  වේගොවිතැන් හටයුතු හයරයි ජීනා වේන්වේන්. වේඳ ණ ඌනතා රැකින් දරුන් 
පිඩා විඳිනා. නිතය ඳාවේල් දී නනිඳ න දරුන්ට වේදන්වේන් ඳැනවේඩ ල් වේඳනාත්  විතයයි. 
නමුනා ආයුර්වේශදවේ  වන් වේඵොවේව  ඖධ ර්ග නවේද ්රවේද්ලර සුරඵ යි. ස වේ  භ 
දරුන්වේග වේගල්ර ැඩිහිටිඹන්ට සිිවර වේඵවේවනා ගැන වේවො විල්ාඹ්  තිවේඹනා. ස නිා 
භ වේභැනි ආයුර්වේශද සහහඹ්  ඳාවේල් පිහිු න්න හටයුතු හශා.  
 
හිකහාරාර්ඹ :- වේභභ හාර්ඹඹ ාර්ථහ  සිදු කිරීභ වා කුභන ක්රිඹාහායහම් ද ඳාල් 
භට්ටවේභන් බාවිත හවේශේ? 
 
ගුරුතුමිඹ :- නඳට සුදුසු ථ්ානඹ්  ඳඹා ගැීමවේම් දීනා නඳ බාවිත හවේශේ වේද්ශීඹ ිහල්ඳඹ් . හු  
භැටි ගවරා වදපු පුිචි වේගඹ් . වේද්ශිඹ නිග ර් ණ සිඹල්ර භ සවේහ ඇතුශනා හයරා ගුරුරුන් 
වා සිසුන් විසින් භ වේගොඩනැගුා. නපි ඔසු ඳැන් යාඳෘතිඹ්  ආයම්බ හශා. එයින් ඳාවේල් භ 
සිසුන්ට වයනඳතා ඔසු ඳැන් ඳඹා දුන්නා. වේම් ැවේේට වේදභාපිඹන් සිඹු  වේදනා භ ඳාවේවේ ම්ඵන්ධ 
වුණා. ඔසු ඳැන් යාඳෘතිඹ ඉ් භනින් ජානප්රිඹ වුණා. ඳාවේල් සිඹු  උනාර දීනා නපි වේදන්වේන් 
ඔසු ඳැන්. නපි වේද්ශීඹ දදය නභාතයිලඹටනා  ආයුර්වේශද වේදඳාර්තවේම්න්තුටනා වේම් 
ැඩපිළිවේශ ගැන දැනුනා හශා. ඔවුන් නඳට ඖධ ර්ග වේ  භ වේහොශ හැ වදන 
උඳහයණනා රඵා දුන්නා. වේම් නිා නපි ්රජාාට ඳවසු මිරට නවේරවි හශ වැකි ඳරිවය වේහොශ හැ 
හ් කිරීභ ආයම්බ හශා. වේම් සිඹු  වේද් නිා ඳාර ්රජාා නතයට ගිඹා.  
 
හතිහාරාර්ඹ :- භා ඊශඟට වැවේයන්වේන් ඔඵ ඳාවේල් පිහිු ා වේගන තිවේඵන ආයුර්වේශද සහහවේ  
බාඳති වේත. ඔහු නමින් රුන්. රුන් නඳට කිඹන්න වේම් ආයුර්වේශද ැඩටවනට සිසුන් 
ම්ඵන්ධ වුවේණ් වේහොවේවොභද කිඹර. 
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රුන් :- මුයකන් භ වේම් ගැන සිසුන් වේවොඳින් දැනුනා හශා. සිසුන්ට වයන කිහිඳඹහ පුහුණු්  
රඵා දුන්නා. එභ පුහුණු හවේශේ විදයා ගුරුතුමිඹවේ  ආයාධනවේඹන් ඳැමිණි වේද්ශීඹ දදයරුන් 
පිරි් . වේඵවේවනා ඳැශෑටි  ඖධ ග්ර වේඳොතු  භල්  මුල්  ඳර ආවයඹ වන්නාගන්න වැටි  සිිවර 
්රතිහාය හයන ආහායඹ  යර වේඵවේවනා ර්ග හ් හය ගන්නා ආහායඹ එභ පුහුණුවේශ දී කිඹර 
දුන්නා. සිසුන් ඉතා හැභැනාවේතන් වේභභ පුහුණුට ම්ඵන්ධ වුණා. වේඵවේවනා ර්ග වේොඹන්න 
ඹන්න  වේඵවේවනා හ් හයන්න සිසුන් උනන්දු වුණා.  
 
හිකහාරාර්ඹ :- භා මටශඟ නථ්ා රඵා වේදන්වේන ඳාල් ආයුර්වේශද සහහවේ  වේල්හම් ලෂිහරා 
දුට. වේභභ හාර්ඹඹ ක්රිඹානාභහ වේන්වේන වේහොවේවොභද? හවුද වේම්හට උදවු හයන්වේන?        
                                               
ලෂිහරා :- නපි දැන් ඳාල් භූමිවේ  විලාර වේඳවේදහ ආදර්ල ඔසු ගා්  ආයම්බ හයර තිඹනා. 
සවේහ තිවේඹන ලාහ ර්ගයකන් නපි දැනට ඖධ වා නලය නමු ද්රය රඵා ගන්නා. වේභභ 
ඖධ සිසුන් විසින් භ හන නිා වේතල්  ඳනාතු  ගුළිරට හුරු වුණා. නපි නවේද ඉවේගනුභට 
ඵාධා වේනොන විවයඹට වේභභ ආයුර්වේශද සහහවේ  ඉන්නා. භවය වේරාට ඳාරට ම්ඵන්ධ 
නැති ගවේම් නඹනා වේඵවේවනා ගන්න එනා. නපිට වේවොඹා ගන්න නඳවසු වේඵවේවනා නමුද්රය ර්ග 
වේදභවුපිවේඹො වේව  ඳාර නට නඹ වේොඹා වේදනා.  
 
හිකහාරාර්ඹ :-  
 
ඉතා වේවොයි. වේම් 
ැඩටවනට නපි සුඵ 
ඳතනා වේම් හර්තයඹ 
ඉවයරිඹටනා ාර්ථහ  
හයවේගන ඹෑභට රැවේේා 
කිඹරා. වේඵොවේව  භ 
්තතියි. ආයුවේඵ න්.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(තඹුනාවේනාගභ හරාඳවේ  
යාජාාිගන ඹාඹ13/14 
භවවේන් විදයාරවේ  
ක්රිඹානාභහ යවායඹ්  
ඇසුවේයනි) 
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7. සපෝණීය පාඩම 

 

 
ඳාවේල් උදෑන රැ්වීභ ආයම්බ වී මිනිනාතු 5හ ගත වවේ  නැත. ක්රීඩා පිටිවේ  උදා හිරු කියණට 
නියායණඹ වේමින් සිට දරුවේ  කිහිඳවේදවේන්  ් රාන්ත  ැු ණව. නවේනකුනා සිසුන්වේ  වා 
ශිය නාඹහඹන්වේ  උදශවේන් ඔවුහු ඳන්ති හයා වේඹොමු හයන රදව. 
 
සිසුන් කිහිඳවේදවේනකු වේභවේේ වයනඳතා උදැන රැ්වීවේම් දී ් රාන්ත  ඇද ැටිභ ඳාවේල් 
ගුරුරුන්ට වා සිසුන්ට විවේලේනාඹ්  වේනොවී ඹ. නමුනා වේම් ගැන සිතින් වින ගුරුබතුන් 
වේදඳශ්  ස නතය වව. නපි ඔවුන් භනුප්රිඹ වා වේදශයණ වේර වදුන්මු. වේම් ඔවුන් වේදවේදනා නතය 
ඇතිව ිාදඹ යි.  
 
“ශභයි ඔවේවොභ වැභදා භ  හරන්වේත දාන්වේන් ස ශභයි උවේද්ට වේනොහා වේනොබී එන හින්දයි.” 
 
“ශභයින්ට වරිඹට හෑභ්  බීභ්  වේදන්න වේදභවුපිඹන්ට වේරා් නා වරිඹට ආදාඹභ් නා 
නෑවේන. ශභයි ඳශ” 
 
දවල් ඳාර ඇරුණු ඳසු ග්ර වේගඩි හඩාවේගන හන සිසුන් වේද නවේනකුනා ගුරුරුන් ඔයවීම් 
වේගයවීම් හශ ද භනුප්රිඹ වා වේදශයණට එභ ක්රිඹා වේඳනුවේණ් වේනනා දෘ්ටි වේහ ණඹකිනි. 
 
“නදනා වේම් ශභයි ග්රට ගල් ගවනා. නවේන් භන්දා වේම්වේගොල්රා ඉ්වේහ වේර ඇවිනා වේභොනද 
ඉවේගන ගනාවේත කිඹරා. ඉවයර නැති නම ගැටනා හඩනා” 
 
“සහ ශභයින්වේ  ැරැද්ද්  වේනවේභයි. ස ශභයි ඵඩගින්න නිා ගන්න නම ගැට වරි හනා” 
 
ඳාවේල් ශිය සුබාධනඹ ඇගයීම් වා විදුවල්ඳතියඹා විසින් ඳනාහයන රද ගුරු හමිු වේශ 
ාභාජිහඹන් ව භනුප්රිඹ වා වේදශයණ වේදවේදනා එ්  වේම් ගැටු ට වින්භ්  වේශවේශ එඹ 
ඳාවේල් ශිය සුබාධන ් වේේරඹ ිර්ධනඹට ඉතා ැදගනා ඵැවිනි. විවේලේවේඹන් භ ්රාථමිහ 
වේරේණි වා යජාවේ  වේඳ ණ ැඩටවන භිනන් වාඹ රඵා දුන්න ද සිසුන් 200හට ැඩි 6-11 
වේරේණිර සිසුන්ට නිසි ආවායඹ්  රැවේඵන්වේන් නැත.  
 
භනුප්රිඹ විසින් යෘඳාති වේඹ ජානා්  හ ් හවේශේ තිවේ  වයන ඳව තුශ භ විවිධ වේඳ ණීඹ 
ඳානඹන් සිසුන්ට රඵාදීභ වා යි. ස නනු තිවේ  වයනර වේහොශ හැ  කුය් හන් හැ  වේඵයක 
භල්  යණයා  වාල් හැ  එශුල සුද  ඳරතුරු බීභ ඹන ඳානඹන් රඵා දීභ වා ැඩපිළිවේශ්  
හ් හයන්නට විඹ. ග්රාමටඹ ඳරියඹහ පිහිටි ඳාර්  ඵැවින් නට ්රවේද්ලයකන් වේම් වා 
නලය නමුද්රය ඳඹා ගැීමභ ඉතා ඳවසු හාර්ඹඹ්  විඹ. එඵැවින් භනුප්රිඹ වේභභ යාඳෘති 
වේඹ ජානා විදුවල්ඳති වේත ඉවයරිඳනා හවේශේ භවනා ඵරාවේඳොවේයොනාතු ඇති යි. සිසුන්වේ  
වේදභවුපිඹන් වා නට ්රජාාවේ  වාඹ වේම් වා රඵා ගැීමභ පිළිඵ  උනාාවඹ ද වේඹ ජානා 
තුශ නන්තර්ගත වී තිියණි. 
 
වේම් නතය වේදශයණ විසින්ද වේඳ ණ යාඳෘතිඹ්  වේඹ ජානා හයමින් තිවේ  වයන ඳව වා 
වේඳ ණීඹ ආවාය ර්ග 5්  වේනොමිරවේ  සිසුන්ට රඵා දීභට ැරසුම් හයමින් විදුවල්ඳති වේත 
ාර්තා්  ඉවයරිඳනා හයන රදී. 
 
“වේදන්නවේ  භ වේඹ ජානා වේදහ නම් වේවොයි. භි  වේගොඩ්  නගඹ හයනා. නපිට පුුලන් ඹාුලවේ  
වේදන්නට වේම් ැවේේ ාහයහිහ  හයන්න ඵාය වේදන්න  තනි යාඳෘතිඹ්  විවයඹට එතවේහොට ැවේේ 
වේගොඩ්  ල් තිභනා  හයවේගන ඹන්න පුුලන්” ස විදුවල්ඳතිතුභාවේ  ්රතිරායඹ යි. 
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ස නනු තිවේ  වයන ඳව වා භ 6-11 වේරේණිර සිසුන්ට ඹම් වේඳ ණීඹ ඳානඹ්  වේව  
වේඳ ණීඹ ආවායඹ්  වේදභවුපිඹන්වේ  වා ්රජාාවේ  උදවුවේන් රඵා දීභට නලය හටයුතු 
ිවිධානඹ විඹ. වේර් ඳාර ඳනාන වයන ගණන නනු ෑභ වයනහ භ සිසුන් කිහිඳවේදවේනකුවේ  
වේදභාපිඹන්ට වා බායහරුන්ට 6-11 වේරේණි වා වේඳ ණීඹ ආවායඹ්  වේව  ඳානඹ්  රඵා 
වයභට නදාශ හාරටවන් හ ්වේහරිණි. සිදු කිරීභට ඵරාවේඳොවේයොනාතු න වේඳ ණ ැඩටවන 
වා හාරටවන වේදභාපිඹ රැ්වීවේම් දී ඉවයරිඳනා හශ නතය ඊට හැභැති වේඵොවේවොභඹ්  එභ 
වේඹ ජානාට ඳ්   නදව් ඉවයරිඳනා හශව. 
 
වේඳ ණ ැඩටවන දවා ඳශමු තිවේ  දී ආවාය ඳාන ට්වේට රු ටවන හ් වේහරුවේණ් එ්  
එ්  වේරේණිර සිසුන්වේ  වේදභවුපිඹන් තිවේදනා ඵැගින් ම්ඵන්ධ හය ගනිමිනි. ආවාය වා ඳාන 
ර්ග හ් කිරීවේම් දී සා ඩානා යනා  හ් විඹ යුතු ඵට එහඟ විඹ. 
 

 වඳුදා    - කඩල    (6 සරේණිය) 

 අඟශරුලාදා - පලතුරු යුෂ  (7 සරේණිය) 
 බදාදා   - බත්   (8 සරේණිය) 

 බ්රශව්පතින්දා  - කැඳ වර්ගයක් (9 සරේණිය) 
 සිකුරාදා   - බතල  (10 සරේණිය) 
 
වේභභ යාඳාතිඹ ාර්ථහ  හය ගැනිභ වා නියතුරු  එඹ නගඹ හයමින් ඊට ම්ඵන්ධ සිඹු  
ගුරුරුන්ට වයනඳතා රැ්වීවේම් දී ්රලිා කිරීභට විදුවල්ඳතිතුභා නභතහ හවේශේ නැත. 
 
යාඳාතිඹ ආයම්බ වේහොට භාඹ්  ගත න විට වේම් පිළිඵ  ඳාර නට ්රජාා හැභැනාවේතන් භ 
ඊට වාඹ දැ් වීභට ඳැමිණීභ ැඩටවන රැබ ජාඹග්රවණඹ්  ඵ විදුවල්ඳතිට ැටහුණි. 
 
ාය නානවේ  යෘඳෘතිඹ ඳනාාවේගන ඹාභ පිළිඵ  වේහටි ්රගති ාර්තා්  භනුප්රිඹ වා 
වේදශයණ ගුරුරුන් විසින් ඉවයරිඳනා හයන රදී. එභ ාර්තා නතට ගනා විදුවල්ඳතිතුභා ඔවුන් 
වේදඳරට ්රලිා හවේශේ ඹ.  
 
“ඔඹ වේදන්නවේග යාඳෘතිඹ නනිාර්ඹවේඹන් භ ඔඹවේගොල්රන්වේග හාර්ඹ ාධනඹට වේගොඩ්  
ැදගනා  වැභ ගුරුයවේඹ් භ තභන්ට ඳැරිරා තිවේඹන ඇගයිම් ් වේේරවේ  ිර්ධනඹට වේම් 
වේ  නු නා යාඳෘතිඹ්  හයනා  නම් වැභ ් වේේරඹ්  භ වයයුණු වේනා. ඳාර ්රමිතිඹහට 
වේගන ඹන එහ නභාරු නෑ”. 
 
යාඳෘතිඹ ාර්ථහ නයුරින් ක්රිඹානාභහ වීභනා භඟ භ න නදව් ද වේභභ හාර්ඹවේ  ධනානාභහ 
වේන් කිරීම් වා භතු විඹ. ස නනු වැඳි  ගෑරැදපු බාවිත හයමින් ආවාය ගැීමභට සිසුන් හුරු 
කිරීභනා වේභභ ැඩටවනට ඈදා ගැීමභ ඩානා සුදුසු ඵට වේඹ ජානා හවේශේ ඳාවේල් ඉිග්රීසි විඹ 
බාය ගුරුරිඹහ ව කුන්තරා ඹ. එභ නදව ද වේග යාන්විත  පිළිගනා විදුවල්ඳතිතුභා එභ 
වේඹ ජානා ම්ඵන්ධවේඹන් ගුරු භණ්ඩරඹ භඟ ාහච්ඡා වේහොට තීයණඹහට ඳැමිණිවේ  තිවේ  
එ්  වයනහ දී සිසුන්ට වැඳි  ගෑරැදපු බාවිතවේඹන් ආවාය නනුබඹට න්ථා රඵා වයඹ යුතු ඵ යි. 
 
විදුවල්ඳතිතුභාවේ  භනා හශභනාහාරීනාඹ වේභභ වේඳ ණ ැඩටවන ාර්ථහ හය ගැීමභට 
වේහොතයම් පිටිවර්  වවේ ද ඹන්න පිළිඵ  ඳාවේල් සිඹු  වේදනා තුශ භ ඳැතිවේ  සුඵදායී 
ආහල්ඳඹකි. භනුප්රිඹ වා වේදශයණ ගුරුරුන් වේදවේදනා භ ඔවුන්වේ  ිහල්ඳඹ්  භත ඳාවේල් 
ඇයඹුණු වේභභ ද්හාර්ඹ නිා සිසු වේඳ ණීඹ භට්ටභ නැිවීභට දාඹහ වීභ පිළිඵ  ැභදා භ 
තුු  නු වේනොනනුභාන ඹ. 
 
(ිහල්ඳඹ - ඉේඵාගමු හරාඳවේ  වියකඹම් වේගොඳල්ර භධය භවා විදයාරඹ ව වේවොයණ හරාඳවේ  
ැයකහර ත් ෂිරා ්රාථමිහ විදයාරඹ ) 
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ඳාල් විශි්ට යවාය වා ්රවේශලඹ්  2  

8. කී සේ අමතකයි, දුටු සේ ලඩා මතකයි 
 
 

5 වේරේණිවේ  ශියනා ගුරුරුන් හයවඹ්  වා හයන රද ාහච්ඡාවේශ දී වේඵොවේව  වේදවේනකුවේ  
ඇ ගැු වේණ් ්රලන් ඳරවේ  ඇති හර්භාන්ත ආ්රිත ්රලන් නනවේඵ ධඹ නිා දරුන් නතින් ැයදී 
වේව  භගවැරී ඇති ඵ වේහවේයහි ඹ.  
 
නාභන් ඉවේගනුම් ඉගැන්විම් ක්රිඹායකඹ තුශ ඳාර දරුන්ට ඹභ්  දැහ ඵරා නනාවිඳින්නට 
ඳවසුහම් ැරසීභ සිසු ඉවේගනුභට භනා නනාැර්  ඳඹයි. විවේලේවේඹන් ්රාථමිහ ඳන්ති හාභයඹ 
තුශ වේභැනි දෘයාධායර නලයතා ඳැන නැවේගන්වේන් ඔවුන්ට වේද්ලන විරාවේඹන් වේඵොවේව  
හරුණු නවේඵ ධ හය ගැීමවේම් නඳවසු නිාවේනි. 
 
5 වේරේණිවේ  ශියනා විබාගවේ  හර්භාන්ත ආ්රිත ඳාඩභට නදාශ තා් ණිහ/ාම්්රදායිහ දන්  
උඳහයණ වා ක්රිඹාහායහම් පිළිඵ  ඳන්ති හාභයවේ  ඇති න ඉවේගනුම් නඳවසුතා නභ හය 
ගැනිභට නධානඹ වේඹොමු විඹ. දරුන්ට නධයඹනඹට ැදගනා හර්භාන්ත 10්  වන්නා වේගන  ස 
පිළිඵ  සිසුන්ට ඳවසුවේන් භතහ තඵා ගත වැකි න උඳාඹ භාර්ගඹ්  වන්නා ගැීමභට 
ඳාරට වැකි විඹ. වේභහි දී එභ හර්භාන්ත ම්ඵන්ධ සිඹු  ද්රය වා ආදර්ලන සහයාශී හය 
්රදර්ලනඹට වා බාවිතඹට තැබීභ පිළිඵ  භතු ව නිර්භාණශීලී නදව්  ඔව්ේේ හර්භාන්ත 
වේහ තුහාගායඹ්  ඉවයකිරීභට හටයුතු හයන රදී.  
 
ස තුශ දරුන්ට නිතය ද් නට වේනොරැවේඵන වියර ගණවේ  හර්භාන්තරට නදාශ උඳහයණ 
වේභන් භ  එභ හර්භාන්තවේ  නිඹැවේශන මිනිසුන්වේ  හයර්ති වේන් වේන්  හ් හය ්රදර්ලනඹට 
තඵන රදී. ධීය හර්භාන්තඹ  ඳතල් හර්භාන්තඹ  වේඵ ග ගා  නා ඳාරනඹ  වේද 
හර්භාන්තඹ  භැටි හර්භාන්තඹ ැනි වේද්ශීඹ වා ාම්්රදායිහ හර්භාන්ත ආ්රිත දෘලයාධායහ ස 
නතය විඹ. එභ දෘලයාධායහ නම් හය ඊට නදාශ වේතොයතුරු යාශිඹ්  ද වන් වේහරිණි. 
 
වේභඹ දරුන්ට එභ ඳාඩම්රට නලය හරුණු ්රාවේඹ ගිහ භඟවේඳන්වීභ්  ඔ්වේේ නනාවිමටභට 
න්ථා ර්ා දීභකි. සිඹැසින් ඹභ්  දැකීභ රන ාහය ්රවේහ ටිඹහට ඩා සිසු භනවේේ 
තැන්ඳනා න ඵ භවේන  විදයානාභහ භතඹ යි. ගුරුබතුන් දවන් හයන්වේන් දරුන්වේ  
හර්භාන්ත ආ්රිත ගැටු රට නිසි වින්ම් වේභභ වේහ තුහාගායඹ ඇසුරින් රැබී ඇති ඵයි. 
හර්භාන්ත ආ්රිත ්රලන් රඵා වේදමින් සිදුහයනු රැබ නනායණ ඳරී් ණර දී සිඹු  භ සිසුන් 
වේවොඳින් පිළිතුරු දී තිවේේ.  
 
තනා නතකින් හර්භාන්ත වේහ තුහාගායඹ ඵහුතය දරුන්වේ  බුද්ධි ්රවේඵ ධඹ පුුලල් කිරිභට 
භනා වි ඇති ඵ වේඳීම ඹන්වේන් ඔවුන් එභ ද්රය වේන ් ආහායවේඹන් නිර්භාණඹ කිරීභට 
වේඳරඹීභ්  ඇති නයුරු ද් නට රැබුණු නිා යි. වේභභ වේහ තුහාගායවේ  ඇති ද්රය ආදර්ලඹට 
වේගන වේනනා ද්රය තැීමභට ද සිසුන්ට න්ථා රඵා දී තිවේඵන්වේන් එඵැවිනි. නද න විට වේභභ 
හර්භාන්ත වේහ තුහාගායඹ ඵන්ාහිය ඳශාවේනා ආදර්ලනා දෘලයාධායහ ඳනාා ගන්නා 
්ථානඹ්  වී වභාය ඹ.  
 
වේභභ ්ථානඹ තනා ිර්ධනඹ හයමින් සිසුන්ට විවිධ ආදර්ලන ෑවයඹ වැකි නමු ද්රය ව 
වේභරම් ඇතුශනා ථ්ානඹ්  වීභ ඩානා වේඹ ගය වේශ. ඳන්ති හාභයඹ තුශ ඉගැන්වේන හරුණු 
්රාවේඹ ගිහ  සිසුන් විසින් භ නනාදැකිඹ වැකි බාණ්ඩ වේව  ආදර්ලන ඵට ඳනා කිරීභට න්ථා 
රැබීවේභන් දුු  වේද් තුළින් රැබ නවේඵ ධඹ තදුයටනා පුුලල් හය ගන්නට වා ඉවේගන ගනා වේද් දා 
භතහවේ  යදා ගැනිභට ඩානා ඳවසු නු වේනොනනුභාන ඹ. 
 
(ිහල්ඳඹ - ඵඳ/ජාඹ ඉවශ වේඵ මිරිඹ හනි්ඨ විදයාරඹ) 
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9. පන්ති ලැඩ වැැවම්   
 
 

ඳන්ති බාය ගුරුරුන් විසින් සිසුන්වේ  වේදභවුපිඹන්ට ඹන රද ඳත්රිහාහ ආහෘතිඹ්  ඳවත 
දැ් වේශ. 

 

නිතය නිතය ඉවේගනුම් ද්රය වේගන එන්නට සිසුන්වේ  වේදභවුපිඹන්ට ඳණිවිඩ ඹනු වේනුට භාඹ 

ආයම්බවේ  දී භ වේභැනි රයි්තු්  භිනන් එභ හාර්ඹඹ ඉු  හය ගැීමභ ඩානා පරදායී වේනොන්වේන් 

දැයි සිතා ඵරනු භැනවි.   

 

 

 
හිතනා වේදභාපිඹනි  
 
ඳන්ති හාභයඹ තුශ ඔවේේ දරුාවේ  ඳාඩභට නදාශ ඉවේගනුම් උඳහයණ වා නලය ද්රය 
රැවේගන වේනොඑන ඵැවින් භා ඉතා නඳවසුතාට ඳනා වේශ. එභ නිා ඔවේේ දරුා වේඳඵයාරි 
භාඹ වා රැවේගන ආ යුතු ඉවේගනුම් උඳහයණ ද්රය රයි්තු්  ඳවත වන් ඳරිවය 
ඉවයරිඳනා හයමි. 
 

 

ෑභ භහ භ ආයම්බවේ  දී වේභැනි ඳත්රිහා්  ඔඵට රැවේඵන නතය ස පිළිඵ නධානඹ 
වේඹොමු හය නලය ද්රය නිඹමිත වයනවේ  දී ඳාරට එවීභට හටයුතු හයන වේර 
හරුණාවේන් දන්මි. 
්තුතියි. 
 
 
ඳන්තිබාය ගුරුතුමිඹ (3 වේරේණිඹ B) 
 

ක්රිඹාහායහම් වයනඹ නලය ද්රය 

2016.02.08  ඔයවේර සු මුහුණත්  (1 සිට  12 ද් ා නිහ වේඹොදන රද ) 

 2016.02.15  ාදා ගනා මටටර් වේහ දු්   මටටර් 2්  වයග රණු හැඵැල්ර්  

 2016.02.18  හඩදාසිවේඹන් හඳාගනා නව ්ඹානඹ්  

 2016.02.19  ඳනින රණු (්කිපිි වේය ද) 

 2016.02.23  1 සිට 20 වේත්  ිායා තීරු්  

 2016.02.25  හැරවේ  සිටින තුන්වේ  පින්තය 
 

 2016.02.28  වේනට් රල්ර්  
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10. පාවට බය සදන බක්ති වංගමය 

ඔසේ විදුලි බි අඩු කර ගන්න......! 
 

බක්ති වංරක්ණය වඳශා ප්රජාාල ුරරු කිරීසම් ලැඩවටශන 

 2016 
 

.usfmd, úl%undyq cd;sl mdif,a n,Yla;s ix.uh 
oi jeks jrg;a ixúOdkh lrk jd¾Isl jevigyka 

ud,dfõ m%cdj oekqj;a lsÍම් yd m%dfhda.sl  
ls%hdldrlï we;=<;a jevuq¿j 2016'02'11 iy 12 foÈk 

oji mqrd úoHd,hSh mßY%fha §' 
 

fuu jevigyk ;=< my; i|yka l%shdldrlï uÕska m%cdj 
oekqj;a lsÍug wfmalaId flf¾' 
- LED myka tl,ia  lsÍu 
- úl,am n,Yla;s ksjfia § fhdod .ekSu 
- nyqld¾h <sm" nyqld¾h uqÜáh ilia lr .ekSu 
- iQ¾h fldaI myiq ñ,g ,nd .eksug wjia:dj ie,iSu 

 
jevigyk i|yd Èia;%slalh ;=< mdi,a .Kkdjl .=rejreka  yd 
isiqka iyNd.s jk w;r n,Yla;s ixrlaIKh yd ksjfia úÿ,s ì, 
wju lr .ekSfï § Tjqka iuÕ w;aoelsï fnod .ekSfï wjia:dj o 

ysñ jkq we;' 
 

 
 

 
 

 
 

mdi,a n,Yla;s iudch uÕska ksr;=rej flfrk 
ප්රcd oekqj;a lsrSus ;jÿrg;a Yla;su;a j bosrshg 
mj;ajd f.k hdu fuu jevuq¿fjs wruqK hs' 

ඳාල් ඵරල් ති ිගභඹ 
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11. ගසමත්, නගරසයත් වරු ඵ  
 

 
 

ඳරියඹ භ සුනා ඹ 
ීමවේය ගි දරු ඳයපුය්  ඹ 
 දෑ හිතහාමට ඳරියඹ්  ඹ 
ඳාර්  ඹ  ඳයපුය්  ඹ 

ගම්භානඹ සුන්දය 
භැද ඳාර ැජාවේමන 

නගයඹ න්සුන් නැති 
ඳාර ස භැද ඇති 

දරුන් සිත  පුබුදන 
ගත දවවයඹ ගුයන  

දුු  දුු  වේනනා නවන 
වේගොවි ියභ්  ඹ ඳාර 

සිවේඹොතුන් ගී නද ඳැතිවේයන 
තුරු දුවේරන් දත වයවේරන 
සුන්දය ගම්භානඹ්  ඹ 
ඵ වේඵ වේගන් පිරුණ 
 

සුන්දය හදු මුදුනහ 
වයඹ එන උල්ඳනා රැ 
යටට භ සිසිර වේඵදමින් 
ගරා වැවේරයි ද නත 
 

හන් මුදුවේන් ැජාවේමන 
ඳාර ඇත වයන වයන 
කිතු වේගො නිමින් දත 
දරුන් යජා හයන 
 

ගවේේ ැවේල් රු දුු ා 
ඳවේල් යඹ ගුණ ැනුා 
ඳාල් නාවේනා පුයාභ 
වේනහ ඳර ැර හිනැහුණා 

 

සිසිල් ඳන නැත ගරා 
ගිනිඹම් වේශ ගත දා 
සිඹු  තන් වේරඩ හයමින් 
නගයඹ ජීනා වුණා 
 

සිදවර වේත නගයවේ  
ඇදුණා දරු හැර දැවේ  
තුටින් ට පිට ඵැු ා 
නෑ සිසිර්  දැු වේණ් 
 

හ වඬ ජායභය වඬ 
වේගො වේගො වඬ ඳැතිවේයන 
දවියක වේග ා භැද්වේද් 
ඳාර හල් වරිමින 
 

ගවේේ ැවේල් රු දුු ා 
ඳවේල් යඹ ගුණ ැයුා 
වේඵ තල්  ඵට  වේහොු  න්වේන් 
වේනහ වේනහ ඳර හිනැහුණා 
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12. විවක්ම් දනලන පුවත්කාය 
 
 

´කිඹවීභ මිනිා ම්පුර්ණ හයයි´ වැභ පු්තහාරඹහ භ වේම් ආදර්ල ඳාඨඹ දකින්නට රැවේඵනා.  
 

