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ශැඳින්වීෙ 
 
දයාබර මිත්රය, 
 
වෙෙ වඳොත නිර්ොණය කර ඇත්වත් ලයාඳාරිකෘලෘත්යය නායකයකු 
වව ඔබවේ ලර්ධනය උවදවාය. මිලියන ගණනක ලයාඳාරිකයන්වේ 
ලෘත්යෙය ශැකියාලන් ශා බඳෑෙ වදවියන්ලශන්වවේවේ ඳරොර්: 
උවදවා කාවිත කරන පිණිව උන්ලශන්වවේ ඔවුන්වේ ශදලත් අලධි 
කරමින් විා වෙවශයක් වොල පුරා සිදු කරමින් සිටින වවේක. ඕනෑෙ 
ව යක සිටින ඕනෑෙ පු ගයකු වශා ලටිනා මධර්ෙලලින් වෙෙ 
රන්:ය පිරී ඇති අතර වෙය විවේවයන්ෙ විා අියවයෝගලට 
මුහුණ වදන්නා ව නැඟී එන ලයාඳාරයන්හි සිටින ලයාඳාරික නායකයන් 
වශා ලියවී ඇත. 
 
වෙෙ වඳොත වකොටව් වතරකට වබදා ඇත. 
 
1. ලයාඳාර වශා ව ල රා යවේ මධර්ෙ 
2. පු ගලික වංලර්ධනය  
3. ප්රාවයෝක ක අදාෂ කිරීේ 
4. උඳරන්:ය 
 
වෙය වලෂ වඳොෂ ශා වේබන්ධ ලන නිවා ව්ලාමීන්ලශන්වවේ වෙඟ 
ඔබවේ ගෙන ගැඹුරු කරගැනීෙ උවදවා අන් අය වෙඟ වෙය ඳරිශරණය 
කරන්න යයි අපි ඔබල උනන්දු කරමු. කුො කඩාොයේ අධයයනයක්, 
වාකච්ඡාලක් වශ යාච්ඤාලට වෙලෙක් වව ඔබට වෙය කාවිත 
කෂ ශැකිය. Global Advanceහි අඳවේ යාච්ඤාල ලන්වන් ඔබල 
ධධර්යලත් කරනු ැබ, සියලු යශඳත් ක්රියා වශා වන්න ධ කරනු 
ැබීෙය. ඔබට තලත් වේඳත් www.globaladvance.org වශෝ 
www.2tim2.org ෙඟින් බාගත ශැකිය. 
 
අලවන් ලවයන් ඔබවේ නගරවේ වශ ඔබවේ ව වේ වොන 
ආකාරයට සිතන්නා ව අවනක් කිතුනු ලයාඳාරිකයන් වෙඟ 
වේබන්ධතාලයන් ලර්ධනය කරවගන, ඔවුන් වෙඟ වබතා  ායක් 



ඇති කරගන්නා වව අපි ඔබල ධධර්යලත් කරමු. වොල පුරා තිවබන 
Kingdom Business Netwoks (KBNs) ශට ලයාඳාරික ව්:ානවේ 
වදවියන්ලශන්වවේට වගෞරල කිරීෙට වශ ඳලතින්නා ව වලනවක් උවදවා 
උත්වප්රේරණ වව වවේලය කරන්නා ව ලයාඳාරිකයන්ට වශවයෝගය වශ 
වේබන්ධතාලයන් බා දීෙට ශැකි ලනු ඇත. 
 
ඔබවේ ජීවිතය වගොෙනඟා ගැනීෙටත්, වදවියන්ලශන්වවේවේ රා යවේ 
ඳරොර්: උවදවා ලයාඳාරික ව:්ානවේ බඳෑේ කිරීෙටත් ඔබල 
ධධර්යලත් කරනු ැවබ්ලා! වදවියන්ලශන්වවේ ඔබට ආශීර්ලාද කරන 
වවේක්ලා! 
 
කෘතඥපර්ලකල බය ඳලරන්වන්, 
 
 
ව ොනතත් ශිබ්ලි 
Global Advance 
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දේ යහජයඹ ුළශ යහඳහක න නහඹනඹකුදක නහයඹ 
බහයදේ දශ විලසදේණඹක් 

 

ප්රධහන නුණ: 
 

දරෝනඹ වහ දදවිඹන්වන්දේදක ළරළසභ ුළශ යහඳහක න 
නහඹනඹන්ට විලහර නහයඹ බහයඹක් නශ වළකිඹ. මුදේ ගනුදදනු ෆභ 
ජන දනොටන වහ දේලඹන දනොටකි. යහඳහය ශයලදේ ටින්න්නහ ව 

දදවිඹන්වන්දේදක භනුයඹන් වට ෆභ දේලඹනභ උන්වන්දේදක 
යහජයඹ දගොඩනළීමභට්  භහජදේ ෆභ ඳළිකනඩනටභ ඵරඳෆම් 

කිරීභට්  සුවිලහර ශසථහක් ඇත.  
 
දේ යහජයදේ යහඳහක න නහඹනඹන් දර ශපි ද් ුම්ගත යුුළ දේ 
න්දන්:  
 
දදවිඹන්වන්දේ ශඳට ඳළුභක් දී ඇත 
 
භදතව් 28:18-19හි දේසුසවන්දේ ශඳට භවහ ආඥහ දුන් දේන. 
දරෝනඹ ුළශට දගොස නර ජහතීන් දගෝරඹන් නයන දර 
උන්වන්දේ ෆභ ඇදහිලින්තඹකුටභ ආඥහ නයන දේන. යහඳහක න 
නහඹනඹන්ට යහඳහයඹ ුළන්න් දදවිඹන්වන්දේ උදදහ දත 
දභදවදයහි දඹදිඹ වළකිඹ. 
 
දරෝනදේ බහයනුන් දමින් එඹ දදවිඹන්වන්දේදක ඳහරන 
ශධිනහයඹ ඹටතට දගන එන පිණි ශඳට ශණ නයමින් උ් ඳ් ික 1හි 
දදවිඹන්වන්දේ “ආධිඳතයඹ ඳළූ  දේන.” ශඳ උන්වන්දේදක 
භහිභඹ වහ භනුයඹන් වහ ම්ඳ්  බහවිත නයන්දන් දනදේද 
ඹන්නට දභඹ ම්ඵන්ධ දව්. 
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දේසුසවන්දේ භඟ ළඩ කිරීභ වහ්  දඳොදශොදව් උන්වන්දේ 
නයන්නහ ව දදඹට ම්ඵන්ධ වීභ වහ්  උන්වන්දේ  “යහඳහක න 
වවුේනුන්” දොඹන දේන. දගොඹභ දඵොදවෝ ඵ්  දගොවිදඹෝ 
සේඳ ඵ්  උන්වන්දේ භදතව් 9:37-38හි ඳන දේන. යහඳහය 
ශයලදඹන් දනද්  ටින්න්නහ ව “දේනඹන්” දදවිඹන්වන්දේ 
ඵහගන්නහ දේන. 
 
යහඳහය ඹනු උස නළවීභකි 
 
ශඳ ශඳදක යහඳහයඹ දේ දේඹක් දර දළකිඹ යුුළ දමු. යහඳහයඹ 
ඹන නහයණඹ ුළශ ක්රිඹහ කිරීභට ශඳ දදවිඹන්වන්දේට  ඩ වක න නර 
ශේතහයදේ ටින්න ඳහරනයඹකුදක දභන් ශඳදක ක්රිඹහ පජය ඹ වහ 
ශුේධ ඵට ඳ්  දයි. දේ යහජයදේ යහඳහක න නහඹනඹන් දර 
යහඳහය දරෝනඹ ුළශ උන්වන්දේදක භහයග සථහපිත කිරීභට ශපි 
දදවිඹන්වන්දේදක උඳනහයඹ දොඹමු. දරෝනඹට දෞබහගයඹ, 
හධහයණ් ඹ, ධයමිසඨනභ, ශයන බහඹ, සුඹ ව 
ඵරහදඳොදයෝ ුළ දගන ඒභ වහ ශඳ දදවිඹන්වන්දේදක 
නිදඹෝජිතඹන් වීභ උන්වන්දේට ශලය නයන දේන. 
 
ඊට ශභතය යහඳහක න පුේගරඹන් න කිකිඹහ ව න ප්රහකධනඹ 
නියභහණඹ නයන භට්ටභන ටින්ික. දභඹ ප්රජහන්ට, භනුයඹන්ට, 
බහන්ට ව දේලඹන්ට ආශීයහදඹක් විඹ වළකිඹ. 
 
දදවිඹන්වන්දේ දරෝනදේ ටිදු න ටිදුවීම් ුළන්න් ක්රිඹහ නයන දේන 
 
ශඳ ජී්  න දම් දරෝනඹ නිතයභ දනස දමින් ඳිකයි. දේ 
යහජයදේ යහඳහක න නහඹනඹන් දභභ නහරඹන් වහ ශන්න්රට 
යදව්දී විඹ යුුළඹ. ආයථිනඹ ුළන්න් දදවිඹන්වන්දේදක ඳණිවුඩඹ 
දරෝනඹට දගන ඹහභ වහ උන්වන්දේ දගෝලීඹනයණඹ බහවිත 
නයමින් ටින්න දේන. ශද දින දරො පුයහ භනුයඹන් දඳය නය 
නරනට්  ඩහ එකිදනනහ භඟ දඵොදවෝ දේ ම්ඵන්ධ වී ඇත. 
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තහක්ණඹ දරො ටහ ශන්තය ම්ඵන්ධතහඹ, ආයථිනඹ වහ 
යනිදව්දනඹ ඳවසු නය ඇත. 
 

 ිකවහදේ දම් නහරඹ උදදහ යහඳහක න පුේගරඹන් එකිදනන 
දේලදඹහි වහ ඳශහදතහි උඳහඹභහයගින දර තඵහ ඇත. භනුයඹන් 
ජී්  න නහරඹන් වහ සථහන දදවිඹන්වන්දේ තීයණඹ නයන ඵ 
ක්රිඹහ 17:26හි ඳයි. දදවිඹන්වන්දේ නයන්නහ ව දදඹ ව 
උන්වන්දේට ශඳ ඳහවිච්චි නශ වළක්දක් දනදේද ඹන්න පින්ඵ ශඳ 
දළනු්  ටින්ඹ යුුළඹ. 
 

යහඳහක න සථහනඹ ඹනු  දු ද දත දභදවදය දනතකි 
 

යහඳහක න සථහනඹ ඹනු යහඳහයදේ, ශධයහඳනදේ ව ආඩුඩුදව් 
දක්න්ද්රඹ දයි. ෆභ ඳසුිමභනභ වහ දේලඹන භනුයදඹෝ දිනඳතහභ 
යහඳහය ගනුදදනු ුළන්න් ම්ඵන්ධ දික. නළික ව භනුයඹන් දත 
ශඟහ වීභට ිකදඵන දවොභ සථහනඹ න්දන් යහඳහක න සථහනඹ 
නළතදවෝ  දදශ දඳොශඹ. ඵයිඵරදේ වන් දඵොදවෝ වහසනම් ටිදු 
වදේ බහක් ුළශ දනො යහඳහය සථහනරඹ. මුේ කිුළනුන් 
යහඳහක න සථහනඹ ෙදශ දඳොශ) ඔවුන්දක දත දභදවදය දනතක් 
දර්  ඔවුන්දක යහඳහයඹ ශුබහයයචිඹ දේලනහ කිරීභට දව්දිනහක් 
දර්  දුටුව. යහඳහයර දඹදදන්නහ ව කිුළනුන් යහඳහය ුළන්න් 
ශදනක් භනුයඹන් වහ ශුබහයයචිදේ පයණ නහලීන දේනඹන් විඹ 
යුුළඹ. 
 

ආයථිනඹ භහජදේ ටිඹලු ප්රධහන ශසථහන්ට  න්ධන ෙලක්ිකඹ) 
ඳඹයි 
 

ටිඹලු යසනෘතීන් පිටුඳ ටිට එඹ දභදවඹ න ශයගඹ ආයථිනඹ දයි. 
එඹ ආඩුඩුට, ශධයහඳනඹට, භහධයඹට, විදනෝදඹට ව නරහට 
උඳනහය නයයි. යසනෘතීන්ර එකිදනන ශයලඹන්හි නහඹන් ඹ 
ළඳයීභ ුළන්න් වහ ක්රිඹහශීලී යහජයඹ උදදහ දේලඹන් රඵහගළය භ 
ුළන්න් දදවිඹන්වන්දේදක දනඟ ක්රිඹහශීලී භහජඹට ඵරඳෆම් 
කිරීභ උන්වන්දේට ශලය නයන දේන. 
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යහඳහක න නහඹනඹන් සථහනගත නය ඇ් ද්  ආශීයහද දගන ඒභටඹ 
 

උ් ඳ් ික 12හි දදවිඹන්වන්දේ ආබ්රවම් නම් යහඳහක නඹකුට 
දඳොදයොන්දුක් දුන් දේන. දරෝනදේ ටිඹලුභ ඳවුේරට ආශීයහදඹක් 
විඹ වළකි න පිණි ආබ්රවම්ට ආශීයහද කිරීභට දදවිඹන්වන්දේ 
දඳොදයොන්දු ව දේන. දදවිඹන්වන්දේදක දුන් දර ශඳ 
දඳොදශොදව් උන්වන්දේ නිදඹෝජනඹ නයන නර උන්වන්දේ දභභ 
ගිවිසුභ ශඳටද රඵහ දදන දේන. ඳවුේරට, බහට, ප්රජහන් රට ව 
දේලඹන් රට ආශීයහදඹ දගන ඒභට යහඳහක නඹන් දඹොදහගළය භට 
දදවිඹන්වන්දේට ශලය නයන දේන. දේ යහජයදේ යහඳහක න 
නහඹනඹන් දර දදවිඹන්වන්දේදක භහිභඹ එන්දක්මින් ශඳ 
භහජඹට ධනහ් භන දර ඵරඳෆම් නශ යුුළ ඇත. ශඳ ශට ටින්න 
භනුයඹන්දක භසත ඹවඳත උදදහ ශඳ දහඹන් ඹ දළක්විඹ යුුළ 
ඇත. 
 

යහඳහය නහඹනඹන්ඹට දේලඹ දත ආ් මින දභන්භ දබෞිකන 
ආශීයහද දගන ආ වළකිඹ. භවහ ආඥහට ශධහනඹ දදන දේ 
යහජයදේ භන හිත යහඳහය නහඹනඹන් වහ දශ භහගම් විලහර 
ප්රභහණඹක් බහවිත කිරීභට දදවිඹටන්වන්දේට ශලය නයන දේන.  
 

බක්ිකභක් යහඳහක නඹන්: 
x හධහයණ දර ක්රිඹහ කිරීදභන් 
x ධයමිසඨ ආනහයඹකින් යහඳහය කිරීදභන් 
x දුගීනභ ුළයන් කිරීභට වහඹ දක්මින් 
x ධයමිසට නහයණහ උදදහ ශයමුදේ ඇික කිරීදභන් 
x නියභහණහ් භන විඳුම් භඟ ගළටලු නියහනයණඹ කිරීදභන් 
x නළික වන් දදවිඹන්වන්දේදක ආදරෝනදේ යහජයඹට දගන 

ඒදභන් භහජඹ ඳක යතනඹ කිරීභට බහවිත නයනු රඵනු ඇත. 
 

ශඳ දම් ටිඹේර ද් ුම්ග්  විට දඳොදශොදව් දදවිඹන්වන්දේදක 
ශයමු ද උදදහ ශඳ උඳහඹභහයගින බහවිත කිරීභ වහ ශඳ දවොඳින් 
සථහනගත වී ටින්මු. 
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ළඩකිරීභ නභසනහය කිරීභකි 
 
දශ දඳොදශේ දේසුස ක්රිසුළසවන්දේදක ශනුගහමිනඹන් දර ශඳ 
ශඳදක ක්රිඹහ දදවිඹන්වන්දේට නයන නභසනහයදේ ක්රිඹහක් දර 
දළකිඹ යුුළඹ. දදවිඹන්වන්දේ දනොනඩහ ක්රිඹහ නයන්නහ ව 
තළනළන්වන්දේ ඵ ශුේධ ලිඹවිේර ශඳට ඳයි. ළඩ කිරීභ ශඳ 
දදවිඹන්වන්දේට නභසනහය නයන්නහ ව ව දගෞය නයන්නහ ව 
ආනහයලින් ප්රධහන එනකි. ළඩ කිරීභ ඹනු දදවිඹන්වන්දේදක 
ශයමු ද උදදහ ලක්ිකඹ දඹදීභඹ. ශඳ ළඩ නයන ආනහයඹ ශඳදක 
ආනේඳ, ශඳදක විලසහඹන් ව ශඳදක දච්තනහන් පින්ඵ දඵොදවෝ 
දේ එන්දයව් නයයි. දඳොදශොදව් දදවිඹන්වන්දේදක යහජයඹ 
දගොඩනළීමභට්  උන්වන්දේදක භහිභඹ උදදහ ම්ඳ් ර 
බහයනුන් දර උන්වන්දේ භඟ වවුදේ ළඩ කිරීභට 
උන්වන්දේ දේනඹන් දොඹන දේන. 
 
ශඳදක ඳයභහයථඹ දළන ටිටීභ ශඳ පරදහයි නයයි 
 
විශිසට ඇදභක නහනු ගුුයඹකු වහ දේගළිකයඹකු න ඒ.ඩබ්ලිව්. 
දටෝය යක් දභදේ ඳළසීඹ: “භනුයඹකුදක ළඩඹ දරෞකින දවෝ 
පජය ඹ නයන්දන් ඔහු නයන දේ දනො ඔහු එඹ නයන්දන් ඇයිද 
ඹන්නඹ.” ශඳ ශඳදක ජීවිතදේ ඳයභහයථඹ ව නළවීභ දන්නහ විට ශඳ 
පරදහයි වීභ වහ ශඳට ශලු්  දෟසන්දනෝණඹක්, භව්  රළදිඹහක් වහ 
ලක්ිකඹක් ඇත. 
 
ඳයභහයථඹ දයලනඹ රඵහ දදයි. 

දයලනඹ භව්  රළදිඹහ ඇික නයයි. 

භව්  රළදිඹහ ලක්ිකඹ ඇික නයයි. 

 
ශපි දදවිඹන්වන්දේදක භව්  ළරළසභට ම්ඵන්ධ න නර ශඳදක 
දළක්භ දනස නු ඇත. ශඳ හුදදක් ජී්  න පිණි ඳභණක් 
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“යහඳහයඹක්” නයනහ දනො, යතභහනදේ උන්වන්දේදක යහජයඹ 
ඹථහයථඹක් නයන පිණි යහඳහය කිරීභ ුළශ ශඳ දදවිඹන්වන්දේදක 
නිදඹෝජනඹ නයන ශඹ දර දේදේ දඹදී ටින්න්දනමු.  
 
විශිසට් ඹ දගෞයඹ උඳඹහගනියි 
 
විශිසට් ඹ දදවිඹන්වන්දේදක චක තදේ දනොටකි! උන්වන්දේ 
ටිඹලු දේභ විශිසට් ඹ භඟ ටිදු නයන දේන. 
 