නමුනා වේම් කිඹභන ඹථාර්ථඹ්  වීභට නම් නාභන් පුත්හාරඹ තදුයටනා තනා එ්  කිඹැවීවේම් 
ලාරා්  වේව  වේඳොනා ඳනා ඳරිශීරනඹ වේහවේයන ථ්ානඹ්  ඳභණ්  වේනොවිඹ යුතුඹ. ඳාරහ 
පු්තහාරවේඹන් සිසුන්ට ඉවේගනුම් නිපුණතා යාශිඹ්  ා් ානා හය ගැීමභට වැකි ඵ වේඵොවේව  
ඳර්වේ ණඹන්වේගන් නනායණඹ වී තිවේේ. එවේේ වු ද ස වා උචිත ැඩටවන් පු්තහාරඹ 
වේ් න්ද්රහය ගනිමින් ක්රිඹානාභහ න්වේන් ඳාල් නතවේරෝහ ඳභණි.  
 

එැනි එ් තයා ඳාල් පු්තහාරඹහ ක්රිඹානාභහ වේහවේයන  විවිධ ව ැඩටවන් යාශිඹ්  ඳාල් 
විශි්ට යවාය වේොඹා ඹාවේම් දී නපි වන්නා ගනාවේතමු. එභ ක්රිඹාහායහම් වා ඵැඳි ිහල්ඳ 
වයයිවේන් සිඹු  ඳාල් භඟ වේඵදා ගැීමභ උවේදා ඳවත වන් හය තිවේේ.  
 

 පු්තහාර ඳරිඳාරන පුහුණු සිසුන්ට රඵා දීභ වා ශියයින් පු්තහාරාධිඳතිරුන් 

වේර පුහුණු කිරීභ  

 ඳාල් දැනුභ මිනුභ තයග ිවිධානඹ වා ක්රිඹානාභහ කිරීභ 

 නිර්භාණශීලී වේල්ාන කුරතා ර්ධන ැඩමුුල ඳැැනාවීභ 

 ්රාථමිහ සිසුන් යකය හතන්දය  වේඳොනා වේර හා ්රහාලනඹට ඳවසුහම් ැඳයීභ 

 පුනාඳනා හාටූන් එහතු හතන්දය චිරඹට නැඟීභ වා ්රදර්ලනඹ  

 හාලීන පුනා වා වේතොයතුරු නිවේශදන වැකිඹා ර්ධනඹ 

 විවිධ වේරේණිරට නදාශ ඳැරුම් වේගොනු වා ඳැරුම් ඵැිකු ඳනාා වේගන ඹාභ 

 රඳ වා ද්රය ඇසුරින් හතා ව නදව් නිර්භාණඹ 

 හතා ඇසුරින් හාය නිර්භාණහයණඹ 

 පුනා ඳනා හැපුම් සහහඹ භිනන් පුනා යකපි හඳා වේඳොනා හ ්කිරීභ 

 නධයාඳනිහ වේඳොනාර හරුණු  ඳරිගණහ ැඩටවන් (presentations) හ් කිරීභ 

 සිිවර / ඉිග්රීසි ාහිතයඹ වා බාා තයග ඳැනාවීභ 

 හිකහ වා විාද තයග හණ්ඩාඹම් ිර්ධනඹ 

 ්රවේවේළිහා  නියවේඹ ගයතා  ගැටු   නිර්භාණඹ  විමටභ ඇතුුල ක්රීඩා වන්න්ා දීභ 

 රුන් ැකි වා විද්නා ්රහාල ්රදර්ලන 

 නනාහම් නිර්භාණහයණඹ වා භඟ වේඳන්වීභ  

වේභැනි ැඩටවන් යාශිඹ්  සිදුකිරීභ වා පු්තහාර ඳරියඹ හ් කිරීවේම් වා ඳනාා 

වේගන ඹාභ ද නියවේඹ ගඹකි. එඹ ජාඹ ගැීමභ වා පු්තහාර ආරාය ධර්භ ආය් ා කිරීභනා  ඊට 

නැසි සිසු රර්ඹා නගඹ කිරීභනා වේහවේයහි  ඳාවේල් නධානඹ දැඩි වේර  වේඹොමු වී තිවේේ.  
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වේම් න විට වේභභ පු්තහාර වා වේතොයතුරු තා් ණඹ බාවිතඹට නලය ඳවසුහම් ඳඹා 
වේගන තිවේේ. පු්තහාරවේ  වේඳොනා සිඹල්ර පිළිඵ වි්තය ඳරිගණහ දනාත ඳාදහ ගත හයමින් 
ඳතී. නන්තර්ජාාර ඳවසුහම් නිා සිසුන්ට වා ගුරුරුන්ට නලය වේතොයතුරු ඳවසුවේන් රඵා 
ගැීමභට වැකි ඳරියඹ නිර්භාණඹ හය දී තිවේේ. එවේභන් භ විදුනා වේඳොත ඳත (e–books) 
ඳරිශීරනඹට නලය භෘදුහාිග ්ථාඳනඹ හය තිවේේ.  
 
වේම් සිඹල්ර එ්  තැන් ව තැන විහ්ම් දනන පු්තහාරඹ්  නිර්භාණඹ වේනොවේශ ද? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(හුලතය මිරි්නාත ජාාතිහ ඳාර  වේදනුය හරාඳවේ  පිළිභතරා හනි්ඨ විදයාරඹ  

වේදහිනනාතහණ්ඩිඹ භැදගභ ද්විතීයිහ ඳාර වා වේඳොවේරොන්නරු නැවේගනහිය ඳු ග්ැ විදයාරඹ 

ඹන ඳාල්ර යවාය ඇසුවේයන් හ් හයන රදී)  
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13. අසේ පන්තිය සශොඳ ම පන්තිය  
 
 

හරාඳ නධයාඳන හාර්ඹාරඹ භිනන් ඳනාන රද ැඩමුුලවේහි නයාඹානාභහ වේද්ලනයකන් 
නනතුරු  ආදර්ලනා නයුරින් ඳනාාවේගන ඹන ඳාරහට වේගෝ නනාදැකීම් හුභාරු හය ගැීමභ 
වා නථ්ා්  නිවේඹ ජාය විදුවල්ඳතිරුන්ට ැරසිණි. එඹ හරාඳ නධයාඳන හාර්ඹාරවේඹන් 
ඳනාන පුහුණු ැඩමුුලහ නාන වේහොට විඹ. 
 
ඳාල් භුමිඹ පුයා ඇවිද ඹන ඔවුන්ට ඳාල් පිරිඹත වේභන් භ ඳන්ති හාභය ද ඉතා නරිහාය  වා 
ආහර්ණීඹ වේර හ ්හය ඇති ආහායඹ ද් නට රැබුණි. ඳවිරතා වේභන් භ භනා ඉවේගනුම් 
ඳරියඹ්   හ් කිරීභ නතින් ද ෑභ ඳන්තිඹ්  භ ඉවශ භට්ටභහ ඳැතිණි. සිසුන් සිඹු  වේදනා 
ඉතා ිය   නනෑහමින් ඉවේගීමවේභහි නියත  සිටිනු වේඳනිණි. ඉවේගනුම්-ඉගැන්වීම් ක්රිඹායකඹ 
වේම් නයුරින් වැඩග්ා තිබීභ පිළිඵ ආගන්තුහ නිරධාරීහු භවනා තුටට ඳනා වව.  
 
ඳාවේල් විදුවල්ඳති වමුවී හශ හතාඵවේවේ දී විවේලේවේඹන් භ ගුණානාභහ ඳිති හාභය ඳරියඹ වා 
ඊට උචිත සිසු රර්ඹා වැඩ ගැසීභ පිළිඵ  වේඵොවේව  නදව් ඳශ විඹ. එභ ඳාල් ි්හෘතිඹ 
නගඹමින් නිවේඹ ජාය විදුවල්ඳතිරුන් දැ්  ව ්රතිරායරට විදුවල්ඳතිතුභා වේභවේේ පිළිතුරු 
දුන්වේන් ඹ. 
 
“මටට වේඳය නවේද ඳාවේල් ඳන්ති හාභය ඉවේගනුම්-ඉගැන්වීම් ක්රිඹායකඹ ඹවඳනා භට්ටභහ තිබුවේණ් 
නෑ. සිසුන් ඳිති හාභයර හරවහාරී විවයවට වැසිරුණා. නමුනා ආදර්ල ඳන්ති හාභයඹ වේනාරීවේම් 
විවේලේ ැඩටවන්  වයවා නඳට එභ ගැටු රට ඉ් භන් විදුම් රඵා ගැීමභට වැකි වුණා. 
වේම්හ තයඟඹ්  සවේ් වය නපි හ් හශ නිර්ණාඹහරට නනු රකුණු ඳැරීභ්  හයනා. වේම් 
ඳත්රිහාවේ තිවේඹන්වේන ස නිර්ණාඹහ ටිහයි.” 
 

 ඳන්ති හාභයඹ වා නට පිරිසිදු කිරීභ 

 ආගමිහ තානා වා උදෑන රැ්වීභට දදනිහ  වබාගි වීභ 

 ඳන්ති හාරටවන්  පිරිසිදු කිරීවේම් නම් ඇතුුල වේතොයතුරු/වේල්ාන ්රදර්ලනඹ කිරීභ 

 ඳන්ති ාර්තා වේඳොනා  නාභවේල්ාන ම්පූර්ණ හය විධිභනා  නඩනාතු කිරීභ 

 ඳන්ති හාභය ඉවේගනුම් ඳරියඹ වා දෘලයාධාය හ් වී තිබීභ 

 වේඩ්්   පුු  ඇතුුල ලී බාණ්ඩ පිරිසිදු  වා රභනා  ඳනාා ගැීමභ 

 ශිය නිර ඇන්භ   නිඹ  වේහ් පිළිවේශට වා පිරිසිදු  ඳනාා ගැීමභ  

 සිසුන්වේ  වයනඳතා ඳැමිණීභ  ගුරුරුන්ට නනත වීභ වා ඉගැන්වීභට වාඹ දීභ 

 එ්  එ්  විඹඹන් වා රකුණු 40ට ඩා රඵා ගැීමභ  

 සිසු විනඹ ගැටු  නභ න වේේ හටයුතු කිරීභ වා ආදර්ලනා වැසිරීම් යටා 
 

“වේම් නිර්ණාඹහරට නනු ඳාල් නධි් ණ හණ්ඩාඹම් විසින් න්ථා කිහිඳඹහ දී ඇගයීභට 
ර්  හයරා වේදන රකුණු ාභානයඹ නනු භාන්තය ඳන්තියකන් එහ ඳන්තිඹහට භාඹ 
නානවේ  වතිහ ඳරඹ්  භඟ කුරානඹ්  පිරිනභනා. වේම් රභවේශදඹ භා කිහිඳඹ්  
ති ්වේේ නාණ්ඩ  ක්රිඹානාභහ කිරීවේභන් ඳාවේල් වැභ ඳන්ති හාභයඹ්  භ ඉතාභනා වේවො 
ඉවේගනුම් ඳරියඹ්  හිත  ආහර්ණීඹ ්ථානඹ්  ඵට ඳනා හයගැීමභට වැකිඹා රැිය 
තිවේඵනා. ˜ 
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ඇගයීම් ඳත්රිහා නිරී් ණඹ හශ නිවේඹ ජාය විදුවල්ඳතිරු ස පිළිඵ  තදුයටනා වි්තය 
විභසුව. —ඳන්ති බාය ගුරුරුන්ට ගකීභ්  තිවේඹනා තභන්වේග ඳන්තිඹ නිඹභ ආහායඹට 
ඳනාා ගන්න. වේරේණිවේ  වේවො භ ඳන්තිඹ ඳනාා ගන්නා ගුරුබතාටනා නපි නවුරුද්ද 
නානවේ  ඇගයීභ්  හයනා”. 
 

“ශභයි වේම් ැවේේට හැභතිද?” එ්  නවේඹ්  නැඟ ඳැනඹට නැත විදුවල්ඳතිතුභා පිළිතුරු 

දුන්වේන්ඹ.  “දැන් ඳන්තිවේ  සිසු දරුවේ  ඳන්තිඹ පිළිවේශට වේ  භ ර්නට ඳනාා ගන්න 

එහතු වේරා ැඩ හයනා. ඳිතිවේ  ඉවේගනුම් ක්රිඹාහායහම්  දෘලයාධායහ ඳා ගුරුරුන්වේ  

උඳවේද් නනු හ් වේන්වේන දරුන්වේග නතින්. දැන් වේම්හට තිවේඹන්වේන තයගඹ් ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ඇනාතට භ 

ඔඵතුභාවේ  ඳාවේල් ක්රිඹානාභහ ැඩටවන නවේද සිඹු  ඳාල්රට වේවො ආදර්ලඹ් . වේම් 

ඳන්ති ඇගයීම් නිර්ණාඹහ ටිහ තනා ිර්ධනඹ හයරා හරාඳවේ  ෑභ ඳාරහ භ ක්රිඹාට 

නින්න ටිනා” ඹැයි හථාට නිවඩ  න් දී සිටි හරාඳ නධය් තුභා ඳැසීඹ.    

(ඵණ්ඩායවේර විලාහා ඵායකහා භවා විදයාරවේ  වා වේභොනයාගර හරාඳවේ  හිඳිකිවුර හනි්ඨ 

විදයාරවේ  ක්රිඹානාභහ යවාය ඇසුවේයනි) 
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14. සම් පාවල් ගුලන් විදුලි සවේලය යි 
 
ඳාරහ ගුන් විදුයක න්නිවේශදන වේේඹ්  ආයම්බ හය ද ය්  ගත ව තැන එභ හාර්ඹ නගඹ 
කිරීම් ් ාිනාරිහ උවේරශ්  ඳැැනාවිණි. එභ උනාවේ  ්රධාන ආයාධිතඹ වවේ  එභ ගුන් 
විදුයක වේේවේ  ශිය නිවේශදහවේඹකු වේර හටයුතු හශ  වේම් න විට එ් නා ජාාතීන්වේ  
ම්වේම්රනවේඹහි තරුණ භාජාවේ  භාධය ාභාජිහනාඹ දයන ඳාවේල් ආවය සිසුවේකි.  
 
ඳවත ද් ා ඇනාවේනා එභ ්රධාන ආයාධිත නමුනාතාවේ  හතාවේන් උපුටා ගනා වේහොටකි. 
 
උඳන් ියවේභන් ැතපුම් දව් ගණන්  දුරු යටහ ජීනා වුනා භා වැභ විටභ සිහිඳනා හයන්වේන් නද 
භා වේම් තනානාඹට ඳැමිණීභට වේභභ ඳාවේල් ්රජාා ගුන් විදුයක වේේවේඹන් රඵා ගනා ඳරිරඹ  
පිළිඵ යි. ස වේ  භ එභ ගුන් විදුයක වේේඹට උචිත නිවේශදහවේඹකු වේර භා පුහුණු හශ භාවේ  
ආදයණීඹ ගුරුතුභා ජිනවේේන නිගයනාන භවනාභා යි. නද භා භවේ  වඬ වේර හඹට නවය හයන්වේන් 
ස වයරිගැන්වීභට පින්සිදු න්නට යි. 
 
භා කුඩා සිසුවේකු සිටිඹදී පුිචි හතාකින් ාහිතය මිතිඹ ආභන්රණඹ හශ වැටි තභනා 
භතහයි. භවේ  මුහුණ යතු වී  දෑගියක  වේදඳා ගැහි ගැහී ඹනු ඵරා සිටි භාවේ  ආදයණීඹ ගුරුතුභා 
නැගී සිටිමින් භා නගඹ හය භා වයරිභනා හශ නයුරු නද ද සිහිඳනා හයන්වේන් න්රභාණ බ් තිවේඹන්. 
“පුතා ඔඹා කිය ටිහ නදට වේවොට භ ඇති. නපි වේවට ත වේවො හතා්  හයමු” කිඹමින් මුුල 
බාට භ නනාවේඳොඩි ගන්නට ආයාධනා හශ වැටි තභනා භතහයි. 
 
ඳාවේල් භාධය සහහඹ්  පිහිු ා වේගන නිවේශදහයින් පුහුණු කිරීභ වා භාවේ  ගුරුතුභා දැර 
හැඳවීභ පුදුභ වගත යි. නිවේශදන හටයුතු වා සිසුන් වේත යා ගැීමභනා සිදු හයනු රැබුවේ ඉතා 
භ ඳරි්වේභන්. ඳාල් භාධය සහහඹ තනා ිර්ධනඹ කිරීවේම් ්රතිපරඹ්  වේරයි ඳාල් 
ගුන් විදුයක වේේඹ ියහි වුවේණ්.  
 
වේභතයම් තා් ණඹ වයයුණු නැති එභ හානුවේශ කුඩා හැට් වේයවේහ ඩයඹ්  බාවිත හයමින් 
නපි හයන හතා  නිවේශදන වඬ නඳට භ නැත නන්නට ැරැස්ුා. නවේද හථන වැකිඹා 
ඳභණ්  වේනො රණ වැකිඹානා වයයුණු හයන්න උදශ වුවේණ් එභ වැකිඹාන් වේදහභ නිවේශදන 
හාර්ඹවේ  දී නලය න නිා යි.  
 
නවේද ඳාවේල් සිසුන්ට වේඳොදු ගැටු  කිහිඳඹ්  තිබුණා. සිසුන්ට ඉවයරිඳනා වීවේම් ියඹ්  වේ භ 
ඵවේග රඹ්  තිබුණා. සහ වේම් ්රවේද්ලවේ  දරුන්ට රැවේඵන නු  නථ්ා නිා ඇති වුණු 
තනානාඹ් . ස වේ  භ සිසුන් න්නිවේශදන උඳහයණ බාවිතඹට නනිසි ියඹ්  දැ් වා. වේඵොවේව  
සිසුන්ට නිවේශදන හාර්ඹඹට උචිත වඬ්  තිබුවේණ නෑ. විවේලේවේඹන් භ වන් හශ යුතුයි 
නිවේශදහවේඹ් ට නලය භ ාභානය දැීමභ පිළිඵ  සිසුන්ට තිබුවේණ නු  නවේඵ ධඹ් .  
 
නමුනා වේභභ ගුන් විදුයක වේේඹ ෑභ සිසුවේ්  වට භ නථ්ා රඵා දීභට හටයුතු හශා. භභ 
ඳාවේල් එතයම් හැීඩ වේඳනුණු සිසුවේ්  වේනොවුණනා නිගයනාන ගුරු භවනාභා තභයි භා වේභභ 
න්නිවේශදන සහහඹට ම්ඵන්ධ හය ගනාවේත. නවේන්  සිසුන් වේ  භ භානා ඉතා නනෑ හමින් 
පුහුණු හශා.  
 

භා මුයකන් භ ඳාවේල් ගුන් විදුයක වේේාවේන් ්රජාා ඇභතු ද භට තාභනා භතහයි. නිවේශදන 
හටයුතු නන් වේරා භභ ඳන්තිඹට ඹන්න රැවැ්ති වේද්වය භවේ  ගුරුතුභා භා ශඟට ඇවිනා 
භවේ  උයහි තවයන් නල්රවේගන “පුවේනා උමට විල්ඹට හථා හයන්න හට වඬ්  තිඹනා  භට 
ආඩම්ඵයයි” කිඹා භා වයරි ගැන්වුා. භට ස රන ටිහ තභනා ඇවේවනා. භභ ජීවිවේනාට භ නවපු 
වේවො භ රන ටිහ . 
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එදා ඉර භට වේරොකු ආනාභ විල්ාඹ්  ඇති වුණා. ාහිතය මිතිවේ  භට හතා්  වැභදාභනා 
රැබුණා. ස විතය්  වේනොවේයි. ෑභ තිවේ  භ සිකුයාදා දවේේ ගුන් විදුයක ැඩටවන 
ඳැැනාවුවේණ් ඉිග්රීසිවේඹන්. ස ැඩටවන වේභවේවඹවවේශ ඳාවේල් ඉිග්රීසි බාාට ද්  සිසුවිඹන් 
වතය වේදවේන් . භා එහට ඉිග්රීසි හථනඹට ද් වේඹ්  වේනොවුණනා භා වට ස වා ද වේහරුණු 
ආයාධනඹ නිා භ භභ නිවේශදනඹ ඉිග්රීසි ගුරුරිඹට කිඹර යකඹාවේගන සහ හට ඳාඩම් හයර 
තභයි ගුන් විදුයක නිවේශදනඹ හවේශේ. භට සහ භවනා නඳවසු්  වුණනා  ඳාවේල් 
විදුවල්ඳතිතුභානා  නවේනකුනා ගුරුරුනා භා වයරි ගැන්වුා.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නවේද න්නිවේශදන සහහඹ නඳට කිඹන්නනා  වේතොයතුරු ම්පිණ්ඩනඹ හයර නිවේශදන යකඹා 

ගැීමභටනා පුරුදු හශා. යවේට් වේර වේහ එවයවේනදා වේතොයතුරු දැනගැීමභ නනිාර්ඹ වී තිබුණා. 

නිවේශදන හා ගන්න නලය වේතොයතුරු ඳඹා ගන්න සිසුන් පුත්හාරඹ ැඩි ලවේඹන් 

බාවිතඹට  ගනාතා.  
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වේොඹාගනා හරුණු වා එවයවේනදා වේතොයතුරු නවේද වඞින් ලේද විහාලන ඹන්රඹ ්රරායඹ හයන 
වේහොට නඳට ඇති වුණු වැඟීභ වි්තය හයන්න ඵැවැ. සා නවවේගන ඉන්නද ඵරන්න 
නිගයනාන ගුරු භවනාභා නවඹු වේර නවේඳන් ්රලන් ඇහු භට භතහයි. නවේද මුුල ඳාර භ න් 
වේදන්න පුරුදු වුවේණ් ස නිා තභයි. 
 
නවේද ඳාල් ගුන් විදුයකඹ ්රජාාට භ විෘත වුණා. ඳාවේර් ඹන එන නඹ ඵයිසිහල් නනාතරා සා 
නවවේගන ඉන්න තයම් නවේද ට පිටා වේන් වුණා. වේම් සිඹල්ර භ ඳාල් ගුන් විදුයක වේේඹ වා 
න්නිවේශදන සහහඹ නිා රැබුණ ්රතිරාබ. 
 
වේම් ැඩටවන භිනන් ඉවයරිඳනා හයපු විවේලේාිග යාශිඹන් තිබුණා. ´ඔවේේ දැනුම් වේඳොතට‟  „ඔවේේ 
ජීවිතවේ  වයයුණු දකින්න‟  „ජීවිතඹට ඔදන් ‟  „ාර්ෂිහ ඳැන වින්ම් තයගඹ‟  „හැවේල් පිපුණු 
භල්‟  „එ්  විඹවේත්  ඔඵ වමුට‟ ස ැඩටවන් නතවේය භවේ  භතහවේ  රැදුණු සා. ස නිා භ යි 
ඟයා කිඹවිභ ඳාවේල් ඩානා ්රරයකත වවේ . නපි ාර්ෂිහ  වේඳොනා වේගන්න වේහොට ඩානා 
නැමරූු වවේ  ඟයා වේගන්විභට. වේවේතු තභයි  ්රෘනාතිරට වේතොයතුරු ගැනිභ. සහ තයගඹ්  
වේ  වුවේණ් නඳට වේනොදැීමභ යි. නඳට වේඳ ද්ගයකහ ගුන් විදුයකඹකින් රැබුණු  පුහුණුනා නතිලඹ 
ාසිදාඹහ වුණා.  
 
නවේද ඳාරට වේභහි ්රතිපරඹ ගරා ආවේශ ගඟ්  ගරන්නා වේ  යි. වේහොට්ඨා  හරාඳ  ඳශානා  
භ්ත රිහා  ජාාතිහ භට්ටවේම් හිකහ  විාද ආවය ජාඹග්රවණ යාශීඹ්  රැබුණා. ලේද 
විහාලනවේඹන් නභ කිඹරා වතිහ  ඳද් හම් දෑතට රැවේඵද්දී නනාවේඳොඩි වඬ ඳශාත පුයා සිායා 
ඹද්වය නඳට ඇති වුණු තුට ඇඟ භ ්වේල් නවය පුයා වය ගිවේ  නව උට ජීන ඵරාවේඳොවේයොනාතු 
දල්මින්. එහි නාන වා වේවො භ පරඹ නනා විඳින්වේන් භභ කිඹරයි භට හිවේතන්වේන. එහි 
වේග යාන්විත දැැන්ත  වේණැල්ර භවේ  ගුරුතුභා ව වේම් න්නිවේශදන සහහඹ යි. 
 
ඉතින් නාන ලවේඹන් භා වේඵොවේව  තුු  වේනා ය දවඹ්  පුයා වේභභ හටයුනාත 
ක්රිඹානාභහ වීභ ගැන. භට දැනගන්නට රැබුණු විවයඹට ඳාර වැය ඹන සිසුන් වේඵොවේවොභඹ්  
වේඳ ද්ගයකහ රඳාහිීම වා ගුන් විදුයක ආඹතනර ඳවසුවේන් භ රැකිඹා වේොඹා වේගන තිවේඵන. 
ැඩටවන් ැරසුම්හයණවේ  දීනා ස නඹ ද්  වේරා තිවේඵනා. වේම් සිඹල්රට භ භඟ වේඳන්ව 
ඳාල් ගුන් විදුයක න්නිවේශදන වේේඹ වයවේනන් වයන වයයුණු වී ඳාවේල් සිසුන්ට වේවො 
නනාගතඹහට නලය කුරතා ිර්ධනවේ  වේත තැන්න්  ඵට ඳනාන්නට නලය ල් තිඹ 
රැවේේා කිඹා භා ඉත සිතින් ්රාර්ථනා හයනා.  
 

(නම්ඳාය හරාඳවේ  යජාගරතැන්න භවා විදයාරඹ වා කීනනාත විදයාරඹ  තඹුනාවේනාගභ හරාඳවේ  

යාජාාිගන ඹාඹ13/14 භවවේන් විදයාරඹ  වේදහිනනාතහණ්ඩිඹ හරාඳවේ  උනාතරපුය ්රාථමිහ  

විදයාරඹ ඹන ඳාල්ර ක්රිඹානාභහ යවාය ඇසුවේයනි) 
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15. සරෝශට උදව්ලක් 
 

වයනවේ  දී ැරසුම් හශ යාජාහාරි සිඹල්ර ඳාල් හාර්ඹාරඹ තුශ රහි රහිවේ  සිදුවේමින් ඳතින 
නතය හාර්ඹාරඹට ඳැමිණිවේ  උඳවේද්ලනඹ බාය ගුරුරිඹ යි. 
 
  “භැඩම්........ නදනා වේරේු  වේදන්වේන් ........... 
ත්රීවිරර් එහහ  Hospital ගිහින් වේඵවේවනා නයන් එන්නද?” ඇඹ විභා සිටිඹාඹ. 
 
“ඹමු...... භභනා එන්නම් ඔඹා තනිඹභවේන්....... වේදන්වේන්  එ් හ නභාරුයි වේන්ද?”  
 
ෑනාතෑවේශ යජාවේ  වේය වර වේරඩට දුහට පිහිටට ඉන්න  දුදඳනා  මිනිසුන්වේ  වේද්තාවේකු වේභනි. 
ඳාවේල් දරුන් කුභන වේව  නීමඳඹහට ර්  ව ද වා රැවේගන එන්වේන් වේභතැනට ඹ. නද 
විදුවල්ඳති වේර භා දරුන් රැවේගන එහි ඹන්වේන් හායණා වේදහ්  ඳථ හය ගැීමභට ඹ. ඳශමු 
හරුණ පුරුදු ඳරිවය දරුන්ට ්රතිහාය කිරීභ යි. වේදැන්න ‘නදනා වේඵවේවනා ඔතරා වේදන්වේන් වේහොර 
හැඵැල්රහ ද?‟ ඹන ඳැනඹට පිළිතුය රඵා ගැීමභට යි. ඳාවේල් විශි්ට යවායඹ එළි 
ද් න්වේන් මින් රද පිළිතුය භත වීභ ඊට වේවේතු යි. 
 
ෑනාතෑවේශ වේය වරට වයනඳතා වේය ගීහු විලාර ්රභාණඹ්  ඳැමිවේණති. වේඵවේවනා වේඳති ලවේඹන් 
වේය ගීන්ට රඵා දීවේම් දී විධිභනා  හයර ඵවා රඵා දීභට වැකිඹා්  වේය වර තු වේනොවී ඹ. 
එවේේ නම් ්රජාා නාහායඹ්  වේර ඳාර වේභභ ක්රිඹායකඹ බායගත යුතු වේනොවේශද?. විදුවවේල් සිසු 
දරුන් ගුරුරුන් විවේශකී  ගත කිරීභට රැවේඵන වේශරා පරදායී වේදඹහට වේඹොමු හශ යුතුඹ. 
විදුවල්ඳතිනිඹ හල්ඳනා හශා ඹ. ස ිහල්ඳඹ පර දයන්නට එතයම් වේවේව්  දයන්නට සිදු 
වවේ  නැත. ඳාල් ්රජාා ඉතා හැභැනාවේතන් එභ හාර්ඹඹ බාය ගනා නතය ෑභ භහට ය්  භ 
වේඵවේවනා හය 3000්  ඳභණ වේය වරට ්රදානඹ කිරීභට වැකිඹා රැියණි. ස භඟ භ ඳාවේල් 
සිසුන් වා ගුරුරුන් නතයනා වේය වල් හාර්ඹ භණ්ඩරඹ නතයනා වේඳය වේනොව ඵතා්  
වේගොඩනැිනණි. 
 