ශහනහන්ත දර ඇදභක නහදව් භවය කිුළනුන් ඔවුන්දක 
යහඳහක න නහ ප ඳදතහි කිුළනු රහයඡනඹ ඇුළශ්  නය එඹ “කිුළනු 
යහඳහයඹක්” දර ප්රචහයඹ නයික. නමු්  ඔවුන් නිඳදන්දන් 
ත් දඹන් ඵහර දේේ න ශතය දඳොදයොන්දු ව භට්ටදම් දේේ දඵදහ 
වළරීභ ටිදු දනොනයික. දභඹ දදවිඹන්වන්දේට ශදගෞයඹක් න ශතය 
ශඹවඳ්  හක්ෂිඹකි.  
 
ශන් ශඹ ශඳ ජී්  න ආනහයඹ ව ශඳදක යහඳහයඹ නයන්දන් 
දනදේද ඹන්න භත ඳදනම් ශඳ විනිලසචඹ නයනු ඇත. ශඳ දවොභ 
දේ නිඳදහ, ශයන ජී්  වී, භනුයඹන්ට දගෞයදඹන් රනන්දන් 
නම් එවිට ශඳ වහ භහන ත් දේ ටින්න්නන්දක ව ශඳදගන් 
ඵරඳෆභක් ිකදඵන ශඹදක දගෞයඹ ශඳ රඵනු ඇත. විශිසට් ඹ 
උදදහ ශඳදක ප්රටිේධිඹ යධනඹ න නර ශඳදක ඵරඳෆභද යධනඹ 
නු ඇත. ශහනදේදී ශඳ ඳන දේට න් දීභට්  ශඳ නයන්නහ ව 
දේ කිරීභට්  භනුයඹන්ට ශලය නු ඇත. ශඳදක ජීවිත ුළන්න් 
ක්රිසුළසවන්දේදක ජීවිතඹ එන්දළක්දන ඵ ඔවුන් දකින විට 
දදවිඹන්වන්දේ දතට භනුයඹන් දඹොමු කිරීභට දභඹ ශඳට 
ශසථහන් රහ දදනු ඇත. 
 
විශිසට් දේ නිූ ඳණඹන් ෙප්රදයලනඹ කිරීම්): 
 

ශදේක්හන් පින්ඵ කිටිකු දළන දනොගන්නහ නමු්  ශදේක්හන්ට 
එපින්න් වහ  වන්න් ඹහභ  
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ෆභ ෘ් ිකඹක් වහ  රක්නඹක් ුළශ උඳක භ ඳක ශ්රභඹ දළරීභ 
නළඳවීම් ුළන්න් ශහනඹ දක්හ නයදගන ඹහභ 
යතභහනදේ ටිටීභ වහ දනොනඩහ  දගනගළය භ 
 

ගළටලු වින්නන් දභදවඹනු ඇත 
 

“ශලයතහඹක් දොඹහදගන එඹ පුයහරන්න” ඹයි ඇදභක නහදව් 
ප්රටිේධ කිඹභනක් ඇත. ටිඹලු යහඳහය නිඳදන්දන් ව දේහ 
ඳඹන්දන් ඹභකුදක දවෝ ඹම් දදඹන ශලයතහඹන් උදදහ විඳුභක් 
දගන ඒභඹ. 
 

 න්දීඹ ආයථින විදයහඥඹකු න දජෝදේ ප්රවහරහ The Fortune at the 
Bottom of the Pyramid ෙපියමීඩඹ ඳුළදේ හනහ) ඹන ඔහුදක 
දඳොද්  යයධනඹ න යටර ළඩිදඹන්භ ශඩු ළරකිලි දක්න 
යහඳහය  තහභ දින්ඳු ශඹ ශතය විලහර යහඳහක න ශසථහන් 
රන්දන්ඹ ඹන නහයණඹ  සභුළ නයයි. දරෝනදේ ටින්න ිමලිඹන 
6කින් ිමලිඹන 4ක් දිනනට දඩොරය 2නට ඩහ ශඩුදන් උඳඹයි. විලහර 
දර ශඩු ළරකිලි දක්න, දනොරනහ වක න රද දශ දඳොශක් ඇික 
නයන්නහ ව දභභ ිමලිඹන 4න ජනතහ බහඩුඩ වහ දේහ ශඩු විඹදභකින් 
ව ශඩු ප්රභහණඹකින් ඳඹනු රඵන්දන් නම් ඒහට විඹදම් කිරීභට 
නළභළ් දතන් ටින්ික.  
 

යහඹන් ඹ ශසථහරහභීන් දික, ශසථහන් ගළටලු දර දළකීභ 
යහඳහය රට සුවිදලේ ල රහබ උඳඹන ශනහලඹක් රයි. ශඳ 
ශලයතහඹන් පුයහලීභට ව ඒහ ශදේක්හදන් ක්රිඹහ කිරීභට 
නළභික නම් දෞබහගයඹ ශඳ දොඹහගනු ඇත. භනුයඹන්ට වහ 
භහජඹට ප්රදඹෝජන්  න්නහ ව ගළටලු නියහනයණඹ කිරීභ, 
දදවිඹන්වන්දේ දගෞයඹට ඳමු දන ශතය ශඳදක විලසය ඹ් ඹ 
යධනඹ නයයි. 
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දදවිඹන්වන්දේදක ශභිමුඛඹ ශඳදක තයඟනහරී හටිඹයි 
 
දේසුසවන්දේ ජීවිතදේ හයඹ ඵ ශඳ ද් ුම්ගත යුුළඹ. ශඳ 
ඹහච්ඤහ වහ ම්ඵන්ධතහඹ ුළන්න් උන්වන්දේට ශය න විට, ශඳ 
ජී්  න ආනහයඹ දනදයහි ඵරඳෆම් නයන්නහ ව උන්වන්දේදක 
ජීවිතඹ වහ ඵරඹ උන්වන්දේ ශඳ ුළශ උඳදන දේන. 
උන්වන්දේදක ගුණහයග ව ආදේඳඹ ශඳට ඳළවළදිලි දනක් රඵහ 
දදමින් ශඳ භනුයඹන්දගන් දන් නයයි.  
 
ශඳ දදවිඹන්වන්දේ ඳසුඳ ගභන් නයන විට ශඳදක ජීවිත ුළන්න් 
උන්වන්දේදක ශභිමුඛඹට ශඟහ වීභට ශඳට වළකිඹහ ඇත. 
 
දදවිඹන්වන්දේදක ශභිමුඛඹ දියභඹ ශනු්රවඹ දගන එයි ෙ2 දේනම් 
16:9). 

කිටිකුට විෘත නශ දනොවළකි දදොයටු උන්වන්දේදක 
ශනු්රවඹට විෘත නශ වළකිඹ.  

දදවිඹන්වන්දේදක ශභිමුඛඹ දියභඹ නියභහණශීලී් ඹ දගන එයි 
ෙදනොදරොසටි 1:16). 

ගළටලු විඳීභ වහ යහඳහය රට නියභහණශීලී විඳුම් ශලය 
නයයි.  

දදවිඹන්වන්දේදක ශභිමුඛඹ දියභඹ ශදඵෝධඹ නළතදවෝ  ටියුම් 
නුණ දගන එයි ෙගීතහලිඹ 25:14). 

ශඳ ළඩ නශ යු් ද්  නහ භඟද ව කුභක් නශ යුුළද ඹන්න 
දළනගළය භ වහ ශඳට ශදඵෝධඹ ෙටියුම් නුණ) ශලයඹ. 

දදවිඹන්වන්දේදක ශභිමුඛඹ දියභඹ ප්රඥහ දගන එයි ෙහිදතෝඳදේල 
1:7). 

ශුේධ ලිඹවිේදරහි වමුන ප්රඥහ ව බක්ිකභ්  
ම්ඵන්ධතහඹන් හයථන් ඹ වහ ශතයලයඹ. 

දදවිඹන්වන්දේදක ශභිමුඛඹ ශුේධහ් භ පරරට භෘේධිභ්  වීභට 
 ඩ වක යි ෙගරහික 5:22-23). 

දභභ ගුණහයග ෆභ ශසථහනදීභ ක්රිඹහ නයයි. 
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ගඵඩහනහය් ඹ උස වීභට දඳයටුදන් ගභන් නයයි 
 
දදවිඹන්වන්දේදක භළවීභ වහ ශඳදක ජීවිතර ගඵඩහනහක ් ඹ 
දළරීභට උන්වන්දේ ශඳ නළහ ඇත. ඳසු භව්  දේ වහ විලසහ 
නයනු රඵන පිණි දදවිඹන්වන්දේ දළන් ශඳට දී ඇික දේ ගළන ශඳ 
විලසහන්ත විඹ යුුළඹ. දම් දභොදවොද්  ඔඵදක ශද්  ිකදඵන්දන් 
දභොනහද? 
 
ඹවඳ්  ගඵඩහනුන් විලසහන්ත දව්. 

ඹවඳ්  ගඵඩහනුන් පරදහයි දව්. 

උස වීභ ඳළමිදණන්දන් ශඳ විලසහන්ත ගඵඩහනහයනභ දයමින් 

ශඳදක යතභහන ත් ඹන් ුළශ පර නිඳදව ඳසුඹ. 

 
ශයන බහඹ ව චක තඹ ශහනදේදී ජඹ්රවණඹ නයයි 
 
දණඹ ව යන ක්රිඹහන් ලින් ටවී ටින්න විට දරො ටහ ටින්න 
යහඳහක න කිුළනුන් ශිකභව්  ශභිදඹෝගරට මුහුණ දදික. දඵොදවෝ 
ශසථහරදී ශධධයමිසඨඹන් ෆභවිටභ භෘේධිභ්  ව 
දෞබහගයභ්  නහ දේ දඳදන්.  
 
ශයන බහඹ ක්රිඹහට නළයවීභ ඹනු ප්රටිේධිදේ දවෝ දඳෞේගලින 
ම්පයණ වීභ ව සථහය වීභ ඹන දදනභ දව්. යවටින් නයන ෆභ 
දේභ එන්දයව් නයනු රඵන ඵ ඵයිඵරඹ ඳයි. 
 
ශධධයමිසඨඹන්දක උුභඹ විනහලඹයි. ගීතහලිඹ 92:6-7 කිඹන්න.  
 
ධයමිසඨඹන්දක උුභඹ නම් දහනහර ජීනඹ වහ සුළඹ. භදතව් 
19:29 කිඹන්න. 
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යහඳහක න දියු ද වහ ක්රිඹහශීලී ඹහච්ඤහ ජීවිතඹක් ශතයලයඹ 
 
දදවිඹන්වන්දේ යඵරධහරී න නමු්  ශඳදක ඹහච්ඤහන් භඟින් 
උන්වන්දේ දනස නයනු රඵන දේන. භනුයඹන්දක ඹහච්ඤහන් 
දදවිඹන්වන්දේදක ටිත දනස නශ ශසථහන් ඵයිඵරදේ ඇත. 
ධයමිසඨඹන්දක ජ්ලිත ඹහච්ඤහ දඵොදවෝ දේ උඳදයි. 
 
ඹහච්ඤහ නයන විට ශඳ: 
x විදලේෂිත ඹහච්ඤහන් ඹහච්ඤහ නශ යුුළඹ. 

භනුයඹන් උදදහ නම් වන් නයමින් ඹහච්ඤහ නයන්න, 
විදලේෂිත දනොන්ත්රහ් , විදලේෂිත ම්ඵන්ධතහඹන්, ක්රිඹහලීන් 
ආදිඹ උදදහ ඹහච්ඤහ නයන්න. 

x ශඳදක යහඳහයර වහ දේහන් ර සීභහන් ඹහච්ඤහදන් 
ආයණඹ නයන්න.  

කිකිඹහන්, ම්ඳ් , දේනඹන්, ගළනුම්නුන්, ශයනනභ, 
ක්රභ ඳේධතීන් ආදිඹ ඇුළශ්  නයමින් යහඳහයදේ ෆභ ශයලඹක් 
උදදහභ ඹහච්ඤහ නයන්න. 

x දදවිඹන්වන්දේ දකින ආනහයදඹන් දේේ දද ඵරන පිණි 
ශලු්  නයන රද ටිතක් උදදහ ඹහච්ඤහ නයන්න. 

ජීවිතඹ වහ යහඳහයඹ ක්රිසුළසවන්දේදක ආනහයඹට වසුුන 
පිණි උන්වන්දේදක ටිත  ේරහ ටින්න්න. 

x ශඳදක යහඳහය උදදහ භළදව් නහයනභ ම්ඵන්ධ නයදගන එඹ 
ළඩි දියු ද නයගන්න. 

ඹහච්ඤහ නයන පිණි භළදව් නුන් විදලේ ශසථහ 
පින්ඵ දළනු්  නයන්න 

x ශන් ශඹ භඟ එනඟතහදේ ඹහච්ඤහන් නයන්න. 
වනහය දේනඹන් 
වනුහ/වනහක ඹ 
ඳවුර 
වවුේනුන් 
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නඩියනභ වහ ළඩ කිරීභ ම්ඵන්ධ ඹුළු ශුේධ ලිඹවිලි ඳද: 
 
නඩියනභ 
 
හිදතෝඳදේල 12:24 “නඩිය ශඹදක ශත ආඩුඩුනයන්දන්ඹ; එදව්  
ශරදඹෝ දහ ළඩට ඹට්  න්දනෝඹ.” 
 
හිදතෝඳදේල 10:4 “ශර ශතකින් ක්රිඹහ නයන්නහ දින්ඳු න්දන්ඹ; 
එදව්  උ් හව ඇ් තහදක වසතඹ ධනඹ උඳදන්දන්ඹ.” 
 
හිදතෝඳදේල 13:4 “ශරඹහදක ප්රහණඹ ආලහ න නමු්  ඔහුට කිටික් 
නළත; එදව්  නඩියඹන්දක ප්රහණඹ තය දයි.” 
 
හිදතෝඳදේල 21:5 “නඩිය ශඹදක දඹෝජනහලින් රහබභ රළදබ්; 
එදව්   ක්භන්නහයඹහ  ක්භන් දන්දන් හිඟවීභට ඳභණකි.” 
 
ළඩ කිරීභ  
 
1 දනොක න්ික 10:31 “එදවයින් නුමරහ නත්  දඵොත්  දන ඹභක් 
නයත්  ටිඹේර දදවිඹන්වන්දේදක දගෞයඹ උදදහ නයන්න.” 
 
දේලනහනහයඹහ 9:10 “නයන්ට නුදේ ශතට ම්ඵදන ටිඹේරභ නුදේ 
වීයඹදඹන් නයන්න; භක්නිහද නුම ඹන මිය දශහි ළඩක්්  
දඹෝජනහක්්  දළනගළන්භ්  ප්රඥහ්  නළත.” 
 
දඹොවන් 5:17 “නුමු්  දේසුසවන්දේ ඔවුන්ට උ් තය දදමින්: භහදක 
පිඹහණන්වන්දේ දම් දක්හභ ක්රිඹහ නයන දේන, භභ්  ක්රිඹහ නයමියි 
කීදේන.” 
 
උ් ඳ් ික 2:15 “සහමිව දදවිඹන්වන්දේ භනුයඹහ කිදගන ඒදන් 
උඹන න්ට්  ඵරහගන්ට්  එහි ඳදියචි දනදයව දේන.” 
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හිදතෝඳදේල 22:29 “තභහදක ළදඩහි දක් ව භනුයදඹකු 
දකින්දනහිද? ඔහු ඳව්  ශඹ  දික දඹහි දනො යජුන්  දික දඹහි 
ටින්න්දන්ඹ.” 
 
ටිතහ ඵරන්න: 
 
1. ඔඵ ඔඵදක ළඩඹ දදවිඹන්වන්දේට නයන්නහ ව නභසනහයඹක් 

දර දකින්දන්ද? 
2. යහඳහය සථහනඹට වහ දදවිඹන්වන්දේදක යහජයඹ දගොඩනළීමභ 

වහ ම්ඵන්ධ ඔඵදක නළවීභ කුභක්ද? 
3. දභභ මරධයභඹන් ඔඵදක හතහයණඹට ඔඵ ශදහශ නයන්දන් 

දනදේද? 
4. ඔඵ ඔඵදක යහඳහයඹ සහමීන්වන්දේ උදදහ දේඹක් දර 

දකිනහද? නළතදවෝ  ආදහඹභක් රළබීභට භහයගඹක් දර ඳභණක් 
දකිනහද? 
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ඵයිඵලීඹ දරෝන දළක්භ 
 

ප්රධහන නුණ: 
 
ඵයිඵලීඹ දරෝන දළක්භ ඹනු දදවිඹන්වන්දේදක චනඹට ශනු 
උන්වන්දේ දකින්නහ ව දෘසන්දනෝණඹ ුළන්න් දරෝනඹ දළකීභඹ. 

 
දරෝන දළක්භ ඹනු ශඳ දරෝනඹ දකින ආනහයඹ දරෝනදේ යටහන් ව 
ශඳ දරෝනදේ ජී්  න්දන් දනදේද ඹන්නට ශඳදක ප්රිකචහයඹ දව්. 
ෆභ පුේගරඹකුටභ වහ යවිධහනඹනටභ ඹථහයථඹ පින්ඵ දරෝන 
දළක්භක් දවෝ දෘසන්දනෝණඹක් ඇත. ශඳදක දෘසන්දනෝණඹ ශඳදක 
ටිතීදම් පින්දශට ව ක්රිඹහන්රට ඵරඳෆම් නයනු ඇත. 
 
දඵොදවෝ නු ද ශඳ දරෝනඹ දකින ආනහයඹ ෙදරෝන දළක්භ) 
වළඩගසයි: 
 
x ඇිකදළඩි කිරීභ / ඳවුර 

x චහක ත්ර 

x ශ් දළකීම් 

x ශධයහඳනඹ 

x ඇදහීදම් ක්රභ 

x ටපිටහදව් යසනෘිකඹ 

x යජඹ 

x භහධයඹ 

 
ශඳ ශුේධ ලිඹවිේර කිඹහ දරෝනඹ උදදහ දදවිඹන්වන්දේදක 
ළරළසභ ද් ුම්ගන්නහ විට එඹ ශඳ ටහ ඇික දේේ ශඳ දකින 
ආනහයඹ ව ද් ුම්ගන්නහ ආනහයඹ වළඩගසයි. ශඳ ටිඹලු දේභ 
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දදවිඹන්වන්දේදක ළරළසභට වහ ඳයභහයථරට ශනු ක්රිඹහ කිරීභ 
ව දඳයණඹ කිරීභ උන්වන්දේට ශලය නයන දේන. ඵයිඵලීඹ 
දරෝන දළක්භ යජඹ, දේලඳහරනඹ, යසනෘිකන දනසනම් ව 
ආයථිනඹ  ක්භහ ඹයි. 
 
ටිඹලු හයථන යහඳහය ක්රිඹහ භහයගර ඳදනභ න්දන් ඵයිඵරඹයි 
 
1 දේතෘස 1 “නුමු්  දදවිඹන්වන්දේදක චනඹ දහනහදේටභ 
ඳිකන්දන්ඹ.” 
 
දේලනහනහයඹහ 1:9 “දභදේ  ය ඹට ශමුුළ දදඹක් නළත.” 
 
ගරහික 5:22 “නුමු්  ආ් භඹහණන්වන්දේදක පර නම් දප්රේභඹ, රීිකඹ, 
භහදහනඹ,  ටිලින්තනභ, නුණහන්තනභ, ඹවඳ් නභ, 
විලසහනභ, භෘදුනභ, ඳභණ දළන ක්රිඹහ කිරීභ” ඹ.  
 