ය තුන්  තිව්ේේ සිදු වේහවේයන 
ෑනාතෑවේශ යජාවේ  වේය වර වා 
වේඵවේවනා හය ෑදීවේම් හටයුනාත නද ද 
විශි්ට යවායඹ්  වේර හයවේගන 
ඹනු රඵයි. සිසුන් තභ නිවේ්ර ද 
වේඵවේවනා හය හ ් හය ඳාරට 
වේගවේනවිනා වේදන්වේන් වේය වරට ඹැවීභ 
වා යි. වේතයහට වේඳය ඇයඹි වේභභ 
හාර්ඹඹ වා ඵැඳි ිහ්ෘතිඹ්  ඳාර වා 
වේය වර නතය දැන් වේගොඩනැගී තිවේේ.  
 
වේය වර භඟ වේගොඩනැඟුනු ඵතා 
නිා භ ශිය සුඵ ාධනඹට නදාශ 
විවේලේ දදය ාඹන ඳැැනාවීභ ව 
සිසුන්වේ  වේ ායඹ වා වේඳ ණඹ 
පිළිඵ දැනුනා කිරීවේම් ැඩටවන් ඳැැනාවීභ වේය වල් හාර්ඹ භණ්ඩරඹ හැභැනාවේතන් සිදු 
කිරීභ ඳාර ්රජාා නතය වේග යඹට ර්   ඇති ඵට නිදසුන්  වේනොවේශද? 
 
(භතුගභ හරාඳවේ  ඉද්දවේගොඩ හනි්ඨ විදයාරඹ ව තඹුනාවේනාගභ භධය භවා විදයාරවේ  වේභැනි 
යවාය ක්රිඹානාභහ වේශ.) 
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16. ශැකියාලට පැයක් 
 

විදයාලීඹ ්රධාන ලාරාහ ඳැැනාවේන ගුරු ාහච්ඡාකි. වේභභ න්ථා වේභවේවඹනු 

රඵන්වේන් විදුවල්ඳතිතුභා විසිනි. විදුවල්ඳතිතුභා ඵහුභාධය ්රවේෂේඳණ ඹන්රඹ ආධායවේඹන් 

ියනාති තියඹ භත ඳරිගණහ ඉවයරිඳනා කිරිභහ හ ්හශ එ්  පුරු්  ්රදර්ලනඹ හවේශේ ඹ.  

ආයුවේඵ න් ! නද වේභභ ගුරු ාහච්ඡාට වබාගී න ඔඵ ැභ වේදනා ාදයවේඹන් පිළිගන්නා. 
වේම් ගුරු ාහච්ඡා හැවවේ  විවේලේ ැඩපිළිවේශ්  ගැන ඔඵ දැනුනා හයන්නටයි. ඵරන්න 
වේම් තියඹ වයවා.  

 
විදුවල්ඳතිතුභා ඵහු භාධය ්ර් වේේඳණ ඹන්රඹ ආධායවේඹන් තියඹ භත ඳරිගණහ ඉවයරිඳනා 
කිරීභහ හ් හශ පුරු්  ්රදර්ලනඹ හ වේශේ ඹ. 

න්දා 

සිතුම්හයණඹ 
නයමුණු 
1. ඳාර නරිහාය කිරීභ වා ියතු 

සිතුම් නිර්භාණඹ 
2. ජාාතිහ වා ජාාතයන්තය චිර තයග වා 

සිසුන් වේඹොමු කිරීභ. 
  

නඟවරුාදා 

රංගනය 
නයමුණු  
1. යිගන වැකිඹා ඔඳභට්ටම් කිරීභ 
2. වේහටි නාටය නි්ඳාදනඹට වේඹොමු 

කිරීභ 
3. විවය නාටය භගින් හාවේර චිත ගැටු   

පිළිඵ  භාජාඹ දැනුනා කිරීභ. 
  

ඵදාදා 

කාලයකරණය 
නයමුණු  
1. ්රතිබා  ුනාඳනාතිඹ වා තත 

නබයාඹ ඹන ගුණාිග වේඳ ණඹ 
කිරීභ 

2. හාවේය ් ති පිළිඵ දැනුනා කිරීභ 
3. සිසු වැකිඹා එළි දැ් න නිර්භාණ 

ිග්රවඹ්  මුද්රණඹ කිරීභ 
  

බ්රව්ඳතින්දා 

වන්නිසව්දනය 
නයමුණු 
1. න්නිවේශදනවේ  ිහල්ඳ වන්නා 

ගැීමභ 
2. න්නිවේශදන නිපුණතා ශඟා හය 

ගැීමභට සිසුන්ට උදවු වීභ 
3. ඳාල් භාධය සහහඹ්  පිහිු වීභ 

  

සිකුයාදා 

වාහිතයකරණය 
නයමුණු  
1. වේහටි හතා වා හතන්දයඹ නිර්භාණඹට භඟ 

වේඳන්වීභ 
2. වේල්ාන වැකිඹාන් ිර්ධනඹ කිරීභ 
3. වේහටිහතා ිග්රවඹ්  වා ශභා හතන්දය වේඳොනා 

එළි දැ් වීභ. 
  



  31 

ඳාල් විශි්ට යවාය වා ්රවේශලඹ්  2  

ඳාවේල් ඇයඹීභට ඵරාවේඳොවේයොනාතු න න ැඩටවන්  පිළිඵ  විදුවල්ඳතිතුභා  ඳැවැවයයක 

හවේශේ වේම් ආහායඹට යි. 

තිවේ  වයන ඳවේවේ භ ක්රිඹානාභහ න වේභභ ැඩපිළිවේශ ගැන සිසුන්  වේවොඳින් දැනුනා හයන්න. 
දැන්වීම් පුරුට වේම් දැන්වීභ දාන්න. දැනුනා කිරීවේම් ගකීභ ඳන්තිබාය ගුරුබතා තුයි. 
වයනඳතා ඳ. 2.00 සිට ඳ.. 3.00 ද් ා හාරඹ වේම් වා වේඹොදා ගන්න. එ්  එ්  විඹඹන් 
වා ද්  ගුරු බතුන් නදාශ වයනවේ  දී ව නතින්න වේනා. නලය නම් ම්ඳනා 
දාඹහනාඹ රඵා ගන්න. වේම් ැඩටවවේන් නයමුණු වා ඉර් හ පිළිඵ  දැනුනා කිරීභට ගුරු 
භණ්ඩරවේ  සිඹු  වේදනාවේ  භ වවේඹ ගඹ නතයාලයයි. නලය යකපි ද්රය ඳාරට සුබ 
ඳතන්නන්වේගන් වා ඳාවේල් ිර්ධන මිතිවේඹන් රඵා ගනිමු. ස ස වයනවේ  දී සිදු වේහවේයන 
ැඩටවන විඹබාය ගුරු බතුන් විසින් භ ැරසුම් හය ගනු රඵනා නම් ඩානා ගුණානාභහ 
නු ඇති. මුයකන් භ යාඳෘතිඹ ගැන දැනුනා හය පුහුණුවීම් හයන්න. නබයා හයන්න. 
ඳාවේල් දරුන් ගැන හිතරා වැභ වේදනා භ තිඹට ඳැඹහ හාරඹ්  හැඳ හවේශොනා නඳට ාර්ථහ 
වේන්න පුුලන්. සිසුන්ට තභන් හැභති දහ  වේභභ ැඩටවනට ම්ඵන්ධ වේන්න 
පුුලන්. ක්රිඹාහායහම් කිහිඳඹහට හැභති සිසුන්ට වයන කිහිඳඹ භ උනනා ට ඳාවේල් 
රැවේදන්න පුුලන්. භභ ඔවේඵන් හරුණාවේන් ඉල්රා සිටින්වේන් ස වා වවේඹ ගඹ වේදන 
වේරයි.  
 
විදුවල්ඳතිතුභා වේභභ උඳවේද් රඵා වේදන රද්වේද් උ් ත ක්රිඹාහායහම්  නනිාර්ඹවේඹන් භ ගුරු 
භණ්ඩරඹ විසින් සිදු හශ යුතු ඵ වඟමිනි. තයභ්  නිරඵරාදී වේර හටයුතු හශ ද කිසිභ 
විටහ විදුවල්ඳතිතුභා ැයවය තීයණඹ්  වේනොගන්නා ඵනා  තභන් ගන්නා තීයණඹ නිා භතු විඹ 
වැකි ගැටු රට වින්ම් ද හල්ඳනා හය ඇති ඵ ගුරු භණ්ඩරඹ තුශ විල්ාඹ්  තිියණි. 
 
සිසුන්වේ  විබයතා ඉ්භතු හය ගැීමභ වා ක්රිඹාට නැිව වේභභ ැඩටවන වා සිසුන්වේ  
උද්වේඹ ගඹ වා ්රතිරායඹ ඉවශ භට්ටභහ ඳැති නිා වේදභවුපිඹන්වේ  ද වඹ ඊට රඵා ගැීමභට 
නලය විඹ. ස වා ඳිති භටටමින් එභ දැනුනා කිරීම් සිදු වේහරුණි.  
 
නමුනා  උඳහායහ ඳිති ඹන සිසුන් වේභභ ැඩටවනට වබාගි හයා ගැීමභ නසීරු විඹ. 
එවේභන් භ ඵ් යථවේ  ගභන් හයන සිසුන්ට  
ඳාවේල් ගත කිරීභ හශ වේනොවැ් හ්  වවේ  
ඳ්රු 2.00ට ඹන ඵවේ  ගභන් වේනොහශ වේවොනා 
නැත ඳ්රු 4.30 න වේත්  ඔවුන්ට ඹාභට ඵ ්
යථඹ්  වේනොභැති වීභ නිා යි.  
 
ඹවඳනා යවායඹ්  ක්රිඹානාභහ කිරීවේම් දී භතු වී 
ඇති වේභැනි ගැටු ්  වා ඔඵ නිර්වේද්ල හයන 
වින්භ කුභ් ද? 
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17. ඉපැයූ තිළිණ  
 
 
 

පිටිය ඵද ඇති ඳාර  
දුදඳනා වේම් සිසු  දරු හැර 
ස නිා භ වැභ විටහ භ 
එල්ර වුවේණ් වේනොැරකිල්ර 

 
දරුන් වරි නපිරිසිදු ඹ  
ඳාල්  ියභ නපිරිසිදු  ඹ 
නපිළිවේශට තිබුණු නිා  
වේවුලවේශ  වැභ ඳවනා ඇ ඹ 

 
පිළිවේශහට වේගොඩ නගන්න  
නනෑ වුණා වැභට ඔන්න 
විදුවල්ඳතිතුභා ඇවිනා  
හිතුා වැභ හැ ගන්න 
 
  දුදඳනා ඳාරට ඔන්න  
  වේවො භ නභ්  වයනා ගන්න 
  නනෑ නම් ඔඵ ැභ වට 
  සිඹු  වේදනා එහතු වේන්න 
 
 විදුවල්ඳතිවේ  ඇයයුභ 
 පිළි නයවේගන වැභ වේදනා භ 
 වැදුා ැරසුම් වේගොන්න්   
 වැවේභ  භ එහ හිත ඇති භ 
 
  ීමති රීති ඳැනවුා  
  සිසු රර්ඹා ගැන හිතුා 
  ගුරුරුන්වේ  හාරිඹ වැභ  
  වේනොපිරි වේවශා ඉු  වේහරුා  
 
ඳාවේර වැභ ඳන්තිඹට භ  
භ රකුණ්  වේදයි  මුයකන් භ 
දව්  ව මුුල රකුණින්  
ඔවේේ රකුණු වේේය ගන්න 
 

වේවො ැඩහට රකුණු ඳව්    
එහතු හශා සිසුට උ ්
හයන හයන ඳවනා  ැඩට  
නු  වේහරුා රකුණු  ඳව්  
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ැඩි රකුණින් පිදුම් රඵන  
ඔවුනට බුහුභන් හයමින 
තිළිණ වේදන්න පිළිවේශකුනා  
හ් වුණා වනිහ ඔන්න 

   
  ගම්භාවේනන් වේොඹා ගන්න  

ඵවේඵ ගනා වේගන්න ගනාත 
  භව වේරොකුට ති වේඳොශකුනා  

ඳැැනාවා තිවේඹ නන්ත 
 

වැභ වේඳොවේශන්  භ හැට පිරුණා   
වැභ හිතහ භ තුු  පිරුණා 
පුිචි දෑ්ර වයදුරන  
තුු  හදුුල හැට වැුලණා.  

 

  උඳඹා ගනා වැභ තඹ  භ  
දරුන්වේ  ඹවඳතට භ 

  විඹ යුතු ඵ සිතු නිා  
වේඹදු ඔන්න තෑගිරට 

 

ඉවශ රකුණු රි හය  ගනා  
සිඹු   වේදනා වේඳයු  ගනා 
තෑගි උවේශර ජාඹ රුට  
ඳැැනාවුණා ැභ සිනාගනා 

 

  ඳාට ඳාට භල් පිපිච්චි  
නිරට නිවේල් ැට පිරිච්චි 

  පුිචි පුිචි සිසු දෑතින්  
ඳාල් ියභ වේොදුරු වේච්චි 

 

දරුන්වේ  සිරිනා විරිනා  
වයවේනන් වයන භ වේඳයට ඇවිනා 
වයදුරන ඳාල් නාවේභට   
සිඹු භ ගරු නම්බු ඇවිනා 

 

  දරුන්වේ  වයරි ැු භට  
හශ වැකි වේද් ඇත එභට භ 

  හල් වේනොදභා හශවේවොනා වේවභ  
වයනන නාතයි  නඳ වැභ 

 

 

 

(හෑගල්ර හරාඳවේ   හු ගර හනි්ඨ විදයාරඹ  වේභොනයාගර හරාඳවේ  හිවයකිවුර හනි්ඨ විදයාරඹ 

ඹන ඳාල් විසින්  ක්රිඹානාභහ හයන රද ශමුන්වේ  රර්ඹා වැඩ ගැ්වීභ වා ායධර්භ ්රර්ධනඹ 

කිරීවේම් යවාය ඇසුරිනි) 
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18. වැඟවුණු දක්යා සත්රීම 
 

 
10 වේරේණිවේ  ඉවේගනුභ රඵන රතිහා නධයාඳන හටයුතුර දී තයභ්  ඳසුගාමට ශියාහ ඵ 
නිලවේ  ගුරුරුන් වේඵොවේව  වේදවේනකුවේ  නදව යි. ්රධාන විඹඹන්වේගන් ඇඹ වේඵොවේව  විට 
රැබුවේශ ඉතා නු  රකුණු ්රභාණඹ්  ඵැවින් ඇඹ ය ගණනාහ ඳටන් ැරකුවේණ් ´ැඩ ඵැරි´ 
සිසුවිඹහ වේරසිනි. කුඩා හර සිට භ තයභ්  තයඵාරු සිරුයකින් වේවිය ඇඹ වේ න්දර්ඹ විඹඹ්  
වේර නර්තනඹ වැදෑරු ද එයින් තභ වැකිඹා ඉ්භතු හයන්නට නහාල වේනොරැබුණි.   
 
එවේවනා ඈ ඳාවේල් නවේනකුනා හටයුතුර දී වේඵොවේව  වවේඹ ගී ශියාහ වේර සිසුවිඹන් වා 
ගුරුරුන් විසින් වන්නාගනු රැබුා ඹ. භ ඹවේේ සිසුවිඹන් භඟ වේභන් භ තභාට ඩා 
ැඩිභවල් වා ඵාර සිසුවිඹන් භඟ ද ඉතා වේවො මිතුරු ඵතා ඳනාා ගැීමභට ඈ ද්  වා 
ඹ. 

...............෴................ 
 
නන්දා ජාඹවේේන භවනාමිඹ සිසුවිඹන් 1800්  ඳභණ නධයාඳනඹ රඵන 6-13 වේරේණි ඳැැනාවේන 
ඵායකහා ඳාරහ නිවේඹ ජාය විදුවල්ඳතිනිඹ යි. ඳාවේල් විඹ භගාමට ක්රිඹාහායහම් බාය  
හටයුතු හවේශේ ජාඹවේේන භවනාමිඹ යි. ඳාරහ විධිභනා විඹභාරා තුශ ඉවේගනුම්-ඉගැන්වීම් 
හාර්ඹඹට වේනොවේදැනි ටිනාහභ්  විඹ භගාමට ැඩටවන් වේහවේයහි ද ඳතින ඵ ඈ තවයන් 
විල්ා හශා ඹ. සිසුවිඹන් සිඹු  වේදනා විබාග රකුණු ඉර් හ හයගනිමින් ැවැල්ු  වේනොන 
ගභනහ වේඹවේදමින් සිටින ඵැවින් ඔවුන්වේ  විවිධ වැකිඹා ව ලහයතා වේභොට වී ඹෑභ යවේට් 
නබාගයඹ්  වේර ැරක නිවේඹ ජාය විදුවල්ඳතිනිඹ ශිය වැකිඹා උයගා ඵැවේරන නපූරු 
ැඩටවන්  ැරසුම් හශා ඹ. සිසුවිඹන්වේ  ැඟවී ඇති සුවිවේලේෂී ද් තා වන්නාවේගන එභිනන් 
ඔවුන්ට ගැශවේඳන රැකිඹා ් වේේරඹන් වන්නා ගැීමභ වේභභ හාර්ඹවේ  තනා නයමුණ්  විඹ.  
 
ස නනු වන්නාගනා විඹ භගාමට ් වේේර 20්  ආයණඹ න ඳරිවය එභ ක්රිඹාහායහම් වා ඵැඳි 
තයගායකඹ්  ඳාර තුශ ිවිධානඹ කිරීභට විදුවල්ඳතිනිඹ ්රමුා ඳාල් ිර්ධන මිතිඹ තභ 
වාඹ රඵා දුන්වේන් ඹ.  
 
 

තයග ඉවු  
 

1.  චිර ඇදීභ    11. රඳරානය 

2.  නර්තනඹ    12. සඳ ලා්ත 

3.  ාදනඹ    13. භැහුම් / වේගතුම් 

4.  ගාඹනඹ    14. ඳරිගණහ ග්රැෆික්්  නිර්භාණහයණඹ 

5.  නනාහම් නිර්භාණ වා හයර්ති  15. විදයානාභහ නිර්භාණ 

6.  නිවේශදන - සිිවර   16. බුද්ධි ඳරී් ණ වා නියවේඹ ගානාභහ ක්රීඩා 

7.  නිවේශදන - ඉිග්රීසි   17. දැනුභ මිනුභ 

8.  නිර්භාණානාභහ යකවීභ  18. යිගනඹ 

9.  ඳදය යරනා (ැ් / නිැ්)  19. ඉිග්රීසිඹට ඳරිර්තනඹ කිරීභ 

10. හිකහ     20. Multimedia Presentations 
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ඳාවේල් සිඹු  භ සිසුවිඹන් කුභන වේව  තයගඹහට වබාගී වීභ නනිාර්ඹ හය තිබුණු නතය එ්  
සිසුවිඹහට උඳරිභ ලවේඹන් තයග ඉවු වේදහහට වබාගි විඹ වැකි වේර වේහොන්වේද්සි හා 
තිියණ.  
 
වයන තුන්  පුයා ඳැති වේභභ ැඩටවන වා ඳාවේල් ගුරුරුන්ට නභතය  ඹාඵද ඳාල්ර 
ගුරුරුන් ද වබාගි හය ගනු රැියණි. ගුරු භණ්ඩරවේ   සිසුන්වේ  වා වේදභවුපිඹන් ඇතුුල ඳාල් 
්රජාාවේ  විලාර හැඳවීභහ ්රතිපරඹ්  වේර වේභභ ැඩටවන ඳාල් ඳරිරඹ තුශ ථ්ාන 
කිහිඳඹහ වයග වැරුණි.  

 
................෴................ 

 
වේභභ ඳාවේල් භ ශියා්  ව රතිහා වට ද 
තයග කිරීභ වා ඹම් ඉශ්  වේත යා 
ගැීමභට සිදු විඹ. ඇඹ විසින් වේත යා ගනු 
රැබුවේශ යිගනඹ යි. තයගඹ වා ඇඹ 
ඉවයරිඳනා හවේශේ නියරඳන යිගනඹකි. වේඵොවේව  
තයඟහාරිඹන් ඊට ඉවයරිඳනා වී සිටිඹ ද ඇඹවේ  
යිගන ්රතිබා එභ ඉශවේශ ්රථභ ්ථානඹට 
ඇඹ ඔා තැබී ඹ. එැනි ද්  යිගනඹ්  
ඳාවේල් සිසුවිඹන් වේව  ගුරුරුන් කිසිවේේනා 
රතිහාවේගන් නවේද් ා හවේශේ නැත.  

................෴................ 
 

වේභභ ටවන තැබුවේණ් රතිහා ගැන ඳභණ්  
වු ද  වේභභ ැඩටවන නිා ැඟවුණු 
ද් තා ඇති රතිහා ැනි සිසුවිඹන් කිහිඳ 
වේදවේන්  ඉභ්තු වීභ ගැන විදුවල්ඳතිතුමිඹ 
වේඵොවේව  තුටට ඳනා වා ඹ. ැඩටවන 
නානවේ  ඳසු විඳයභහ වේඹදුණු ඳාල් 
හශභනාහයණ භණ්ඩරඹ ැදගනා නිර්වේද්ල 
කිහිඳඹ්  ඉවයරිඳනා හවේශේ ඹ. එභ නිර්වේද්ල නතය 
ඳාවේල් වේභවේත්  ආයම්බ වේනොවුණු 
වේ න්දර්ඹ විඹඹ්  ව ´නාටය වා යිගහරා´  
වැකි ඉ් භනින් ඳාර තුශ ආයම්බ කිරීභ වා 
සිසුන් නු  ්රභාණඹ්  නධයඹනඹ හයන ගෘව 
ආර්ිකහ විදයා විඹ ඳාර තුශ ජානප්රිඹ කිරීභ 
්රධාන විඹ.  
 

 

 

 

(වරාත නධයාඳන හරාඳවේ  කිරිභැටිඹාන 

වේඵ ද්ධ ඵායකහා භවා විදයාරවේ  ඹවඳනා යවායඹ්  ඇසුරිනි.) 
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19. විල් දැනුම් කරත්තය 
 
 

නූතන තා් ණවේ  වයයුණුනා භඟ ඊට භගාමට  සිදු න දැනුභ ්රායණඹ වීභ ඳාල් 
නධයාඳන ඳද්ධතිඹ තුශට නවේල ණඹ හය ගැීමවේම් දී තා් ණ වේභරම් ්රඵර දාඹහනාඹ්  
රඵා වේද්. එවේවනා ඳාල් ඳද්ධතිඹ තුශ නවීන තා් ණඹ මුසුහයගනා දැනුභ ශිය ්රජාාට රඵා 
දීවේම් දී ඳාල්ර ඳතින ම්ඳනා හිඟඹ ්රධාන ඵාධා්  වී ඇත. වේභභ ඵාධහඹ භඟවයා 
ගනිමින් නුතන න්නිවේශදන තා් ණඹ බාවිතවේ   න දැනුභ  ඳන්ති හාභය වේත රැවේගන 
ඹාභට ගනා නපූරු ්රඹනානඹ්  වේර වේභභ විල් දැනුම් හයනාතඹ (Global Knowledge Cart) 
යාඳෘතිඹ ඳාර්  විසින් වදුන්ා දී ඇත. වේභභ යාඳෘතිඹ ක්රිඹානාභහ කිරීභට මුයකහ වු වේවේතු 
ාධහ කිහිඳඹකි. 

 

 ඳාර තුශ ඇති සීමිත ව ඳරිගණහ ඳවසුහම්යකන් භන්විත කුඩා හාභයඹ සිසුන්වේ  සිඹු  
වේතොයතුරු තා් ණ නලයතා ම්පූර්ණ කිරීභට ්රභාණනා වේනොවීභ. 

 ඳාර තු රඳාහිීම ඹන්ර ්ථාඳනඹ හය ඇනාවේනා පු්තහාරඹ තුශ වීභ. එභ ථ්ානවේ  
ඉඩ ඳවසුහම් සීභාහිත වීභ. 

 ගුරුරුන් වේනොඳැමිණි න්ථාරදී ඳන්ති භට්ටමින් විඹ හටයුතු ආයණඹ වා විධිභනා 
වා ිවිධානානාභහ ැඩපිළිවේශහ නලයතා භතු තිබීභ. 

 ඳාර තුශ ඇති නධයාඳනිහ භෘදුහාිග  CD තැටි වා වේනනා නධයාඳනිහ වේභරම් නිසි ඳරිවය 
බාවිතඹට නලය නථ්ා නු  වීභ 

 
“ විල් දැනුම් හයනාතඹ‟‟ ඉවත නලයතා වා ඳාල් භට්ටවේභන් ගත වැකි විහල්ඳ 
ක්රිඹාභාර්ගඹන් වේර ආයම්බ හයන රදී. ඳාවේල් ඇති ඉනා හයන රද ාවේන් හැියවේනට්ු ්  
වේගන එඹ ඉවශ වේහොටවේේ ඳරිගණහඹ්  ්ථාඳනඹ හයන රදී. වේභභ ඳරිගණහඹ ද විදයාරවේ  
ඳරිගණහ සහහවේ  බාවිතඹට වේනොවේගන ඉනා හය තිබ ඳරිගණහඹකි. එඹ ්රතිිහ්යණඹ 
හය නදාශ හාර්ඹඹ වා වේඹොදා ගන්නා රදී. ාවේන් හැියවේනට්ු වේශ ඳවශ වේහොට නධයාඳනිහ 
භෘදුහාිග තැබීභ වා වේන් හයන රද නතය එභ හැියවේනට්ු ට වේය ද විහය ඳන්ති හාභය 
හයා තල්ු  හයවේගන ඹාභට වැකි න වේේ හ් හයන රදී. ඳාවේල් පිහිටිභ වා වේගොඩනැගියක 
නතය වේහොරිවේඩ  උඳවේඹ ගි හය ගනිමින් වේභභ හයනාතඹ ඳන්ති හාභය වේත රැවේගන ඹාභට 
වැකි වේශ. එහි දී නදාශ ියු් ත තැටි ඳරිගණහඹ වයවා ක්රිඹානාභහ හයවීභට නලය ඳවසුහම් 
ම්ඳාදනඹ හය ඇත. ඊට නභතය  වේභභ සහහඹ වයවා නන්තර්ජාාරඹට ්රවේශල  වීවේම් ඳවසුහම් 
රා ඇති නතය එභිනන් වේතොයතුරු ගවේශණඹ කිරීවේම් වැකිඹා සිසුන්ට රැබී ඇත. වේභභ 
යාඳෘතිඹ භගින් වේතොයතුරු න්නිවේශදන තා් ණඹ ඳන්ති හාභයඹ තුශට ඳවසුවේන් රැවේගන 
ඹාභට නලය ්රාවේඹ ගිහ වා යර යවායඹන් නිර්භාණඹ හය ගැීමභට වේභභ ඵායකහා විදයාරඹ 
භනා වී ඇත. වේභභ උඳහයණඹ වන හාරවේජ්දරට ඳන්තිරට රැවේගන ඹනු රඵන නතය 
ගුරුරුන් වේනොභැති න්ථාර දී ාර්ථහ  බාවිත හශ වැකි වේභරභ්  ඵට ඳනා ඇත. 
 

සමම ලයලශාරය ්රියාත්මක කිරීම මගින් පාව අත්පත් කරගත් ප්රතිාභ රැවකි. 

 වන හාරච්වේජ්ද භනා වේර හශභනාහයණඹ හශ වැකි වීභ 
 වේතොයතුරු තා් ණවේ  ්රාවේඹ ගිහ බාවිතඹ පිළිඵ සිසුන් තුශ නවේඵ ධඹ පුුලල් වීභ 
 නධයාඳනිහ භෘදුහාිග වා ියු් ත තැටි ඳන්ති හාභය තුශ ්රාවේඹ ගිහ බාවිතඹ  
 නන්තර්ජාාර ඳවසුහම් ෘජු භ ඳන්ති හාභය වේත වේඹොමු හශ වැකි වීභ 

 ඳරිගණහ සහහඹ  පු්තහාරඹ ැනි ථ්ානර ඳතින නධිහ තදඵදඹ නභ හශ වැකි වීභ 
 ඳාවේල් දදනිහ හශභනාහයණ හටයුතු වා භවඟු  පිු වර්  රැබීභ 
 
(ිහල්ඳඹ - ගාල්ර හරාඳවේ  ජානාධිඳති ඵායකහා විදයාරඹ  රවන්ද) 
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20. පාවසල් උපන් ලන වතුන් 
 
 

ඳාවේල් උදෑන රැව්ීභ ආයම්බ විඹ. විදුවල්ඳතිතුභාවේ  හතා නධායණඹ හවේශේ භවනා 
ගැටු ්  වී ඇති වේඳොයකතීන් බාවිතඹ ඳාල් ඳරිරඹ තුළින් ම්පූර්ණවේඹන් භ ඉනා කිරීවේම් 
නලයතාඹ පිළිඵ යි.  මටට වේඳය නථ්ා ගණනාහ දී භ ඳාල් ඳරිරවේ  වේඳොයකතීන්  
දරාට්ි්  ර්ග ආදී වේනොවයයන ද්රය නභ කිරීභ වා විවිධ ැඩටවන් වා යාඳෘති වන්න්ා 
දුන්න ද සා ඳැතිවේ  ටිහ හරකි. වේම් ඵ ද විදුවල්ඳතිතුභා භත්  හයමින් ගුරු භණ්ඩරවේඹන් 
වා සිසුන්වේගන් ඉල්රා සිටිවේ  වැකි ඉ් භනින් ඳාල් ියවේභන් වේඳොයකතින් ඉනා කිරීවේම් වා 
වේඳොයකතීන් බාවිතඹ ැරැ් වීවේම් නිර්භාණශීලී වින්භ්  වේොඹා ගන්නා වේර යි.  
 
වයන කිහිඳඹකින් විදුවල්ඳති වමුට ඳැමිණි චිර ගුරුයඹා තභාවේ  වේඹ ජානා ඉවයරිඳනා හවේශේ ඹ. 
 

“ර්  අපි සපොලිතීන් අලම කිරීම සලනුලට සපොලිතීන්, ේාවට්ික් ලැඩදායි විදියට පාවිච්චි කර 

අලුත් සදයක් කරමු”  
 
 “වේඵොවේවොභ වේවොයි. වේභොහ් ද ස නු නා වේද් ? ” 
 
 “නපි චිර හරාවේශ දී  ඉනා හයන වේද් ඳාවිච්චි හයර නු නා වේදඹ්  නිර්භාණඹ හයන්නනා 
දරුන්ට උගන්නා. වේම් රභඹට කිඹන්වේන zඔරිගමිZ කිඹරා. නපි ස විහල්ඳඹ ඳාවිච්චි හයමු. 
නපි වේඳොයකතීන්  දරා්ටි්  වේ  වයයන්වේන නැති වේද්ල් එහතු හයරා ත්රිභාණ රඳ වදමු.” 
 
“ා.... සහ නම් වේවො නදව. එවේවනම් නපි තුන්වේග රඳ වදමු. සහ ශභයින්ටනා නු නා 
නනාදැකීභ්  වේයි.”  
 
ාහච්ඡා තුශ ගනා තීයණඹ ඉතා ඉ් භනින් ක්රිඹාට නැිවුණි. සිසුන් වේඹොදා ඳාල් භූමිඹ 
ඇතුු  ්ථානර ඇති වේඳොයකතීන් ර්ග එ්  ථ්ානඹහට එහතු හයන්නට විඹ. ඳාල් ියභ පිරිසින් 
විඹ. එහතුන වේඳොයකතීන් ැනි වේනොවයයණ නඳද්රය බාවිතවේඹන් සිිවඹා  රවා  ඉේඵා ැනි 
තුන් මුයකන් භ නිර්භාණඹ වවේ  චිර ගුරුයඹා නතිනි. හම්ිය බාවිතවේඹන් නිර්භාණඹ හයගනා 
නා ආහෘති තුශ රැහ්ය ගනා වේනොවයයණ නඳද්රය තැම්ඳනා කිරීභ  හඩදාසි වා ඳාදඳ 
වේඹොදාගනිමින් ආහෘතිඹ ැසී ඹන ඳරිවය පිටතින් ආයණ ඳල්ඳඹ තැරීභ  වේශු ණු ආහෘතිඹ 
නලය ඳරිවය වැඩතශ වා ර්ණ ගැන්වීභ ඹන පිඹය සිසුන්ට ඳැවැවයයක හයමින් එභ ආහෘති හ ්
වේහරිණ.  
 
චිර ගුරුයඹාවේ  භඟ වේඳන්වීභ ඹටවේනා සිසුන් නතින් ආහෘති නිභැවුණි. වේම් වා වේඵොවේව  විට 
වේඹොදා ගැනුවේන් ඳාල් හාරවේඹන් ඳසු වේශරා යි. වේභභ හටයුනාවේතහි නිඹැලීභ සිසුන්ට භවනා 
විවේන දඹ්  ව ඵැවින් ඳාර නට දරුවේ  තභ විවේශහ හාරඹ තුශ ද ඳාරට ඳැමිණ නිර්භාණ 
ැහසීවේභහි නියත වව. නු වේතන් හ් හශ යුතු ආහෘති ගැන ඔවුනට න නදව ්ඳවශ වවේ  
නියාඹාවේඹනි. 
 
ැඩිහල් වේනොවේගෝ භ ්රදර්ලනානාභහ තුන් නාතහට නැසි නා රඳ යාශිඹ්  නිර්භාණඹ 
විඹ. වේහොශඹින් කිවේර  මටටර් 300හට ැඩි දුයහ පිහිටි ඳාරහ සිසුන්ට වේදහිර 
නාවේ දයානඹට නෑවිනා තුන් නාත්  නැයඹීවේම් නනාදැකීභ රඟා හයන්නට ඳාරට වැකි 
වවේ  එවේරසිනි. 
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ැඩි ැඩිවේඹන් ආහෘති නිර්භාණඹ කිරීභට වේඳශඹීභනා භඟ භ ඔවුන්ට නලය වේඳොයකතීන් ඳාල් 
භූමිඹ තුශ හිඟ විඹ. වේම් නිා භ සිසුහු තභ නිවේ්යකන් ඵැවැය වේහවේයන වේනොවයයණ නඳද්රය 
ඳාවේල් නිර්භාණ වා වේඹොදා ගනාව. එඵැවින් නිවේ්ර වේනොවයයණ ද්රය වේන්හය වේගන සා 
ඳරියඹට වානි වේනොන ඳරිවය බාවිතඹට ගැීමභට හුරු ව ිහ්ෘතිඹ්  වේගොඩනැගුනි.  
 
එැනි ්රතිරාබ යාශිඹ්  වේභභ යාඳෘතිඹ ඔව්ේේ ඳාරට වා එහි ්රජාාට ැරසුණි. 
 

 ගුරු  සිසු  වේදභාපිඹ වා ්රවේද්ලාසීන් තුශ ඳාර පිළිඵ නියභානඹ්   ආදයඹ්  ඇතිවීභ 

 ගුරු  සිසු නිර්භාණානාභහ චින්තනඹ ර්ධනඹ වීභ 

 ඳාර වේනොවයයණ හැළි හශයකන් වේතොයවීභ 

 නඳවේනා ඹන ද්රය බාවිතඹට ගත වැකි ඵ නවේඵ ධ වීභ 

 විවේශහඹ පරදායී වේර ගත කිරීභ 

 ප්රිඹ භනාඳ ඳාල් ඳරියවේඹන් සිඹු  වේදනාට භ භානසිහ තෘදතිඹ්  රැබීභ 

 ඳරිය හිතහාමට දරුන් භාජාඹට දාඹාද කිරීභ 

 
ඹන ්රතිරාබ ඳාරට නනා විඹ. 
 

වේම් න විට වේභභ ඳාවේල් වේඳොයකතීන් නඳද්රය වේඹොදා හෘත්රිභ වේර සිු ා ඇති නා රඳ 
නමුනාවේතකුට න තුන් ගැවේන හැරඹහ ගභන් හයන වේඹ්  දැවේනන්වේන් නියාඹාවේඹනි. 
වේභභ විවේලේ හායණඹ නිා භ ඳාර වයයිවේන් ්රරයකත ඳාර්  වී ඇති නතය ඳාර නැයඹීභ 
වා විවිධ ඳාල්ර ගුරු  සිසු පිරි් ඳැමිවේණමින් සිටිති. 
 
ගැටු හට වින්භ්  වේවීවේම් දී නඳ ාම්්රදායිහ  සිතන ඳරිවේඹන් එවා චින්තනඹ 
වේභවේවඹවීභ තුළින් ඩානා ගුණානාභහ වින්භ්  වේභන් භ ැඩි පිරිහට ෑහීභට ඳනා විඹ වැකි 
්රතිපර යාශිඹ්  රැියඹ වැකි ඵ වේම් විශි්ට යවායවේඹන් ඳැවැවයයක වේශ. 
 
 
 
(වේභොනයාගර හරාඳඹට නඹනා යතී වේදභශ හනි්ඨ විදයාරඹ තුශ ක්රිඹානාභහ යවායඹකි.)  



  39 

ඳාල් විශි්ට යවාය වා ්රවේශලඹ්  2  

21. යශ පුරුදු දින 365 
 
 

ඳාර ආයම්බ වීවේභන් ඳසු ඳන්ති බාය ගුරුතුමිඹ ඳන්තිඹට ඳැමිවේණයි. ඈ ඳන්තිවේ  දරුන්ට 
ගණන්  වදන්නට නිඹභ හයයි. ෑභ දරුවේ්  භ වේඳොවේතහි ගණන යකඹා ගීම. 
 
ගුරුතුමිඹ - 

 වැභවේදනා භ 6 ඉර් හභ යකඹන්න. 

 6 ඉර් හභ 200න් ැඩි හයන්න. 

 දැන් කීඹද? 

 වරි  1200 යි. 

 දැන් 1200 ඉර් හභ 11න් ැඩි හයන්න. 

 වරි  13200 යි. 

 දැන් 13200 ඉර් හභ 24 න් වේඵදන්න. 

 වරි  550 යි. 

 දැන් 550 ඉර් හභ 365 න් වේඵදන්න. 

 වරි  ආන්න ිායා 1.5 යි. නැනානම් 1 ½යි. 
 

වේභොහ් ද වේම් ගණන?  

ගුරුතුමිඹ වි්තය හයයි. මුුල ඳන්තිවේ  භ දරුවේ  කුතුවරවේඹන් ඵරා සිටිති. 
 
ගුරුතුමිඹ - 

 වේම් 6 ඉර් හවේභන් කිඹැවේන්වේන් නපි දහට ඳාවේල් සිටින ඳැඹ ගණන යි. 

 200න් කිඹැවේන්වේන් යහට ඳාර ඳනාන වයන ගණන යි. 

 1200 න් කිඹැවේන්වේන් යහට නඳ ඳාවේල් සිටින ඳැඹ ගණන යි. 

 13200 න් කිඹැවේන්වේන් නපි 1 වේරේණිවේ  සිට 11 වේරේණිඹ ද් ා ඳාවේල් සිටින ඳැඹ 
ගණන යි. 

 550 න් කිඹැවේන්වේන් ය 11 ්  පුයා නපි ඳාවේල් සිටින වයන ගණන යි. 

 ස කිඹන්වේන් ය 11 හ දී නඳ ඳාවේල් ගත හයන්වේන් ය 1 ½ යි. 

 11 වේරේණීඹ නන් න විට ඔඵ ය දවඹහ දරුවේ් . 

 ස ය 16 න් ඔඵ නඳ ශඟ රැවේන්වේන් ය 1 ½ යි. 

 ඉතිරි ය 14 ½ භ ඔඵ රැවේන්වේන් නි වා ාභාජාවේ  යි. 
 

“නඳ ය වැනාතෑ්  ජීනා වේනා නම් ස නවුරුදු වැනාතෑ භ ඹවඳනා මිනිකු වේර භාජාඹට 
වේභවේවය්  හයන්නට නම් වේවො පුරුදු ඇති හය ගන්නට නඳට ඇති ඳාල් හාරඹ නවුරුදු 
එහවභායහ හාරඹ් . නඳ ඳාල් හාරඹ තුශ දී ඹවඳනා ගුණධර්භ පුරුදු පුහුණු වවේවොනා ඹවඳනා 
දරුකු වේර භාජාඹට පිවිවේන්න පුුලන්” වේම් ගුරුතුමිඹවේ  ඳැවැවයයක කිරීභ යි.  
 
ග්රාමටඹ ඳාර්  න හුලගර විදයාරවේ  දරුන්වේ  ඳවුල් ඳරි යඹ ඳවශ භට්ටභහ ඳතී. 
වේදභාපිවේඹ  ද එතයම් ඉවශ නධයාඳනඹ්  රැබ නඹ වේනොවේති. ැඩි ්රභාණඹ්  ඇනාවේනා ගැටු  
හිත ඳවුල් ඹ.  ියන්ණු ඳවුල් ඹ. ඇතැම් ඳවුල් භනාඳැන් ඳානඹ වේවේතු වේහොට වේගන භාජා 
්රලන්රට මුහුණ දී සිටිති. රඳාහිනිඹට ඇේඵැහි ව ඳවුල් ද ඇත. දරුන් ැඩිපුය හාරඹ්  ගත 
හයන්වේන් නිවේ්ර ඹ. දරුන්ට වේවො පුරුදු කිඹා දීභට නිවේ්යකන් නධානඹ්  වේනොභැත. 
වේම් ගැටු රට වින්භ්  වේවීභ වා නහිතහය ටපිටාහ හල් වේගන දරුන් තුශ ඹව පුරුදු වා 
ආහල්ඳ වේගොඩනැිවීභ නයමුණු හය ගනිමින් ඳාර විසින් ´ඹව පුරුදු වයන 365´ යාඳෘතිඹ 
ක්රිඹානාභහ හයන රදී. 
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වේභහි මුල් භ පිඹය වේර ෑභ සිසුවේකුවේ  නිහට භ පිළිවේනා 15්  වන්න්ා දී  එභ 
පිළිවේනා වයන 365 එනම් ය තුශ ක්රිඹාට නැිවීභට පුරුදු කිරීභට පිඹය ගන්නා රදී. 

භාසිහ ඇගයීම් ඳත්රිහා  

 

  සශොඳ පුරුදු                                       

(දර්ක) 
 වයනඹ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9    

1 නවය වී ඇ හ් කිරීභ 
  

                       

2 උවේද් වා යාත්රි වේදභාපිඹන්ට ැමටභ 
  

                       

3 වේදභාපිඹන්ට වා ැඩිහිටිඹන්ට 
උදවු වීභ 
  

                       

4 ඳරිවයණඹ හයන වේද්ල් 
පිරිසුන් වා පිළිවේශට 
තඵාගැීමභ 
  

                       

5 යාත්රිඹට  දනා භැදීභ 
  

                       

6 වයනඳතා බුදුන් ැමටභ 
  

                       

7 වයනඳතා වේඳොතට ඳතට ැ 
ඳාඩම් කිරීභ 

                       

8 නිවේේ වා පිටත භූමිඹ පිරිසිදු 
තඵා ගැීමභ 

                       

9 ඹවුලන් වා  භගිවේඹන් 
වේල්රම්  කිරීභ 

                       

10 තිඹහට ය්  වේඳොත්  කිඹවීභ 
  

                       

11 තිඹහට ය්  ඳන්ල් ඹාභ 
  

                       

12 ඉත රන ද්රය ස වා සුදුසු 
්ථානර දැමටභ 
  

                       

13 තභන්වේ  වේයවය  වේ දා ගැීමභ 
  

                       

14 ආවාය ගැීමවේම් දී ියඵ 
  

                       

15 ඳවුවේල් ැවේොභ එ්  නිවේේ 
භගිවේඹන් ගත කිරීභ 
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වේභභ පිළිවේනා ක්රිඹානාභහ කිරීභට වේදභවුපිඹන්ට උඳවේද ් දුන් නතය ස නනු ක්රිඹාහයන්වේන් ද 

ඹන්න වේොඹා ඵැලීභ්  ද ඳාර විසින් භ සිදු හයන රදී. උ් ත පුරුදු 15 ඇතුශනා වේතොයතුරු 

ඇගයීවේම් ඳත්රිහා්  ද නිවේ්රට රඵා දී එභ ඳත්රිහාවේශ දර්ලහ වා 0  1  2 ඹන රකුණු 

ඳරිභාණඹ ඳදනම්  ඇගයීභ වා වේදභවුපිඹන්ට බාය හයන රදී. නවඹු වේර නිවේ්රට 

දුයහථන ඇභතුම් රඵා වේදමින් වේභභ හාර්ඹ පිළිඵ සිසුන්වේගන් විභා සි. භට ද පිඹය 

ගැනුණි. 

ඇගයීවේම් දී ෑභ දර්ලහඹ්  භ වයනඳතා ඇගයීභට ර්  විඹ යුතු නතය රඵා වේදන රකුණ නදාශ 
වයනවේ  තීරුවේශ දර්ලහඹ ඉවයරිවේඹන් ටවන් හශ යුතු වේශ.  
 
වේභභ ඇගයීභ සිසුන්ට ඳභණ්  සිදු හයන්න්  වුනා වේභභ පුරුදු 15 නනුගභනඹ හයන්නට 
වේදභවුපිඹන්ට ද සිදු වවේ  තභ දරුන් ඉවයරිවේ  ආදර්ලනා වේර වැසිරිඹ යුතු ව ඵැවිනි. වේභහි 
්රතිරාබ ඳාරට හිමි විඹ. වට කිසිභ වයවේනහ භල් පූජාා වේනොහශ ඳවුල් ඳා භල් පූජාා හශව. 
බීභනා  නිට එන පිඹරුන් එයින් මුදා ගන්නට වැකි විඹ. එහට හි කිසිවයනහ ආවාය 
වේනොගනා  ඳවුල්  එ්  ආවාය ගන්නා රදී.  ගුරු භණ්ඩරවේ  සිඹු  වේදනා ද උද්වේඹ ගවේඹන් 
වේභඹට වබාගි වව. වේභඹ ඳාර වා වේදභාපිඹන් නතය ඳභණ්  වේනො ගවේම් හඩපිවේල් ඳා 
හතාඵවට ර්  ව ැඩටවන්  විඹ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(හෑගල්ර නධයාඳන හරාඳවේ  හුලගර හනි්ඨ විදයාරඹ ක්රිඹාට නිා ඇති ඹවඳනා යවායඹ්  

ඇසුවේයනි) 
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22. විල්යට ගමනක් 
             

 
ඉවතින් දැ් වේන්වේන් 2014 වා 2015 ර්ඹන්හි සිට හෑගල්ර ලාන්ත භරිඹා ජාාතිහ ඳාවේරහි 
ඳනාාවේගන ඹන සුවිවේලේෂී හර්තයන් පුනාඳනා වා ඟයාර ඳශවුණු ආහායඹ දැ් වේන පුනා 
ැකි කිහිඳඹකි.  
 
දැනට රිහාවේශ ඳතින ඳැයණිතභ දුයද් නඹ්  වේර ැරවේහන “Broadherst Cearkson” 
ර්ගවේ  දුයද් නඹ්  වේභභ ඳාවේල් ආය් ෂිත වේර තඵා ගනිමින් ඉන් විපුර ඳර වේනශා 
ගන්නට ඳාවේල් ගුරුරුන් වා සිසුන් ගන්නා උනාාවඹ ්රලිීමඹ වේශ. 
 
ඳාරට ම්ඳත්  ව වේභභ දවේර්් ඹ නු නාැඩිඹා හය බාවිතඹට ගනිමින් එභිනන් රැවේඵන රඳ 
ඳරිගණහ තා් ණඹ ඔව්ේේ ම්ඵන්ධ වේහොට එහ ය සිසුන් විලාර ිායාහට උඳවේඹ ගී 
හයගත වැකි න ඳරිවය වේම් න විට ඳවසුහම් හා වේගන තිවේේ. 
 
වේඵොවේව  ඳාල්ර තායහා විදයා ිගම් පිහිු ාවේගන තිබුණ ද ගුරුරුන් වා ඳාල් සිසුන් 
පුහුණු කිරීභට වැකිඹා ඇති ශ්රී රිහාවේශ එහ භ ඳාල් තායහා විදයා පුහුණු භධය්ථානඹට ද 
උරුභහම් කිඹන්වේන් හෑගල්ර ලාන්ත වේම්රී ජාාතිහ ඳාරයි. 
 
වේභභ තායහා විදයා පුහුණු භධයථ්ානඹ නව නිරී් ණාගායඹකින් භන්විත න නතය එඹ 
උඳවේඹ ගි වේහොට ගනිමින් හයයකහ තායහා විදයා පුහුණු ඳාඨභාරා්  හ් හය තිවේේ. තායහා 
විදයාවේශ හයයකහ ිහල්ඳ ඳැවැවයයක කිරීභ වේභභ ැඩටවනට න ඹනා වේශ.  
 

වේම් නවිට ඳාර භිනන් හෑගල්ර නධයාඳන හරාඳවේ  6 - 11 වේරේණිර ඳාල් සිසුන් 1500්  
ඳභණ පුහුණු හය ඇති නතය හෑගල්ර හරාඳවේ  ඳාල්ර 9 වේරේණිවේ  සිසුන් වා විඹ 
නිර්වේද්ලඹට නනුකර  හ ්හයන රද පුහුණු ඳාඨභාරා  ගුරු පුහුණු ඳාඨභාරා  උ් වේඳශ 
සිසුන් වා යාත්රී නව නිරී් ණඹ ඇතුුල තායහා විදයා ැඩමුුල සිදු වේමින් ඳතී. 
 

පාවක ඇති එක ම අභයාලකා 

නිරීක්ණ ම්යව්ාානය 

            පෂමු ලරට පාවක ග්රශසෝකාගාරයක් 

තාරකා විදයා ගසව්ණ උනන්දු කරලන  

පාවල් පුුරණු ම්යව්ාානය 
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වේම් න විට වේහොශම විල් විදයාරවේ  වේබ තිහ විදයා නධයනාිලඹ  ජාාතිහ විදයා ඳදනභ  විදයා 
වා තා් ණ නභාතයාිලඹ විසින් නලය තා් ණිහ වාඹ රඵා දීභට ඉවයරිඳනා  සි. . 
 
ඳාල් හාරඳරිච්වේේදයකන් නිදව් වේශරාන්හි දී විඹ භගාමට ක්රිඹාහායහම් වේර තායහා 

විදයා පිළිඵ වේද්ලන වා ක්රිඹාහායහම් කිරීභ වා 2014 දී ආයම්බ හශ වේභභ පුහුණු සහහඹ 

වේම් න විට හෑගල්ර නධයාඳන හරාඳවේ  ඳභණ්  වේනො ඵයමු ඳශාත තුශනා නට 

ඳශානාරනා ඳාල් සිසුන් වට නබයාහාලඹ  තායහා විදයා පිළිඵ දැනුභ ඳඹන භවා 

පු්තහඹ්  ඵට ඳනා ඇත. 2014 දී ඇයඹි වේභභ පුහුණු ැඩටවන 2015 වේර් දී ඳභණ්  

ඳාල් 90හ සිසුන් පුහුණු කිරීභට භනා වී තිබීභ විලම්ිත ඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වේභභ පුහුණු කිරීම් වා ඳාල් විදයා ගුරුබතුන් භඟ භ සිසුන්වේගන් භන්විත පුහුණු 
ිචිතඹ්  හ් වී තිවේේ. පුහුණු ිචිතඹට නඹනා සිසුන්ට භාර්ග කිහිඳඹකින් තභ දැනුභ වා 
වැකිඹා ඉවයරිඳනා කිරීභටනා ඔවුන්වේ  කුරතා මුවනා හය ගැීමභටනා නථ්ා රැබී තිවේේ. 
 

හැගල්ර ලාන්ත භරිඹා ජාාතිහ ඳාවේල් වේභභ ැඩටවන යටට භ ආදර්ලඹ්  වේනොවේශ ද? 
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23. නිකව විදුබිම 
 

 

උදෑන ඳාරට එන පුිචි දැරිඹහවේ  ඇඟට ඉන්ල් පිඬ්  ැු වේණ් ඳාර නර භ තිබ 
වේහොට්ටම්ඵා ගසින්. වේහොට්ටම්ඵා ගවේේ ඉන්ල් වේහොයින් ද? හපුවේට්  ඳාල් නාවේනා කුණු ශහ 
තිබ හෑභ වේහොශඹ්  ඇදවේගන ගවේවේ ඉදවේගන එඹ වයග වරිනා.  
 
වේභභ න්රන්න නනාදැකීවේභන් නඳවසුතාඹට ඳනා ඇඹ වඬාවේගන භ ඳාරට දුවේගෝ ඳන්තිබාය 
ගුරුතුමිඹට හායණඹ කිශා. 
 
ඳරියඹ රැකීභ තුළින් මිනිා ද රැවේහන ඵනා  ඹවඳනා භාජාඹ්  ියහි කිරීභට දරුන් තුශ 
ඹවපුරුදු ඇති හශ යුතු ඵනා සිතමින් ගුරුතුමිඹ විදුවල්ඳතිතුමිඹ වමුවීභට හාර්ඹාරඹ වේත 
ගභන් හවේශේ ඳාල් ියභ ඳවිර තඵා ගැීමභට ගත වැකි වයගුහාලීන  වා ඩානා පරදායී වින්භ 
කුභ්  ද ඹන්න හතා කිරීභට යි.  
 
විදුවල්ඳතිතුමිඹ සිඹු  හරුණු නා නපූරු වේඹ ජානා්  ඉවයරිඳනා හශා. කුඩා භල්ර්  ෑභ 
දරුවේ්  භ බාවිත හයමින් තභ තභන්වේ  එවයවේනදා ඉතරන නනලය හඩදාසි ඉටිවේහොශ ආදී 
වේද් එභ භල්රට දභා තභ නිට රැවේගන වේගො ්ඵැවැය කිරීභට සිසුන් පුරුදු කිරීභ එභ නදවයි. 
ඳසු එභ වේඹ ජානා ගුරු භණ්ඩරඹ භග ාහච්ඡා හයනු රැබුා. හමිු ්  ඳනා හය එඹ 
ක්රිඹානාභහ කිරීභට ඳැරුා. 
 
වේඹ ජානා ැරසුම් හය සිසුන් එ් දව් තුන්සිඹඹ්  ඳභණ සිටින ඳාර තුශ එඹ නිර්භාණශීයක 
නයුරින් ක්රිඹානාභහ කිරීභට වේරේණී වා විවිධ ර්ණ වේඹොදා ගනිමින් නඟල් 128හ ඵෑගඹ්  
හ් හශා. එභ ඵෑගඹ ඇතුල් ියනාතිඹ භත ඉටි හයඹ්  නරා ඇති නිා ඉතිරි හෑභ  ඉන්ල් 
ැනි ද්රය ඳා ඳවසුවේන් ඵැවැය කිරීභ වා රැවේගන ඹා වැකියි. ඳාවේල් දරුන්ට ඳභණ්  
වේනො සිඹු  භ නධයඹන  නනධයඹන හාර්ඹ භණ්ඩරඹටනා එඹ වන්න්ා වේදමින් මුුල ඳාර තුශ 
භ එඹ ක්රිඹානාභහ හශා. වේභභ ඵෑගඹ නිසි ඳරිවය බාවිතඹ වා  සිසුන් හුරු කිරීභට වේදභහ 
ඳභණ හාරඹ්  භත් ගුරු භණ්ඩරඹට භවන්සි වී  ැඩ හයන්නට  සිදු වුණා. 
 
දැන් විවිධ ර්ණඹන්වේගන් යුනා කුඩා ඵෑගඹ රැවේගන එන දුා දරුවේ  ස තුශ කුඩා වේයවය හෑල්ර්  
ද වේගන එති. ඉන් වේඩ ්පුු ර දවියක ඉනා හයමින්  පිරිසින් කිරීවේම් හටයුතු දදනිහ  සිදු හයන 
නයුරු ඵරා සි. භනා ප්රිඹජානහයි. වේනදා ඳාල් ඳරියවේ   ඳන්ති හාභයර විසිරී ඳතින කුණු 
වේයොු  දැන් හුඟ්  නු  යි. තභ තභන්වේ  එවයවේනදා ක්රිඹාහායහම්ර දී එ් රැ් න  හශ සිඹල්ර 
භ ඵෑගඹට දභා රැවේගන ඹාවේම් පුරුද්ද සිසු දරුන් රරිතාවේය ඳණඹ හයවේගන ඇති ආහායඹ 
වි්භඹ උඳදනා. 
 
තිවේ  ෑභ ඵදාදා වයනහ භ ඳනානා උදෑන රැ්වීවේම් දී විදුවල්ඳතිතුමිඹ එභ යාඳෘතිඹ පිළිඵ 
හතා හයමින් එඹ ඹානාහාලීන කිරීභට හටයුතු හයනා. ත ද ඳන්තිබාය ගුරුබතුන් ස පිළිඵ 
 ද් න්වේන් දැඩි ඳරී් ාහාරී ඵ් .  
 
වේොඵා දවභට ආදයඹ හයන දරුා වේොඵා දවමින් රැවේහන ඵ නඳ හවුරුනා දන්නා තයඹකි. 
වේනොැයදී භ වේවට හිරු ඳාඹනු ඇත. එවේේ භ නඳ ඳායකන් ියහි න දරුා භාජාවේ  ඹවඳතට 
හටයුතු හයන ගුණ නැණ වේඵවේරන් යුතු ද පුතුන් න ඵ විදුවල්ඳතිතුමිඹ ඳන්වේන් වේභඹ 
භාජා ආදර්ලඹ්  භ න විශිට් යවාය ්රවේශලඹ්  නිා භ ඹ. 
 
(මිනුන්වේගොඩ හරාඳවේ  ඵඳ/මිනු/ ඳල්වේල්වේර භවා විදයාරවේ  ක්රිඹානාභහ වේහවේයන ැඩටවන්  

ඇසුරිනි.) 
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24. පාව ශරශා මශ පාරක් 
 

විඹ භගාමි තනානා හවේ  දී ඳාර තුශ භාර්ග ිඥා ඳද්ධතිඹ්  ක්රිඹානාභහ කිරීභට 5 
වේරේණිඹ බාය ගුරු භවනාමිඹ හශ වේඹ ජානා සිඹු  වේදනා තුශ කිසිඹම් වේනොන්සුන්තා්  ඇති 
හශ ඵ ද් නට රැබුණි. 
 
“සහ හයන්න පුුලන් වේදඹ්  ද?”  
 
“වේභොහ්  ද සවේහ ්රවේඹ ජානඹ ?” ්රලන් පිට ්රල්න ඉවයරිඳනා විඹ. 
 
එවිට 5 වේරේණිඹ බාය ගුරුතුමිඹ හරුණු කිහිඳඹ්  ඳැවැවයයක හශා ඹ. 
 

 නනායණ ඳරී් ණවේ  දී ශභයි නු වේන් භ රකුණු රඵාවේගන ඇනාවේනා භාර්ග ිඥා ආ්රිත 
්රලන්රට වීභ 

 ඳාවේල් ශභයින්ට නිතය ්රධාන ඳායට ඹෑභට නථ්ා වේනොරැබීභ 

 සිසුන්ට භවා භාර්ගඹ බාවිත කිරීභ පිළිඵ  පුරුද්ද්  වේනොභැති වීභ 

 සිසුන්ට භවඳාය බාවිත හයන ආහායඹ පිළිඵ ්රාවේඹ ගිහ පුහුණු්  නලය වීභ  

 ඳාවේල් දී එභ නනාදැකීභ රඵා දීභ නලය ඵ 

 

සිඹල්රන්වේ  භ ්රලන්රට 
පිළිතුරු රැබුණු නතය එභ 
නදව ක්රිඹානාභහ කිරීභට 
සිඹල්වේර  එහඟ වව. ස නනු 
ඳාල් භූමිවේ  හෘත්රිභ වේර 
භවා භාර්ගඹහ ආහෘතිඹ්  
නිර්භාණඹ හයන්නට විඹ. එභ 
භාර්ගඹ භත වා නට භාර්ග 
ිඥා ද ථ්ාඳනඹ වේහරිණි. 
ම්පූර්ණ ව භාර්ගඹට නලය 
ාවන  වේඳොයක් නිරධාරීන්  
ඳවයහඹන් ආවය ඳාර්ල වේර 
සිසුන් ැයසී ආදර්ල භවා 
භාර්ගඹහ ඳතින ක්රිඹායකඹ 
ක්රිඹාහායහභ්  ලවේඹන් සිදු 
කිරීභට නලය දැනුනා කිරීම් 
වා ඳවසුහම් ඳඹා වේදන රදී. 
ස නනු වේදතිඹහට ය්  
භවා භාර්ග ක්රිඹාහායහභ වා 
5 වේරේණිවේ  සිසුන්ට හාරච්වේේද 
වේදහ්  වේන් වේහරුණි.  
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 වේභඹ සිසුන්ට නමු නනාදැකීභ්  ව නතය වේම් වා ඔවුහු දැඩි උනන්දුකින් සදානම් වව. ඔවුන් 
ාවන වේර ආහෘති හ් හය ගනා නතය ගුරුරුන්වේ  භඟවේඳන්වීභ ඹටවේනා ආදර්ල භවා 
භාර්ගවේ  ඳවයහඹන්  වේඳොයක් නිරධාරීන් ආදී පිරි් වේර ක්රිඹාහායහභට එ්  විඹ. සිසුහු වේභභ 
වේල්රම් භවා භාර්ගවේඹන් වේඵොවේව  හරුණු නවේඵ ධ හය ගනාව. භාර්ග ිඥා වා භාර්ග ීමති 
වේභන් භ භාර්ගවේ  දී නනුගභනඹ හශ යුතු ආරාය ධර්භ ඳා නියාඹාවේඹන් භ ඉවේගන ගැීමභට 
න්ථා රැබුණි.  
 