දේලනහනහයඹහ 1:9හි හරදභොන් “දභදේ  ය ඹට ශමුුළ දදඹක් නළත” 
ඹයි ප්රනහල නදශේඹ. ධයමිසඨනභ වහ ශධයමිසඨනභ ඹන දදනටභ 
ශදහශ දභභ හනයඹ තයඹ දව්. දරෝනඹ  ක්භනින් දනස වු්  
ෆභ ඳයම්ඳයහක්භ එනභ මලින ගළටලු, ඳරීක්හන් ව ශභිදඹෝග 
රට මුහුණ දදික. 
 
ඵයිඵරඹ ෆභ ඳයම්ඳයහක් උදදහභ තයතහදේ ඳදනභ දයි. 
ඵයිඵරඹ ුළශ වමු න්නහ ව මරධයභ ක්රිඹහ් භන න්නහ ව ෆභ 
යහඳහය නහයඹඹනටභ ප්රබඹ දව්. නිදසුනක් දර ශයන බහදේ 
ගුණහයග, විලසහ නශ වළකි නහයඹඹ, විලසහඹ, න්නහනභ, 
විශිසට් ඹ, ඳක්ඳහතී් ඹ, හධහයණ් ඹ ව නළඳවීභ ඵයිඵරඹ 
ුළශ  ගළන්දන ශතය ශධහයණඹ නයයි. එදභන්භ ආයථින, භහජීඹ 
දවෝ යසනෘිකන දනස වීම් භධයදේ තයඹ ඳිකයි. දඵොදවෝ 
ශසථහරදී ළඩිදඹන්භ ශදරවි න යහඳහය දඳෝ ර නුළයඹහ ඒ 
පින්ඵ දනොදළනු්  ඳහ ඵයිඵලීඹ මරධයභ තවවුු නයයි. 
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ශුේධහ් භ පර ඕනෆභ භහජීඹ දවෝ යසනෘිකන ත් ඹනට හයථන 
ශදහශ නශ වළකි ඵ ගරහික 5:22හි ශඳට උගන්යි. “දභඵඳු දේට 
විුේධ යසථහක් නළත.” ශඳ ශඳදක යහඳහයඹ ුළශ දප්රේභඹ, රීිකඹ, 
භහදහනඹ, නුණහන්තනභ, ඹවඳ් නභ, විලසහනභ වහ ඳභණ දළන 
ක්රිඹහකිරීභ ක්රිඹහ් භන නයන විට ශඳ ළඵෆ දියු ද ශ් දකිනු ඇත. 
 
දරෝනඹ දද ඵයිඵලීඹ තයතහඹ ඹන නහච ුළන්න් ඵළලීභ භඟින් 
දදවිඹන්වන්දේ දේේ දද ඵරන ආනහයදඹන් ඒහ දද ඵළලීභ ශඳ 
ආයම්බ නයනු ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
යසනෘිකදේ ඳක යතනඹ ආයම්බ න්දන් පුේගරඹහ භඟිනි 
 
දයෝභ 12:2 “නුමරහ දම් දරෝනදේ ආනහයඹට භහන දනොවී, 
දදවිඹන්වන්දේදක නළභළ් ත එනම් ඹවඳ්  ව පින්ගත යුුළ 
ව ම්පයණ ව දදඹ කුභක්ද කිඹහ දළනගන්නහ පිණි, ටිත ශලු්  
නයගළය දභන් ශනයහනහය ඇ් දතෝ දන්න.” 
 
2 දනොක න්ික 5:17 “එඵළවින් ඹදභක් ක්රිසුළසවන්දේ ුළශ ටින්න්දන් 
නම් ඔහු ශලු්  භළවිේරක්ඹ. ඳයණ දේ ඳව ගිදේඹ; දභන්න, ටිඹේරභ 
ශලු්  වී ිකදබ්.” 
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ශඳ ගකි යුුළ දව්! දේලඹක් ුළශ ඳක යතය ඹ දනක් ආයම්බ විඹ 
යු් ද්  තනි පුේගරදඹක් දර ශඳ භඟඹ. ශඳදක පුේගලින ක්රිඹහන් 
ුළන්න් ශඳදක දේලදේ ආ් මින වහ ආයථීන තන්ුළ ලක්ිකභ්  කිරීභට 
ශඳ එකිදනනහට වළකිඹහ ඇත. 
 
ශුේධහ් භඹහණන්වන්දේ නළත උ් ඳහදනඹ රළබ කිුළනුන්ට 
දදවිඹන්වන්දේට කීනු වීභට්  උන්වන්දේ ප්රන්න න 
ආනහයදඹන් ජී්  වීභට්  ඵරඹ දදන දේන. දදවිඹන්වන්දේදක 
ය ික වහ මරධයභ රට දගෞය කිරීභ භඟින් උන්වන්දේට දිනඳතහ 
ඹට්  වීභට වහ කීනු වීභට දේලඹන් දනස නශ වළකිඹ! හධහයණ 
දර ක්රිඹහ කිරීභට උ් හව දයන්දන් ශඳ ඳභණක් ඹයි දළදනන විට 
කිුළනුන් ශධධයඹඹට ඳ්  දනොවිඹ යුුළඹ. දදවිඹන්වන්දේ වදත 
දද ඵරන දේන. උන්වන්දේ කීනුනභට ආශීයහද නය, ශන් ශඹට 
ඵරඳෆම් කිරීභ වහ ඇදහිලින්තඹන් දඹොදහගනු ඇත. දඳොදශො භත 
දම් ජීවිතඹ ුළශ දදවිඹන්වන්දේට විලසහන්ත වීභ දහනහරඹ 
උදදහ පර දයනු ඇත. 
 
යසනෘිකන ඇදහිලි යටහන් වහ න්නහනම් දේලඹන ආයථින යධනඹට 
උඳනහයඹක් දවෝ ඵහධහක් විඹ වළකිඹ. දඳොදු න්නහනම්, ඇදහිලි යටහ, 
ආනේඳ ව චහක ත්ර දේලඹන ආ් මින වහ ආයථින ත් ඹ දළඩි 
තීයණඹ නයයි. යසනෘිකන ආනේඳ, වළටිරීම් යටහ වහ ය ික ශිමඵහ ඹයි. 
දඵොදවෝ ශසථහරදී දියු ද න යටේ ඔවුන්දක යසනෘිකඹ කිටිදහ 
දනස දනොන ඵ විලසහ නයන නිහ විශිසට් ඹ දවෝ පින්දශ 
ශදේක්හ දනොනයික. 
 
ඳක යතනඹ ටිදු වීභට නම් ශදවස, ආනේඳ, විලසහඹන් වහ න්නහනම් 
යසනෘිකන ම්භතඹන් ශනු දනො දදවිඹන්වන්දේදක චනඹ 
භඟ ගළශපිඹ යුුළඹ. දභඹ ශඳදකභ ආනේඳ වහ ටිතීදම් ක්රිඹහලිදඹන් 
ආයම්බ දයි. ශඳදක ටිත ශලු්  නයගන්නහ දර ඵයිඵරඹ දයෝභ 
12:2හි ශඳට ශණ නයයි. දදවිඹන්වන්දේදක චනඹ දභදනහි 
නයමින් ශඳ ශඳදක ටිත ශලු්  නයගන්නහ විට යසනෘිකන දනසනභ 
ඇික නයන්නහ ව තහනහඳිකු වීභට ශඳ න්නේධ නයනු රඵයි. 
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පුේගරඹහදගන් පුේගරඹහට වද්  ඳක යතනඹ නයනු රළිමඹ යුුළඹ. 
ඳක යතනඹ ව පුේගරදඹක් ආයථින වහ දේලඳහරනින යටහ දයහගන්නහ 
පිණි ඔහුදක න විලසහඹන්, න්නහනම් ව ආනේඳ දගන එනු 
ඇත. තද දඳොදු යසනෘිකඹට ඵරඳෆම් කිරීභ ආයම්බ නයනු ඇත. 
 

දදවිඹන්වන්දේදක ආ් භඹහදණෝ පුේගරඹකුදක වදත වහ ටිත 
දනස නශ යුුළඹ. දේලඳහරන නහඹන් දේ දවෝ දේලඳහරනින 
ක්රභදේ දනක් විටින් දිගුනහලීන යසනෘිකන දනක් ඇික 
දනොනයනු ඇත. 
 

දඳෞේගලින චක ත 
න්නහනම් 

ශන්තය පුේගර 
ම්ඵන්ධතහ න්නහනම් 

නහයඹ හධනදේ 
න්නහනම් 

ඍජු බහඹ නිවතභහනිනභ දේඹ 
ශයනනභ/තයහදිනභ දේඹ විශිසට් ඹ 
ඳක්ඳහික් ඹ/ 
විලසහන්ත ඵ 

දගෞයඹ/උදහය ඵ න්නහනභ 

විලසහඹ හධහයණඹ/ 
ශඳක්ඳහික් ඹ 

ගුණහ් භන ඵ 

නළඳවීභ/නඩියනභ ශනු්රවඹ/ශනුනම්ඳහ  
පින්දශ/පික ටිදු ඵ  භහ දීභ  
ඵරහදඳොදයෝ ුළ ළරකීභ  
 විලසහඹ  
 ගණන් දීභ  
 එකිදනනහ භත ඹළපීභ  
* දනන් එේදෙ පදක God is at Work ඹන නෘිකදඹනි. 
 

භනුයඹන්ට ආ් මින, භහජීඹ ව ආයථින ආශීයහද කිරීභට 
දදවිඹන්වන්දේට ශලය නයන දේන 
 
උ් ඳ් ික 12:2-3 “භභ... නුමට ආශීයහද දනොට... නුමද ආශීයහදඹක් 
දන්න... දඳොදශොදව් ටිඹලු ඳවුේ නුම නයණදනොටදගන ආශීයහද 
රඵන්දනෝඹ.” 



18 
 

ශඳ දදවිඹන්වන්දේදක ආඥහ පින්ඳදින්දන් නම් උන්වන්දේ ශඳට 
ආශීයහද නයන ඵ උන්වන්දේ ඳළවළදිලිභ ේවීතීඹ නථහ 28හි 
ඳන දේන. දභභ ආශීයහදරට ඵහුර් ඹ, දෞබහගයඹ වහ 
පරදහයිතහඹ ඇුළශ් ඹ. දදවිඹන්වන්දේදක ආඥහ පින්ඳළදීභ උදදහ 
භනුයඹන්ට වහ ජහතීන්ට ආශීයහද කිරීභට උන්වන්දේට ශලය 
නයන දේන. දදවිඹන්වන්දේදක ආඥහ පින් දනොඳළදීභ 
දවේුළදනොටදගන ප්රිකපර ශ් න ඵද උන්වන්දේ ඳන දේන. 
ශකීනුනදම් ප්රිකපර නම් භනුයඹන් වහ දේලඹන් ඳසුඳ ඳළමිදණන 
ලහඳඹන්ඹ. යහකර් ඹ දභභ ලහඳඹන්දගන් එනකි. යයධනඹ 
දනොව දඵොදවෝ යටේ යහකර් දේ ව නළශමේදම් ආ් භඹක් 
ඹටද්  ක්රිඹහ් භන දව්. දභඹ දදවිඹන්වන්දේදක ආඥහරට 
ඳටවළනි ක්රිඹහ නයන භනුයඹන්දක වහ නහඹනඹන්දක ඳයම්ඳයහරට 
ඳයනු රළිමඹ වළකිඹ. 
 
ආ් මින ආශීයහද  
 
භනුයඹන් වහ දේලඹන් මුදන පිණි දදවිඹන්වන්දේ දශ 
දඳොශ බහවිත නයන දේන. භනුයඹන් ව දේලඹන් දත 
ඵරහදඳොදයෝ ුළ වහ ජීනඹ දගදනන පිණි දශ දඳොදශේ ටින්න්නහ 
ව ඇදහිලින්තඹන් උන්වන්දේදක නිදඹෝජිතඹන් වීභට නළහ 
ඇත. ශුේධහ් භඹහණන්වන්දේදක භඟදඳන්වීභට ඹට්  න 
යහඳහක නඹන් ශඳ ටහ ඇික දරෝනඹට ආ් මින තයතහඹ ව 
ජීනඹ දගන එික. ශඳ තයතහඹ චනදඹන් වහ ක්රිඹහදන් ක්රිඹහට 
නළයවිඹ යුුළඹ. ශඳ ශඳභ ව ශඳදක යහඳහය ගනුදදනු වසුුන 
ආනහයඹ, භනුයඹන් දේසුස ක්රිසුළසවන්දේ දතට දගන ඒදම්දී 
ඵරඳෆම් හිත දව්. 
 
භහජීඹ ආශීයහද  
 
යසනෘිකඹට ධනහ් භන ආනහයඹකින් ඵරඳෆම් නයන පිණි දශ 
දඳොදශේ ටින්න්නහ ව දදවිඹන්වන්දේදක භනුයඹන් උන්වන්දේ 
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ඳහවිච්චි නයන දේන. භහජඹට ඵයක් න්නහ ව ගළටලුරට විඳුම් 
යහඳහයර ටින්න්නහ ව කිුළනුන් ළඳයිඹ යුුළඹ. දරෝනඹ පින්ුළු 
දොඹමින් ටින්යි. ඇදහිලින්තඹන් ධදනින ජීවිතඹ ුළශ ශුබහයයචිඹ 
ක්රිඹහට නළයවිඹ යුුළඹ. යසනෘිකඹට ව භහජඹට ධනහ් භන දර 
ඵරඳෆම් කිරීභට ශඳට වළකි ව විට ශඳ නගයඹට වහ දේලඹට ආශීයහද 
නය ඇ් දතමු. ළඵෆ දරෝනඹ ුළශ දදවිඹන්වන්දේදක මරධයභඹන් 
පින්ඳදින්නහ ව කිුළනුන්දක ධනහ් භන ඵරඳෆභ දරෝනදේ භනුයඹන් 
ශ් දකින නර දදවිඹන්වන්දේදක තයඹ පින්ඵ ඇහුම්නන් දීභට 
ඔවුන් ත්  විෘත නු ඇත. 
 
ආයථින ආශීයහද 
 
ශන් ලදඹන් භනුයඹන්ට, භහජඹන්ට, බහට මරයභඹ දර 
ව ශුබහයයචිදේ  දික  ගභනට ආශීයහද නයන පිණි යහඳහයර 
ටින්න්නහ ව දදවිඹන්වන්දේදක දනඟ දඹොදහගළය භට 
උන්වන්දේ ආලහ නයන දේන. ශඳ ශඳභ වහ ශඳදක යහඳහය 
ක්රිඹහනහයනම් දදවිඹන්වන්දේදක මරධයභ ඹටද්  දභදවඹ න විට 
උන්වන්දේ ශඳට මරයභඹ දර ආශීයහද නයනු ඇත. ශඳ මරයභඹ 
දර ආශීයහද රඵන නර ශන් ශඹට වහ ශහනදේදී “දඳොදශොදව් 
ටිඹලුභ ඳවුේරට ෙදවෝ ජහතීන්ට)” ආශීයහදඹක් වීභට ශඳට ආඥහ 
නයනු රළඵ ඇත.  
 
යහජය යහඳහයඹ ඵහු-ඳයම්ඳයහගත දව් 
 
පිලිේපි 1:6 “නුමරහ ුළශ ඹවඳ්  ළඩක් ඳටන්ග්  උන්වන්දේ දේසුස 
ක්රිසුළසවන්දේදක ද දක්හ ඒන ම්පයණ නයන දේනළයි ඹන දම් 
විලසහඹ ඇුළ ටින්මි.” 
 
දදවිඹන්වන්දේ ඵහු-ඳයම්ඳයහගත දදවිඹන්වන්දේඹ. දඵොදවෝ 
ශසථහරදී උන්වන්දේ “ආබ්රවම්දක, ඊහක්දක වහ ඹහදනොබ්දක 
දදවිඹන්වන්දේ” දර වඳුන්නු රඵයි. උන්වන්දේදක ශයමු ද  ටු 
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නයගළය භ වහ උන්වන්දේ ඳවුේ වහ ඳයම්ඳයහ ුළන්න් ක්රිඹහ නයන 
දේන. එකිදනන ඳයම්ඳයහ මුර ටිට නළත ආයම්බ කිරීභට රසන 
පිණි හතන්දක ප්රධහන උඳහඹභහයග ලින් එනක් න්දන් 
ඳයම්ඳයහදන් ඳයම්ඳයහට ඳළරීභ ිම දළමීභඹ. 
 
ෆභ ඳයම්ඳයහක් උදදහභ දදවිඹන්වන්දේදක ළරළසභ න්දන් 
නලින් ඳයම්ඳයහලින් න්නහනම්, දළනුභ ව වළකිඹහන්  දගනගළය භ 
වහ ඒහ භත යධනඹ වීභඹ. ආ් භහයථනහමී භනුයදඹෝ ඔවුන් උදදහ 
ව ඔවුන්දක නහරඹ උදදහ ඳභණක් ජී්  දික. බක්ිකභ්  
භනුයඹන් භුළ ඳළමිීමභට ටින්න්නහ ව ඳයම්ඳයහ භත බීජ ළපිරීදම් 
ළදග් නභ ශදඵෝධ නයගනිික. 
 
ජීවිතඹ වහ යහඳහයඹ උදදහ ශඳදක දයලනඹ ශඳදක ජීවිත නහරඹට 
එපින්න් දනොඹන්දන් නම්, එඹ  තහ කුඩහඹ. තභන්දකභ ජීවිතරට 
එපින්න් ඳිකන්නහ ව උුභඹක් දගොඩනඟන්නහ ව භනුයඹන්ට 
උඳනහය කිරීභට දදවිඹන්වන්දේ උනන්දු ටින්න දේන. භවහ 
ආඥහට ශධහනඹ දදන්නහ ව යහඳහය නහඹනඹන් ලදඹන් ශඳ 
ශනහගත ඳයම්ඳයහ ගළන ටිතීභ වහ ළරසුම් කිරීභ නශ යුුළඹ. 
 
දදවිඹන්වන්දේ ශඳ ුළශ ආයම්බ නය ඇික ඹවඳ්  දේ ම්පයණ නයන 
පිණි සහමීන්වන්දේදක දදන ඳළමිීමභ දක්හ උන්වන්දේ ක්රිඹහ 
නයන ඵ පිලිේපි 1:6හි ඳන දේන. දන්  චනලින් ඳන්දන් 
නම් හයථන් ඹ උදදහ දදවිඹන්වන්දේ නළඳ වී ටින්න දේන! 
නලින් ඳයම්ඳයහර දදවිඹන්වන්දේ නය ඇ් තහ ව ඹවඳ්  දේ රඵන 
ශඹ දර උන්වන්දේ ශඳ ටිඹලු දදනහ හදහ ඇික ශතය 
ඳළමිදණන්නහ ව ඳයම්ඳයහ වහ ශඳදක ජීවිත භත දගොඩනළීමභ 
උන්වන්දේ ශඛඩුඩ නයනු ඇත. 
 