තදුයටනා වේභභ හාර්ඹඹ ිර්ධනඹ හයමින් ආදර්ල භාර්ගඹ ටා ්ථාඳනඹ හයන රද ිඥා  
උඳවේද් සිඹල්ර සිිවර  වේදභශ වා ඉිග්රීසි බාා ත්රිනාවේඹන් භ වන් හයන්නටනා හටයුතු 
කිරීභ නිා ක්රිඹාහායහම් තුශ දී භ ත්රිබාා දැනුභ ද වයයුණු හය ගැීමභට සිසුන්ට න්ථා ඳඹා 
දුනි. දැන් සිසුන් තභ විවේශහ හාරඹන්හි දී ද ආදර්ල භවා භාර්ගවේ  ගැවේමින් ක්රිඹාහායහභ 
ක්රීඩා්  වේරසින් සිදු කිරීභ දැකිඹ වැකි ඹ.  
 
 
 
(නිහැයටිඹ නධයාඳන හරාඳඹට නඹනා කුභය විදයාරඹ වා ඉතෑ ්රාථමිහ විදයාරර ක්රිඹානාභහ 

විශි්ට යවාය ඇසුරින් හ් හය ඇත) 
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25. විදයාගාරසව විේලය 
 
 
 

නිවේශදහ  -   දැන් නපි වේම් උනාවේ  සුවිවේලේෂී නථ්ාට ඳැමිණ සිටිනා. ඔඵ දන්නා 
ඳසුගිඹ උ් වේඳශ විබාගවේ  විදයා විඹ ධායාවේශ සිසුන් යාශිඹ්  ඉවශ ාභර්ථ 
රඵා භනා වී සිටිනා. ස නතරින් විදයා නිලවේඹන් වය්ත්රි් හවේ  ඉවශ භ ්රතිපරඹ 
රඵාගනා  රතුය ්රබා්ය ශියඹාට වේර් විශි්ටතභ ශියඹාට හිමි ම්භානඹ 
පිළිගැීමභට නපි වේශවයහාට ආයාධනා හයනා. 

 
                       (නනාවේඳොශන් වඬ භධයවේ   රතුය වේශවයහාට ඳැමිවේණයි) 
 නපි ඔඵ ආදයවේඹන් පිළිගන්නා. ඳාවේල් ැඩ යාශිඹහට ම්ඵන්ධ වේරා 

සිටිඹනා ඔඵ උ ්වේඳශ විබාගඹ විශි්ට වේර භනා වේරා තිවේඹනා. ඔවේේ වේම් 
ජාඹග්රවණඹට ්රධානභ ව වේවේතු්  ඇතැයි භා හිතනා. ස පිළිඵ  ඔවේේ භතහඹ 
නවය හයන්නට න්ථා්  රඵා වේදනා. 

 
රතුය ්රබා්ය -   වේඵොවේවොභ ්තුතියි. ඔඵ සිඹු  වේදනාවේගන් භ නයයි. වේම් න්ථා 

භවේ  ජීවිතවේ  සුවිවේලේෂී නථ්ා් . ය දව තුන්  සිද කිරි වේඳව විදු 
භාතාට භවේ  වේග යීමඹ ්රණාභඹ පුදන්නටනා භවේ  ජාඹග්රවණඹට වේවේතු ව 
සුවිවේලේෂී හායණඹ භත්  හයන්නටනා භභ වේම් නයාධනඹ ඉතා තුටින්  
පිළිගන්නා. ඳසුගිඹ වේර් ඳාවේල් ක්රීඩා නාඹහඹා වේරා භභ භ්ත 
රිහා භරර ක්රීඩා තයගවේඹන් යන් ඳද් හම් වයනාගනා ඵ ඔඵ සිඹු  වේදනා 
දන්නා. ස වේ  භ ගිඹ වේර් දී ඳරිය ිගභවේ  නඳට එවේත්  ඳාර 
ඳැැනාව ාර්ථහ භ ව දැැන්ත භ ඳරිය හවුය ඳනාන්නටනා වැකි 
වුණා. ඊට වේඳය නවුරුද්වේද් න නිඳයුම් ිගභඹ ඳැැනාව ්රදර්ලනවේ  
ජාඹග්රාහී නිර්භාණ නන්තර් ජාාතිහ භට්ටමින් ඳා ම්භානඹට ර්  වුණා. ස 
පිළිඵ භභ භවනා ආඩම්ඵයවේඹන් හථා හයන්වේන් ස ම්භානවේ  
වේහොටහ්රුවේකු වේර භභනා හටයුතු හශ වේහවේන්  නියි. 

 
  වේම් සිඹු  විඹ භගාමට වා විඹ ඵාහිය හටයුතුර වේඹවේදමින් උ ් වේඳශ 
 විදයා නිලවේ  ඉවශ භ  විශිට් භ ද් තා ද් න්නට භා ඇතුුල  නඳවේ  වේර් උ ්
වේඳශ විදයා  ගණිත විඹ ධායා වැදෑර වේව දය  සිසුන්ට වැකි වුවේණ්  කුභ්  නිාද 
ඹන්න භභ ඔඵට ඳන්නම්..... 
 

 ජී විදයා වැදෑර නඳට වේබ තිහ විදයා විඹ තභයි නඳවසු භ විඹඹ වුවේණ්  ස 
වේ  භ උ් වේඳශට වේභහි ්රාවේඹ ගිහ ඳරී් ණයකන් ්රලන් යාශිඹහ ඇතුශනා හයනා. 
ඵහුයණ  ්රලන් වේ  භ යරනා ්රලන්නා  ස වේ  භ   එවයවේනදා ජීවිතවේ  යර 
විදයානාභහ ිහල්ඳ වන්නා ගැීමභටනා වේම්   ්රාවේඹ ගිහ ඳරී් ණර නිඹැලීභ නඳට 
ඉතා ැදගනා වේදඹ් . නමුනා උ්  වේඳශ  ගණිත වා විදයා නිලර වේඵොවේව   ශියඹන්ට වේභභ 
හාරවේේද භග  ඇවේයනා. සහට වේවේතු තභයි වේම් ඳාවේල් උ ්වේඳශ විදයා ගණිත විඹ 
 ධායා වදායණ සිසුන් වේඵොවේව භඹ්  විඹ භගාමට ැඩරට ම්ඵන්ධ  වේරා ැඩ 
කිරීභ. නවේද ඳාවේල් ස වා නපිට වේඵොවේව  න්ථා වා  ඳවසුහම් ඳඹරා තිවේඹනා. 
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නපිට වේබ තිහ විදයා ඉගැන්ව සුධාරි ගුරුතුමිඹ තභයි වේරොකු ර් එ් හ හථා හයරා විදයා වා 
ගණිත නිලර නඹට භඟ වැවේයන වේබ තිහ විදයා ්රාවේඹ ගිහ ඳරී් ණ සිදු කිරීභට වේරා 
වේොඹා ගන්න විහල්ඳ භාර්ගඹ්  ාහච්ඡා හවේශේ. වේම් නියවේඹ ගඹ ජාඹගන්න රභ ගැන නවේඳනුනා 
ඇහුා. ස නනු තභයි විදයාගායඹ තුශ ්ඹි නධයඹනඹට ඉඩ වය රැවේඵන ක්රිඹාහාරී ැඩ 
පිළිවේශ්  පිළිඵ නදව භතු  වුවේණ්. එභ නදව වේබ තිහ විදයා වා යාඹන විදයා වා 
ක්රිඹාට නැිවීභට හටයුතු හශා. 
 

මුයකන් භ ගණිත වා විදයා ඳන්ති හණ්ඩාඹම්රට වේඵවයරා වේබ තිහ විදයා වා යාඹන විදයා 
වා විදයාගායඹ රභනා හශා. එ් 5 ිහල්ඳඹ නපි සහට වේඹොදා ගනාතා. ්රාවේඹ ගිහ ඳරී් ණ 
වා උදෑන 6.00 සිට  3.00 ද් ා වබාගී විඹ වැකි විධිභනා හාර ටවන්  වැදුා. 
සුධීයා ගුරුතුමිඹ ස ගකීම් සිඹල්ර බාය ගනාතා.  
 
ඊශඟට වේබ තිහ වා යාඹන විදයා ්රාවේඹ ගිහ ඳරී් ණ / ක්රිඹාහායහම් විදයාගායඹ තුශ ආදර්ල 
වේර ක්රිඹාට නිමින් සා ර ගත හශා. වේභභ රගත කිරීම් වා ඳසුතර වඩ හැවීම් නපි භ සිදු 
හශා. සුධීයා ගුරුතුමිඹ නලය විඹ හරුණු නධායණඹ හයමින් සා නපූරුට වේඳශ ගැස්ුා. 
ෑභ ්රාවේඹ ගිහ ඳරී් ණඹ්  භ ියු් ත තැටිගත හයරා විදයාගායවේ  වේනභ යා් හඹහ නම් 
හය තැබුා. දැන් විඹ නිර්වේද්ලවේ  නනෑභ ඳරී් ණඹහ දර්ලන විදයාගායඹ තු තිවේඹනා. 
ඳාල් ිර්ධන මිතිවේ  නනුග්රවවේඹන් විදයාගායර විලාර ්රභාණවේ  LCD තිය හ් හශා. 
එභ තියර එභ ්රාවේඹ ගිහ ක්රිඹාහායහම් ඇතුශනා ඳාඩම් සහහ දර්ලනඹ හශා. නඳට වේන් ව 
හාරවේ  දී නපි වේනොයදා භ සා නධයඹනඹ හශා. වේඵොවේව  විට භා ස වා වේඹොමු වුවේණ් 
උදෑන 6.00 ට සුධීයා ගුරුතුමිඹ නඳටනා හයකන් රැේ එහට ඇවිනා හිටිඹා. 
 
උ් වේඳශ විබාගවේ  වේබ තිහ විදයා වා යාඹන විදයා විඹ හරුණු නවේඵ ධ හයගන්නට 
නපිට වේම් ැඩපිළිවේශ වේගොඩ්  ්රවේඹ ජානනා වුණා. ඇනාතටභ වේම්හ zවිදයාගායවේ  විදරඹ් Z 
වේර වැඳින්වාට යද්  නෑ. වේඵොවේව  සිසුන් ඉවශ ්රතිපර වේඳන්වීභට විදයාගායවේඹන් ඳඹා 
තිබ වේභභ ඳවසුහභ විලාර රුකුර්  වුණා.  
 
ඔඵට දැන් ඳැවැවයයක ඇති වේභතයම් නඳවසු විඹ ධායා්  ජාඹ ගන්නට වේවේතු ව ාධහඹ ගැන. ස 

වා ඳායකන් රැබුණු භග වේඳන්වීභ  විවේලේවේඹන් සුධීයා ගුරුතුමිඹවේ  භඟ වේඳන්වීභ නපි ඉතා 

නගඹ හයනා. ස නිා වේම් න්ථාවේශ දී භභ සිඹු  වේදනාට භ ත්ුතින්ත වේනා නඳවේ  වේම් 

ජාඹග්රවණඹ හුවේද්  භ ඳාවේල් ජාඹ් . ඊට නඳටනා දාඹහ වේන්න වැකි වීභ ගැන තුු  වේනා. 

වැභ වේදනාට භ ්තුතියි. 

වේශගනා නනාවේඳොශන් නාදඹ්  නැවේ .  

සුධීයා ගුරුතුමිඹ දෑ් වේහවිනි තුශ භතු ව හදුුල ියන්්  පි දභනු වේඳවේන්. 

(භවනුය ලාන්ත සිල්වේ්ටර් විදයාරවේ  විශි්ට යවායඹ්  ඇසුවේයනි.) 
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26. සත් ලත්තක රැව්වීමක් 

 
 
වේශරා ඳ්රු 4.00 ඳසුවේමින් තිියණි. දැඩි ිගු හිත ඳාවේර් වේනා තු ඳසු හයමින් නඳවේ  ාවනඹ 
ඉවයරිඹට ඇදුණි. ඳාය වයවේ  වේනා දුල වේනරන්නිවේඹ  දුලයකන් පිරි භු  උයවේඹහි එල්රාවේගන ඉ් භන් 
ගභනින්  නඳ ාවනඹ ඹන වයලාට ගන් හයමින් සිටිවේඹ ඹ. තනා කිවේර මටටර් බාගඹ්  ඳභණ  ඇදී 
ගිඹ ාවනඹ නතය හයනු රැබුවේශ ඳාය වේහොනහ පිහිටි වේනා දුල කියන ්ථානඹහ ඹ. ස න විටනා වේනා 
දුල වේනරන්වේන  එභ ්ථානඹට රැ් වී තභ කඩර ඇති දුල  දුනු තයාවයවේ  ආධායවේඹන් කියමින් 
සිටිඹව. 
 
නධයාඳන නභාතයාිලවේ  නිරධාරීන් න නඳ භඟ න්වේේයකඹානු ජාාතිහ නධයාඳන උඳවේද්ලහරිඹ්  
ද වා ඹ. ්රි රිහාවේශ භධයභ හන්හයඹට නඹනා ්රවේද්ලර ජාන ජීවිතඹ  ි්හෘතිඹ  ආර්ිකහ වා භාජා  
තනානාඹ පිළිඵ  ඇඹට ඳැවැවයයක හයමින් නඳ නැතුවේන් ඳ්ය ්රවේද්ලවේ  ඳාල් නිරී් ණඹට 
වේගෝ ආඳසු ඳැමිවේණන නතයතුය දී ඹ. ඹම් විවේලේෂිත නවේඹ්   ඹැයි සිතිඹ වැකි පුද්ගරවේඹ්  ද වේනා 
කියන ්ථානඹට ඳැමිණ සිටිවේ ඹ. ඔහු එභ ්රවේද්ලවේ  ඩානා ජානප්රිඹ වා වේග යීමඹ පුද්ගරවේඹ්  ඵ 
එතැන සිටින්නන්වේ  මුවින් වා මුහුණින් පර ව ්රහාලනඹන් කිඹා ඳාන්නට විඹ. තනා සුුල 
වේභොවේවොතකින් ඔහු එහි රැ් සිටි පිරි නභතමින් ඹම් ඳණිවුඩඹ්  රඵා දුන් නතය ඹම් ඹම් හරුණු 
ම්ඵන්ධ  වේහටිවේඹන් එභ රැ් සිටි නඹවේගන් විභා සිටිවේ  ඹ. ාහච්ඡාට ැඩි වේශරා්  ගත 
වේනොවුණි. ඉතා වේහටිවේඹන් නලය හායණඹ ඳභණ්  ඔවුන්ට දැනුම් දුන් ඵ්  ඳැවැවයයක විඹ. වේදභශ 
ඵසින් ාහච්ඡා ගරා ගිඹ ද රැබුණු ඳණිවුඩඹ ඳාර වා සිසුන්වේ  සුය් ෂිත ඵ වා ව 
ැඩටවන්  පිළිඵ  ඵ ඳැවැවයයක විඹ. ඔහු  නධයාඳනඹට ම්ඵන්ධ නවේඹකු ඵ නවේඵ ධ වවේඹන් 
ඔහුවේ  දැනුනා කිරීභ නානවේ  නපි ඔහුට හතා හවේශමු. ්රාථමිහ  ඳාරහ විදුවල්ඳතියවේඹකු ව 
ඔහු රතුය වේර සිිවර වා ඉිග්රීසි ඵසින් නඳනා භඟ වේතොයතුරු වේඵදා ගන්නට වවේ ඹ.  
 
එභ විදුවල්ඳති  ්රාථමිහ තු ඳාරහට නාඹහනාඹ වේදන නතය එභ ඳාවේල් දරුන්වේ  වේදභශපිඹන් 
වේනා දුල වේනරන වා ස ආ්රිත රැකිඹාර නියත වී සිටින පිරි්  න ඵ නපි ඔහුවේගන් දැන ගනාවේතමු. 
ඳාවේල් විවිධ හටයුතු වා සිසුන් ම්ඵන්ධ  ාහච්ජාා කිරීභ වා වේදභවුපිඹ රැ්වීම් ඳාල් හාරඹ 
තුශ ඳැැනාවීභ ඉතා නසීරු හායණඹ්  ඵනා ස වා වේදභාපිඹන් වබාගී වේශ නම් ඔවුන්වේ  
දදනිහ ැු ඳ නහිමි න ඵනා විදුවල්ඳති විසින් නඳට ඳැවැවයයක හයවේදන රදී. නධිහ දරිද්රතාවේඹන් 
වා නුගනාහමින් ද වේඳවේශන වේභභ ජානතාට සිහින වේනොතිබුණි. නමුනා තභ එහභ ම්ඳත ව 
දරුන්වේ  නනාගතඹ ඳැවැඵය කිරීභ ඔවුන්වේ  මුාය නයමුණයි. ස වේනුවේන් ඳාරහට හශ වැකි 
හාර්ඹඹ වා නමිර වේේඹ පිළිඵ භනා වේර ටවාගනා විදුවල්ඳතියවේඹ්  නඳට වමු වී ඇති ඵැශ 
ඔහුවේ  හතා වා ඇතුම් ඳැතුම් භිනන් ඳ්  විඹ.   
 
රැ්වීම් වා ඔහු වේදභාපිඹන් ඳාරට වේගන්ා ගැීමභ වේනුට වේදභාපිඹන් වේත වේගෝ නලය 
ඳණිවිඩ වා වේතොයතුරු  න්නිවේශදනඹ හයන්නට ඳසුඵට වී නැත. වේහොට්ඨා වා හරාඳ නධයාඳන 
හාර්ඹාරයකන් රැවේඵන උඳවේද් භත ක්රිඹානාභහ වේහවේයන ැඩටවන් වා ඳාල් භට්ටවේම් නධයාඳන 
ිර්ධනඹ උවේදා ැරසුම් හයන ක්රිඹාහායහම් සිදු කිරීභ දවා වේදභාපිඹන් දැනුනා හයන ්ථානඹ 
ලවේඹන් එභ විදුවල්ඳතිතුභා වේත යා වේගන තිවේඵන්වේන් වේනා දුල කියන ්ථානඹ යි. 
විදුවල්ඳතියවේඹකුට ඇති භාජා පිළිගැීමභ වා වේග යඹනා  විදුවල්ඳති වා ්රජාා නතය ඳනානා 
ඵැරමටභනා නිා තු නධිහාරිනාවේ  විවේලේ නයඹ්  වේම් වා විදුවල්ඳතිට රැබී තිවේේ. වයනඳතා 
වේඳයරු 9.00ට  දවල් 12.00ට වා  4.00ට වේනා දුල කියා බාය දීභට එභ ්ථානඹට ඳැමිවේණන 
පිරි ඳවසුවේන් වමු විඹ වැකි ඹ. එභ ්ථානඹට ඳාවේල් වේදභාපිඹන් වේඵොවේව  වේදවේන්  එහතු න 
ඵැවින් විදුවල්ඳති නලය න්ථාර දී වේතොයතුරු වා උඳවේද් රඵා දීභට වේඳයරුවේශ වේව  ඳ්රුවේශ 
වේව  වේනා රඵා වේදන වේශරාට ඳැමිවේණ්. වේම් නිා සිසුන්වේ  නධයාඳන වා විඹ භගාමට හටයුතු 
ිර්ධනඹ දවා වේදභශපිඹන්වේ  නධානඹ වේනොියමට ඳනාා ගන්නට වැකිඹා රැබී තිවේේ. ඳාර 
පිළිඵ  ඉතා ටිනා ආහල්ඳඹ්  ්රජාා තුශ ඳැවේතන්වේන් ද වේම් හාර්ඹඹ නිා යි.                                                                                      
 
(ඳ්ය එල්ටැේ නිහ 1 වේදභශ විදයාරවේ  විශි්ට යවායඹ්  ඇසුවේයනි) 
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27. ජීල සකොටුලයි - ලගා බිමයි 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
ඳාවේල් වේරේණි වා නිඹමිත මිදුර නර ජී වේහොු ්  හ් කිරීභ 

 
 

වයනඳතා විවේශහ හාරවේඹන් ඳසු විනාඩි 05 ්  ගුරු සිසු සිඹු  වේදනා එ්  ඳරියඹ පිරිසිදු කිරීභ 
වයයණ හැළි හශ ජී වේහොු ට ඹැවීභ 

 

 
වේහොම්වේඳ ්ට් වේඳොවේවොය නි්ඳාදනඹ කිරීභ. ඳාල් වේගනාතට වේඹදීභ වා සා පිට්තය 

පුද්ගරඹන්ට විකුණා මුදල් රැ් කිරීභ. 
 

 
ජී වේහොු  ිහල්ඳඹ ගභට වේගන ඹෑභ වා ගවේභහි ජී වේහොු  200 ්  හ් කිරීභ. 

 
 
 
 

 

 

නඳද්රය වේන්හය ගැීමවේම් රර්ඹා ්රජාා තුශ ඇති වීභ 

හාඵනිහ වේඳොවේවොය හ් කිරීභ වේහවේයහි වේඹොමු වීභ 

ඳාරට වා ්රජාාට ආදාඹභ්  රැබීභ 

යාඹනිහ ද්රය බාවිත වේනොවේහොට ගා කිරීභ 

ඳරියඹ නරිහාය වීභ 

විවේශහඹ පරදායී වේර ගත කිරීභ 

 

වංකල්පය 
වයයණ කුණු ම්ඳත්  වේර බාවිතඹට ගැීමභ 

ැරසුභ වා රභවේශදඹ 

්රතිරාබ 
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(නනුයාධපුය වය්ත්රි් හවේ  කියවේර ගභ සුවේඵ ධි භවා විදුවවේල් ඹවඳනා   යවායඹ්  ඇසුරිනි.) 
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28. වන්නිසව්දනසව පුනර්ජීලය පාවට 
 
 
ගා/නරාග්වේදණිඹ ජාඹන්ති විදයාරඹට ආඩම්ඵය වීභට වේවේතු යාශිඹ්  ඇත. ජානප්රිඹ ඳාරහ 
්රජාාට ඳණිවුඩ වා උඳවේද් න්නිවේශදනඹ කිරීවේම් දී වේභභ විදයාරඹ රඵා ඇති ්රගතිඹ නගඹ 
හශ යුතුඹ. නද ඳාවේල් සිඹු  න්නිවේශදන හටයුතු වා  විදුවල්ඳතිතුභා ඇතුුල ගුරු 
භණ්ඩරඹට වේතොයතුරු තා් ණඹ නැති භ ඵැරි වේභරභ්  වී වභාය ඹ.  
 
න තා් ණඹට ිවේශදී මිනිවේකු වේර ඳාවේල් විදුවල්ඳතිතුභා යකපි වේල්ාන යාශිඹ්  ැඹ 
හයමින් හශ යුතු වේඵොවේව  වේද් ඉතා ඳවසුවේන්  ඉ් භනින් වා නු  පිරිැඹකින් සිදු හයන්නට 
තභ ජාිගභ දුයහතනඹ වා ඳාල් වේේ නඩවිවේ  වාඹ ෑභ විට භ රඵා ගීම. 
 
එවේවනා මටට වේදයහට වේඳය වේතොයතුරු හුභාරුවේශ දී ඳාල් හාර්ඹ භණ්ඩරඹට නසීරුතා 
යාශිඹහට මුහුණ  වේදන්නට සිදු විඹ.  ඳාල් වේතොයතුරු ඳනාා ගැීමවේම් දී වා න්නිවේශදනවේ  දී 
ජාිගභ දුයහථන වා වේේ නඩවි භිනන් ගත යුතු  ගත වැකි ැඩ ගැන හල්ඳනා හය නු නා 
හාර්ඹඹහට නත ගැසීභට විදුවල්ඳතිතුභාට සිවේතන්නට ඇනාවේනා ඳාවේල් ානාට යි.  
 
සිසුන් 1100හට ආන්න පිරි්  වා ගුරුරුන් 28 වේදවේනකු හිත ඳාර්  ඳරිඳාරනවේ  දී වා 
සිසුන්වේ  වේදභාපිඹන් වේත ඳණිවුඩ ඹැවීවේම් දී ාම්්රදායිහ රභ බාවිතවේ  ඇති ගැටු  
භඟවැයවීභට  නුලනා වේඹ ජානා්  විදුවල්ඳතිතුභා මටට වේදයහට වේඳය ඳාල් ිර්ධන 
රැ්වීවේම් දී ඉවයරිඳනා හවේශේ ඹ. ඔහු එවයන වේභඹ වන්න්ා වේදමින් ඳැනාව හථාවේන් වේහොට්  
වේභවේේ ඹ. 
 
 “වේම්හ ඉතා ැදගනා වේඹ ජානා් . ්රාථමිහ දරුවේො දාවහට ැඩිවේඹන් ඉන්න නවේද ඳාවේල් 

භවය වේතොයතුරු වේදභාපිඹන්ට ඉ් භනින් ඹා ගන්න නපිට තයභ්  නසීරුයි. කුඩා 
දරුන්වේග නවේනා ඳාවේල් ැදගනා නිවේශදන ඹැශනා සා වේදභවුපිඹන් නතට ඳනාවේරා නෑ. 
වේදභවුපිඹන්ටනා වේම් ගැන වේවොඹර ඵරන්න නතඳසු වේනා. වේම්හ නිා භ ඳහුගිඹ තිවේඹ 
ඳන්ති හරට වේදභවුපිවේඹො වබාගි වුවේණ් නු වේන්. ස නිා භභ වේම් ගැටු ට වින්භ්  
ඉවයරිඳනා හයනා. වැභ වේදභශපිවේඹ්  නවේනා භ ජාිගභ දුයහථනඹ්  තිවේඹනා. ස ාසිඹ නපි 
ගන්නා. මටට ඳව්ේ වේදභවුපිඹන්ට එන ඳණිවිඩ වා නිවේශදන නපි එන්වේන ඔඹාරවේග 
ජාිගභ දුයහථනඹට යි. ඔඵට තිවේඹන්වේන නපි කිඹර වේදන ආහායඹට ඔඵවේ  ජාිගභ දුයහථන 
නිහඹ විදයාරවේ  වේේ නඩවිඹ තුශ යකඹාඳවයිචි හය ගැීමභ යි. වේම් හාර්ඹවේඹන් නපිට තනා 
ාසි වේදහ්  රැවේඵනා. වේම්වේහන් න්නිවේශදන තා් ණඹ සිසුන් වා වේදභවුපිඹන් වේත 
ඳවසුවේන් ම්වේ්රේණඹ වේනා. ස වේ  භ වේදභවුපිඹන් ඳාර භඟ ඇති ඵැමටභ 
ල් තිභනා වේනා. වේම් න විට නපි නවේද ඳාවේල් වේේ නඩවිඹ නවේද භ දරුවේ් වේ  
පිවේඹකුවේ  උදවු ඇති නවීහයණඹ කිරීභට හටයුතු වේඹොදර තිවේඹනා” 

 
වේභභ වින්භ බාවේශ සිටි සිඹල්රන් භ පිළිගනා නතය නථ්ා කිහිඳඹහ දී භ ඳැති රැ්වීම්ර දී 
වේම් පිළිඵ වේදභවුපිඹන් දැනුනා හය ඔවුන්වේ  ජාිගභ දුයහථන නිහ ඳාල් වේේ නඩවිඹ තුශ 
යකඹාඳවයිචි හය ගන්නා රදී. නනා ඳත්රිහා භිනන් ද වේදභාපිඹන් දැනුනා හය වේනොමිරවේ  රැවේඵන 
වේහටි ඳණිවුඩ වේේා (SMS) ක්රිඹ හයවීභට හටයුතු වේහරිණි.   
 
එඹ ඳාර න්නිවේශදන හාර්ඹඹ තුශ රැබ ජාඹග්රවණඹකි. ඳාර විසින් දැනුම් වේදන නිවේශදන 
ඉතා ඳවසුවේන් වා ඉ් භනින් වේදභවුපිඹන් වේත වේහටි ඳණිවුඩ ඔව්ේේ ඹැවීභ දැන් ාභානය 
වේදඹ්  ඵට ඳනා වී තිවේේ.  විදුවල්ඳතිතුභා නන්තර්ජාාරඹට පිවි ඹැවීභට නලය ඳණිවුඩඹ යර 
වේර හ් වේහොට වේේ නඩවිවේ  යකඹාඳවයිචි දුයහථන නිහ වේත එහය ඹැවීභට හටයුතු හයයි. 
වේම් හාර්ඹඹ ගුරුරුන් කිහිඳවේදවේනකු වේත ද ඳයා තිවේේ.  
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ඳාර විසින් රඵා දී ඇති උඳවේද් නනු වේදභවුපිවේඹ  වයනඳතා තභ ජාිගභ දුයහථන ඳරී් ා 
වේහොට ඳාවේරන් ඹම් නිවේශදනඹ්  ඇති දැයි විභසියකභනා වේති. වේතොයතුරු තා් ණඹට හුරු 
නැති වේදභාපිඹන් ඳා වේභභ රභඹට හැභැති ඵ ඔවුන් විදුවල්ඳතිතුභා භඟ හයන 
ාහච්ඡායකන් ඳැවැවයයක වේශ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
විදුවල්ඳතිතුභාවේ  චින්තනඹ තනා පුුලල් හයමින් සිසුන්වේ  භාසිහ වා ාය ඳරී් ණ රකුණු  
වේදභාපිඹන්වේ  ජාිගභ දුයහථන වේත ඹැවීභට න්නිවේශදන ඳද්ධතිඹ උ් කිරීභනා සිදුහය වභාය 
ඹ. භාසිහ වා ාය ඳරී් ණ රකුණු වේේ නඩවිඹට ඇතුශනා කිරීභ වා ඳාවේල් ගුරුරුන් 
පුහුණු කිරීභ සිදු විඹ. දැන් ඳාර වේතොයතුරු න්නිවේශදන තා් ණඹ ඉතා උ් භට්ටමින් 
්රාවේඹ ගිහ  වේඹොදා ගන්නා ඳාර්  ඵට ඳනා වී ඇත. ෑභ ායඹ්  භ නානවේ  සිසුන් වේත 
නිාු  හාරඹ වා ඳැරුම් ඹැවීභට ද ඳාවේල් වේේ නඩවිඹ බාවිතඹට ගනිමින් ඳතී. ත ද 
ඳාල් වේේ නඩවිඹ ඳාවේල් විවිධ දැන්වීම් ඳශ කිරීභ වා වේඹොදා ගැීමභටනා වැකි න ඳරිවය 
හ් හය තිවේේ. වේම් න විට සිසුන්වේ  ජාිගභ දුයහථන වේත වේහටි ඳණිවිඩ භිනන් ්රලන් ඹා 
පිළිතුරු SMS වයවා වේගන්ා වේගන ්රලන් විරායානාභහ තයග ඳැැනාවීභ ැනි ක්රිඹාහායහම් ද 
සිදු වේශ. එඳභණ්  වේනො සිසුන්වේ  උඳන් වයනඹට සුඵ ඳැතුම් SMS වයවා ඹැවීභනා  
වේදභවුපිඹන්වේ  වේඹ ජානා නදව් SMS වයවා වේගන්ා ගැීමභනා සිදු වේමින් ඳතී. වේම් නිා භ 
සිසුන් වේභන් භ ඔවුන්වේ  වේදභවුපිඹන් ද වේතොයතුරු තා් ණඹ වා ඵද්ධ වීවේභන් න 
න්නිවේශදන ිහ්ෘතිඹ්  වේගොඩනගා ගැීමභට වැකි වී තිවේේ. 
 
වේභභ වේේ නඩවිවේ  හටයුතු විදුවල්ඳතිතුභා විසින් භ නධී් ණඹ වේහයන නතය පුහුණු හයන රද 
සිසු හණ්ඩාඹභ්  වයවා වේභභ ඳද්ධතිඹ ඹානාහාලීන හයගැීමභනා  ඳාරට ආන්න නවේනකුනා 
ඳාල් වේත වේභභ තා් ණඹ බාවිතඹට භඟ වේඳන්වීභනා  ඳාල් ඳරිරඹ තුශ නිදව ් WI FI  
හරාඳඹ්  ඇති කිරීභනා  ෑභ ඳන්ති හාභයඹහට භ නන්තර්ජාාර ඳවසුහම් හිත ඳරිගණහඹ්   
රඵා දීභනා ඳාවේල් ඉර් හගත ැඩටවන් වේර වැඳින්විඹ වැකි ඹ.  
 

  (නම්ඵරන්වේගොඩ හරාඳවේ  ගා/නරාග්වේදණිඹ ජාඹන්ති විදයාරවේ  ැඩටවන්  ඇසුවේයනි) 
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29. ගණිත විසනෝදය 
 
 

6-11  වේරේණිර  ගණිත විඹඹ උගන්න ගුරුරුන්වේ  තනානා හඹ සුපුරුදු ඳරිවය භාවේ  
නන් සිකුයාදා වයන රැ් විඹ. ඳාවේරහි ාභානය වේඳශ ගණිත ්රතිපරඹ නභ වීභ වේවේතුවේන් 
භනා ්රතිලතඹ නු  වී ඇති ඵ එවයන එහි ාහච්ජාාට ර් ව ්රධාන භාතෘහා විඹ. තනානා 
හඹ වේභවේවඹව නිල ්රධාන හරානි ගුරුතුමිඹ වේභවේේ ාහච්ජාා ආයම්බ හශා ඹ. 
 
“නවුරුදු කිහිඳඹ්  තිව්ේේ නපි ගණිත ්රතිපර ිර්ධනඹ වා විවිධ යාඳෘති හශනා විඹ 
්රතිපර නවේද් ෂිත භට්ටභට ශගා වේන්න තභනා ඵැරිවේරා තිඹනා. ගණිත ගුරුරු විවයඹට 
නවේද ාභානය වේඳශ ්රතිපර ිර්ධනඹ හය ගන්න විවේලේ ැඩටවන්  ක්රිඹානාභහ හවේශොනා 
වේවොයි.” 
 
“එහ එ් වේහනා වේඹ ජානා හයරා සුදුසු ැඩටවන්   ැරසුම් හය ගන්න එහ තභයි ඩා 
වේවො” ත්රිභානි ගුරුතුමිඹ කීා ඹ.  
 
ගුරුබතුන් ැඩි වේදවේන් වේගන් භතු ව නදව් ාම්්රදායිහ වුනා වීජාාීම ගුරුතුමිඹ තයභ්  
වේන් නදව්  ඉවයරිඳනා හශා ඹ. 
 
'ඇනාතට භ විබාග ්රතිපර නු  වේන්න ගණිතඹ විඹට දරුන් නහභැති වීභනා ්රධාන වේවේතු් . 
ශභයි ැඩිපුය හැභති විහල්ඳ භාධයඹ්  බාවිත හයරා වේම් ිහල්ඳ වේදන්න උනාාව හවේශොනා 
ගණිතඹ වේල්සිවේඹන් උගන්න්න නපිට පුුලන් වේශවි. ˜ 
 
“නපිට පුුලන් වේන්ද ඳරිගණහ ක්රීඩා වේ  රභඹ්  ඳාවිච්චි හයර ගණිතඹ ිහල්ඳ උගන්න්න. 
ස වේ භ විවිධ ඳරිගණහ ක්රිඹාහායහම් බාවිතවේඹන් රකුණු දීරා ඇගයීම් හයන්නනා පුුලන් 
විවයඹට ැඩටවන් හ් හශා නම් වේවොයි වේන්ද?” ගණහසිරි ගුරුතුභා වේඹ ජානා හවේශේ ඹ. 
 
“සහ ඇනාතට භ වේවො වේඹ ජානා්  නපි මුයකන් භ ගණිත විඹ ්රතිපර ිර්ධනඹට වේම් 
ැඩටවන ක්රිඹානාභහ හයරා ාර්ථහ වුවේවොනා නවේන්  විඹන්ටනා වන්න්ා වේදන්න ඵරමු.” 
හරානි ගුරුතුමිඹ එභ නදව නනුභත හශා ඹ. 
 
ස නනු ඳාවේල් වේතොයතුරු තා් ණ ගුරු බතුන්වේ  ද වාඹ ඇති  ගණිත තනානා හඹ 
භගින් දරුන් දවා හයයකහ ගණිත ිහල්ඳ තවවුරු කිරීභට සුදුසු ඳරිගණහ ක්රීඩා නිර්භාණඹ 
හයන රදී. විවේලේවේඹන් ගණිත ිහල්ඳ ාධනඹ වා භ හ ් ව ඳරිගණහ බාවිත 
ැඩටවන්  භෘදුහාිග නන්තර්ජාාරවේඹන් රඵා වේගන සා සිිවර බාාට වැයවීභ වා ද 
හරානි ගුරුතුමිඹ හටයුතු හශා ඹ. වේභභ නමු යාඳෘතිඹ වේඵොවේව  වේේ නගඹ හශ 
විදුවල්ඳතිතුභා 6-11 වේරේණි හාරටවවේනහි නභතය හාරච්වේේදඹ්  ඵැගින් ඳරිගණහ ආ්රිත 
ගණිත නධයඹනඹ වා වේන් කිරීභට ද හටයුතු හවේශේ ඹ.  
 
ස නනු ිායා යටා  ්ර්තාය  හයයකහ ගණිත හර්භ බාවිත  ගණිත වැඩතර  ර්ග පර  ඳරිභා 
ඇතුුල ඳාඩම් යාශිඹ්  ඳවසුවේන් සිසුන්ට නවේඵ ධ හය ගැීමභට වැකි ඳරිවය හ් ව වීඩිවේඹ  
දර්ලන වා නිර්භාණ සදානම් විඹ. ැඩටවන වැකි ඉ් භනින් ක්රිඹාට නැිවුණි. 
 
ඳරිගණහ ක්රිඹාහායහම් බාවිතවේඹන් ගණිතඹ ඉවේගීමභ සිසුන්ට රුචි න නනාදැකීභ්  ව නතය 
වේභභ රභවේශදඹ ඳශමු ායවේ  සිට ඳාවේල් ක්රිඹානාභහ හශ විට සිසුන් ගණිත විඹඹ  ම්ඵන්ධ 
 දැ්  ව උනන්දු ර්ධනඹ වීභ ද් නට රැබුණි.  
 



  55 

ඳාල් විශි්ට යවාය වා ්රවේශලඹ්  2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ගණිත නධයඹනඹ වා සිසුන්ට ැඳය ඳරිගණහ ැඩටවන් නානවේ  රඵා වේදන ඇගයීම්  
ඳරී් ණවේඹන් ඳැවැවයයක වවේ  සිසුන් ඉතා ඉ් භනින් වා ඳවසුවේන් ගණිත ිහල්ඳ නවේඵ ධ 
වේහොට වේගන ඇති ඵකි. භාසිහ වා ාය ඳරී් ණ වා ැඩි රකුණු රඵා ගැීමවේම් ඳැවැවයයක 
්රගතිඹ්  දකින්නට රැබුණි. 
 
ාභානය වේඳශ ්රතිපර ඳැමිණීවේභන් ඳසු ්රතිපර භාවේර රනඹ කිරීභ දවා ගුරු රැව්ීභ්  
විදුවල්ඳතිතුභා විසින් හැන රදී. එහිදී ඔහු ස පිළිඵ වේභවේේ නදව් දැ් වී ඹ. 
 
“නවේද ගණිත ්රතිපර ිර්ධනඹ වා බාවිත හයන ඳරිගණහ ක්රීඩා ඇතුුල ැඩටවන් වේම් 
වේද්දී ඉතාභනා ාර්ථහ වේරා තිඹනා. ස නිා නවේද ්රතිපර ිර්ධනඹ වේ  භ න 
තා් ණඹ ැඩිපුය බාවිතඹටනා ැඩි නැඹුරු්  ද් න ඵ වේදනා. භභ හැභතියි නවේන්  
විඹඹන්ටනා වේම් උඳරභඹ බාවිත හයන නම්. ස වේ  භ භභ ්තුතින්ත වේනා ගණිතඹ 
විඹ බාය ගුරු භවනාභ භවනාමටන්ට වේම් වේ  ිහල්ඳඹ්  නවේද ඳාරට වන්න්ා දීභ පිළිඵද ” 
ඹැයි ්රහාල හයමින් විදුවල්ඳතිතුභා ැඩටවන ඇගයීභට ර්  හවේශේ ඹ. 
 
 
(වේදනුය නධයාඳන හරාඳවේ  ධීයානන්ද විදයාරවේඹහි ක්රිඹානාභහ විශි්ට යවායඹ්  ඇසුවේයන්)   
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30. මවුපියන්ට දානයක් 
 

 
 

     ද භ්   කු දයා   
     වේවේනවසින්  වද පුයා 
     වැද භවුපිඹතුභනි  
     නැත්  දු්  උසුරමින් 
     ඔඵ හයන වේභවේවයට  
     ඵැති සිතින් දන් වේදන්න 
     නපි රඵමු ඉඩ වය  
 

 

      යභණීඹ හන් ියභහ  
     ඇති ඳැයණි ඳාරකි 
     සිසු විනඹ නැති නිා  
     ඉවේගනුභ ද ිය ැටිණ 

 

 

     ඇදුරින් ද - ගුරු හැර ද  
     වේදභාපිඹ සිසු හැර ද 
     නභගි  වියහ   
     පිරට වේදපිරට  වේඵවයණ 

 

 

     ඳාර භ නන්රු හශ  
     නියවේඹ ග ජාඹගන්න 
     නමු ැඩටවන්   
     පිණි භඟ වේවළි වේහරිණ 

 

 
     සිඹු  දරුන් විසින්  
     හ් හශ දානඹ්  
     වේදභවුපිඹ පිරි වේත  
     පිරිනැමිණ ඵැති සිතින් 

 

 

     වැභ වේදනා නතවේර් භ  
     සුවද ඵ යන්නට 
     වේම් නනගි සිදුවීභ  
     ැරසී ඹ භි වේඳත්  
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ගකීම් රැ වුණා  
භගි දම් තය වුණා 
ඳාවේල් රු ියවේභහි  
ගුණ දවම් භතු වුණා 

 

 

ෑභ සිසුවේකු වේතට  
බායන හැටඹහට 
දහට රුපිඹර්   
ඵැගින් එ්  රැ් වුණා 
 

 

එභ මුදල් වේඹොදාවේගන  
එන ෑභ යහ භ 
භා පිඹන් වේත දන්   
පුදන්නට  වේඹොමු වුණා 

 

 

සිසු විනඹ පිඹහරු ඹ 
විදු පිඹ භනවය ඹ 
ඳාවේල් ඉවේගනුභ ද  
දැන් ඉතා විසිතුරු ඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ගම්වේඳොර හරාඳවේ  ඳන්විරතැන්න භවා විදයාරවේ  යාඳෘතිඹ්  ඇසුරිනි) 
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31. ශිය දිනසපොත  
 

 

1-13 වේරේණි ද් ා ඳන්ති ඳැැනාවේන 1 AB ර්ගවේ  ඳාරකි. සිිවර  වේදභශ වා ද්වීබාා ඹන 
භාධයන්වේගන් ඉගැන්වීම් සිදු වේහවේර්. 3500හට නධිහ ශිය ිායාහට වේන රන වේභභ 
ඳාවේරහි විඹ භගාමට ක්රිඹාහායහම් වේඵොවේවොභ ඹ්  ඇත. වේභභ සිසුන් ඩානා ගකීම් දයන 
පිරි්  ඵට ඳනා කිරීභ ඉර් හ හයගනා ැඩටවන්  දැනට ය කිහිඳඹහ සිට ඳාවේල් 
ක්රිඹානාභහ වේශ. සිසුන් එවයවේනදා සිදු හයන හටයුතු ටවන් කිරීභ වා ඳාර භිනන් වන්න්ා දී 
ඇති „ශිය වයනවේඳොත‟ ාභානය වයන වේඳොත්  වේනො ඳාල් හශභනාහයණඹ ඳවසු කිරීභ වා 
ද බාවිත හශ වැකි වේල්ානඹකි. විවේලේවේඹන් භ ඳාල් සිසුන්වේ  එවයවේනදා ඳාවේල් හටයුතු වා 
ක්රිඹාහායහම් ගුරුරුන්ට වා වේදභවුපිඹන්ට නිඹාභනඹ හශ වැකි න්නිවේශදන භාධයඹ්  වී 
ඇත. 
 
වේභභ ැඩටවන එළිදැ් වීභට වේඳය වේම් ම්ඵන්ධවේඹන්  සිඹු  ඳාල් ්රජාාවේ  නදව් යකිතත  
රඵා ගැීමභනා එභ දනාත භත වයන වේඳොත වා ඇතුශනා හශ යුතු හරුණු වන්නා ගැීමභනා සිදු විඹ. 
ස නනු ඳාල් ඳරිඳාරන ූවඹ වා යාජාහාරී ඳැරී ඇති ආහායඹ  විදයාරයීඹ ීමති රීති  ක්රීඩා වා 
වේනනා විඹ භගාමට හටයුතුරට නදාශ වේතොයතුරු  ගුරු ඳාදහ යාඳෘති  සිසු ඳැමිණීවේම් ගැටු  
වන් ගු ැනි හරුණු වේභභ වයන වේඳොවේතහි නන්තර්ගත හයන රදී. සිසුන්ට වේභභ „ශිය 
වයනවේඳොත‟ ය මුර දී ඳාර විසින් රඵා වේදන නතය එහි ටවන් විඹ යුතු වේතොයතුරු ඉිග්රීසිවේඹන් 
යකඹා දැ් වීභට සිසුන්ට නිඹභ වේහරිණ. වේම් නිා භ සිසුන්ට තභ ඉිග්රීසි වේල්ාන වැකිඹා පිළිඵ 
ැඩි නධානඹ්  වේඹොමු හශ යුතු විඹ. ඊට වේදභවුපිඹන්වේගන් ද රැබුවේණ් ඉතා ධනානාභහ 
්රතිරායඹකි. 
 
වයනවේඳොවේනා පිු වේන් පිු ට දරුන් වා 
ඔදන් ැකි  ආදර්ල ඳාඨ ද ඇතුශනා හය 
ඇත. වයනඳතා භ වයන වේඳොවේතහි ටවන් තඵන 
දරුාවේ  ඇ ගැවේටන එභ රුන් ැකි 
භිනන් ්ඹි ජීන හි් මටභ්  වේගොඩනගා 
ගැීමභට ඔහු නිතැතින් භ  උනාාව දයනු 
ඇත. ශිය වයනවේඳො වේනා දදනිහ ටවන් 
ඳන්ති බාය ගුරුයඹා වා ශිය නාඹහඹන් 
භිනන් වයනඳතා භ නිඹාභනඹ වේහවේර්. එහිදී 
සිසුන් යකඹා ඇති හරුණුර වේල්ාන වේද  
වන්නා ගැීමභට වා සා නිැයවය කිරීභට ද 
න්ථා රැවේේ.  
 
ශිය වයනවේඳොත වන්න්ා දී ඳාර රැබ 
්රතිරාබ යාශිඹකි. වේභහි මුල් වේහොටවේේ 
නන්තර්ගත හරුණු වා වේතොයතුරු ඳාල් 
්රජාාට ඳාවේල් ීමති රීති  ිහ්ෘතිඹ  හාර්ඹබායඹ වන්නා ගැීමභට ඳවසුහම් ඳඹන ඵැවින් එඹ 
විදයාරවේ  ඳරිඳාරනඹට වා හශභනාහයණඹට නනාැර්  ැඳඹයි.  ගුරු සිසු වේදභවුපිඹ 
ම්ඵන්ධීහයණඹ උවේදා ද එඹ භවනා පිු වර්  වී තිවේේ. විවේලේවේඹන් භ සිසුන්වේ  ඉිග්රීසි 
බාා කුරතා ිර්ධනඹ වා ද වේභභිනන් න්ථා ැරවේේ. සිසුන්ට එවයවේනදා හටයුතු 
නැත ආර්ජානඹ හයමින් ටවන් කිරීවේම් පුරුද්ද ඇති කිරීභ ද වේභහි ැදගනා හර්තයඹකි.  
 
(හෑගු  විදයාරවේ  ක්රිඹානාභහ යවායඹ්  ඇසුවේයන් හ් වේහරිණි. වේභඹට භාන යවායඹ්  

ගවේල්වේර නධයාඳන හරාඳවේ  ඳල්වේරවේඳොර භවාවේඵ ධි ද්විතීයිහ ඳාවේරන් ද වමු වේශ.) 
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32. ගුරුලරයාසේ ප්රතිබිම්බය 
 
 
 

ඳාරට නු තින් ඳනාවීභ්  රඵා ඳැමිවේණන උඳාධිධාරී නහ ගුරුරිඹකි. නපි ඇඹ „නවේන භා‟ 
වේර වන්න්මු. තභාට රැබුණු මුල් භ ඳනාවීම් ්ථානඹ ම්ඵන්ධවේඹන් ඇඹ තුශ ඇනාවේනා 
වේනොතුටකි. භන්ද උඳාධිධාරී ගුරුරුන් වේත යා ඳනාහය ගැීමභ වා ඳශාවේනා ඳැති තයග 
විබාගවේඹන් ඉවශ රකුණු රැබ නවේද් ෂිහාහ වේර නවේන භා තභා ඳවයිචි ්රවේද්ලවේ  භ 
ඳාරහට ඳනාවීභ්  රැවේඵතැයි ඵරාවේඳොවේයොනාතු ව ඵැවිනි. එවේවනා ඇඹට වේේඹ කිරීභට රැබී  
ඇනාවේනා ඇඹ ඳවයිචි ්රවේද්ලවේ  සිට කි.මට.60්  ඳභණ දුරින් පිහිටි ්රාථමිහ ඳාරකි. ාණිජාවේශදී 
උඳාධිධාරිණිඹහ ව නවේන භාට ්රාථමිහ ඳාරහ ඉගැන්වීභට ඹාභට සිදු වී ඇති දු්හය ගභන 
පිළිඵ තභ භානසිහනාඹ හ් හය ගැීමභ ඉතා නසීරු විඹ. වේහවේේ වේතනා ස හරකිරීභ භඟ 
භ ඇඹ ගුරු වේේවේ  තභ ්රථභ වේේා ්ථානඹ හයා පිඹ නැඟුා ඹ.  
 
වේශරා වේඳයරු 7.30 ඳසු වේමින් ඳැතිණි. ඳාර ඉවයරිපිට ඳැති තදඵදඹ නතරින් ඳාල් ියභට 
ඇතුුල න නවේන භාට දැහගන්නට රැබුවේණ් උදෑන ආගමිහ තානාර නියත  සිටින 
සිසුන්වේගන් පිරුණු ක්රීඩා පිටිඹ යි. ක්රීඩා පිටිඹට ඹාඵද වේගොඩනැගිල්වේල් වය්  ආයකන්දවේ  තනි 
වේඳශට සිටිමින් සිසුන් වා එ්   ආගමිහ තානාර වේඹවේදන ගුරුරුන්වේ  ඉරිඹශයකන් භනා 
ිඹභඹ්  විදයභාන විඹ. ආගමිහ හටයුතුයකන්  ඳසු ඳැති සිසුන්වේ  විවේලේාිග වා 
විදුවල්ඳතිවේ  වේහටි වේද්ලනඹ නානවේ  සිසුන් පිළිවේශට ඳන්තිරට ඹැවීභට ගුරුරුන් වා 
ශිය  නාඹහයින් හටයුතු හයන ඵ වේඳනිණි.  
 
ඳාල් ියභ පුයා භල් වේඳ ච්චිර රුට ැු ණු වේඵ ගන්විරා ග් විවිධ ර්ණවේඹන් යුනා භයකන් 
නරිහාය වී තිියණි. ඳන්තිරට පිඹ නැඟ දරුන් හඩිනමින් තභ තුය වේඵ තල්යකන් තභ 
තභන්වේ  ඳන්ති ඉවයරිපිට ඇති භල් ග්රට තුය නාහයනු වේඳනිණි. විදුවල්ඳතිතුභාවේ  
හාර්ඹාරඹ වේහොතැනද ඹන්න ගුරුරිඹහවේගන් විභා සිටි විට ඇඹ සුවදශීලී වේර හතා වේහොට 
න ගුරුරිඹට හාර්ඹාරඹ වේඳන්න වේර ශිය නාඹහවේඹකුට දන්ා සිටිඹා ඹ. ශිය නාඹහඹා 
ද  ඉතා ගරු රු ඇති ඇඹ හාර්ඹාරඹ වේත රැවේගන ගිවේ  ඹ. එභ දරුා වේතින් ද  සුවිවේලේෂී 
මිරනාඹ්  ගභය න ඵ නවේන භාට දැනුණි. හාර්ඹාරඹට පිඹනඟන නතයතුය තභා ඉවයරිඹට 

වමුන ෑභ ගුරුය ගුරුරිඹහවේ  
භ මුවේහි ්රන්න ව විඩාවේන් 
වේතොය ඉරිඹවු දකින්නට රැබුණි.  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.google.lk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1lda03pTQAhXEL48KHauwDCkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fjuangabrielvila.tumblr.com%2F&bvm=bv.137904068,d.c2I&psig=AFQjCNG1AL5egK07VTRmSOK8W1cv6NfpTQ&ust=1478542332730739


  60 

ඳාල් විශි්ට යවාය වා ්රවේශලඹ්  2  

ගුරුරුන්වේ  වා සිසුන්වේ  වේභභ රර්ඹා වේනනා ඳාරහ තනානාඹට ඩා වේන් ඵ්  
නවේන භාට වේඳනුණ ද එඹ ඳාල් සීභා තුශ භා ගනා යඟඳෑභ්  දැයි ඇඹට සිවේතන්වේන් වානාඳ 
ඳාල් ඳරියවේ  මිරශීලී ඵ ඉ් භා ඇඹ තුශ ැී  තිබුණු හරකිරීභ වා වේශදනා හැටි ව 
තයව නිා ඹ.  
 

විදුවල්ඳති වා ගුරු භණ්ඩරවේඹන් නවේන භාට රැබු වේණ් උණුසුම් පිළිගැීමභකි. ෑභ ගුරුබවේතකු 

වේතින් භ ඳශ වවේ  සුවදශීලී ඵකි. ගුරුරුන් ම්ඵන්ධ  නවේන භා මටට වේඳය නා දැහ තිබ 

හායණා නනු වේභභ ඳාවේල් ගුරුරුන්වේගන් ගභයන සුවදනාඹ වා ඳන් රර්ඹා ඈ 

කිසිවේේනා නවේද් ා වේනොහශ තයම් ඹ. විවිධ පුනාඳනා ඇතුුල ජානභාධය භගින් ගුරුරුන් වා 

ඳාල් නධයාඳනඹ  ම්ඵන්ධවේඹන් භන පුනා වේභඹට ඩා වේහොතයම් හු හ දැයි ඇඹට සිතුණි.  

වේභභ සුවිවේලේෂී රර්ඹාට කුභ්  වේවේතු වා දැයි ඇඹට සිතා ගත වේනොවැකි ඹ.  

 

විදුවල්ඳතිතුභා නවේන භා භඟ ඳැැනාව වේහටි ාහච්ඡාවේන් ඳසු ඇඹට ඳාවේල් දදනිහ ගුරු 

ඳැමිණීවේම් වේල්ානවේ  නනාන් කිරීභට උඳවේද් රැබුණි. නනාන් වේල්ානඹ තඵා තිබුවේණ් 

විවේලේෂිත ව උ් වේම්ඹ්  භත ඹ.  

එහි දකුණතින් ඡාඹාරඳ යාමු්  තුශ පුනාඳතකින් හඳාගනා යකපිඹ්  ්රදර්ලනඹට තඵා තිබුණි. 

'ගුරුලරියසේ වා්ාසනෝචිත ප්රඥාාල නිවා රරවු වමායට' ඹනුවේන් විලාර නකුරින් ඳශ ව පුත 
වේදට නවේන භාවේ  වේදවේනනා එ් ය භ වේඹොමු විඹ. එහි වන්  තිබුවේණ් ගභහ වේදපිරි්  නතය 
ඇති වීභට ගිඹ විලාර ගැු භ්  ගුරුරිඹහවේ  භැවයවනා වීභ වා ඇඹවේ  උඳාඹශීලී ඵ නිා විා 
ගැීමභට වැකිඹා රැබුණු ඵකි.  
 
නවේන භාවේ  සිත තුශ සිහින් ගැම්භ්  ඇති වවේ  නියාඹාවේඹනි. එැනි පුනා ජානභාධයවේඹන් 
නන්නට  දකින්නට රැවේඵන්වේන් හරාතුයකින් වු ද  එභ පුත ගුරු ෘනාතිඹට ටිනාහභ්  
එහතු හයන්නට භනා න ඵ නවේන භාට ැටහුණි. ඹම් සිහිල් ඵ්  සිත තුශට වේහවේභන් ගරා 
එමින් තිියණි.  
 
ගුරු නනාන් වේල්ානවේඹහි ඳැමිණීභ ටවන් හය හි ඔන විට භ දුු  දසුනින් එ් ය භ තභ 
සිරුය තුළින් විදුයකඹ්  ගභන් හයන්නා්  වේභන් ඇඹට දැවේනන්නට විඹ. නවේද් ා වේනොහශ 
න්ථාහ තභාවේ  මුහුණ තභන් භ දුු  විට ් ණිඹකින් ඇතින වැඟීභ ඇඹට ද දැනිණි. ගුරු 
නනාන් වේල්ානඹ ඉවළින් ඊට මුහුණරා ඳතින ඳරිවය ියනාතිඹට විහය ඇති හැඩඳත භිනන් තභ 
මුහුණ දැකීවේභන් නවේන භාට එහි ව ්රතිියම්ඵඹ තභ භන තුශ ස න්ථාවේශ ඳතින ්බාඹ 
කිඹා ඳාන ඵ ටවා ගැීමභට නසීරු වේනොවී ඹ. වේභැනි හැඩඳත්  ගුරු ඳැමිණීවේම් වේල්ානඹට 
ඉවළින් විහය තිවේඵන්වේන් කිසිඹම් නයමුණ්  ඇති විඹ යුතු ඹැයි ඇඹට ඳ්  විඹ.  
 
නවේන භාට තභා සිතුාට ඩා ධනානාභහ ඵ්  ඳාර තුශ දී රද ඳශමු  වයන නනාදැකීවේභන් භ 
සිතට දැනුණි. ඇඹ වේදන වයන ඳාරට ඳැමිණිවේ  වේඳයදා උදෑන සිවේතහි රැවය හරකිරුණු 
්බාඹ  එභ ධනානාභහ වැඟීභ භිනන් භද්  තුීම හය ගනිමිනි. ගුරු ඳැමිණීවේම් වේල්ානවේ  තභ 
නනාන වේඹදීභට වේඳය එඹ මටඳවේඹහි තඵා ඇති ඡාඹාරඳ යාමු වේතනා  ඳැමිණීවේම් වේල්ානඹට 
ඉවළින් ියනාතිවේ  විහය ඇති හැඩඳත වේදනා ඇඹවේ  දෑ ගභන් හවේශේ නියාඹාවේඹනි.  
 

වේඳය වයනවේ  ඡාඹාරඳ යාමු තුශ ඳැති පුනා යකපිඹට වේන ් ඟයාකින් උපුටා ගැනුණු 

යකපිඹ්  එහි ්රදර්ලනඹ වී තිියණි. ඹ නවුරුදු 15 දී නනතුයහට ඳනා  තභ වේදභාපිඹන් ද නහිමි  

හායිහ ආඵාධඹහට ර්  වුණු දරුවේකු වදා ඩා වේගන නධයාඳනඹ නිසි වේර රඵා දී ඔහු 

ීමතිවේශවයවේඹකු කිරීභට හැඳ වුණු ගුරු භාතාහ පිළිඵ ැහසුණු විවේද ් ්රෘනාතිඹ්  එභ 

යකපිවේඹහි ඇතුශනා විඹ.  
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එභ යකපිඹ කිඹාවේගන ඹද්දී 
නවේන භාට දැීම ගිවේ  තභා ද උතුම් 
වේේඹහ නියත විශි්ට පුද්ගරයින්වේ  
කුරහඹට ්රවේශල වී ඇති ඵකි.  
 