යයධනඹ න යටර ටින්න්නහ ව භනුයඹන් ඵහු-ඳයම්ඳයහගත 
භහනටින් ඹක් ්රවණඹ නයගළය භ  තහ ළදග්  දව්. ශනහගත 
ඳයම්ඳයහ භත විදලේෂිත ඵරඳෆම් ඇික නයන්නහ ව යසනෘිකන, ආයථින 
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වහ දඳෞේගලින දනසවීම්රට මුර පිරීභ දශ දඳොදශේ ටින්න්නහ ව 
ඇදහිලින්තඹන් විටින් නශ යුුළඹ. 
 
ටිතහ ඵරන්න: 
 
1. ඔඵ දම් දේේ ඵයිඵලීඹ දරෝන දළක්භ ුළන්න් දකින්දන්ද? 
2. ඔඵ ටහ ිකදඵන යසනෘිකඹට දනක් දගන ඒභ වහ 

පුේගරඹකු දර ඔඵට නශ වළකි දේේ දභොනහද? 
3. ශනහගත ඳයම්ඳයහරට ඵරඳෆම් නයන පිණි ඔඵට දගෝරදඹක් 

නශ වළක්දක් නහද? 
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ඔඵදක ටවන් වහ 
_____________________________________________________
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යසනෘිකදේ ෆභ ශයලඹනටභ ඵරඳෆම් කිරීභ 
දශ දඳොදශේ ඳක යතනඹ උදදහ ළරසුභක් 

 

ප්රධහන නුණ: 
 
ෆභ භහජඹනභ, ෆභ භනුයඹකුටභ වහ මුු  යසනෘිකඹටභ ඵරඳහන 
ප්රධහන විඹ ක්දේත්රඹන් ඇත. යසනෘිකඹ වළඩගසන්නහ ව විඹ 
ක්දේත්රඹන් ුළශ ක්රිසුළසවන්දේදක ඵරඹ නයණදනොටදගන 
ඵරඳෆභක් වීභ වහ දදවිඹන්වන්දේ ෆභ ඇදහිලින්තඹකුභ 
ශේවිතීඹ දර නියභහණඹ නය, නළහ ඇික දේන. ශඳ දේසුසවන්දේ 
ශනුගභනඹ නයන නර ව ශඳදක ඇදහිේර ක්රිඹහට නයන නර 
දදවිඹන්වන්දේදක යහජයඹ ශඳදක දේලඹන් ර  දික ඹට ගභන් 
නයනු ඇත. තද ශඳ සථහනගත නය ඇික භහජදේ ශයලඹන්ර 
ඵරඳෆභක් න්දන් දනදේද ඹන්න ශඳ ද් ුම්ගනු ඇත. 
 
භහජීඹ ශයලඹන් ක්රිඹහ නයන්දන් දනදේද ඹන්න ද් ුම්ගළය භ, භවහ 
ආඥහ  දික ඹට දගන ඹහභ වහ ශඳට දවොඳින් න්නේධ වීභට 
උඳනහය නයයි ෙභදතව් 28:19-20 කිඹන්න). 
 
භහජඹ වළඩගසන්නහ ව ප්රධහන ශයලඹන් ෙවිඹ ක්දේත්රඹන්) 
දභොනහද? 
 
දඳොදශොදව් ෆභ පුේගරඹකුටභ, භහජඹනටභ වහ ප්රජහනටභ ඵරඳෆම් 
නයන්නහ ව ප්රධහන ශයල කීඳඹක් ඇත. ඒහ නම්: 
x යහඳහය  
x ශධයහඳනඹ 
x නරහ වහ විදනෝදහසහදඹ 
x යජඹ  
x ඳවුර 
x භහධයඹ 
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x ආගභ 
x විදයහ වහ තහක්ණඹ 
 
දදවිඹන්වන්දේදක දනඟ යසනෘිකදේ ෆභ ශයලඹනටභ 
ම්ඵන්ධ වී උන්වන්දේ උදදහ දත දභදවදය දඹදීභ 
උන්වන්දේට ශලය නයන දේන. එකිදනන ශයලඹ ෙවිඹ ක්දේත්රඹ) 
ුළශ ඵරඳෆම් හිත ආදරෝනඹ ුළශ ලු ද න්නහ ව ක්රිසුළසවන්දේදක 
ශනුගහමිනඹන් ළඩි න තයභට දේලඹන ධයමිසඨනභ දනදයහි ඇික 
න ඵරඳෆභද ළඩි දයි.  
 
දශ දඳොශ ළදග්  න්දන් ඇයි? 
 
ශඳ “දශ දඳොශ” දර වඳුන්න්නහ ව දදඹ භහජදේ ෆභ 
ක්දේත්රඹනටභ ශදහශ දව්. යහඳහය, ශධයහඳනඹ, විදනෝදහසහදඹ, යජඹ, 
ඳවුර, භහධයඹ, තහක්ණඹ වහ ආගභ ආදිදේ ධදනින ක්රිඹහලි ටිඹේර 
දශ දඳොශ ුළශ ටිදු දව්. එකිදනන නඳු දතහි ඵරඳෆභ දශ දඳොශ 
ුළශ ප්රදයලනඹ නයනු රඵයි. 
 
නිදසුනක් දර ශයනනභ ව තයහදී ඵ දනදයහි විලසහ නයන්නහ 
ව ව දණඹ නළළ් වීභට ශලය නයන්නහ ව නහඹනඹන් විටින් යජඹට 
ඵරඳෆම් නයනු රඵන්දන් ඹයි ටිතන්න. දප්රෝඩහ, ශේරස ගළය භ ව 
දණඹ න් න්නහ ව ය ික ම්භත නයගළය භට්  ඵරහ් භන කිරීභට්  
ඔවුන් ඔවුන්දක ඵරඳෆභ බහවිත නයනු ඇත. දභඹ යටන දඵොදවෝ ධනඹ 
වහ ඹවඳළළ් භ ඇික නයන්නහ ව ඩහ ඹවඳ්  යහඳහය ඳක යඹනට 
දේලඹ දඹොමු නයනු ඇත. 
 
දදවිඹන්වන්දේ ශඳදක ඵරඳෆභ උන්වන්දේදක භහිභඹ උදදහ 
බහවිත නයන්දන් දනදේද? 
 
දදවිඹන්වන්දේ ෆභ පුේගරදඹක් ුළශභ දීභනහ වහ වළකිඹහන් තඵහ 
ඇත. එකිදනන පුේගරඹහට ිකිමඹ යුුළ කිකිඹහෙන්) දභොනහද වහ එභ 
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පුේගරඹහ විටින් ඵරඳෆම් නශ යු් ද්  භහජදේ කුභන ශයලඹටද ඹන්න 
දළක්වීභට දභභ දීභනහ ව වළකිඹහන් උඳනහරී දව්.  යග්රීටි බහහදන් 
“කිකිඹහ” ඹන ශයථඹ ිකදඵන “vocation” නම් චනඹ. “නළවීභ දවෝ 
ශණ කිරීභ” ඹන ද් ුභ ඇික “vocare” ඹන චනදඹන් ිමඳී එයි. 
එභනිහ ශඳදක ක්රිඹහන් ුළන්න් සහමීන්වන්දේට දේඹ නයන 
පිණි ශඳ නළනු රළඵ දවෝ ශණ නයනු රළඵ ඇත. 
 
නිදසුනක් දර ගණන් තළබීභ පින්ඵ වළකිඹහ ඇික පුේගරඹකු 
භහගභන ගි දම් තඵන්දනක් දවෝ දඳෝ  තඵන්දනක් වීභ 
තයනහනුකරඹ. ඔහුදක දවෝ ඇඹදක ශයනනභ ව දදවසී ළඩ කිරීභ 
ුළන්න් ඔහු දවෝ ඇඹ යහඳහය නන්ද දනදයහි ධනහ් භන ඵරඳෆභක් 
නයනු ඇත. 
 
භහජදේ දනක් ටිදු කිරීභ වහ ක්රිසුළසවන්දේදක 
ශනුගහමිනඹන් ෆභ යසනෘිකන ඵර ප්රදේලඹනටභ ධනහ් භන 
ඵරඳෆභක් නශ යුුළඹ. එදේභ දිගුනහලීන දන ශ් නය ගන්දන් ඵහු-
ඳයම්ඳයහගත භනකින් ඳභණක් ඵ්  ශඳ ද් ුම්ගත යුුළඹ. ශඳ 
ශඳදක ජීවිත නහරඹට එපින්න් ටිිකඹ යුුළඹ! 
 
දදවිඹන්වන්දේදක දනඟ උන්වන්දේදක භහිභඹ භහජඹ ුළශ 
ඳයහයතනඹ නයන විට දේලඹන් පුයහ විලසහ නශ දනොවළකි තයම් 
ඵරඳෆභක් ඇික නයන්නහ ව ධනහ් භන දශ දඳොශ ඳක යතනඹක් 
ඇික නු ඇත. 
 
එකිදනන ක්දේත්රදඹහි දදවිඹන්වන්දේදක මිදීදම් ක්රිඹහ 
 
යහඳහය: යහඳහය ව දදශහභ පර වීභට ව යහේත වීභට  ඩ 
වක න්නහ ව ආයථින ඳේධතීන්. ෆභ භනුයඹකුටභ ආශීයහද වහ ජී්  
වීදම්  වශ ප්රමිිකඹක් දගන ඒභ වහ දේලඹන ිකදඵන ම්ඳ්  බහවිත 
නයන්නහ ව යහඳහය. 
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ශධයහඳනඹ: ශයන බහඹ ඇික ටිටීභට, හයථන වීභට වහ ශනහගතඹ 
උදදහ ඵරහදඳොදයෝ ුළක් දීභට ශියඹන් පුහු ද නයන්නහ ව ව 
සදහනම් නයන්නහ ව දේ චනදේ මරධයභ ුළශ මුේ ඵළග්  
ශධයහඳනඹ. 
 
විදනෝදහසහදඹ: භනුයඹන්ට උඳක භ භට්ටදම් උේදඹෝගඹ, විදනෝදඹ 
වහ දදවිඹන්වන්දේ දී ඇික ශදනක් වළීමම් විඳීභට  ඩ වක න්නහ ව ව 
ඹවඳ්  න්නහ ව විදනෝදහසහදඹ. 
 
යජඹ: යට ළටිඹන් කිනඵරහ ගන්නහ ව ව ඔවුන්ට ඳඹන්නහ 
ව ශයන වහ තයහදී නිරධහරීන් විටින් දගන ඹනු රඵන හධහයණ ය ික 
හිත යජඹන්. 
 
ඳවුර: ජීවිත නහරඹ පුයහටභ එකිදනනහට දප්රේභ නයන විහවන 
යුශේ ෙඑක් පුුදඹක්, එක් සත්රිඹක්) විටින් දභදවඹනු රඵන 
ලක්ිකභ්  ඳවුේ. දුන්ට දප්රේභ නයන්නහ ව වහ දඳෝණඹ නයන්නහ ව 
ව දදවිඹන්වන්දේට දප්රේභ නයන පිණි තභ දුන් 
දගොඩනඟන්නහ ව දදභව්පිඹන්. 
 
භහධයඹ: තයතහඹ ම්පයණ වහ නිළයදි විභයලනඹ කිරීභ ව 
න්නිදව්දනඹ කිරීභ භත ඳදනම් ව භහධයඹ. 
 
විදයහ වහ තහක්ණඹ: දදවිඹන්වන්දේදක භහිභඹ පින්ිමඹු කිරීභක් 
දර භනුයඹන්දක ජීවිත වහ දඳොදශො ඩහ්  ඹවඳ්  නයමින් 
 දික ඹට දගන ඹහභ. 
 
ආගභ: 1) නභසනහයඹ වහ බහ වමුවීම් ුළශ දදවිඹන්වන්දේ 
ශ් දළකීභ ව 2) භහජදේ ෆභ දනොටනටභ ශුබහයයචිදේ දේනඹන් 
වීභට ඔවුන්දක හභහජිනඹන් න්නේධ කිරීභ ුළශ බහන් ඔවුන්දක 
නහයඹ බහයඹ වඳුනහගළය භ. 
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ආ් මින යුේධඹ 
 
ඵරඳෆම් කිරීභ වහ න යුේධඹ දඳොදශො භත ඳභණක් ටිදු න 
දදඹක් දනො සයගීඹ තරඹන් ුළශද යුේධඹ දනදයන ඵ ඳළවළදිලිඹ. 
“භක්නිහද ශදේ දඳොයඵළදීභ නහහි භහයඹට ව ුධියඹට විුේධ 
දනො, ශධිඳිකනම්රට්  ඳයහක්රභධහරීන්ට්  දම් ශන්ධනහය දරෝන 
මුරහදෆය න්ට්  සයගීඹ සථහනර ටින්න දුසටනදම් ආ් භ 
දේනහන්ට්  විුේධඹ.” එපී 6:12 
 
යසනෘිකදේ වහ භහජදේ ෆභ ක්දේත්රඹක්භ ශන්ධනහයඹ වහ 
ආදරෝනඹ ශතය ටනන දඹදී ටින්යි. දදවිඹන්වන්දේදක දනඟ 
ක්රිසුළසවන්දේදක ආදරෝනඹ දයන විට ඔවුන් යසනෘිකඹට ඵරඳෆම් 
නයන ශතය දදවිඹන්වන්දේදක දනස නයන්නහ ව ශභිමුඛඹ ෆභ 
ශසථහක් දතභ දගන එනු රඵයි.  
 
දනදේ දත්  ඊට ප්රිකවිුේධ දේද තයඹ දව්. දනොශදවන්නහ ව 
පුේගරඹන් ඳහරනදේ ටින්න විට ඳහඳඹ වහ දුයහචහයඹ ුළන්න් ඹක් 
ඵරදව්ග රට භහජඹට ඇුළු  වීභට වළකිඹහ රඵහ දදයි. භයණදේ, 
දොයනදම් ව විනහලදේ හතන්දක යහජයඹ සථහපිත නයනු රළඵ, 
භහජඹ දදවිඹන්වන්දේදගන් වහ උන්වන්දේදක ආශීයහදදේ 
ශභිමුඛදඹන් තදුයට්  ඳක වහනිඹ නයහ ගභන් නයයි. “දොයහ එන්දන් 
දොයනම් නයන්ට්  භයන්ට්  විනහල නයන්ට්  ඳභණක්ඹ. භහ ආදව් 
ඔවුන්ට ජීනඹ රළදඵන පිණි්  එඹ ශධින දර රළදඵන පිණි් ඹ.” 
දඹොවන් 10:10 
 
හතන්දක යහජයඹ භනුයඹන් ව ූගදගෝලීඹ නරහඳඹක් තදින් ්රවණඹ 
නයගන්නහ විට එහි ඵරඳෆම් “ඵරදනොටු” නමින් වඳුන්නු රඵයි. 
ඵරදනොටු සථහපිත න්දන් ඹම් ප්රදේලඹන ඳයම්ඳයහන් දනදයහි 
කිුළනු ඵරඳෆභ ව ක්රිඹහනහයනභ හීන ව විටඹ. “භක්නිහද ශදේ 
යුේධහයුධ භහයටින දනොදව්ඹ, එදව්  ඒහ ඵරදනොටු ිම දවළීභට 
දදවිඹන්වන්දේ  දික පිට ඵරම්ඳන්නඹ.” 2 දනොක න්ික 10:4 
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ආධිඳතයඹ 
 

ආයම්බදේ ටිටභ දදවිඹන්වන්දේ උන්වන්දේදක භනුයඹන් 
උන්වන්දේදක ශධිනහරී් ඹ ඹටද්  ආධිඳතයඹ රළබීභට නළහ ඇික 
දේන. උ් ඳ් ික දඳොද්  ආදම්ට දදන රද වහ ශදට්  ක්රිඹහ් භන න 
නිදඹෝගඹ දභඹ දව්. ක්රිසුළ-ශනුගහමිනඹන් දර උන්වන්දේදක 
යහජයදේ ඵරඳෆභ යහේත කිරීභට ශඳට නිදඹෝග නය ඇත. 
 

“නුමරහ දඵෝවී ළඩි දමින් දඳොදශො පයණදනොට ඒන ඹට්  
නයගන්න; මුහුදේ භ් යඹන් දනදයහිද ආනහලදේ ඳක් ලන් දනදයහිද 
දඳොදශො පිට වළටිදයන ටිඹලු ුළන් දනදයහිද ශධිඳිකනම් නයන්න.” 
උ් ඳ් ික 1:28 
 

භහජදේ ෆභ ක්දේත්රඹනභ දදවිඹන්වන්දේදක මිදීදම් ක්රිඹහලිඹ 
ුළශ උන්වන්දේදක වනුන් වීභ වහ ශඳ නළනු රළඵ ඇත. 
ශඳට ක්රිඹහ් භන වීභට නළහ ඇික ක්දේත්රඹන් ුළශ 
දදවිඹන්වන්දේදක ජීනඹ ශඳ ප්රනහල නයන්දන් දම් ආනහයදඹනි. 
ශඳදක ජීවිතදේ ෆභ ශයලඹකින්භ ශඳ දේසුසවන්දේ ශනුගභනඹ 
නයන විට ශඳදක භහජඹන් ුළශ උන්වන්දේදක ඵරඳෆභ භව්  නු 
ඇත. 
 

භහජඹට ඵරඳෆම් කිරීභ  
 

යසනෘිකන ක්දේත්රරට ඵරඳෆම් නයන්නහ ව ඇදහිලින්තඹන් ුළන්න් 
දදවිඹන්වන්දේදක යහජයඹ දඳොදශො භත සථහපිත නයනු රළබීභ ඹන 
ශදව භවය ම්ප්රදහයින ටිතීම්රට ශභිදඹෝග නයනු ඇත. ශඳදක 
ටිතීභ වළඩගසහගත යුුළ ක්දේත්රඹන් කීඳඹක් ශපි ගදව්ණඹ නයමු: 
 

තය දවෝ ශතය 1න ප්රලසනඹ: 
 

“දදවිඹන්වන්දේ භනුය ජීවිත රට භළදිව්  න වහ ක්රිඹහ් භන න 
එනභ සථහනඹ බහදව් දේ දභදවඹන් දව්. ළඵවින්භ 
දදවිඹන්වන්දේ දශ දඳොදශේ ක්රිඹහ දනොනයන දේන.” 
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පින්ුළය න්දන්... 
 
ඇදහිලිුළන්දක ලරීයඹක් දර බහ දශ දඳොශ ුළශ 
දදවිඹන්වන්දේදක මිදීදම් ක්රිඹහට ඳයගුනහය වීභට නළනු රළඵ 
ඇත. දදවිඹන්වන්දේ බහදව් දේ දභදවඹනට ඳභණක් සීභහ වී 
නළත. උන්වන්දේ ිකඹනට දින තක්, දිනනට ඳළඹ 24ක් ක්රිඹහ 
නයමින් ටින්න නිහ ශඳද එදේභ නශ යුුළඹ. භවය භනුයඹන් 
ිකඹනට බහදව් දේ දභදවඹන ඳළඹ කීඳඹක් ගත නශ වළකි නමු්  
ෆභ දනනකුභ ඳහදවේ ිකඹනදී දශ දඳොදශේ ඳළඹ තලිවනට ඩහ 
ගත නයයි! ෙදභහි දශ දඳොශ ඹන්දනන් ශදවස නයන්දන් එකිදනන 
පුේගරඹහ කිකිඹහ නයන සථහනඹ ඵ ළරකිේරට ගන්න - ඳක යතන) 
 
ශඳ දශ දඳොදශේ ක්රිඹහ නයන විට ශඳ භඟ ඹහභට්  ශඳ ුළන්න් ක්රිඹහ 
කිරීභට්  දදවිඹන්වන්දේට ශලය නයන දේන. බහදව් ඳභණක් 
දනො දශ දඳොශ ුළශ භනුයඹන් උදදහද ශඳ ධධයඹ්  වී 
ඹහච්ඤහ නශ යුුළඹ. ධදනින ශඳ ම්ඵන්ධ න්නහ ව භනුයඹන්දක 
ජීවිත ුළශ දදවිඹන්වන්දේ ශධි-සබහවින දේ ටිදු නය ජීවිත 
ඳක යතනඹ නයනු ඇතළයි ශඳට ඵරහදඳොදයෝ ුළ ිකිමඹ යුුළඹ. 
 