ඳැමිණීභ ටවන් තඵා පිට  ඹන 
ගුරුරුන් වේද විඳයමින් ඵැලූ 
නවේන භාට වේඳීම ගිවේ  ඔවුන් නනාන් 
කිරීවේභන් ඳසු නනිාර්ඹවේඹන් භ 
හැඩඳත වේද ඵරා තභ මුහුණට 
්රන්න ඵ්  එහතු හය ගනිමින් 
පිට ඹන ඵ යි. භවය ගුරුරුන් 
හැඩඳත වේද දෑ් වේඹොභා තභ 
මුහුණින් ගරන දවවයඹ පිදා  නවුල් වී 
ඇති හිවේහ් භනා  හා ගන්නා 
නයුරු ද් නට රැබුණි.  
 

ඳැමිණීවේම් වේල්ානවේ  නනාන් හය 
නවේන භා ද භවනා නනෑහමින් හැඩඳත  
වේද ඵැු වේශ තභන්ට වේනොවේඳවේනන 
තභ මුහුවේණහි ්බාඹ නිැයවය  
දැහ තභාට තභා පිළිඵ  
්රතයවේශ් ණඹහ වේඹදීභට ඇති 
නහාලඹ බාවිතඹට ගනිමින් ඹ. 
හැඩඳත භැව තභ මුවේහි ්රතිියම්ඵඹ 
කිඹා ඳෑවේශ තභා තුශ ඇති වී තිවේඵන 
වේන යි. භද සිනව්  මුඟට නඟා 
ගනා නවේන භා තභා එනතුරු ඳන්තිවේ  
ඵරා සිටින නහිිහ දරුන් වේත ඇදී 
ගිවේ  නියභානනා ගුරු භාතාහ වීවේම් 
නියරාඹ සිනාහි යා වේගන ඹ.   
 
 
 
 
 
 
 
(නම්ඳාය නධයාඳන හරාඳවේ  උවන හනි්ඨ විදයාරවේ  යවායඹ්  ඇසුවේයනි) 
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33. අසේ පාවල් සිතියම 
 

ශ්රී රිහා පුයා ඳාල්ර බාවිත ඹවඳනා යවාය වේොඹා ඹාවේම් දී නඳට නපූරු ඳාර්  වමු විඹ. 
එහි ඇති ලාරා වා ඳිති හාභය නම් හය තිබුවේණ් ඹම් විවේලේෂිත රභවේශදඹහට යි. වි්තයඹට ඩා 
එභ ඳාවේල් සිතිඹභ ඵැලීවේභන් භ එහි ඇති විවේලේනාඹ වන්නා ගැීමභට උනාාව හයමු. 
 
 
නයවින්ද ලාරා (1 වේරේණිඹ)       රිවි ලාරා (3 වේරේණිඹ) 

 
 
 
 
                                   භහී 
ලාරා (2 වේරේණිඹ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
සිසි ලාරා                           ්රබා ලාරා  
(5 වේරේණිඹ)             (4 

වේරේණිඹ)                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ධයණි වේදයණ වේම්වයීම ඳෘිකවි 

පි
යු
ම්

 
වේ
න
ුල
ම්

 
හ

භ
ල්

 
ත
ම
ය

 

වය

ාහ

ය
 

වය
ඹ
වේ
න
ත

 
වය
න
ඳ
ති

 
වය

යු
රු

 

නි
ල
ාහ

ය
 

වේ

ොමි

හ
ය

 
ත
රු

ඳ
ති

 
නි


යු
රු

 

ය
ල්
මි

 
හ

ැු 
ම්

 
කි
ය
ණ

 
හ

ාන්
ති

 

න්නිඳාත ලාරා  
(රැ්වීම් ලාරා)  

හන්වේත රු 

(හාර්ඹාරඹ) 

 

 

 

 

 

වේහළි ියභ 
( ක්රීඩා පිටිඹ) 

 

ඳරතුරු 
උඹන 

ඔසු උඹන 
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34. සශෂ බත 
 

භභ දැන් කිඹන්නට ඹන්වේන් ඳාල් විශි්ට යවාය වේොඹා ඹන ගභවේන් නඳට වමු ව සුවිවේලේෂි 
ඳාර්  ගැන. භධයභ ඳශාවේනා  භවනුය වය්ත්රි් හවේ  වේදනුය නධයාඳන හරාඳඹට නඹනා 
ගන්වේන රු විදුවර ගැන තභයි නපි හතා හයන්න ඹන්වේන්. 
 
ගන්වේන රුවේශ පිහිටි හෘෂිහර්භ වේදඳාර්තවේම්න්තු ිකීර්ණඹට කිට්ු වේන් පිහිටි ඉතා වේවො 
හෘෂිහාර්මිහ ඳසුියභකින් භන්විත ්රවේද්ලඹහ තභයි ඳාර ්ථානගත වේරා තිවේඹන්වේන. 
සිසුන් 300්  විතය ඉවේගන ගන්න  ගුරු භණ්ඩරඹ 25්  විතය ඉගැන්වීම් හයන වේම් ඳාවේල් 
ඳශමු වේරේණිවේ  සිට 11 වේරේණිඹ ද් ා ඳන්ති ඳැැනාවේනා.  
 

සර්ඹවේහ  බාවිතවේඹන් ජාරඹ රඵා ගන්නා නශ ළි්  විදුවවේල් ථ්ාඳනඹ හයර තිවේඹනා. 
එවයවේනදා නලයතා වා ඳාරට ජාරඹ ැඳවේඹන්වේන් වේභභ නශ ළිවේදන්. වේඵොවේව  වේදවේන්  
වේම්හ ඳාවිච්චි හයන වේහොට නඳවේනා ඹන තුය ගරා වේගන ඹන්වේන ක්රීඩා පිටිඹට. නියන්තයවේඹන් 
භ නඳවේනා ඹන තුය ්රවේඹ ජානනා ැඩහට වේඹොදා ගන්න ඳාර ආයම්බ හයපු යාඳෘතිඹ්  
තභයි නඳවේ  ඇගයීභට ර්  වුවේණ්.  
 

ශ්රී රිහාවේශ බාවිතවේඹන් ඈනා වී ඹන ඳායම්ඳරිහ වේද්ශීඹ වී ර්ග ිය් ණඹ කිරීභ වා සාවේ  
ාම්්රදායිහ ගා රභ පිළිඵ  සිසු ඳයපුයට ආදර්ලඹන් රඵා දීභ හයයකහ නයමුණ හය ගනා වේභභ 
යාඳෘතිඹ වන්න්න්වේන් „වේවශ ඵත‟ නමින්. ශ්රී රිහා නතීතවේ  දී වැඳින්වුවේණ් „වේඳයවයග 
ධානයාගායඹ‟ කිඹරා. ස ධානයාගායවේ  ගා හයනු රැබ වී ර්ග විවේලේ 100්  විතය තිවේඹනා. 
නමුනා නද නපිට වේම් යවේට් දකින්නට රැවේඵන්වේන වේද්ශීඹ වී ර්ග ඉතා සුුල ්රභාණඹ් . ස නිා භ 
ඳාවේල් විදුවල්ඳති ඇතුුල ඳාල් ්රජාා භ දාඹහනාඹ ද් මින් ඳටන් ගනාත වේම් ක්රිඹාහායහභ 
නිා ඳාල් භූමිවේ  වේද්ශීඹ වී ර්ග 20්  ඳභණ ගා හයර තිවේඹනා. වැභ වී ර්ගඹහට භ 
යකඹද්ද්  වේන් හයර තිවේඹනා. ස වේ  භ එභ වේද්ශීඹ වී ර්ගවේ  නභ ස යකඹවයර ්රදර්ලනඹ 
හයරා තිවේඹනා. 
 

හුල හීනැටි  සුදු හීනැටි  වේග නඵරු  හච්රවේඳරුභාන්  භා වී  සුදැල්  දම් වී  යබුටන්  තු  වී  
කුරුු  තුඩ  සදුරු ම්ඵා  හවභාර  හවනු  භඩතාුල  වැටදා වී  ඵටවේඳොරැල් ඹන නම්යකන් 
වන්න්න වී ර්ග වේම් ඳාල් භූමිවේ  දී භ දැහ ගන්නට පුුලන්. භි හිතන්වේන් වේභැනි වී ර්ග 
යාශිඹහ එහතු්  කුඩා ියම් වේහොටහ වමුන ශ්රී රිහාවේශ එහ භ ඳාල් භූමිඹ වේදයාවේදණිඹ 
ගන්වේන රු විදුවර විඹ යුතුයි. ෑභ යකඹැද්දහ භ  එහි ගා හයර තිවේඹන වී ර්ගවේ  නභ 
පුරුර වන්  හයර තිවේඵනා. 
 
ඳාර ආන්නවේ  ඇති හෘෂිහර්භ වේදඳාර්තවේම්න්තු නිා භ එහි නිරධාරීන්වේ  වාඹ ද 

නු ්  නැති  වේම් ැඩටවනට නයවේගන තිවේඹනා. විදුවල්ඳතිතුභාවේ  පූර්ණ නධී් ණවේඹන් 

ගුරුරුන්වේ  ව සිසුන්වේ  හාර්ඹ ඳැරුම් ක්රිඹානාභහ කිරීභ්  විවයඹට තභයි වේම් හටයුනාත සිදු 

වේන්වේන. සහ නිා වන හාරවේජ්ද ව ඳාල්  ්රු හාරඹ වේභභ හාර්ඹඹට නලය රභ 

දාඹහනාඹ සිසුන්  ගුරුරුන් වා වේදභවුපිඹන් සිඹල්රන් විසින් භ රඵා වේදනා.  

 
වේභභ හාර්ඹඹ වා සිසුන් ඉතා හැභැනාවේතන් ම්ඵන්ධ වීභ දකින්නට  පුුලන්. සිසුන්ට තනි 
භ ාර්ථහ  වී ගා්  හයන්න වැකිඹා වේම්  යාඳෘතිවේඹන් හවයභට රැබී තිවේඵනා.   
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වේම් යාඳෘතිඹ නිා ඳාර ්රතිරාබ වේගොඩ්  රඵා ගනාතා. නඳවේනා ඹන ජාරඹ පරදායී 
හාර්ඹඹහට ඳාවිච්චි කිරීභ  ඳාල් භූමිවේඹන් උඳරිභ පර රඵා ගැීමභ  ගා හටයුතු පිළිඵ සිසු 
දැනුභ  ආහල්ඳ කුරතා ැඩි වයයුණු වීභ  ඳායම්ඳරිහ වේද්ශීඹ වී ර්ග පිළිඵ නූතන සිසු ඳයපුය 
දැනුනා වීභ ස නතරින් කිහිඳඹ් . ස වේ  භ විවේලේවේඹන් භ වන් හශ යුතුයි. ඳාල් ආවාය 
රඵා දීවේම් ැඩටවනට ඳාවේරන් භ වල් ඳඹන්නට වැකි වේරා තිවේඹනා. තනා එ්  
හරුණ්  තිවේඹනා. නවේද ඵත  ාම්්රදායිහ වී වේගොවිතන එ් හ ඵැන්ණු ිහ්ෘතිඹ ගැනනා 
සිසුන්ට වේ  භ ඳාල් ්රජාාටනා නවේඵ ධඹ්  රඵා ගන්න වේම් යාඳෘතිඹ වේවො නථ්ා්  
වේරා තිවේඹනා. 

 

                             (ිහල්ඳඹ - වේදනුය හරාඳඹට නඹනා වේදයාවේදණිඹ ගන්වේන රු විදයාරඹ) 
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35. පරණ බඩු අලුත් වීම 
 
 
ශ්රී රිහාවේශ ඳාල් ඳද්ධතිඹ තුශ විවිධ වු විභතා ඇත. ජානප්රිඹ ඹයි ම්භත ඳාල් නතවේරෝ 
වයයුණු කිරීභ වා  ආවය සිසුන්  සුඵ ඳතන්නන් ැනි වේඵොවේව  පිරි් න්රභාණ  වාඹ ද් මින් 
සිටිඹ දී නවේනකුනා ඳාල් තභ ල් ති ්රභාණඹට නනු ඳාරට නලය ඳවසුහම් ඳඹා ගීම. එන් 
ව ඳාල් නතය වේභොණයාගර හරාඳඹට නඹනා නගයවේඹන් තයභ්  ඈත පිහිටි ඳාර්  
වේගොඩනැවේඟන්නට දයන නපූරු ෑඹභ්  පිළිඵ  ාර්තා විඹ. වේම් ඉවයරිඳනා වේහවේයන්වේන් එභ 
ෑඹභ විදවා දැ් වේන යකිතත ා් යඹකි. 
 

 

 

විදුවල්ඳති 
වේභො/වේවොවේයොම්බු විදුවර 
වේවොවේයොම්බු 
2016.05.13 

හශභනාහායතුභා 
භවජාන ඵැිකු 
වේභොණයාගර   
 

රයතනසයන් ඉලත්කරන අබලි ද්රලය බා ගැීමම. 
 
උ් ත හරුණ ඹටවේනා භා විසින් 2016.03.03 වයනැති  එන රද යකපිඹට ්රතිරාය 

 ද් මින් ඔඵ රඵා දුන් වඹ නගඹ කිරීභ වා ඊට නඳ ඳාවේල් වෘධඹාිගභ                   
 ්තුතිඹ පුද කිරීභ නයමුණු හය ගනිමින් වේභභ යකපිඹ එමි.  

 
ඔඵ ආඹතනඹ භිනන් ඳාර වේත රඵා දුන් ඳාවිච්චිවේඹන් ඉනා හශ ඹහඩ වේ ට්ු  

 නඳ විදුවවේල් වේ ට්ු ්  වා තිබ දැඩි නලයතාඹ පුයා ලූ ඵ භත්  හයන්වේන් 
 ඔඵවේ   ආඹතනඹ පිළිඵ  නඳවේ  හෘතඥතා ද ඉවළින් භ ඳශ හයමිනි. එභ 
 වේ ට්ු  වේනොමිරවේ  භ නවීහයණඹ හය වේදනු රැබුවේශ නඳ ඳාවේල් දරුවේකුවේ  
 පිවේඹ්  විසිනි. වේ ට්ු  වි කිරීභ නිා ඳාවේල් පිවිසුභට භවනා නියභානනා වේඳනුභ්  
 රැබුණි. එඹ සිසුන්ට වා වේදභාපිඹන්ට විලාර තුටකි.  

 
ඳසුගිඹ වේර් ඔඵ ආඹතනඹ නවීහයණඹ හශ න්ථාවේශ දී ද නඳවේ  ඉල්ලීභ 

 ැරකිල්රට වේගන නඳ වේත රඵා දුන්  බාවිතවේඹන් ඉනා හයන රද ඹහඩ දැල් සිඹල්ර 
 1 2 වා 3 වේරේණිර ඳන්ති හාභය ආයණඹ කිරීභ වා වේඹොදා ගන්නා රදී. වේම් 
 වේවේතුවේන් හාරඹ්  ති්වේේ එභ ඳිතිර ඇති බාණ්ඩ ආය් ෂිත  තඵා ගැීමභ 
 ම්ඵන්ධවේඹන් ඳැති ගැටු  විා ගැීමභට වැකි විඹ. එහි වේග යඹ ද ඔඵට වා ඔඵ 
 ආඹතනඹට හිමි විඹ යුතුඹ. 

 
ඔඵ ආඹතනවේඹන් වේභන් භ වේභොනයාගර ්රවේද්ලවේ  තනා ථ්ාන රැකින් ඉනා හයන 

 බාණ්ඩ ඳාවේල් වේබ තිහ ම්ඳනා ිර්ධනඹ පිණි රඵා ගැීමභට නපි හටයුතු 
 හවේශමු. ඊට නදාශ ඉල්ලීම් වා නයඹ ද නපි රඵා ගතිමු. එහි ්රතිපරඹ්  වේර 
 ්රවේද්ලවේ  වේඳ ද්ගයකහ හයරයාඹතන  ්රාවේද්ශීඹ බා  ්රාවේද්ශීඹ වේල්හම් හාර්ඹාරඹ  
 හරාඳ නධයාඳන හාර්ඹාරඹ වේභන් භ වේනනා ඳාල්යකන් ද ඉනා වේහවේයන පුු   
 වේම්  නල්භාරි  යකපිවේගොනු හැියනට්  ඳයාර  ගවේඩොල්  තවු  ආදී බාණ්ඩ රැ්  ඳාරට 
 රඵා ගත වැකි විඹ.  
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ඳාර තු භාන ම්ඳත උඳරිභ වේර වේඹොදා ගනිමින් වේභභ බාණ්ඩ බාවිතවේඹන් න 
ක්රිඹාහායහම් හාභයඹ්  ද ඳසුගිඹ වේර් දී තනාගන්නට නඳට වැකි විඹ 

 
ඔඵ ආඹතනඹ ඇතුු  නවේනකුනා ආඹතන භිනන් ඳාරට ැඳය බාණ්ඩ  බාවිතවේඹන් 
ඉනා හයන රද බාණ්ඩ ඹැයි කි වේනොවැකි තයභට ආහර්ලීමඹ වේර නු නාැඩිඹා 
කිරීභට ඳාල් ්රජාාවේගන් විලාර වවේඹ ගඹ්  රැබුණි. වේම් නිා සිසුන්වේ  ඳවසු වා 
ඉවේගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රිඹායකවේ  ගුණානාභහ ඵ ැඩි කිරීභ වා වේඵොවේව  වේබ තිහ 
ම්ඳනා හ් හයලීභට ඳාරට වැකිඹා රැබී තිවේේ.  
 

 තදුයටනා නඳ ඳාල් වේගනාත තුන්වේගන් ආය් ා හයගැීමභට ැට්  හ් කිරීභ  
 ්රාථමිහ නිලවේ  ැසිකියක වා ජාර නර ඳද්ධතිඹ හ් කිරීභ  හාර්ඹාරවේ  ඉවයරිඳ 
 වේහොඩි හණු සිු වීභ ආවයඹ ැරසුම් හය ඇති නතය භ ගුරු විවේශහාගායඹහට ආය් ෂිත 
 හඵේ එහ්  වා වේම් ඹ්  ද රඵා ගැීමභට උනාාව හයමින් සිටියි.     
 
 නඳවේ  ඳාර යටට ඵය්  නැති ඳාර්  වේර ් ල් තිවේඹන් නැගී සි. භට දයන 
 ෑඹභට  ඔඵතුභා ඇතුු  ඔඵතුභාවේ  ආඹතනිහ හාර්ඹ භණ්ඩරඹ දැ් ව වාඹ ඹයක 
 ඹයකනා සිහි හයමින් ඔඵ ආඹතනඹ වයවේනන් වයන වයයුණුවේන් වයයුණුට ඳනා වේශායි 
 ඳාර වේනුවේන් භා ්රාර්ථනා හයමි.  
 
 එවේභන් භ ඳාල් භට්ටමින් ඔඵ ආඹතනඹ වා ඉවයරි හාරවේ  දී රඵා වයඹ වැකි ඹම් 
 වඹ්   ඇනානම් එඹ වේනොපිරිවේවරා ඉු  කිරීභට නඳ හැභැනාවේතන් සිටින ඵ ද වේභයින් 
 දන්ා සිටිමි. 
 
 ්තතියි. 
 
 
 විදුවල්ඳති. 
 වේභො/වේවොවේයොම්බු විදුවර 
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36. ලැඩිසයන් සිතන්න තෑගි දිනන්න 
 
 

වේම් ඡාඹා රඳ වේද වේභොවේවොත්  ඵරා සිටින්න. එහි ඇති ත්ුන් පියකඵ   ඔඵට ඇතින 
සිතුවිල්ර කුභ් ද? එභ ්තන් කිඹා ඳාන ඹම් ැඟවුණු නර්ථඹ්  ඇති දැයි ඔඵට දැවේන්ද? 
වේඳවේනනාට ඩා වේදඹ්  සිතන්න ඔඵට පුුලන්ද? එඹ යකඹා ද් න්න. 

                                

                                             ඔබට සිසතන්සන් කුමක්ද…………..? 
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ග්රාමිඹ වා හුදහරා වු දුහ්ය ඳාරකින් නඳට වමු ව වේන් භ වේන ්විශි්ට යවායඹ්  නපි 
වේභවේේ ඉවයරිඳනා හයමු. සිසුන්වේ  වේභන් භ ගුරුරුන්වේ  ද චින්තනඹ පුුලල් කිරීභ නයමුණු හය 
වේගන වේභභ යවායඹ ක්රිඹාට නිා තිවේේ. 
 
වේදතිඹහට ය්  ඹම් ්තු්  ඳාවේල් ්ථානඹහ ්රදර්ලනඹ හය තිවේේ. එභ ්තු වේවොඳින් 
නිරී් ණඹ කිරීවේභන් ඳසු සිසුන්ට වා ගුරුරුන්ට දැවේනන එහි ඇති ඹම් ැගවුණු නරුත්  
පිළිඵ  යකඹා තභ නභ වා ඳිතිඹ ද වන් හය හාර්ඹාරඹ ඉවයරිපිට තඵා ඇති වේඳට්ටිඹහට 
දැමටභට විදුවල්ඳති සිසුන් වා ගුරුරුන් දැනුනා හය ඇත. එවේේ දභා ඇති නිර්භාණානාභහ 
යකඹවියක යකන් වේවො භ නර්ථඹ්  ඳඹන නිර්භාණ වේත යා වේගන හාණ්ඩ තුන්  ඹටවේනා ර්ග 
වේහවේර්. එනම් 1-5   6-11 වේරේණි හාණ්ඩ ව ගුරු හාණ්ඩඹ ලවේඹනි. එභ හාණ්ඩ ඹටවේනා 
වේවොභ නිර්භාණානාභහ නර්ථ දැ් වීම් තුන වා තයාග පිරිනැවේම්. වේත යා ගනා නවේනකුනා 
නිර්භාණානාභහ නර්ථහථන පුරුහ ්රදර්ලනඹ වේහවේර්. 
 
ඉතා යර ව ඳවසු ක්රිඹාහායහභ්  වු ද එභිනන් සිසුන්ට වයයුණු හයගත වැකි කුරතා 
කිහිඳඹකි. ාභානය ජීවිතඹ තුශ සිතීභට වේඳශවේමන ඳරිවේඹන් එවාට තභ චින්තනඹ 
වේභවේවඹන්නට සිසුන් හුරු හයවීභ වේභතුළින් සිදු වේශ. එවේභන් භ තභ සිතට දැවේනන නදව 
වේහටිවේඹන් යකඹා දැ් වීවේම් කුරතා ද වයයුණු හය ගන්නට න්ථා ැරවේේ.  ත ද ඹම් 
්තු්  පිළිඵ ඉවයරිඳනා වී ඇති නදව් කිහිඳඹ්   නියාරී චින්තනවේඹන් විභා එයින් එශැඹිඹ 
වැකි නදව පිළිඵ නවේඵ ධ හය ගැීමභට පුහුණු්  වේභභ ක්රිඹාහායහභ රඵා වේදයි.   
 
ගුරුරුන්ට සිසුන්වේ  චින්තනවේ  විවිධනාඹ වේභභිනන් නනායණඹ හය ගත වැකි වේශ. ඔවුන්ට 
නිර්භාණශීයක වේර සිතන්නට වේඳශඹීභ්  ඇති වීභ ද වේභභ ක්රිඹාහායහභ නිා සිදු වේශ.  
 
වේභභ ක්රිඹාහායහභ තුශ ්රදර්ලනඹ හය තිබුණු නදව් වා වේඹ ජානා දැමිඹ වැකි හි් වේඳට්ටිඹ වේද 
ඵරා 9 වේරේණිවේ  සිසුවිඹහ විසින් ඉවයරිඳනා හයනු රැබ නදව්  වේභවේේ ද් මු.  
 
„වේභභ වේඳට්ටිඹ වේර හඹ ඹැයි භට වැවේේ. වේභභ වේඳට්ටිඹට ැවේටන වේන ් නදව් හිත 
හඩදාසියකන් වේර හවේ  සිටින මිනිසුන්වේ  වැඩරු  ඇදහියක  විල්ා වා වැඟීම් ආවයඹ පිළිඹිබු 
වේශ ඹැයි භට සිවේනා.‟ 
 
ඵරන්න……. නවුරුදු 14හ දැරිවිඹහවේ  චින්තනඹ ඉවයරිඹට වේගන ඹන්නට වේභභ යවායඹ 
වේහොතයම් උඳවේඹ ගි වී තිවේේද? 
 

(භතුගභ හරාඳඹට නඹනා ඵදුයයකඹ ඉඟුරුදුල හනි්ඨ විදයාරඹ තුශ සිදුහයන යවායඹ්  

ඇසුවේයනි) 
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37. මතින් සිසුන් ගලා ගනිමු  

 
නිැයවය භාර්වේග ඳවේද්ලහනාඹ්  රඵා දීභ නලය න්වේන් ඉවයරි ජීවිතඹ ඩා වේවොඳින් 
ඳනාාවේගන ඹාභ වා ඹ. භනාද්රයරට ඇේඵැහි වී තභ නනාගතඹ නන්රු හයගන්නට ගිඹ 
දරුන්ට ඉ් භන් උඳවේද්ලනඹ නලය වේශ. ගියකහුණු නධයාඳනඹට නැත වේඹොමු කිරීභ නතයලය 
හරුණ්  ඵට ඳනා  ඇත. එඳභණ්  වේනො භනා උදුරින් ඳාවේල් නවේනකුනා සිසුන් ගරා 
ගැීමභ ද සිදු විඹ යුතුඹ. එැනි තනානාඹ්  වමුවේශ එභ ගැටු  විමටභට ඳාර ක්රිඹානාභහ හශ 
ැඩපිළිවේශ ැවේහවින් වේභවේේ දැ්  වේශ. 
 
ඳාවේල් දීදතිභනා ශියවේඹකුවේ  රර්ඹාන්හි ද් නට රැබුණු වේන ඳාවේල් වේභැනි 
යවායඹ්  ක්රිඹානාභහ කිරීභට ඳසුියම් විඹ. 
 
ඳන්ති හාභයවේඹහි ඉවේගනුම් ක්රිඹායකවේඹහි වේඹවේදන දරුා වේනදාට ඩා වේන් වැසිරීභ්  
වේඳන්යි නම් ඉවේගනුභට ඔහු දැ් ව හැඳවීභ උනන්දු රභවේඹන් ගියකහී ඹයි නම් එඹ ඩා 
දැවේනන්වේන් ඔහු ඇසුරු හයන ගුරුබතුන්ට ඹ. 12 වේරේණිවේ  ාණිජා නිලවේ  ඉවේගනුභ රැබ 
න්න් න.වේඳො.. ාභානය වේඳශ විබාගවේ  විශි්ට ම්භාන 9්  රඵා භනා ව ශියවේඹකි. නමුනා 
උ් වේඳශ ඳන්තිඹට ඇතුරනා  වේනොවේඵ  හරකින් භ ඔහුවේ  රර්ඹාවේශ  විලාර වේනහ්ම්  සිදු 
ව ඵ ගුරුරුන්ට ද් නට රැියණි. ඳාවේල් සිටින ඳාඩභට සිත වේනොවේඹද භවය උ් වේඳශ 
වේරේණිර සිසුන් භඟ ඔහුවේ  ම්ඵන්ධඹ ද ැඩි ඵ ඳැවැවයයක  ද් නට රැබුණි.  
 
ගැටු  විමටභ වා ආයම්බහ පිඹය තැබවේ  වේභතැනින් ඹ. වේොඹා ගනා වේතොයතුරු භිනන් 
දැනගන්නට රැබුවේන් න්න් භතට ඇේඵැහි වී ඇති ඵකි. ඳාල් සිසුන් භතට වේගොදුරු හය 
ගන්නා විවිධ ඵරවේශග ඳාර නට ක්රිඹානාභහ ඵට ද වේතොයතුරු රැබුණි. ඳාවේල් ඉවේගනුභ 
රඵන භනාද්රයරට ඇේඵැහි ව දරුන් පිළිඵ වේතොයතුරු ඹාන්රණඹ්  හන්නට ඳාල් 
හශභනාහයණඹට නලය වවේ  එවේවයිනි. එභිනන් සිසුන් භනා උදුරින් මුදා ගැීමභට ආය් හ 
දැර්  එලීභ නවේද් ා විඹ. එහි එ්  හයයකහ පිඹය්  වේර විදුවල්ඳතිතුභා විසින් ඳාර නට 
්රජාා නිවේඹ ජානඹ හයන යාඳාරිහයින්  නිැසිඹන්  ත්රිවේය ද යථ රිඹදුයන් ඇතුුල පිරි ්
හණ්ඩාඹම් ලවේඹන් ඳාරට වේගන්ා ගනිමින් ඳාවේල් සිසුන් භනා ද්රයඹට ඇේඵැහි වීභ වේොඹා 
ඵැලීභට උඳවේද් වේදන රදී.  
 
ඳාවේල් නිතිඳතා වේහවේයන හටයුතුරට නභතය  භනාද්රය ැටලීම් සහහඹ්  ථ්ාපිත වුණු 
නතය එහි හටයුතු ඹානාහාලීන  සිදු විඹ. වේභභ සහහඹ ගුරුරුන්වේගන් වා ශිය 
නාඹහයින්වේගන් භන්විත විඹ.  දවේේ කුභන වේව  වේශරාහ ඳාල් හාරවේ  දී වේභභ වේොඹා 
ඵැලීභ වා හාරඹ වේන් හශ නතය ්රජාාවේන් රැවේඵන වේතොයතුරු භත නදාශ ැටලීම් සිදු හයන 
රදී. ස නනු සිසුන්වේ  නනනයතාට වා ගරුනාඹට වානිඹ්  වේනොන ඳරිවය සිසුන් ඳරී් ා 
කිරීභට පිඹය ගැනිණි.  
 
වේභභ නධානනා ඵ නිා භ ඳාවේල් සිසුන් විවිධාහාය භනා ද්රයරට වේඹොමු වීම් පිළිඵ  

වේතොයතුරු යාශිඹ්  නනායණඹ හයගන්නට වැකි විඹ. භතට වේරොල් වී සිටි න්න්වේ  

භානසිහනාඹ ඉතා ඳරි්මින් වා නධානවේඹන් යුතු වේන් හශ යුතු ඵැශ නවේඵ ධ වේහොට 

ගනා ඳාල් උඳවේද්ලන ගුරුරුන් ස වා ඵැන්ණු විවිධ වේවේතු ාධහ වන්නා ගනිමින් නලය 

්රතිහාය ශා වේදන රදී. න්න් වේභන් භ වන්නාගනා තනා දරුන් කිහිඳ වේදවේන්  භ ඳාල් 

උඳවේද්ලන ක්රිඹායකඹට වේඹොමු වේහරිණි. නලය නථ්ාර දී වේඳොලීසිවේ  වා ඳරිා 

වේදඳාර්තවේම්න්තුවේශ වාඹ ද රැියණි. 
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ඳාර වා වේඳොලීසිඹ එ්  ක්රිඹානාභහ හශ වේභභ ආය් හ ැඩපිළිවේශ නිා භ සිසුන් වේභැනි 

විභාරායඹන්ට වේගොදුරු හය ගැීමභට ඇති න්ථා ැශකී ඹන්නට විඹ. වේභභ ්රතිවේය දඹ නිා භ 

සිසුන් ද භනා ද්රය රඟ තඵා ගැීමභට වා රැවේගන ඹාභට ියඹ වීභනා භඟ තනානාඹ ඩානා ඹවඳනා 

විඹ. ඳාර භිනන් භනා ද්රයවේඹන් සිසුන් ර් ා ගැීමභ පිණි වේහවේයන දැනුනා කිරීම් වා සිසු 

ආහල්ඳ ිර්ධන ැඩටවන් නාණ්ඩ  ඉවයරිඹට ඳනාා වේගන ඹන රදී.  

භනාද්රයවේඹන් ැරකී ජීවිතවේ  මිහිය වි ගැීමභ වා සිසුන්ට භඟ වේඳන්න ආහායවේ  පුරු 
්රදර්ලනඹ  නනා ඳත්රිහා වේඵදා වැරීභ සිදු විඹ. සිසු භන වේහවේභන් නධයාඳනඹ හයා වේඹොමු කිරීභට 
වැකි විඹ. භනා ද්රය බාවිතඹට විවේය ධඹ ද් මින් ඳාර තුශ ඩානා ගුණානාභහ ආහල්ඳ වේගොඩ 
නැවේගමින් ඳැතුනි. ස ඵැශ ඳිති හාභයර සිසුන් විසින් භ පුරුර හයන රද ටවන්යකන් 
ඳැවැවයයක  දැහ ගන්නට රැබුණි.  
 

 

 

නද න්න් උ් වේඳශ විබාගඹ විශි්ට වේර භනා වී විල් විදයාරඹට ඇතුශනා වීභට 
නවේද් ාවේන් සි. . න්න් වේභන් භ නවේනකුනා සිසුන් ද භනා ද්රයවේඹන් ගැරවී නධයඹන 
හටයුතුරට ාර්ථහ  වේඹොමු වී තිවේේ.  
 
ඳාර විසින් වේොඹා ගනා වේතොයතුරු වේඳොයක් වවයසි ැටලීම් වා ඳවසු්  විඹ. ඳාර නට භනා 
ද්රය සිසුන්ට ඳඹන පිරි් වේහොු හය ගැීමභටනා එැනි පිරි්රට එවේයහි  ීමතිභඹ හටයුතු 
කිරීභටනා නථ්ා උදා විඹ.  
 
ඳාර විසින් වේදයහට වේඳය ආයම්බ හශ වේභභ ැඩටවන ක්රිඹාහාරී  ඉවයරිඹට ඹන්වේන් වේම් 
්රවේද්ලවේ  ඳාල් දරුන් රැහ ගැීමභ වා එඹ නතයාලය යාඳෘතිඹ්  වී ඇති ඵැවිනි. 
 
(වේඳොල්ගවවේර කු/ඳයාරභඵාහු ජාාතිහ ඳාවේල් ක්රිඹානාභහ යවායඹ්  ඇසුවේයනි) 
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38. වෑම සිසුසලකුට ම ලිපි සගොනුලක්  
 
 
 

දරුවේ  ඳාරට එති. ඹති. ඳැමිණි  වේනොඳැමිණි ඵ වයනඳතා නාභ වේල්ානර වන් වේශ. සිසුන් 
පිළිඵ වේතොයතුරු ඳවසුවේන් රඵා ගත වැකි විඹ යුතු ඹ. එවේේ භ  සිසුන්වේ  රර්ඹා වා 
ක්රිඹාහායහම් පිළිඵ  ද වන් වී ඳැතිඹ යුතුඹ. නලය න්ථාහ දී ්රවේඹ ජානඹට ගැනිභ 
වා එභ වේතොයතුරු ඳාර තුශ සුය් ෂිත  තඵා ගැීමභ ඳාරටනා  දරුන්ටනා  
වේදභවුපිඹන්ටනා වේඵවේවවින් ්රවේඹ ජානනා ඹ. එභිනන් දරුාවේ  ආය් ා වතිහ වේශ. වේදභාපිඹ 
ඵතා පුුලල් වේශ. නිතය වේතොයතුරු වේවීභට ගත න හාරඹ ඉතිරි වේශ. සිසු දරුන් වා 
ගුරුබතුන් නතය ඇති ම්ඵන්ධතා තවවුරු වේශ. 
 
ෑභ සිසුවේකු වා භ වේඳ ද්ගයකහ යකපි වේගොනු්  ඳනාා වේගන ඹාභ වා නලයතා භතු 
වවේ  ස නිා ඹ.  
 
වේභහි වන් ඳාවේරහි 1 වේරේණිවේ  සිට 11 වේරේණිඹ වේත්  ඳන්ති ඳැැනාවිණි. ාභානයවේඹන් 
ඳන්තිඹහ සිසුහු 15 – 20 නතය ්රභාණඹ්  ඉවේගනුභ රඵති. එඵැවින්  ඳන්තිවේ  සිසුන් ම්ඵන්ධ 
 වේතොයතුරු ඳන්ති භට්ටමින් ඳනාා ගැීමභ ඳවසු ඵ නවේඵ ධ විඹ. වේගොනු ඳන්ති භට්ටමින් 
හ් කිරීභට උඳවේද් රැියණි. ස නනු වේඳ ද්ගයකහ යකපි වේගොනු්  ෑභ සිසුවේකු වේනුවේන් භ 
හ් වේහරිණි.  
එහි ඳවත වන් හරුණු නන්තර්ගත විඹ.  
 
1. සිසුාවේ  ාභානය වේතොයතුරු (ඡාඹාරඳඹ  නභ  යකපිනඹ  භ  පිඹා  බායහරු  භවේ /

පිඹාවේ /බායහරුවේ  රැකිඹා  ආදාඹභ  ඳාරට එන ආහායඹ  දුයහතන නිහ) 

2. ශිය රර්ඹා ම්ඵන්ධ ගුරු ටවන්  

3. ශියඹාවේ  විඹ භගාමට හටයුතු වා ජාඹග්රවණ ාර්තා 

4. ශිය ාධනඹ ම්ඵන්ධ වේතොයතුරු (ාය ඳරී් ණ රකුණු  විල්වේල්ණ  ගු....) 

5. ශිය වේ ාය ටවන් (එන්නනා  වේය ග  ඳරී් ණ වතිහ ....) 

6. ශියඹාවේ  වේඳ ණඹ පිළිඵ වි්තය 

 

ටිහ වයනකින් සිසුන්වේ  වේගොනු 
යාශිඹ්  හ් වේහරුවේණ් ගුරුරුන් 
නතිනි. වේම් වා සිසුහු වා 
වේදභවුපිවේඹ  ද වඹ දුන්වේන ඹ. 
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ගුරුරුන්ට වේභභ වේගොනු 
නඩනාතු කිරීභට සිදු විඹ. එඹ 
නඳවසුඹ. ැඩි හාරඹ්  ඊට 
ගත හශ යුතු විඹ. 
ගුරුරුන්වේගන් විවේය ධඹ 
භතු විඹ. විදුවල්ඳතිතුභා 
එඹට නපූරු වින්භ්  
ඉවයරිඳනා හවේශේ ඹ. ෑභ 
ගුරුයවේඹ්  භ තභාවේ  
වේ් ර  යාඳෘතිඹ්  වේර 
සිසු යකපි වේගොනු ැහසීභට 
උඳවේද ් රැබුණි. එඹ ගුරු 
හාර්ඹ ාධනවේ  දී නදාශ 
හය ගත වැකි විඹ ඵාහිය 
යාඳෘතිඹ වේර  ැරකීභට  
න්ථා රඵා දුනි. ඊට 
හවුරුනා හැභති වව. යකපි 
වේගොනු වා යකපි ද්රය ආවයඹ 
ඳාවේරන් ැඳයිණි. 
සිසුන්වේ  වේඳ ද්ගයකහ යකපි 
වේගොනු හ් වේහරිණි. යකපි 
වේගොනු ගඵඩා කිරිභ වා 
ඳන්ති හාභයවේ  හඵේ 
නු නාැඩිඹා වේහරුණි. 
වේතොයතුරු ටවන් තැබීභ 
වා ගුරුරු සිසුන් ගැන 
ඩානා විභසියකභනා වව. ස 
නිා ගුරුරු සිසුන්ට ඩානා 
මටඳ වව. ගුරුරු සිසුන්වේ  
වේදභවුපිඹන් භඟ ද ඵතා  
තය හය ගනාව. 

  

ශියඹාවේ  සුවිවේලේෂි ද් තා  වැකිඹා  ගැටු  වේභන් භ ්රජාා තු වැකිඹා වන්නා ගැීමභ  
උඳවේද්ලන නලයතා වන්නා ගැීමභ  ඳාවේල් ැරසුම් හ් කිරීවේම් දී දනාත ඳාදහඹ්  වේර 
වේඹොදා ගත වැකි වීභ වේභභ යාඳෘතිවේ  නවේනකුනා ්රතිරාබ වේශ. 
 

ස ඔව්ේේ  සිසුන්වේ   රැවයඹා ව වැකිඹා වන්නා ගනිමින් ඊට නනුකර න ඳරිවය ඔවුන්ට ඉර් හ 
රඵා වයභටනා  නලය භගවේඳන්වීභ සිදු කිරීභටනා වා  වේම් න විට ගුරුයඹාට ඩානා ඳවසු වී ඇත. 
 
 
 
(හැියතිවේගොල්රෑ නධයාඳන හරාඳවේ  න/ඇතාහඩ භවා විදයාරවේ  යවායඹ්  ඇසුවේයනි.) 
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39. CCTV 
 

 

රඳාහිීම ාර්තාභඹ ැඩටවන්  විහාලනඹ වේශ. වේභහි ාර්තා CCTV හැභයා  බාවිතඹ 
පිළිඵද යි. රඳ යාමු වේඳශ ගරා ඹන නතයතුය නිවේශදනඹ ඳසුියවේභන් ඇවේේ.  

 

ඳසුියම් නිවේශදනඹ 
 

CCTV එවේේනා නැතිනම් Closed-Circuit Television ර්තභානවේ  ජානඹා ගැවේන ෑභ  
ටපිටාහ භ බාවිත වේහවේයන ආය් ෂිත වේභරභකි. ඵැිකුවේශ  හඩ වේඳොවේශේ  වේය වවේල්  භව 
භාර්ගවේ  ඳභණ්  වේනො නිවේ්ර ඳා CCTVහැභයා වි හය එභ ථ්ානර සිදුවීම්  
ජානතාවේ  ක්රිඹාහායහම් ජීවී  දැහ ගැීමභට වැකින ඳරිවය හ් හය තිවේේ. CCTV හැභයා 
බාවිතඹ නද නධයාඳන ් වේේරඹ තුශ ද  ඉතා ැදගනා හාර්ඹඹ්  ඉු  හයයි. විබාග 
වේදඳාර්තවේම්න්තු ැනි යවය හාර්ඹඹන් ඉු  න ්ථාන මටඳවේ  විවේලේෂිත ආය් ෂිත 
උඳාිගඹ්  වේර වේඹොදා ගැනුණු CCTV  හැභයා ඳද්ධති වේම් න විට ඳාල් ඳරිඳාරනඹ ඳවසු 
හය ගැීමභ දවා  බාවිතා න ඵැශ වේඳීම ඹයි. එඳභණ්  ද  වේනො වේම් න විට ඳන්ති හාභයවේ   
ඉවේගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රිඹායකඹ නිරී් ණඹට ර්  කිරීභ දවා ද  CCTV හැභයා වේඹොදා ගැවේනන 
න්ථා නඳට නන්නට රැබුණි. නපි එැනි ඳාර්  වේොඹාවේගන වේඳොශාන්නරු ගිරිතවේල් 
්රවේද්ලඹට ඳැමිණිවේඹමු. හිගුය් වේගොඩ නධයාඳන හරාඳඹට නඹනා වේභභ ඳාර නමින් ජාඹන්ති 
ගුරුකුර ්රාථමිහ විදයාරඹ යි. ඉවේගනුම්-ඉගැන්වීම් ක්රිඹායකඹ විදුවල්ඳතිවේ  නක්් ණඹට ර්  
කිරීභ ව ඔවුන් වේඹොදා ගනා උඳාඹ භාර්ගඹ පිළිඵ  නඳ එභ ඳාවේල් විදුවල්ඳතිතුභාවේගන් නපි 
විභා සිටිවේඹමු. 

 

විදුවල්ඳති 
 

ඇනාවේතන් භ ඳාල්  භට්ටවේම් දී භා ගුරුරුන්වේ  ඉගැන්වීම් ක්රිඹායකඹ ඇගයීභට වේඹොදා 
ගන්වේන් ඉතා යර ස වේ භ ඳවසු රභවේශදඹ් . නඳවේ  ඳාවේල් වේන භ ආදර්ල ඳන්ති 
හාභයඹ්  තිවේඵනා. එභ ඳන්ති හාභයවේ  පිු ඳසින් CCTV හැභයා්  වි හයර තිවේඹනා. 
එභ CCTV හැභයාවේශ ටවන්ර දර්ලන ජීවී  විදුවල්ඳති හාර්ඹාරවේ  සිට භ LCD 
ඳරිගණහ තියවේඹන් භට නැයඹිඹ වැකියි. ඉතින් එභ ඳන්ති හාභයවේ  ඳාඩභ්  උගන්න 
න්ථාවේශ දී එභ හටයුනාත  වේහොතයම් දුයට ාර්ථහ නන්දමින් සිදුනා ද  සිසුන් වේහොතයම් 
නධානවේඹන් ඳාඩම්  ව ක්රිඹාහායහම්රට වේඹොමු නා ද  ගුරුයඹා වේහොතයම් දුයට 
ක්රිඹාහාරී  හටයුතු හයනා ද කිඹන එහ ම්පූර්ණවේඹන් භ භට ඵරන්න පුුලන්. එභ ආදර්ල 
ඳන්ති හාභයවේ  ඉගැන්විභට ගුරුරුන්ට නිල්චිත හාරටවන්  රඵා දී තිවේඵනා. ස නනු 
ෑභ වයනහ භ එ්  ගුරුයවේඹ්  එභ ඳන්ති හාභයවේ  හයන ඉගැන්වීභ භට නිරී් ණඹ හයන්න 
පුුලන්. ඳාඩභ නානවේ  භා න්ථා රඵා දී තිවේඵනා  ගුරුයඹාට නැත තභන්වේ  ඳාඩභ 
හශ ආහායඹ ඇතුශනා වේයවේහ ේ එහ ඵරන්න. එවේේ ඵරන ගභන් භා ගුරුයඹානා භඟ ඳාඩභ 
ම්ඵන්ධ  ්රඵරතා  දුඵරතා  ගැටු  ාහච්ජාා හයනා. වේම්හ ඉතා ාර්ථහ රභඹ් . 
ාභානයවේඹන්  ඳන්තිවේ  ගුරුයඹා උගන්න නතයතුය තනා ඇගයුම්හරුවේ්  ඳන්තිවේ  භ 
පිු ඳට වී ඳාඩභ නිරී් ණඹට ර්  කිරීවේම් දී ඉවේගනුම් ඉගැන්වීම් ක්රිඹායකවේ  ඇතින හෘත්රිභ 
ඵ වේභභ රභඹ නිා වේඵොවේව  දුයට භඟ වැරී ඹනා. 
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විදුවල්ඳතිතුභාවේ   ඳැවැවයයක කිරීභ නතයතුය වයගවැරුණු රඳ යාමු නතය එභ විවේලේෂිත ඳන්ති 

හාභයවේ  ගුරුරුන් ක්රිඹාහායහම් ඳාදහ  සිසුන්ට ඉගැන්විම් හාර්ඹවේ  වේඹවය සිටින නහායඹනා 
CCTV හැභයාවේන් රැවේඵන දර්ලන ජිවී  විදුවල්ඳති ඔහුවේ  හාර්ඹාරවේ  සිට ඳරිගණහ 
තියවේඹන් නයමන ආහායඹනා  ගුරුරුන් තභ ඉගැන්වීම් පිළිඵ  එභ දර්ලන නැත නයඔන 

ආහායඹනා වය් වුණි. 
 

ඳසුියම් නිවේශදනඹ 
නඳ හවුරුනා දන්නා CCTV හැභයා බාවිතඹ නඳට නලය වවේ  නඳ වේනොදන්  වේනොසිතන 

න්ථාහ සිදුන නනෑ භ සිදුවීභ්  නැත ස ආහායවේඹන් භ දැහ ගැීමභ වා යි. නමුනා 

ඳාල් නධයාඳනඹ තුශ එභ CCTV හැභයා ඩානා ැරසුම් වගත නයුරින් ඉවේගනුම්-ඉගැන්වීම් 

හාර්ඹඹ නිරී් ණඹට වේඹොදා ගැීමභ නඳ නගඹ හයමු. නපිට වේම් ආදර්ලඹ වේනනා ඳද්ධතීන් 

දවානා ඉවයරිවේ  දී යවාය හයන්නට වැකි වේශවි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(හිඟුය් වේගොඩ 

හරාඳවේ  ජාඹන්ති 

ගුරුකුර ්රාථමිහ 

විදයාරවේ  ව වේවොයණ 

හරාඳවේ  ගුරුවේගොඩ 

හනි්ඨ විදයාරවේ  

ක්රිඹානාභහ යවායඹ්  

ඇසුවේයනි) 
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40. අලුත් පිබිදීමක් 
 
 
 

“නවේද පුතා ඊවේඹනා ඉව්ේහ වේල් ගිහින් නෑ.” 
 
“ඇයි ගිඹ තිවේඹනා ද් වේදහ්  ගිවේ  නෑ වේන්ද?” 
 
“සහ වේන්න්නම් නිගිවේ  නපි වේම් උවේද් ඳවට ැඩට එන එවේහන් නවේද ශභයි උවේද්ට 
නැගිටින්වේන් නෑ. ඉ්වේහ වේල් ඹන්වේන් නෑ. වරිඹහට හයණ හටනා වේ දන්වේන් නෑ. වරි භ 
්රලන්ඹ්  තභයි භට නම්” 
 
“සහ නම් ඇනාත තභයි. සනා ඉතිි වේම් වේ  ය්ා් නා නැති නපි වේහොවේවොභද ජීනා 
වේන්වේන්” 
 
“භභ වැභදාභ නවේද වේහොල්රට කිඹනා නපි වේ  ඳායල් නතුගාන්නයි  ැසිකියක වේ දන්නයි  
මිීම ශල් හඳන්නයි හිතන්වේන නැති විබාගඹ්  ඳා ්හයරා ය්ා්  වේවොඹා ගන්න කිඹරා. 
සනා ඉතිි එතැනට ඹනහල් සවේගොල්රන් ඉව්ේහ වේල් ඹන එහ තභයි ්රලව්ේන.” 
 
උදෑන ඵ් නැතුවේම් සිටි හදරභගල් වේදභශ විදුවවේල් න නිවේඹ ජාය විදුවල්ඳති භයසිිව 
භවතාවේ  හන ැු ණු වේභභ ිාදඹ නගය බාවේශ රැකිඹාට ඹන භවුරුන් විසින් හයන රද 
හතා ඵවහ වේහොටකි. ඔවුහු නගයවේ  හශ වේල ධහ රැකිඹාවේහි නියුතු නඹ වේති 
 
 වේම් ිාදඹ ඔව්ේේ තභ හල්ඳනා වේභවේවඹ ව භයසිිව භවතාට වේම් ්රවේද්ලවේ  ඳතින භාජා 
ආර්ිකහ ඳරියඹ නනු දරුන්වේ  ඳාල් ගභන නඩාර වී ඇති ආහායඹ නවේඵ ධ හයගන්නට 
නසීරු වවේ  නැත. ඳන්සිඹහට නධිහ සිසු සිසුවිඹන් නධයාඳනඹ රැබ හදරභගල් වේදභශ 

විදයාරඹ වේම් න විට සිසුන් සිඹඹහට නු  ිායා්  සිටින ඳාර්  ඵට ඳනා වී ඇත. ඉතා 
වයළින්  භාජා භට්ටමින් ඳවශ දරුන්වේ  ඳාර්  වේර ැශවේහන වේභභ ඳාර වේනුවේන් 
විලාර හැඳකිරීභ්  සිදු කිරීභට තභාට සිදුන ඵ භයසිිව භවතාට ැටහිනි. සිසුන්වේ  
වේදභවුපිඹන් හිමිවයරිවේ  භ රැකිඹාට ඹන නිා ඳාවේල් ැඩ ඳාන්දරින් භ ආයම්බ කිරීභ මටට ගත 
වැකි වේවො භ වින්භ ඵ නවේඵ ධ හය ගනා වේවවේතභ වේම් පිළිඵ  විදුවල්ඳති ව ගුරුරුන් 
භඟ ාහච්ඡා හවේශේ ඹ. 
 
නදීයා මිඹ : නවේන් නඳට නම් ඵෑ උවේද් ඳවට ඉව්ේහ වේල් එන්න. උවේද්ට නවේද වේගල්ර නපි 
යුද්ධඹ්  හයනා. ඔඹවේගොල්රන්ට නම් වේභොහ ද? 
 
භයසියව භඹා : වේවොයි  වේවොයි භභ උවේද් ඳවට එන්නම් වැඵැයි 6 වේනවේහොට ත වේදතුන් 
වේදවේන්  එන්න නවේන්. 
 
විදුවල්ඳති : නපි දරුන්ට උවේද් හෑභ වේභොනා වරි වේදමු. භභ වේදභශපිඹන්ට වරි හාට වරි හතා 
හයරා ැඩපිළිවේශ්  වේඹොදන්නම්. 
 
සුභනා මිඹ : සහ නම් වරි භ වේවොයි. මුර දී එවේවභනා දරුන් ඳාරට වේගන්ා ගන්න නවේන්. 
 

විදුවල්ඳති : භයසිිව භවනාතඹට පුුලන් වේන් ගණිතඹ උගන්න්න. ැදගනා භ නලයඹ භ 
විඹඹ්  උවේදන් භ උගන්මු. 
 
සුභනා මිඹ : භභ ඉිග්රීසි උගන්න්නම්. වේහොවේවොභටනා දරුන්ට ගණනුයි  ඉිග්රීසියි නතයාලය යි.  
කිඹරා නම්භරනා දන්නාවේන්. 
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විදුවල්ඳති : වේහොවේවොභ වරි හයරා ඉ්වේහ වේල් නම් වේගොඩනගන්න ේවේන්. දැන් භයසිිව 
භවනාතඹා වේ  තරුණ ද්  නිවේඹ ජාය විදුවල්ඳති වේහවේන්  ඉන්න එවේ්  වේහොවේවොභ වරි නපි 
වේම් ැවේේ හයමු. 
 
භයසිිව භඹා : නපි මුයකන් භ වේම් දරුන්වේ  වේගල්රට ඹමු. සහට නපි ඳාල් වේරාවේන් ඳසු 

වේරා්  වේඹොදා ගනිමු. ගිහිල්රා ඳවුල් ගැන වේඳොඩි මට් ණඹ්  හයමු. දරුන් ගැන  

වේදභවුපිඹන් ගැන  රැකිඹා නථ්ා ගැන වේොඹා ඵරමු. ඳාල් වේනොඹන දරුන් තනා වේගල්ර 

ඇති. නපි සා වේවොඹා ඵරරා දරුන්වේ  නාභ වේල්ානඹ්  හ් හයරා ඳන්තිර ඉගැන්වීභ 

නු වේතන් භ ඳටන් ගනිමු. 

විදුවල්ඳති : නපි කිහිඳ ැයඹ්  උනාාව හශා ඔඹ වේ  වේතො යතුරු නනායණඹ හය වේගන 
ශභයින් වේගන්ා ගන්න. සනා ාර්ථහ වුවේණ් නෑ.  
 
සුභනා මිඹ : වේරොකු භ ්රලන්ඹ වේරා තිවේඹන්වේන් දරුන් උවේද්ට නවය හයරා රෑ්ති හයරා 
එන්න වේහවේන්  නැති එහයි. 
 
භයසියව භඹා : ඔශ සහට නම් විදුභ්  නනෑ තභයි. නපි උවේද් ඳවට ඳාර ඳටන් ගනිමු. 6 
ඉදරා 11 වේරේණි වේනහල්. 
 
භයසිිව භවතාවේ  මුයකහනාවේඹන් ැඩටවන ආයම්බ විඹ. දරුවේ  සිඹු  වේදනා භවුරුන් 
පිඹරුන් භඟ උදෑන ඳවට ඳාරට ඳැමිවේණති. භවුරු වේදවේදවේන්  ඔවුන් වා වේනා 
සදානම් හයති. වේනා බී මුයකන්භ භයසිිව භවතාවේ  ගණිතඹ ඳන්තිඹට වබාගී න දරුන් උවේද් 
වඹට ඉිග්රීසි ඉවේගන ගනිති. ඉන් ඳසු උදෑන ආවායඹ ැහවේේ. ස ඳශාවේනා දැන උගතුන්වේ  
ධන ඳරිතයාගවේඹනි.  
 
නද නවිට ඳාල් මුුල ශිය ිායා වේදසිඹ ඳනව ද් ා ර්ධනඹ වී ඇති නතය න.වේඳො.. 
ාභානය වේඳශ විබාගඹ වා දරුවේ  කිහිඳවේදවේන්  සදානමින් සිටිති. ඔවුන් විබාගඹ භනා න 
ඵ සිඹු  ගුරුරුන්වේ  නදව යි. ්රාර්ථනා යි. 
 
හදරභගල් වේදභශ විදුවර විජාඹග්රවණඹ හයවීභට ඳාල් ්රජාා තුශ ඳාර පිළිඵ න 
ආහල්ඳඹ්  ඇති වේමින් ඳතින ඵ විදුවල්ඳතිතුභා සිහිඳනා හයන්වේන් තුටිනි. 
 
 

(භවනුය නධයාඳන හරාඳවේ  හදරභගල් වේදභශ විදයාරවේ  යවායඹ්  ඇසුවේයනි) 
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‘පාවල් විශි්ට ලයලශාර වඳශා ප්රසව්යක් 2’ වම්පාදක මණ්ඩය 
 
උපසේකත්ලය ශා සමසශයවීම  

එ්.එල්.එම්.වේ් .වේවේනවියනාන මිඹ  නධයාඳන නධය්   හශභනාහයණ වා ්රමිති ලාාා 
 

වම්බන්ධීකරණය ශා වංවක්රණය 

ී .එච්.එ්.ී .වේ භයනාන භඹා  වහාය නධයාඳන නධය්   හශභනාහයණ වා ්රමිති ලාාා 

 

සල්ඛක මණ්ඩය 

එ්.එල්.එම්.වේ් .වේවේනවියනාන මිඹ  නධයාඳන නධය්   හශභනාහයණ වා ්රමිති ලාාා 

ී .එම්.ආර්.ඩේ.එම්. වයාහය මිඹ  වහාය නධයාඳන නධය්   හශභනාහයණ වා ්රමිති ලාාා 

ී .එච්.එ්.ී .වේ භයනාන භඹා  වහාය නධයාඳන නධය්   හශභනාහයණ වා ්රමිති ලාාා 

එන්.ී .වපුවේගොඩ මිඹ  වහාය නධයාඳන නධය්   හරාඳ නධයාඳන හාර්ඹාරඹ  වේදනුය 

ීඩ.ජී.ජී.ගඹා ැයිවේවේන භඹා  ගුරු උඳවේද්ලහ  හරාඳ නධයාඳන හාර්ඹාරඹ වේව භාගභ 

යි.ීඩ.එන්.ීඩ.විභරසිරි මිඹ  ගුරු උඳවේද්ලහ  හරාඳ නධයාඳන හාර්ඹාරඹ   ශ්රී ජාඹර්ධනපුය 

එ්.වීයසිිව මිඹ  ගුරු උඳවේද්ලහ  හරාඳ නධයාඳන හාර්ඹාරඹ   හැරණිඹ 

ීඩ.ජී.හුලආයච්චි මිඹ  ගුරු උඳවේද්ලහ  හරාඳ නධයාඳන හාර්ඹාරඹ   යනානපුය 

ී .ීඩ. ජාඹවේහොඩි භඹා  .ගුරු වේේඹ  වේහො/ආනන්ද විදයාරඹ   වේහොශම  

 

කංචුකය නිර්මාණය වශ පිටු වැකසීසම් වශය 

එච්.බී.චිරාිග ඳැණිවේදනිඹ භඹා  ගුරු වේේඹ  ඵඳ/හැර/භවභාඹා ඵායකහා විදයාරඹ  හඩත 

 

සිතුලම් 

සී.එල්.වයානාඹහ භඹා  ගුරු වේේඹ  ඵඳ/හැර/ශ්රී ිඝමිනාතා භවා විදයාරඹ  නැයකගභ 

ආර්.එම්.සී.වේජ්.එ්.කුභාය භඹා  ගුරු වේේඹ  ඵඳ/හැර/හදුවේඵොඩ භවා විදයාරඹ  වේදල්වේගොඩ 

එච්.බී.චිරාිග ඳැණිවේදනිඹ භඹා  ගුරු වේේඹ  ඵඳ/හැර/භවභාඹා ඵායකහා විදයාරඹ  හඩත 

 

වශය කාර්ය මණ්ඩය 

නිරා නනුයාගි මිඹ  ිර්ධන  වහාය  හශභනාහයණ වා ්රමිති ලාාා 

සුධර්භා තිරහා විවේජ්වේහ න් මිඹ  ිර්ධන  වහාය  හශභනාහයණ වා ්රමිති ලාාා 

ජී.ස.වේ් .වේඳවේර්යා භඹා  ිර්ධන නිරධාරි  හශභනාහයණ වා ්රමිති ලාාා 

වී.රරිනා බුද්ධිහ භඹා  හාර්ඹ වඹහ  නතිවේර්හ වේල්හම් (ැරසුම්) හාර්ඹාරඹ 