ක්රිසුළසවන්දේදක ලරීයදේ ටින්න්නහ ව දඵොදවෝ දදදනක් විලසහ 
නයන බඹහනන දඵොුක් ඇත. එභ දඵොු නම් ශඳ බහදව් ටින්න 
විට ශඳදක ජීවිතර ිකදඵන “ආ් මින දනොටක්” ශඳ බහවිත නයන 
ඵ්  ශඳ ළඩ නයන සථහනදේ ව ක්රීඩහ නයන විට ශඳදක ජීවිතර 
ිකදඵන “දරෞකින දනොටක්” ශඳ බහවිත නයන ඵ් ඹ. කිුළනුහට 
ශුේධ ව දරෞකින ඹයි දඵදීභක් දනොභළත. දේසුස ක්රිසුළසවන්දේ 
භවය දනොටසර ඳභණක් දනො මුු  ජීවිතදේභ සහමීන්වන්දේඹ. 
 
ටිඹලු දේභ ආ් මින ඵ ශඳ ද් ුම්ගන්නහ විට ශඳ දඵොදවෝ පයණ, 
තෘේිකභ්  ව රීිකභ්  නු ඇත. ශඳදක ජීවිතර ෆභ ශයලඹනභ ක්රිඹහ 
කිරීභට ශඳ දදවිඹන්වන්දේට  ඩ වක න විට “ආ් මින ජීවිතඹක්” ව 
“දරෞකින ජීවිතඹක්” ඹන දදනභ ජී්  වීභට ඳරීක්හ දගදනන 
ශබයන්තය ගළටීදභන් ශඳ නිදවස නු ඇත. 
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තය දවෝ ශතය 2න යනේඳඹ: 
 
“දේඹ වහ ආදේඳ නය ඇික එනභ පුේගර නඩුඩහඹභ න්දන් 
ඳහරනුන්ඹ. බහදව් පයණ නහලීන දේනඹන් දනොන ශඹ, මුදේ 
දීභට ව දේලනහ කිරීභට වහ දේඹ කිරීභට නළනු රළබ ශඹට 
උඳනහය කිරීභට ඳභණක් නළහ ඇත.” 
 
පින්ුළු න්දන්... 
 
ක්රිසුළසවන්දේදක ෆභ ශනුගහමිනදඹක්භ පජනදඹක් ඵ ඵයිඵරඹ 
ඳයි. “නුමු්  ශන්ධනහයදඹන් තභන්දක විසභඳ්  ආදරෝනඹට 
නුමරහ නළහග්  තළනන්වන්දේදක උ් නෘසටතහඹන් දක්න 
පිණි නුමරහ නහහි දතෝයහග්  යලඹක්ද යහජකීඹ පජනදඹෝද ශුේධ ව 
ජහිකඹක්ද දදවිඹන්වන්දේ න්තන දනඟක්ද න්නහුඹ.” 1 දේතෘස 
2:9 
 
දඵොදවෝ ඇදහිලින්තඹන් ඔවුන් ම්ඵන්ධ ටින්න්නහ ව ක්දේත්රඹ 
ුළශ ඔවුන් පජනුන්, ඳහරනුන් දවෝ දේ දේනඹන් දර 
දනොදකිික. දේසුසවන්දේ නළත ඳළමිදණන දතක් ශක්රීඹ ටිටීභට 
දඵොදවෝ දදනකුට උගන්නු රළඵ ඇත. දනදේදත්  ෆභ 
පුේගරඹකුභ දදවිඹන්වන්දේදක යහජයදේ දියු ද උදදහ ශේවිතීඹ 
දර නියභහණඹ නයනු රළඵ ඇික ශතය දශ දඳොදශේ ෙකිකිඹහ 
සථහනදේ) කිරීභට සුවිදලේ ල නහයඹඹක් ඇත. දේගළිකුන්, 
ගුුුන් දවෝ එළන්ජලිසතුන් දර පයණනහලීන දේඹට 
නළහ ඇික ශඹ භහජදේ ෆභ තරඹනභ දේඹ කිරීභ වහ 
ඇදහිලින්ත ලරීයඹ ෙබහ) න්නේධ නශ යුුළ ඇත. 
 
දේසුසවන්දේදකභ ජීවිතඹ ුළශ දශ දඳොදශේ ළදග් නභ දළකීභ 
ඳවසුඹ. උන්වන්දේදක වහසනම්ලින් ඵහුතයඹ ටිදු වදේ බහ ුළශ 
දනො දශ දඳොදශේඹ ෙනළතදවෝ  ශතයභඟ විවිධ සථහනරදීඹ). 
උන්වන්දේදක උඳභහලින් දඵොදවෝභඹක් ඳළසදව් දශ 
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දඳොදශේදීඹ. දේසුසවන්දේ භනුයඹන් භඟ මුණගළසීම් 120නට ඩහ 
ඵයිඵරඹ හයතහ නයයි. මින් දේභහන්ගහදව් දවෝ ටිනදගෝගදේ ටිදු 
වදේ 10ක් ඳභණ න ශතය  ිකක ඹ දශ දඳොදශේදී ටිදු විඹ. ක්රිඹහ 
දඳොද්  හයතහ න ශධිසබහවින ප්රනහල වීම් තලිදවන් ිකසනඹක්භ 
දශ දඳොදශේදී ෙනළතදවෝ  විවිධ සථහනරදී) ටිදු විඹ.  
 
ශඳ දදවිඹන්වන්දේ ශඳදක ජීවිත ුළශට ව ශඳ ළඩ නයන සථහනඹට 
ආයහධනහ නයන විට උන්වන්දේ ශහභහනය වහ විසභඹට ඳමු දන 
දේ නයනු ඇත. 
 
ටිතහ ඵරන්න: 
 
1. දදවිඹන්වන්දේ තභන්වන්දේ විටින්භ ඔඵට එන්දයව් න පිණි 

ඹහච්ඤහ නයන්න. උන්වන්දේදක යහජයඹ උදදහ ඵරඳෆම් කිරීභට 
ඔඵ නළහ ඇික යසනෘිකන දවෝ භහජීඹ ක්දේත්රඹ කුභක්ද? 

2. ඔඵදකභ ජීවිතඹ ඳරීක්හ නයන්න. ඔඵ ෆභ ශයලඹක්භ ඳහරනඹ 
කිරීභට දදවිඹන්වන්දේට දී ිකදඵනහද? ඔඵ ශුේධ වහ දරෞකින 
ශතය දඵදීදභන් නිදවස ව ජීවිතඹක් ජී්  දනහද? 

3. ඔඵදක දේලඹට ඳක යතනඹන් දගන ඒභට දදවිඹන්වන්දේට 
ඔඵ ඳහවිච්චි කිරීභට ශලය නයන්දන් දනදේදළයි ඔඵට දඳන්න 
දර ක්රිසුළසවන්දේදගන්  ේරහ ටින්න්න. 
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ඔඵදක ටවන් වහ 
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ළඩ නයන සථහනදේ දේඹ 
 

ප්රධහන නුණ: 
 
ශලයතහඹ ඇ් තහ ව දරෝනඹනට කිුළනුන් “ලු ද වහ ආදරෝනඹ” 
න ප්රධහන සථහනලින් එනක් න්දන් කිකිඹහ සථහනඹඹ. කිුළනුන් 

ළරකීභ, දප්රේභඹ ව ම්ඵන්ධතහඹන් ුළන්න් දේඹ කිරීභට 
නළභළ් ත දක්න විට කිකිඹහ සථහනදේ ටින්න්නහ ව පුේගරඹන් 

දේසුසවන්දේදක දප්රේභඹ දළන එඹ දළනගළය භට ඳළමිදණනු ඇත. 
 
ෆභ ඥහනන්ත යහඳහය ශයිිකනුදක්භ තභ භහගභට ව එහි 
ටිඹලුභ ශයලරට භඟදඳන්වීභ,  රක්න වහ පික ක්සුම් රක්ය රඵහ දීභ 
වහ යහඳහය ළරළසභක් යයධනඹ නයයි. කිුළනු යහඳහය 
ශයිිකනුන්ටද දදවිඹන්වන්දේ උදදහ ව දේන ළරළසභක් 
ිකදඵන පිණි දේනඹන් උදදහ ගකීභක් ඇත. දභභ දේන 
ළරළසභ දඳෞේගලින බහවිතඹ වහ ඳභණක් දවෝ කිකිඹහ සථහනදේ 
ටින්න්නහ ව ශදනක් කිුළනුන් භඟ දඵදහගළය භ වහද විඹ වළකිඹ. 
 
කිකිඹහ සථහනදේ දේඹ වහ ඹුළු ුළනක් 
 
ෆභවිටභ ජීවිතඹ වහ ළඩ කිරීභ රනහ ඵළලීභ වහ ඹුළු ුළනක් 
ඇත. ඒහනම්: දේ යහජයඹ, ම්ඵන්ධතහ ව දනසවීභ: 
 
1. ශඳ දේ යහජයඹ දනදයහි ශධහනඹ ඇික ටිටීභ ශලය න ශතය 

තනි පුේගරඹන් ව යහඳහය ශයිිකනුන් දර ශඳට ශඳදක 
යහඳහය ුළන්න් දේසුස ක්රිසුළසවන්දේදක ශුබහයයචිඹ භඟ 
දරෝනඹට ශඟහ විඹ වළක්දක් දනදේද ඹන්න ගදව්ණඹ කිරීභට 
ශලය විඹ යුුළඹ. 

2. ශඳට වමුන්නහ ව ෆභ පුේගරඹකුභ ළදග්  දර දළකීභට 
දළක්භක් ශඳ දතෝයහගත යුුළ දමු. එදභන්භ දේසුසවන්දේ 
ඵරඳෆම් හිත වදේ උන්වන්දේ ම්ඵන්ධතහ ශගඹ නශ නිහ්  
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ටිඹලු ආනහයදේ භනුයඹන් භඟ ම්ඵන්ධතහ දව නිහ්  ඵ 
ශඳ ද් ුම්ගත යුුළඹ. 

3. දභහි  රක්නඹ න්දන් දදවිඹන්වන්දේදක දනස කිරීදම් 
ඵරඹට ෆභ දදඹක්භ ව ශඳ සඳය නයන්නහ ව ෆභ දනදනක්භ 
ධනහ් භන දර දනස කිරීභට  ඩ වළරීභඹ. දනස වීභ ටිදු වීභට 
ඳක යඹක් නියභහණඹ නයන ක්රිසුළසවන්දේ වහ භහන මරධයභ 
භඟ ශඳදක යහඳහය දභදවඹවීභ මීට ඇුළශ්  දයි. 

 
ශඳ උන්වන්දේදක යහජයඹ ශඳ ළඩ නයන්නහ ව ෙකිකිඹහ) සථහනඹට 
දගන ඹන්දන් දනදේද? ශඳ නයන්නහ ව ටිඹේදේදීභ දේ දේනඹන් 
දර ශඳ ශඳදක නහයඹ බහයඹ වඳුනහගත යුුළඹ. දේසුසවන්දේ 
උන්වන්දේදක ළඩඹ දනොනඩහ නයදගන ඹහභ වහ ශඳ නළහ 
ඇික ශතය ශඳ ඹන්නහ ව ෆභ තළනනභ එදේ කිරීභට ශලය දේ ඳඹහ දී 
ඇත. යහඳහය ශයිිකනුන් දර දදවිඹන්වන්දේදක යහජයඹ ඳළිකය 
වීභට් , ම්ඵන්ධතහ ළඩි දියු ද කිරීභට් , ශුේධහ් භඹහණන් 
වන්දේදක ඵරඹ ුළන්න් දශ දඳොදශේ ෙකිකිඹහ සථහනදේ) ශඳට 
වමුන්නහ ව ටිඹලුභ ජීවිත දනස නයන්නහ ව නිදඹෝජිතඹන් වීභට්  
ශඳ නළහ ඇත. 
 
යහඳහය සථහනදේ දේඹ උදදහ මරධයභ තයක්: 
 
දනොදරොසටි 4:1-6 “සහමිුනි, සයගදඹහි නුමරහට්  සහමි 
දනදනක් ටින්න ඵ දළන, නුමරහදක දහඹන්ට ධයමිසඨ ව හධහයණ ව 
දේ දදන්න. සුළික දීදභන් යුක්ත ඹහච්ඤහදහි ශදි ටිට, දනොනඩ 
එහි ඳළදතන්න; තද භහ විටින් නශ යුුළ ිකදඵන ශන්දභට 
ක්රිසුළසවන්දේදක යව එන්දයව් නයන පිණි, එඹ කිඹහ දීභට 
දදවිඹන්වන්දේ ශඳට චනදේ දදොයක් ශක න දර ශඳ උදදහ්  
ඹහච්ඤහ නයන්න. ඒ යව නිහ භභ ඵළඳුම් රළඵ ටින්මි. නුමරහ ප්රසතහ 
ශේරහගනිමින්, පිටත ටින්න්නන් දනදයහි ප්රඥහදන් ක්රිඹහ නයන්න. 
නුමරහ එකිදනනහට උ් තය දිඹ යුුළ දනදේදළයි දළනගන්නහ පිණි, 
නුමරහදක නථහ නිතයභ ලුදණන් ය් , ශනු්රවදඹන් යුක්ත 
ිකදබ්හ.” 
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දභභ ඳද කිකිඹහ සථහනදේ දේඹ වහ ඵර්  ඇුළශහන්ත දළක්භ 
තයක් දදයි. 
 
1. ඹහච්ඤහට ශඳභ නළඳ නයගළය භ ෙ2 ඳදඹ). 
2. ශඳ දේසුසවන්දේදක යව නථහ නයන පිණි දදවිඹන්වන්දේ 

ශඳට දේ චනඹ උදදහ දදොයටුක් විෘත නයනු ඇික ඵ         
ෙ3 ඳදඹ). 

3. දඵොදවෝ ශසථහලින් ප්රදඹෝජනඹ ගනිමින්, පිටත ටින්න්නහ ව ශඹ 
උදදහ ශඳභ ප්රඥහදන් වසුුහ ගළය භ ෙ5 ඳදඹ). 

4. එභඟින් එකිදනන භනුයඹහට ප්රිකචහය දක්න්දන් දනදේදළයි ශඳ 
දළනගනු ඇත ෙ6 ඳදඹ). 

 
1න මරධයභඹ: ඹහච්ඤහ 
 
x දේනඹන්, ගළ දම්නුන්, දදශන්දන් ව ශදනක් යහඳහය 

වවුේනුන්දක රළයිසුළක් හදන්න. 
x විධිභ්  ක්රභඹක් භත ඔවුන්දක නම් වන් නයමින් ඔවුන් උදදහ 

ඹහච්ඤහ කිරීභ ආයම්බ නයන්න. රළයිසුළට දඵොදවෝ නම් ඇුළශ්  
නම්, ඔවුන් නඩුඩහඹම් රට දන් නය දිනනට නඩුඩහඹභක් 
දනුදන් ඹහච්ඤහ නයන්න. 

x ඔවුන් උදදහ යදව්දීනභ දදවිඹන්වන්දේදගන්  ේරහ ටින්න්න. 
එදභන්භ උන්වන්දේ ඔවුන්දක ජීවිතර ක්රිඹහ නයන නර ඔඵ 
ඳහවිච්චි නයන්න ඹයි  ේරහ ටින්න්න. 

x දභභ පුේගරඹන් දනදයහි භෘදු ව වදතක් ව ඔවුන්ට ම්ඵන්ධ 
න්දන් දනදේද ඹන්න ගළන දදවිඹන්වන්දේදගන් ප්රඥහ 
 ේරන්න. ඔවුන්දක ජීවිත දනස වීභට උන්වන්දේට ශලය 
නයන්දන් දනදේදළයි දළකීභට රසන්න ඹයි  ේරහ ටින්න්න. 

x ඔවුන් උදදහ විෘත දදොයටුක් උදදහ ඹහච්ඤහ නයන්න. 
x  ටිලින් න්න - දභඹ ටිදුවීභක් දනො ක්රිඹහලිඹකි. 
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2න මරධයභඹ: දදොයටු විෘත කිරීභ 
 
දම් ආනහයදේ එළන්ජලිසත දේඹ වහ දගෝර් ඹ ශඳ ඵරඳෆම් නයන 
ක්දේත්රදේ ටිදුන ශතය එඹ ක්රිඹහනහයනම් පින්ඵ දනො 
ම්ඵන්ධතහඹන් පින්ඵඹ. විෘත දදොයටු දඵොදවෝ ආනහයලින් 
ඳළමිදඩු. භවය ඒහ උ්  ශසථහන රීිකභ්  ශසථහ දව්. ශදනක් 
ඒහ දුසනය නහරඹක් ආනහයදඹන් ඳළමිදඩු. භවය රීිකභ්  ශසථහ 
රට ිමන්කු  ඳදීභ, උඳන් දිනඹක්, ය් යඹක්, විහවඹක් දවෝ 
උඳහධි ප්රධහදනෝ් ඹක් ඇුළශ්  විඹ වළකිඹ. භවය දුසනය 
ත් ඹන්රට දප්රේභීමඹ දනනකුදක භයණඹක්, තදඵර 
දයෝගී ත් ඹක්, විහවදේ ගළටලු, ශමුන් ම්ඵන්ධ ගළටලු, ආයථින 
ශඳවසුතහ දවෝ කිකිඹහ ශහිමි වීභ ළනි දේ ඇුළශ්  විඹ වළකිඹ. ශඳ 
ශුබහයයචි දඳෝ  කිඹහ දේසුසවන්දේ භනුයඹන්ට දප්රේභ කිරීදම් වහ 
දේඹ කිරීදම් ආදයලඹ දද ඵරන නර උන්වන්දේ දභළනි ශසථහ 
දඵොදවෝභඹන ක්රිඹහ නයන ශයුු ශඳට දඳදන්. දම්හ දේඹ කිරීභ 
වහ ශසථහන් රහ දුන් විෘත දදොයටු විඹ. 
 
දදොයටු විෘත කිරීභට උඳනහරී න ශදවස: 
 
x උඳන්දින වහ ය් ය ශුබ ඳළුළම් ඳ්  - ඹම් ටවනක් ලිඹහ 

ශ් න් නයන්න. 
x ටිඹලු දේනඹන්ට ධධයඹ්  නයන්නහ ව නහලීන භහතෘනහ ව 

ශන්තයගතඹ ඇුළශ්  භහටින ලිපි  
x ටිඹලු දේනඹන්ට, ගළ දම්නුන්ට වහ දදශන්දන්ට න් තේ 

ශුබ ඳළුළම් ඳ්  / ලිපි  
x ටිඹලු දේනඹන්ට නිහඩු දින ආවහය දව්රක් / හදඹක් 
x දේනඹන්ට වහ ඔවුන්දක වනුන්ට / වනහක ඹන්ට වහ 

දුන්ට නිහඩු නහලීන විදනෝද ගභනක්  
x පුේගලින, නහ පඳතකින්, දුයනථනදඹන්, ඊ-දම්ේ භඟින් දවෝ 

තයහග රඵහ දීදභන් “සතූිකයි” ඹයි ඳළසීභ. 
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x පුේගරඹන් ඹම් දදඹනට ඇහුම්නන් දීභට දඳය ඔවුන් ගළන 
ළරකිලිභ්  න ඵ ඔවුන් දළනගත යුුළ ිකදඵන ඵ භතන 
තඵහගන්න. 

 
3න මරධයභඹ: ශන් ශඹට දේඹ කිරීභ වහ ශසථහන් 
 
දදවිඹන්වන්දේ ශඳ දත දගන ආහ ව පුේගරඹන් පින්ඵ ශඳ 
දිනඳතහ ඹහච්ඤහ නයන විට දදොයටු විෘත වීදම් ශසථහන් උදහ නු 
ඇත. ම්ඵන්ධතහඹන් දගොඩනඟහගළය භ ුළන්න් ශඳ නිදවස ටින්න 
ඵ්  න්නිදව්දනඹට විෘත ඵ්  ශඳ දඳන්නුම් නයන්දනමු. 
න්නිදව්දනඹට නථහ කිරීභ ව ඇහුම්නන් දීභ - නථහ කිරීභට ඩහ 
ඇහුම්නන් දීභ - ඇුළශ්  දව්. ළරකිලිභ්  බහඹ, දප්රේභඹ වහ දේඹ 
කිරීභට ආලහ ව ධධයඹ්  නයන චන න්නිදව්දනඹ කිරීභ 
ළදග්  දව්. ශඳ ටහ ටින්න භනුයඹන්දක වළටිරීදම් වහ ටිද්  
සබහදේ දනසනම් ශධයඹනඹ නශ වළකි න තයභට ශඳ ඔවුන් 
දළනගත යුුළඹ. යදව්දී වී ඕනෆභ ශලයතහඹක් වඳුනහගළය භට උ් හව 
නයන්න. 
 
4න මරධයභඹ - ප්රිකචහය දළක්වීභ 
 
යහඳහයඹන ශයිිකනුදක් දනනකුදක ජීවිතදේ විෘත වී ඇික 
දදොයටුනට ප්රිකචහය දළක්විඹ වළක්දක් දනදේද ඹන්නට නිදසුනක් 
දභහි දළක්දව්: 
 
“භභ දජෝ උදදහ භහ ගණනන ටිට ඹහච්ඤහ නයමි. ඳසු දජෝදක භ 
මිඹ ගිඹ ඵ භට ශන්නට රළබුණි ෙදුසනය ශසථහ). ඔහු හභහනය 
ඳක දි දුක් වීදම් ක්රිඹහලිඹ ුළන්න් ගභන් නයන ඵ භභ දුටුදමි 
ෙනිරීක්ණඹ). භභ දජෝට දඳෞේගලින ටවනක් හිත නහ ප ඳතක් 
ඹහ ඹහච්ඤහ කිරීභ දනොනඩහ නයදගන ගිදඹමි ෙයදව්දීතහඹ). දිනක් 
විදව්න නහරඹක් ශතයුළය දජෝදක නටයුුළ දනදේදළයි භභ ඇහුම්නන් 
දුන්දනමි. ප්රහදඹෝගින ක්රිඹහන් කීඳඹකින් දජෝට උඳනහය කිරීභට භභ 
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 දික ඳ්  වුදණමි ෙදේඹ කිරීභ). භභ ඔහුට ශුේධ ලිඹවිේර හිත දඳෝ  
පියචක් ඹළවීමි ෙළරකිලිභ් වීභ).  දික  ික කීඳඹ ශතයුළය ක්රීඩහ 
උ් ඹනට භහ භඟ ඹහභට භභ දජෝට ඇයයුම් නදශමි ෙනිදවස 
ටිටීභ). භහ කීඳඹනට ඳසු්  භහ තභ්  දජෝ උදදහ ඹහච්ඤහ නයන 
ඵ ඔහු දළනගන්නහ පිණි භභ ඔහුට ඊ-දම්ේ ඳණිවුඩඹක් ඹළවුදමි 
ෙධධයඹ්  කිරීභ). නයදයදේ ළටී ටින්න දජෝදක න දඹොවුන් දුහ 
පින්ඵ එක් කිඹන භට ඔහුදගන් දුයනථන ඇභුළභක් රළබුණි. ඔහු 
ධධයඹ්  කිරීභට වහ ළනසීභට උ් හව නයමින් භභ ඔහුට 
ඇහුම්නන් දුනිමි. භභ ඔහු දනුදන් ටින්මි ෙදප්රේභඹ දළක්වීභ). ශන් 
ලදඹන් ශඳට එක් ඵයිඵරඹ කිඹවිඹ වළකිදළයි භභ දජෝදගන් ශමි. 
ශහනදේදී ඔහුදක ජීවිතඹට දේසුසවන්දේට ආයහධනහ කිරීභට 
නළභික දළයි ශමි.” 
 
ක්රිසුළසවන්දේ ඔඵදක කිකිඹහ සථහනඹට දගන ඹහභට 
උඳනහරී න්නහ ව  ඟි 
 
x කිකිඹහ නයන ශතයුළයදී “ආගමින” දනොන්න, නමු්  

ක්රිසුළසවන්දේට ඔඵ ුළන්න් ජී්  වීභට  ඩ වක න්න. 
x ශප්රන්න දවෝ ටි්  ක දන්දනක් දනොවී ඇදහිේදේ දනොඩිඹ 

ඔන්න. 
x ශන්ධනහය දරෝනදේ ආදරෝනඹක් න්න. 
x කිකිඹහ සථහනදේ ටින්න ගළටලු ඇ් තහ ව ශඹ උදදහ ඹහච්ඤහ 

කිරීභට  දික ඳ්  න්න. 
x ඹහච්ඤහ  ේලීම් ලිඹහදගන ඳසු ඒ ගළන ඹහච්ඤහ නයන්න. 
x දේනඹන්දක ඳවුේ පින්ඵ විභන්න. 
x නිළයදි ශසථහදව්දී රඵහ දීභ උදදහ ඵයිඵේ ව ඳත්රිනහ 

තඵහගන්න. 
x නෆභ දව්රක් වහ පිටතට දගොස නථහඵව නයන්න. 
x  ටිලින්ත න්න - මීට නහරඹ වහ උ් හවඹ ශලය නයයි. 
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ක්රිඹහලිඹ නළත රනහ ඵරන්න 
 
1. ශඳදක වහ ඔවුන්දක වද්  සදහනම් නයන දර  ේරමින්, 

යහඳහයඹ ෙකිකිඹහ සථහනඹ) ුළශ ශඳ වමුන්නහ ව ශඹ උදදහ 
ඹහච්ඤහ නයන්න. 

2. දදවිඹන්වන්දේ ශන් ශඹදක ජීවිත ුළශ ක්රිඹහ නයන විට 
උන්වන්දේ විෘත නයන්නහ ව දදොයටු ගළන ළරකිලිභ්  
ටින්න්න. 

3. පුේගරඹහට දේඹ නයන පිණි රළදඵන එකිදනන ශසථහ ගළන 
යදව්දී න්න. 

4. ම්ඵන්ධතහඹ ුළශ විලසහඹ දගොඩනඟහ ගළය භ වහ 
ප්රදව්දභන් වහ යදව්දී ප්රිකචහය දක්න්න. භනුයඹන්ට යහඳෘික 
දර දනො දදවිඹන්වන්දේදක ඳයභහයථ උදදහ උන්වන්දේ 
ඳඹහ ඇික ශසථහන් දර ළරකිඹ යුුළඹ. 

 
ටිතහ ඵරන්න: 
 
1. ඔඵ ජී්  න්නහ ව දරෝනඹ ුළශ ඔඵ “ලු ද ව ශදරෝනඹ” වීභ 

උන්වන්දේ ප්රිඹ නයන්දන් දනදේදළයි ශන්න. 
2. ඔඵට භනුයඹන් දඳන්හ ඔඵදක කිකිඹහ සථහනදේ දේඹ වහ 

ළරළසභක් දඳන්න දර දදවිඹන්වන්දේදගන්  ේරන්න.  
3. විෘත ව දදොයටු දනදයහි උන්වන්දේදක යදව්දී ඵ දළනගන්නහ 

පිණි් , විෘත දදොයටු රට ප්රිකචහය දක්න්දන් දනදේදළයි 
උන්වන්දේදක වදත දළනගන්නහ පිණි්  භනුයඹන්දක ජීවිත 
ුළශට දදොයටු විෘත නයන දභන් දිනඳතහ දදවිඹන්වන්දේදගන් 
 ේරහ ටින්න්න. 
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දණඹට විුේධ ටන් කිරීභ 
 

ප්රධහන නුණ: 
 
ශඳදක ළඩඹ ුළන්න් උන්වන්දේට දගෞය කිරීභ ශඳදක එේරඹ 

නයගන්නහ නර දදවිඹන්වන්දේ ශඳදක ශයන බහඹට  
දගෞය නයන දේන. 

 
දරො පුයහ කිකිඹහ සථහන ුළශ කිුළනුන්ට ිකදඵන ප්රධහනභ ශභිදඹෝග 
ලින් එනක් න්දන් දෂිත ක්රිඹහන් ඵහුර ටිදු න විට හයථන 
න්දන් දනදේද ඹන්නඹ. දඵොදවෝ ශසථහරදී දියු ද න්නහ ව 
යටර දෂිත වහ ආචහය ම්ඳන්න දනොන පුේගරඹන් දියු ද වහ 
ආයථින යධනඹ ශ් නයගන්නහ ඵ දඳදන්. ශඳ නිළයදි දේ කිරීභට 
උ් හව නයන විටදී්  ශධධයමිසඨඹන් දෞබහගය්  න ඵ දකින 
විට කිුළනුන් ඳවසුදන් නරකිරීභට ඳ්  විඹ වළකිඹ. ශඳට දම් 
ආනහයදඹන් දළදනන විට ශඳ දභඹ තදින් ටිතට ගත යුුළඹ. එනම් 
දදවිඹන්වන්දේ ටිඹේර දකින ශතය දිගු ගභදන්දී ධයමිසඨඹන්ට 
විඳහන දදන දේන.  
 
x දදවිඹන්වන්දේ ධයමිසඨඹහට විඳහන දදන දේන. උන්වන්දේට 

දගෞය කිරීභ ව උන්වන්දේදක ආඥහ රට කීනු වීභ උදදහ 
ශඳට විඳහන දීභට උන්වන්දේදක චනඹ දඳොදයොන්දු දව්. 1 
දනොක න්ික 9:25; 1 දතදරෝනින 2:19-20; ඹහදනොබ් 1:12 
කිඹන්න. 

x ඹභන ළදග් නභ පින්ඵ දිගු නහලීන ශදවස තඵහගන්න. ශපි 
ශඳදක දේලඹන්ර ශනහගතඹ උදදහ බීජ පුයන්දනමු. ශඳදක 
දුන් වහ මු දපුයන් උුභ නයගන්නහ පිණි ශඳට ශලය 
නයන්දන් කුභන ආනහයදේ යටක් වහ ක්රභඹක්ද? ශඳ ටිදු නයන්නහ ව 
ෆභ දඳෞේගලින වහ යහඳහය ගනුදදනුක්භ ශඳදක දේලදේ මුු  
ආ් මින ඵළයකු ගි දභට එනුළ කිරීභක් ටිදු දයි, නළතදවෝ  ශඩු 
කිරීභක් ටිදු දයි. එකිදනන දේලදේ භසත ආ් මින වහ ආයථින 
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ත් දේ ලක්ිකඹ න්දන් එකිදනන පුේගරඹහදක තීයණර 
එනුළඹ. ශඳදක ජීවිත වහ ක්රිඹහන් ුළන්න් දදවිඹන්වන්දේදක 
යහජයඹ දගොඩනළීමභට ශඳට දිනඳතහ ශසථහ උදහ දව්. 

x දුසටඹන්ට ඊයයහ දනොනයන්න. ශඳ ටහ ටින්න ශධයමිසඨඹන් 
පර්  න විට ඔවුන්දක දියු ද දනන් නහලීන ඵ ශපි දනිමු. 
දුසට භනුයඹන් “විනහල න” නිහ ඔවුන් ඔවුන්දක භහයගර 
හයථන න විට ශඳ නර දනොකික ඹ යුුළ ඵ ගීතහලිඹ 37 ඳයි. 
දුසටඹන් භෘේධි වුද ඔවුන් “දහනහදේටභ විනහල න ඵ” 
ගීතහලිඹ 92:7 ඳයි.  ක්භනින් ඇික වී ඳසු විඹළී ඹන තෘණ 
ඳත්රඹනට දවෝ ේ ඳළශෆන්ඹනට දුසටඹන් භහන නය ඇත. 

 
ශේරස ගළය දම් නහයණඹ 
 
දඵොදවෝ යටර ශේර ඹනු ධදනින චහක ත්රඹක් වහ ටිදු වීභක් දයි. 
ඹභකුට ඹභක් නයගළය භට දවෝ තයඟනහරී වීභට නම් ඔහු දවෝ ඇඹ 
ශේරස දිඹ යුුළ ඵ ප්රටිේධ කිඹභනකි. ඵයිඵරඹ ශේරට විුේධ 
නථහ නයයි. ක්රිසුළසවන්දේදක ශනුගහමිනඹන් දර ශඳදක ටිඹලුභ 
යහඳහය ගනුදදනු රදී ශඳ ශයන විඹ යුුළඹ. ෆභ දදඹක් ුළශභ 
ශුේධහ් භඹහණන්වන්දේ විටින් ශඳ දභදවඹවිඹ යුුළඹ. 
 
ශේරස දීභ වළය දන විනේඳඹක් නළික ශසථහ ිකදබ්ද? ප්රලසනඹට 
පින්ුළු දීභට දඳය ශඳ විවිධ යගදේ ශේරස දෝදිටි නයමු. 
 
ශේරස යග: 
 
ශ) ශහධහයණ ක්රිඹහන් 
 
ඳශමු ළඵවින්භ ශයුක්ිකවගත වහ ශහධහයණ ශේරස දද ඵරමු. 
පුේගරඹන් දදදදදනක් එනභ නහයඹඹක් වහ  ේලුම් නශ ඵ 
ටිතන්න. මින් පුේගරඹකු එභ නහයඹඹ තභහට රඵහගන්නහ පිණි තීයණ 
ගන්නහට යවටින් ශේරක් දදයි. දභඹ ළඵවින්භ ළයදි න ශතය 
ශහධහයණ ක්රිඹහ පින්දතකි.  
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ආ) දභදවඹවීභ  
 
දදනු ඵදරන් රඵහගන්නහ ආනහයදේ ශේරක් ඇත. තීයණඹක් 
ගන්නහ පිණි මුදේ එක් ආනහයඹකින් දවෝ දන්  ආනහයඹකින් 
ශභහන තයජන කිරීභට (blackmail), ඵඹ ගළන්වීභට දවෝ තයජනඹක් 
දර දඹොදහගළය භ ළයදි වහ ශධයමිසඨ දව්. 
 
ඇ) “න්දතෝම්” 
 
භවය නහරරදී ශඳුු ඳළික ඇත. උදහවයණඹක් දර යහඳහයඹක් 
ආයම්බ කිරීභ වහ යහඳහක නදඹක් ටිඹලු ය ිකරට ශනුකර ලිඹවිලි 
කීඳඹක් නිරධහක ඹකුට  දික ඳ්  කිරීභට උ් හව නයයි. ඔහු දවෝ ඇඹ 
ටිඹලු නිළයදි ක්රභදව්දඹන් ශනුගභනඹ නය, නිඹමිත ගහසුළ දගහ, 
නිරධහරීන්දක නහයඹඹ ශන් නයන ුළු ඵරහ ටින්යි. නිරධහරීන් එභ 
ලිඹවිලිරට ඵරඹ ඳළරීදම් ඔවුන්දක නහයඹඹ නයන ුළු යහඳහක නඹහ 
ම්පයණදඹන්භ ඇනහිට, ක්රිඹහ් භන වීභට දනොවළකි වී ටින්යි. ඔහු 
දවෝ ඇඹ නියන්තයදඹන් ඳරීක්හ නයන නමු්  නිරධහක ඹහට සුු  
උ් හවඹකින් එභ නහයඹඹ ම්පයණ කිරීභ නශ වළකි නමු්  ඔහු එභ 
නහයඹඹ ම්පයණ නය නළත. එභ නහයඹඹ ම්පයණ කිරීභ වහ එභ 
පුේගරඹහට මුදේ ශලය ඵ ඳළවළදිලිඹ. කුඩහ යදතෝම් මුදරක් 
ක්රිඹහලිඹ  ක්භන් නයනු ඇත. බක්ිකන්ත යහඳහක නඹහ කුභක් නයනු 
ඇ් ද? 
 
ටිදු දමින් ඳිකන්නහ ව ශයුක්ිකවගත ක්රිඹහලි ඳේධිකඹ දනොනඩහ 
ටිදු න නිහ මුදේ දනොදදන දර භවදයක් තයන නශ වළකිඹ. එභ 
පුේගරඹහ  ටිලින්ත ඵරහ ටිට දභභ ශසථහ ඳහ 
ක්රිසුළසවන්දේ දභන් වීභට්  හක්ෂි දීභට්  දභඹ ශසථහක් 
නයගළය භට උ් හව නශ යුුළඹ. 
 
භනුයඹන් දළනටභ්  නයමින් ටින්ඹ යුුළ දදඹ නයහගළය භ වහ 
“න්දතෝභක්” දීභ ප්රලසනඹක් දනොන්දන් ඹයි ශදනක් ශඹ තයන 
නශ වළකිඹ. ටිඹේරට ඳසු ශධධයමිසඨ ශඹ න්දන් ඔව්හුඹ.  
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දභළනි ශඳුු ශසථහ  තහ ශසීු න ශතය ශඳ ඳරීක්හට රක් 
නයයි.  වත ක්රිඹහලිදේදී භහයග දදදනන් ඕනෆභ භහයගඹන ඹහභ 
දනනකුට හධහයීමනයණඹ නශ වළකිඹ. දභළනි නහරඹන් රදී කුභක් 
නශ යුුළද, නදහ නශ යුුළද වහ දනදේ නශ යුුළද ඹන්න ශඳට දඳන්න 
පිණි ශඳ ශුේධහ් භඹහණන්වන්දේ භත යහඳළිකඹ යුුළඹ. 
 

කිකිඹහදව්දී ධයමිසඨනභ 
 

 න්දිඹහදව් වයිද්රහඵහේහි දගොඩනළඟිලි  දිකිරීදම් යහඳහයඹක් 
ඳ් හදගන ඹන භළක්සදේ නම් පුේගරදඹක් ටින්යි. ශවුුදු 
කීඳඹනට දඳය ඔහු ක්රිසුළ ශනුගහමිනඹකු විඹ. ක්රිසුළසවන්දේ 
දළනගළය භට දඳය  න්දිඹහදව් හභහනය යහඳහය ක්රිඹහක් න ශේරස 
දීදම් වහ ගළය දම් ඔහු දඹදී ටින්දේඹ. ඔහු ඵයිඵරඹ කිඹව විට දනදේ 
දවෝ ඔහුදක භහයග දනස නයගත යුුළ ඹයි ඔහු ඒ් ුළ ග් ද් ඹ. 
 

ඔහු ඹම් ශඹදක යහඳහය රඵහගන්නහ පිණි ඔහු විටින් ඔවුන්ට ශේරස 
දීභ ඒ ශඹට ශලය ව නහරඹක් ඳළමිණිදේඹ. ඔහු දළන් කිුළනුදක් නිහ 
ඔහු තදුයට්  ශේරස දනොදදන ඵ ඔහු ඔවුන්ට ඳළවළදිලි නදශේඹ. 
ඔහුදක සථහයඹ නිහට ඔහුට ඔවුන්දක යහඳහය ශහිමි විඹ.  න් භහ 
වඹනට ඳසු ඔහු විලසහන්ත පුේගරඹකු ව නිහ ඔහුට එභ යහඳහය 
ර න්නහනම් දභන් දදගුණඹක් න්නහ යහඳහය දීභට එභ පුේගරඹන්භ 
නළත ඳළමිණිඹව. 
 

දදවිඹන්වන්දේ ශඳදක ශයන බහඹට ගු නයන දේන 
 

දේසුස ක්රිසුළසවන්දේදක ශනුගහමිනඹන් දර ශඳ උන්වන්දේ 
නිදඹෝජනඹ නශ යුුළ ශතය උන්වන්දේදක ධයමිසඨනභට ශඳ ුළශ 
හඹ කිරීභට  ඩ වළක ඹ යුුළඹ. ඕනෆභ කිුළනු යහඳහක නඹකුට ක්රිඹහට 
නළයවීභට ිකදඵන සුදුසුභ දේ න්දන් ශේරටින් දවෝ ශයන දනොවීදම් 
ප්රිකූ ඳදඹන් ළශකීභඹ. ශඳ උගුරනට වසු වී ඇතළයි ටිදතන ශඳවසු 
ශසථහරට ශඳ මුහුණ දී ටින්න විට එභ ගළටලු ුළන්න් ගභන් 
නයන්දන් දනදේද ඹන්න ගළන ශඳ සහමීන්වන්දේදගන් ප්රඥහ 
 ේලිඹ යුුළඹ. 
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ටිතහ ඵරන්න: 
 
1. ඔඵට ඵරඳෆභක් නශ වළකි ක්දේත්රඹ ුළශ ධයමිසඨනදම් ත් ඹ 

 වශ නළයවීභට ඔඵට නශ වළකි දේ නයන්න. 
2. ඔඵට එඹ මිරක් දගවීභක් වු්  දදවිඹන්වන්දේට දගෞය 

කිරීභට දළන් තීයණඹ නයන්න. 
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ඔඵදක ටවන් වහ 
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විලසහන්ත ගඵඩහනහක ් ඹ 
 

ප්රධහන නුණ: 
 
දදවිඹන්වන්දේදක ළරළසභ න්දන් උන්වන්දේදක යහජයදේ 
ඳයභහයථ උදදහ භනුයඹන් වහ ම්ඳ්  දගොඩනළයවීභ වහ ශඳ 

එකිදනනහට ගඵඩහනහරීන් දර ගකීම් ඳයහ දීභඹ. ශඳ විලසහන්ත 
න විට උන්වන්දේ දනදයහි ශඳදක කීනුනභට උන්වන්දේ 

විඳහන දදනු ඇත. 
 

ගඵඩහනහරී් ඹ කිුළනු ජීවිතදේ ෆභ ඳළිකනඩක්භ ට නයයි. 
දදවිඹන්වන්දේ ටිඹේර භළව නිහ ටිඹේරභ උන්වන්දේට ශයිිකඹ. 
ළඵවින්භ ශඳට කිටික් ශයිික නළික නිහ උන්වන්දේ ශඳට දදන්නහ ව 
දේර ගඵඩහනුන් ශඳ න ශතය උන්වන්දේදක සුළදහි 
නරභනහනුන් දර ක්රිඹහ නයන්දනමු.  
 

ළඵෆ ෙශයහජ) ගඵඩහනහරී් ඹට ඳදනභ ඳඹන්නහ ව උඳභහක් 
දේසුසවන්දේ භදතව් 25:14-29හි ඳන දේන. එභ නථහදව් 
දේනඹන් ුළන්දදනකුට “ඔවුන්දක වළකිඹහන් ශනු” සහමිඹහ ඹම් 
මුදේ ප්රභහණඹක් බහය දදයි. ඔවුන්ට දදනු රළබුහ ව මුදේලින් 
එකිදනන දේනඹහ පරදහයි දතළයි සහමිඹහ භව්  දේ 
ඵරහදඳොදයෝ ුළ විඹ. 
 

ප්රධහන මරධයභඹ: උස වීභට ප්රථභදඹන් විලසහන්ත 
ගඵඩහනහක ් ඹ ටිදු දයි 
 

 වත දක්හ ඇික උඳභහ ශහනදේදී සහමිඹහ ඔහුදක දේනඹන්ට 
ඳළූ  සුළදන් ඔවුන් නය ඇික දේ ඵළලීභ වහ ඔහු නළත 
ඳළමිණිදේඹ. තභ ධනඹ ළඩි නයග්  වහ විලසහන්ත 
ගඵඩහනහක ් ඹ දළූ  ඳශමු ළන්නහට සහමිඹහ “ඹවඳ්  ව විලසහ ව 
දහඹ, ඒ ඹවඳත. සේඳ දේ ගළන නුම විලසහ වදහිඹ, දඵොදවෝ දේ 
දනදයහි නුම ශධිඳික නයමි” ඹයි ඳළසීඹ ෙභදතව් 25:21). 
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දදවිඹන්වන්දේ ශනහගතදේදී ශඳට විලහර දේ ඳයනු රඵන පිණි 
දළන් ශඳ කුඩහ දේරදී විලසහන්ත වීභ උන්වන්දේ 
ඵරහදඳොදයෝ ුළ න දේන. දදවිඹන්වන්දේ ෆභ දනනහටභ 
උන්වන්දේ උදදහ ඹම් දේේ තහනහලින දදන දේන. ශඳ එභ 
දේේ නරභනහනයණඹ නය උන්වන්දේදක ආදඹෝජනඹ දර 
උන්වන්දේ දතට ප්රිකපරඹක් ෙරහබඹක්) දගන ඒභ උන්වන්දේට 
ශලය නයන දේන. 
 
දදවිඹන්වන්දේදක ඳයභහයථ උදදහ ශඳ නරභනහනයණඹ නශ යුුළ 
දේ ලින් භවයක් න්දන්: 
 
දඳෞේගලින භට්ටමින්: ෘ් තීඹ භට්ටමින්: 

දක්තහඹන් වහ වළකිඹහන්  දේදඳොශ වහ දගොඩනළඟිලි 

ම්ඵන්ධතහඹන් ඳහක දබෝගිනඹන් 

නහරඹ දේනඹන් 

ශසථහන් ළඳයුම්නුන් 

ශඳදක නළවීභ මුදේ 

ශඳදක ලරීයඹ  

ශුබහයයචිදේ ඳණිවුඩඹ  

 
දදවිඹන්වන්දේ ශඳ එකිදනනහට දදන්නහ ව ම්ඳ්  බහවිත කිරීභ 
ම්ඵන්ධදඹන් ශඳ එකිදනනහ ගකි යුුළ න්දනමු. උඳභහදව් 
ආදයලඹ න්දන් දදවිඹන්වන්දේ විවිධ පුේගරඹන්ට විවිධ ම්ඳ්  
දදන ශතය ඒ ටිඹලු දදනහ එනභ ප්රිකපරඹ නිඳදවීභ ඵරහදඳොදයෝ ුළ 
දනොන ඵඹ. දදවිඹන්වන්දේ එකිදනන පුේගරඹහට දුන් ම්ඳ්  
රට එන භහන ගඵඩහනහයනභ දළරීභට විලසහන්ත වීභ 
උන්වන්දේ ශදේක්හ නශ දේන. දදවිඹන්වන්දේ දුන් දේ යධනඹ 
නයනු රළඵ බහවිත නශ යුුළඹ. ඔවුන්ට ිකබ දදයින් ළඩිදුයට්  
නිඳදව ශඹ  වශ තරඹනට උස නයනු රළබීඹ. 
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ප්රධහන මරධයභඹ: දදවිඹන්වන්දේ විලසහන්ත බහඹට විඳහන 
දදන දේන 
 
භදතව් 25හි විලසහන්ත ගඵඩහනුන්ට සහමිඹහදගන් රළබු ද 
විඳහනඹ වදේ: 
 
x ප්රලයහ : “ඒ ඹවඳත.” 

x උස වීභ: “දඵොදවෝ දේ දනදයහි නුම ශධිඳික නයමි.” 

x ගළඹුු ම්ඵන්ධතහඹ: “නුදේ සහමිඹහදක රීිකඹට ඇුළේ න්න.” 

 
සහමිඹහ දුන් දේ කිදගන ත්  උඳදව ශඹ දනදයහි ඔහු දඵොදවෝ 
ප්රන්න විඹ. ඔවුන්දක විලසහන්තනභ හචින පින්ගනිමින් ඔහු 
ඔවුන්ට දගෞය නදශේඹ. ඔහු ඔවුන්  වශ ශධිනහරී තරඹන් රට 
උස නදශේඹ. එදභන්භ ම්ඵන්ධතහදඹන් ඔහුට ශය වීභට ඔහු 
ඔවුන්ට  ඩ දුන්දන්ඹ. ශඳ දදවිඹන්වන්දේදක භහිභඹ උදදහ ශඳදක 
ජීවිත වහ ම්ඳ් ර ගඵඩහනහක ් ඹ දයන විට උන්වන්දේ එදේභ 
ශඳටද නයන දේන. 
 
ජීවිතඹ ුළශ යහඳහයඹ/කිකිඹහ ුළශ ගඵඩහනහක ් ඹ ළඩි දියු ද 
නයගළය භ 
 
දදවිඹන්වන්දේ ශඳට දී ඇික දේ ශඳ විලසහන්ත වසුුහ ගළය භ 
ෙනරභනහනයණඹ කිරීභ) ව ළඩි දියු ද නයගළය භ උන්වන්දේ 
ශඳදගන් ඵරහදඳොදයෝ ුළ න දේන. ශඳ උන්වන්දේදක ඳයභහයථ 
භඟ ශඳ දඳශගසහ ගන්නහ විට උන්වන්දේදක නළභළ් ත 
ම්පයණ නයන පිණි උන්වන්දේ ශඳට ලක්ිකඹ වහ වළකිඹහ රඵහ 
දදන දේන. ශඳ විටින් ඳහරනඹ නයන පිණි ශඳදක යහඳහය වහ 
ඒහදේ ම්ඳ්  දදවිඹන්වන්දේ විටින් ශඳට ණඹට දී ඇත. ශඳ භඟ 
ශඳදක යහඳහය ව ෘ් තීන්ර ක්රීඹහනහරී දනොටසනුකු වීභට 
උන්වන්දේ භව්  ආලහදන් ටින්න දේන. 
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උඳභහදව් වන් විලසහන්ත දේනඹන් වහභ සහමිඹහදක මුදේ 
භඟ ළඩ කිරීභ ආයම්බ නදශේඹ. ඔවුන්ට දදන රද දේ යධනඹ වහ 
ළඩි දියු ද නයගළය භට ඔවුන්ට වදිටිඹක් දළනුණි. 
 
ජීවිතදේ වහ යහඳහයදේ ෙනළතදවෝ  ෘ් ිකදේ) ශඳ විශිසට 
ගඵඩහනුන් වීභ ශදේක්හ නයනු රළදබ්. යහඳහක නදඹක් දනොනඩහ 
ඔහුදක දවෝ ඇඹදක යහඳහයඹ ළඩි දියු ද නයයි. යහඳහයදේ දවො 
ගඵඩහනුන් දර ශඳදක ම්ඳ්  ම්ඵන්ධ ශඳ ශඳදගන්භ දභභ 
ප්රලසන ඇටිඹ යුුළඹ: 
 
x දභභ යහඳහයඹ වහ දදවිඹන්වන්දේ භට දී ඇික නළවීභ, 

දයලනඹ ව යහඳහය ළරළසභ ුළශ භභ ක්රිඹහ නයමින් ටින්නහද? 

x දභභ යහඳහයඹ වහ දයලනඹ  දික ඹට දගන ඹහභ වහ නිළයදි 

දේදඳොශ, දගොඩනළඟිලි ව උඳනයණ භට ිකදබ්ද? 

x භට නිළයදි දේනඹන් ටින්නහද? එදභන්භ ඔවුන්ට යහඳහය 

ළරළසභ ක්රිඹහ් භන කිරීභට නුණ, වළකිඹහ ව පුහු ද ිකදබ්ද? 

x භදක යහඳහයඹ ශඳදක ගළ දම්නුන්ට ගු නයනහද? 

x නිඹමිත දව්රහට භදක ිමේඳ්  දගවීභ ව ළඳයුම්නුන්ට දුන් 

දඳොදයොන්දු කිකීභ ගළන භට ඹවඳ්  කීයිකඹක් ිකදඵනහද? 

x භභ නහරදඹන් උඳක භ ප්රදඹෝජන ගන්නහද? 

x භහදක මුදේ ම්ඵන්ධ භභ ප්රඥහන්ත වහ නහයඹක්භද? 

x භහ භඟ ම්ඵන්ධතහදේ ටින්න ශඹ භඟ භදක ඇදහිේදරහි 

ජී්  වීභ ුළශ භභ ක්රිඹහනහරී ව නථහ නයනහද? 

 
ගකීම් හිත යහඳහය ශයිිකනුන් ෆභවිටභ  දික ඹ ගළන ටිතන ශතය 
න ශසථහන් දොඹික. ශඳ න ශභිදඹෝගර මුහුණ දීභට සදහනම් වහ 
න ශසථහ රට යදව්දී පුේගරඹන් විඹ යුුළඹ. 
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දුයර ගඵඩහනහක ් ඹට එදයහි බක්ිකන්ත ගඵඩහනහක ් ඹ 
 
ශවිලසහන්ත දේනඹහ ඔහුදක ම්ඳ්  භඟ ළඩ දනොනයන ශතය 
එභනිහ ඔහුදක සහමිඹහට ඔහු ප්රදඹෝජනඹක් නළික දනදනක් ඵට 
ඳ්  දයි. භදතව් 25හි නථහ දද ඵරන විට දුයර ගඵඩහනුහ 
නිදවට නු ද  දික ඳ්  නයන ශතය ිමදඹන් ජී්  දයි. නිදවට 
නු ද ඹනු යහජනහක ඹ දනොකිරීදම් ප්රිකපරඹකි. දුයර ගඵඩහනහක ් ඹ 
ශරනභ, දුයර ළරසුම් කිරීභ වහ ිමඹ ඹන ආනහයලින් ඳළමිදඩු. 
 
දුයර ගඵඩහනුහ ඔහුට ඳළූ  වළකිඹහන්දගන් කිටික් දනොනශ 
නිහ ඔහුදක සහමිඹහ විටින් ඔහු දළඩි දර ප්රිකක්දේඳ නයනු රළබීඹ. 
ප්රිකපරඹක් දගන එන පිණි දදව වී ළඩ නයනහ දනුට ඔහු 
වළකිඹහන් ශ දභහ කිටි උ් හවඹක් දනොදළරීඹ. ඔහුදක ශරනභ වහ 
ිමඹ පර යහිත ඵ ඇික නදශේඹ. දුයර ගඵඩහනුහ ඹභක් නිඳදවීභට 
ඇදහිේදරන් ශයහජ උ් හවඹක් දළුදව් නම් සහමිඹහදක ප්රිකචහයඹ 
දනස වීභට ිකබුණි. 
 
සහමිඹහ ඹවඳ්  දේනඹන්දක ටිහි නුණ, ප්රදඹෝජන්  බහඹ දවෝ 
ඔවුන්දක ප්රිකපර වහ දනො විලසහන්තනභ නිහ ඔවුන්ට ප්රලයහ 
නයයි. දේ යහජය යහඳහක නඹන් දර ශඳදක  රක්නඹ විඹ යු් ද්  
උන්වන්දේ ශඳට ඳයන්නහ ව ෆභ දදඹනටභ විලසහන්තනභ, 
පරදහයි ගඵඩහනහරී් ඹ ුළන්න් උන්වන්දේට දගෞය කිරීභඹ. ශඳදක 
වළකිඹහන්ට ශනු දදවිඹන්වන්දේදක ආ් භඹහණන්දක උඳනහයඹ 
ඇුළ ශඳ භනුයඹන් වහ දේේ දවොඳින් වළටියවිඹ යුුළඹ. 
 
ටිතහ ඵරන්න: 
 
1. ඔඵභ ගඵඩහනුදක් වීභට දදවිඹන්වන්දේ රඵහ දදන්නහ 

ව ම්ඳ්  දභොනහදළයි ඹහච්ඤහ නය උන්වන්දේදගන් විභන්න. 
2. ඔඵට ඳයහ දී ඇික ෆභ ම්ඳතක්භ ඔඵ දභදවඹන විට ඔඵට 

භඟදඳන්වීභ වහ ඔඵ ශුේධහ් භඹහණන්වන්දේට  ඩ වක නහද 
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කිඹහ ඵරන පිණි ඔඵදකභ දඳෞේගලින වහ යහඳහය නහයඹඹන් 
ඳරීක්හ නයන්න. 

3. දදවිඹන්වන්දේ උන්වන්දේදක ප්රලයහදන්, උස කිරීදභන් 
ව නුණහදන් ඔඵට විඳහන දදන ඵ දළනදගන, ටිඹේදේදී වහ 
දේ යහජයදේ ඳයභහයථ උදදහ විලසහන්ත වීභට ඔඵභ නළඳ 
දන්න. 
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මුදේ නරභනහනයණඹ කිරීභ 
 

ප්රධහන නුණ: 
 

මුදේ දභරභක් දභන්භ ගඵඩහනහරී් දේ ඳරීක්ණඹකි. 
 
හිදතෝඳදේල 13:7 “කිටි්  නළික නුමු්  සුළනහයඹන් දභන් 
දඳන්න්දනෝ ටින්ික; දඵොදවෝ ම්ඳ්  ඇික නුමු්  දින්ඳුන් දභන් 
දඳන්න්දනෝද ටින්ික.” 
 

භදතව් 6:24 “සහමිුන් දදදදදනකුට දේඹ නයන්ට කිටිදකුට 
නුපුු න. භක්නිහද ඔහු එක්දනදනකුට ධයවී ශනික් ශඹට ප්රිඹ 
න්දන්ඹ; දනොදවෝ  එක්දනදනකුට ඇලුම්වී ශනික් ශඹ දවශහ 
දකින්දන්ඹ. දදවිඹන්වන්දේට ව සුළට්  දේඹ නයන්ට 
නුමරහට නුපුු න.” 
 

මුදේ වහ සුළ වළටිය වීභ භඟ ගනුදදනු නයන්නහ ව ඳද 2,300නට 
ඩහ ඵයිඵරදේ ඇත. දදවිඹන්වන්දේදක දනඟට ආශීයහද කිරීභට 
උන්වන්දේට ශලය නයන දේන. දදවිඹන්වන්දේ උන්වන්දේදක 
දුන්ට දගන එන්නහ ව ධනඹ ද්රයභඹ ආනහයදඹන් ෙමුදේ) ඳභණක් 
දනොන ශතය ප්රඥහ, චක තඹ වහ  දික  ඳයම්ඳයහන්ටද දහඹහද නශ වළකි 
වළකිඹහන් ළනි ආ් මින ආශීයහද ශනහයදඹන්ද දව්. භව්  දර 
ද්රයභඹ ධනඹ ඇික දඵොදවෝ භනුයඹන් ආ් මින ඵයදනොදරෝ  වී 
ඇත. 
 

මුදේ ඹවඳත උදදහ බහවිත නශ වළකි දභරභක් දර ශඳ දළකිඹ 
යුුළඹ. ශලයතහඹන් පුයහගළය භට මුදේ ශලයඹ. එභනිහ 
යහඳහයදඹන් රහබඹක්  ඳයීභ ඹවඳ් ඹ. රහබඹක් ඹනු යර ඹම් 
බහඩුඩඹක් දවෝ දේඹක් ළඳයීභට ඹන ළඵෆ විඹදභට ඩහ ළඩි 
මුදරක් එභ බහඩුඩඹ දවෝ දේඹ දනුදන් රඵහගළය භඹ. රහබඹ 
යහඳහයඹක් ළඩි දියු ද කිරීභට ව ශදනක් ශඹට ආශීයහදඹක් වීභ 
වහ බහවිත නශ වළකිඹ. 
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මුදේ ශ් නයගළය භ භඟ දඵොදවෝවිට චක තඹ ඳරීක්හ කිරීභක් 
දගදනයි. භනුයඹන්දක ටිඹලුභ ගළටලු මුදේ විටින් විනු ඇතළයි 
ඔව්හු නිතයභ ටිතික. දඵොදවෝ භනුයදඹෝ මුදේ දභරභක් දර 
බහවිත නයනහ දනුට මුදේ භඟින් දඳොරමනු රළඵ, මුදේරට 
දේඹ කිරීභ ආයම්බ නයික. දභඹ දඳෞේගලින, ම්ඵන්ධතහ ව 
යහඳහක න ගළටලු ඇික නයයි. දදවිඹන්වන්දේදක පුුඹන් වහ සරීන් 
මුදේ දඹෝගය දර ඳහරනඹ කිරීභට්  නිළයදි එහි බහයනහක ් ඹ 
දළරීභට්  වළකිඹහ ඇික චක ත වීභ උන්වන්දේට ශලය නයන දේන. 
ත්  ආනහයඹකින් ඳන්දන් නම් ද්රයහදඹ ප්රිකක්දේඳ නයන 
ශතයභ ශඳ භෘේධිඹ ළශගත යුුළඹ. 
 
මරයභඹ ෙමුදේභඹ) ගඵඩහනහරී් දේ මරධයභ: 
 
1. දදවිඹන්වන්දේ ඳභණක්භ ධනදේ ප්රබඹ න දේන. 
 
ේවීතීඹ නථහ 8:18 “නුදේ දදවි ව සහමීන්වන්දේ ටිහිනයන්න, 
භක්නිහද නුදේ පිඹුන්ට දිවුශ තභන්දක ගිවිසුභ ශද ිකදඵන්නහක් 
දභන්  සට නයන පිණි නුමට ම්ඳ්  රඵහගළය භට පුු න්නභ 
දදන්දන් උන්වන්දේඹ.” 
 
ශඳට ඇ් තහ ව ටිඹේර වහ ශඳ නවුද ඹන ටිඹේර දදවිඹන් 
වන්දේදගන් න ඵ ශඳ ද් ුම්ගත යුුළඹ. උන්වන්දේදක 
උඳනහයදඹන් දතොය ශඳට කිටික් නශ දනොවළකිඹ. ඔඵ  ටු නයන්නහ 
ව දේේ ුළශ ආඩම්ඵය දනොන්න. ජඹ්රවණ වහ ආශීයහද ර ටිඹලු 
භහිභඹ ව දගෞයඹ දදවිඹන්වන්දේට දීභට  ක්භන් න්න. 

 
2. දදවිඹන්වන්දේදක යහජයඹ ශඳදක මලින සථහනඹ නළතදවෝ  

ප්රමුඛසථහනඹ ගත යුුළඹ. 
 
භදතව් 6:33 “නුමු්  ඳශමුදනොට උන්වන්දේදක යහජයඹද 
උන්වන්දේදක ධයමිසඨනභද දොඹන්න; දම් ටිඹේර්  නුමරහට 
දදනු රඵන්දන්ඹ.” 
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ශඳ දේ යහජයදේ ටිත ඇික ටින්න විට  ිකක  ටිඹේර නිළයදි 
ශධහනඹට ව දෘසන්දනෝණඹට ෙදළක්භට) ඳළමිදඩු. දදවිඹන්වන්දේ 
ශඳදක ශලයතහඹන් දන්නහ දේන. උන්වන්දේ ව ප්රමුඛ් ඹ දිඹ 
යුුළ උන්වන්දේදක නහයණහ ශඳට දඳයටුදන් තඵන විට එභ 
ශලයතහඹන් ළඳයීභට ව ශලය ප්රභහණඹ  ක්භහ දීභට ඳහ 
උන්වන්දේ දඳොදයොන්දු න දේන. 

 
3. දදවිඹන්වන්දේට ශයිික දේ ශඳ උන්වන්දේට දිඹ යුුළඹ. 
 
භරහකි 3:10 “භහදක ගෘවදඹහි දබෝජන ිකදඵන පිණි නුමරහ ගඵඩහ 
දගට ඔුළ ටිඹේර දගනවු් , භහ විටින් ශවදේ නවුු  ඇය  ඩම් භදිදන 
තයම් නුමරහට ආශීයහදඹක් ගුුහ දදන්දන් නළේද කිඹහ එයින් භහ 
දෝදිටි නය ඵරන්නළයි දේනහර සහමීන්වන්දේ කිඹන දේන.” 
 
දඵොදවෝ භනුයඹන් දීභට දනොවළකි තයම් ඔව්හු දුේඳ්  ඹයි ටිතික. 
දළනටභ්  දදවිඹන්වන්දේට ශයිික දේ නළත උන්වන්දේට දීභ 
ය ිකගුනනභ දනො දදවිඹන්වන්දේ දනදයහි ශඳදක නළඳවීදම් වහ 
සතූික පයන බහදේ යදක්තඹකි. ශුේධ ලිඹවිේදරහි 
දදවිඹන්වන්දේ “උන්වන්දේ ඳරීක්හ නය ඵරන්න” ඹයි ශඳට 
ශභිදඹෝග නයන්නහ ව එනභ සථහනඹ න්දන් දීදම් ශයලඹයි. ඔඵදක 
ළඩි වීම්ර ප්රථභ පරඹන් දදවිඹන්වන්දේට දීභට ඔඵ විලසහන්ත 
විඹ යුුළඹ. දදවිඹන්වන්දේදක සබහඹ දීභ න ශතය ශඳ 
උන්වන්දේ ඕනෆනමින් ශනුගභනඹ නය දදන්නහ ව ශඹ විඹ යුුළඹ. 

 
4. ශසළන්න දනළීභට නම් ශඳ බීජ ළපික ඹ යුුළඹ. 
 
2 දනොක න්ික 9:10-11 “ ිකය පුයන්නහට බීජද නෆභට දයොන්ද ඳඹහ 
දදන්නහ ව තළනන්වන්දේ නුමරහට ළපිරීභ පිණි බීජ ඳඹහ දී, 
ළඩදනොට, නුමරහදක ධයමිසඨනදම් පර යධනඹ නයන දේන. දභදේ 
නුමරහ ටිඹලු තයහගන්තනභට ටිඹලු ආනහයදඹන් දඳොදවෝ  
න්නහුඹ, එඹ ශඳ නයණදනොටදගන දදවිඹන්වන්දේට සුළික 
උඳදන්දන්ඹ.” 
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බීජ ළපිරීදම් වහ ශසළන්න දනළීදම් නයහඹන් විලසවීඹ න ශතය එඹ 
නෘෂිනයභඹට ඳභණක් දනො යහඳහක න ම්ඵන්ධතහඹන් ව 
මුදේරටද ශදහශ දව්. ශඳ දේඹක් ළඳයීදම් ක්රිඹහක් දවෝ මුදේ 
දීභනහක් සහමීන්වන්දේට නයන්නහක් දභන් නශ විට එඹ 
දදවිඹන්වන්දේදක භහිභඹ උදදහ ශසළන්නක් උඳදන ඵ ශඳ 
ඇදහිේදරන් ශදේක්හ නශ යුුළඹ. 

 
දදවිඹන්වන්දේ එක්තයහ පුේගරඹකුට එනම් පුයන්නකුට බීජ රඵහ 
දුන් ඵ දභභ ඳදඹ ඳළවළදිලිභ ඳයි. පර දළරීභට නම් බීජ ඳළශ නශ 
යුුළඹ. ශඳ ළඩිදඹන් බීජ පුයන විට දදවිඹන්වන්දේ ළඩිදඹන් බීජ 
ඳඹන දේන. “ෆභ ශසථහනදීභ නියදරෝභී” ත් ඹන ටිටීභ වහ 
ශඳ ශලය තයම් බීජ ඇික ටිටීභ දදවිඹන්වන්දේට ශලය නයන 
දේන. එභ සථහනඹට ශඟහ වීභ වහ ඇික එනභ භහයගඹ න්දන් ශඳට 
දළන් ඇික දදයින් බීජ ළපිරීභට ආයම්බ කිරීභඹ. 

 
5. ශඳ  ිකක  නය ශනහගතඹ උදදහ ආදඹෝජනඹ නශ යුුළඹ. 
 
හිදතෝඳදේල 21:20 “ශනයඝ සුළද දතේද ප්රඥහන්තඹහදක 
නිදහි ඇත; එදව්  ශඥහනඹහ ඒහ ගිර දභයි.” 
 
ශඳ සහමීන්වන්දේට දුන් ඳසු ශඳ ශඛඩුඩ මුදේ  ිකක  නශ යුුළඹ. 
ශනහගතඹ වහ මුදේ  ිකක  නය තළබීභ දයදයශී ව ප්රඥහන්ත 
ක්රිඹහකි. ශභතය මුදේ  ිකක  නය ිකබීභ දඳෞේගලින විනඹහනුකර 
ක්රිඹහක් න ශතය ටිද්  භහදනඹ ඇික නයයි. ටිඹේර විඹදම් නය 
දීභට දවෝ  ිකක  කිරීභට කිටික් නළික ටිටීභ ඳවසුඹ. දයදයශී 
භනුයදඹෝ ඳශමු දදවිඹන්වන්දේට දී  න්ඳසු තභන් උදදහ විඹදම් 
නයයි ෙනළතදවෝ   ිකක  නයයි). ඊටඳසු  ිකක  න ප්රභහණදඹන් ජී්  
වීභ වහ ඔවුන් ශඹ-ළඹක් නියභහණඹ නයික ෙදඳෞේගලින ශඹළඹක් 
වහ නිදසුනක් පිණි ශඹළඹක් හදන්දන් දනදේද ඹන ඳක ච්දේදඹ 
ඵරන්න). 
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x දදවිඹන්වන්දේට දදන්න ෙදදඹන් දනොට). 

x ඔඵටභ දගන්න ෙ ිකක  කිරීම්). 

x  ිකක  මුදලින් ජී්  න්න. 

 
6. ශඳ ණඹලින් ප්රදව්ම් විඹ යුුළඹ. 
 
හිදතෝඳදේල 22:7 “සුළනහයඹහ දින්ඳුන් දනදයහි ආඩුඩු නයන්දන්ඹ, 
ණඹගන්නහ ණඹ දදන්නහට දභදවනුදක්ඹ.” 
 
වළකි ෆභවිටභ ශඳ ණඹලින්  ්  ටින්ඹ යුුළඹ. මුදේ ණඹට 
ගළය දභන් ණඹට දුන් පුේගරඹහට ශඳ ඹට්  නයන ශතය දඳොන්ඹ නිහ 
නහරඹ්  භඟ විලහර විඹදභක් ඵරව් නහයදඹන් ඇික නයයි. දඵොදවෝ 
භනුයදඹෝ ණඹ වීභට වසුන ශතය නියදරෝභී වීභ වහ තභන්දකභ 
මුදේ බහවිත කිරීභට දනොවළකි දික. ශඳ මුදේ ණඹට ගන්නහ ෆභවිටභ 
ශඳට ශභතය දගවීභට ටිදු නු ඇත. 

 
7. ශඳ ෆහීභට ඳ්  වීභට ෙතෘේිකභ්  වීභට)  දගනගත යුුළඹ. 
 
දවදබ්රව් 13:5 “නුමරහට ඇික දදයින් ුළටු වී, සුළ තෘසණහදන් 
දතොය ටින්න්න. භක්නිහද: භභ කිටිදේ්  නුදමන් ශවක් දනොඹමි, 
කිටි ශන්දභකින්්  නුම ශ්  දනොවක මියි උන්වන්දේභ කිඹහ ිකදබ්.” 
 
ශඳට ඇික දදයින් ෆහීභට ඳ්  න්න ඹයි ඵයිඵරඹ ශඳට ඳයි. 
දන්  චනලින් ඳන්දන් නම් ෆභවිටභ ත ත්  ශලය වීභට 
ඩහ දළනටභ්  දී ඇික දදඹට සතූිකන්ත න්න. ශන්දතෝඹ දභදේ 
ඳයි: “එඹ කිටිවිදටන ෆදවන්දන් නළත.” දදවිඹන්වන්දේදක 
ආයථිනදේ ඇතළයි කීභට ඩහ දදඹක් ඇත. දදවිඹන්වන්දේ ලුහුඵළ 
ඹනහට ඩහ දඵොදවෝ භනුයඹන් මුදේ ඳසුඳ වමහ ඹන නිහ ඔව්හු 
තභන්දක ජීවිතරට ශනලය දව්දනහක් දගන්හ ගනිික. 
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ධනඹ දනදයහි දෘසන්දනෝණ ුළනක්: 
 

 දුේඳ්  
දෘසන්දනෝණඹ 

ආ් භහයථනහමී 
දෘසන්දනෝණඹ 

ගඵඩහනහරී් දේ 
දසන්දනෝණඹ 

ධනඹ නපුයඹ. ශයිිකහටිනභකි. ගකීභකි. 
භභ ළඩ 
නයන්දන්  

මලින ශලයතහ 
පුයහගළය භට 
ඳභණි. 

ධන්  වීභටඹ. දදවිඹන්වන්දේ 
භහිභඹට ඳ්  
කිරීභටඹ. 

බක්ිකභ්  
භනුයදඹෝ 

දුේඳ් ඹ. ධන් ඹ. විලසහන්තඹ. 

ශබක්ිකන 
භනුයදඹෝ 

ධන් ඹ. දුේඳ් ඹ. ශවිලසහන්තඹ. 

භභ දදන්දන්  භභ දිඹ යුුළ නිහඹ. රඵහගන්නහ 
පිණිඹ. 

භභ 
දදවිඹන්වන්දේට 
දප්රේභ නයන නිහඹ. 

භභ විඹදම් 
නයන්දන්  

දදවිඹන්වන්දේට 
සතූික න්ත වීභක් 
දනොභළිකඹ. 

දනොළරකිලිභ්  
දර ව 
ඳහක දබෝජනඹ 
වහඹ. 

ඹහච්ඤහදන් වහ 
ගකීම් හිතඹ. 

 
ටිතහ ඵරන්න: 
 
1. එකිදනන මුදේ නයහඹන් පින්ඳළදීභට ඔඵට උඳනහය නයන්න ඹයි 

දදවිඹන්වන්දේදගන්  ේරහ ටින්න්න. 
2. සහමීන්වන්දේ  දික දේ ඔඵදක මුදේ ම්ඳ්  පින්ඵ ඔඵ දවො 

ගඵඩහනුදක් වී ටින්නහද? 
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ශඹළඹක් නියභහණඹ නයන්දන් දනදේද? 
 

ප්රධහන නුණ: 
 

ශඹළඹක් ඹනු ශඳදක ආදහඹභ ේ නභ) ඇුළශත ජී්  වීභට්  
මරයභඹ ඵළඳුම් ශක්හ ගනිමින් ශඳ ඹවඳ්  ගඵඩහනුන් ව දේ 

යහජයදේ ආශීයහදඹක් වීභ වහ ළනසු ද ලිඛිත ළරළසභකි. 
 
ශඳට දී ඇික ෆභ දදඹක් දනදයහිභ ඹවඳ්  ගඵඩහනුන් වීභ ව 
නරභනහනයණඹ නයන්නන් වීභට ශඳ නළහ ඇික ඵළවින් ශඹළඹක් 
ළනසීභ කිුළනුන්ට දඵොදවෝ ළදග්  දව්. ජීවිතදේ ශඳට දී ඇික ටිඹලු 
දේභ දදවිඹන්වන්දේදක තයහගඹකි: ශඳට කිටික් ශයිික නළත. 
ගඵඩහනහරී් දේ දනොටක් න්දන් දදවිඹන්වන්දේ ශඳට ඳයහ 
ඇික මුදේ ගළන ශඳ ගඵරහගත යුුළ ඵඹ. මීට සතූික පයන 
සහමීන්වන්දේට නළත දීභ ඇුළශ් ඹ.  
 
ශඳදක ඹ දවෝ ශඳදක ආදහඹභ කුභක් වු්  ගඵඩහනහරී් දේ 
මරධයභ ව ශදහශ වීම් ශඳ ටිඹලු දදනහටභ ශදහශ දව්. ම්ඳ්  
නරභනහනයණඹ කිරීභ පින්ඵ දේසුසවන්දේ ළරකිලිභ්  න 
දේන. දඹොවන් 6හි ඳන්දවනට නන්නට දීදභන් ඳසු කිටික් නහසික 
දනොන පිණි  ිකක  නළඵලි එනුළ නයගන්නහ දභන් දේසුසවන්දේ 
ඳළස දේන. වළකි දවොභ ගඵඩහනුන් න පිණි ශඳ ශඹළඹක් 
ශනු වළඩගළසීභට ව ජී්  වීභට  දගනගත යුුළඹ.  
 
ශඳ ඳහඳඹට දවෝ භනුයඹන්ට වලුන් වීභ දදවිඹන්වන්දේට ශලය 
දනොන නිහද ශඹළඹක් නහ ගළය භ කිුළනුන්ට ළදග්  දව්. ශඳට 
දළක ඹ වළකි ප්රභහණඹට ඩහ ණඹ ළඩි න විට එඹ ශඳ වේනභනට 
ගනියි. ශඳට නශ වළකි වහ දනොවළකි දේ දඳන්මින් ශඹළඹට දභඹ 
ළශළක්විඹ වළකිඹ. ප්රදව්මින් ළරසුම් නශ ශඹළඹක් ශඳදක 
ිමේඳ් රට දනොඳභණ දගවීභට ිකදඵනහද වහ ිමේඳ්  දගවිඹ යුුළ 
දිනඹ ශඳට නලින්භ දළනගළය භට රසයි. සහමීන්වන්දේට නළත 
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දීභට, නිඹමිත දව්රහට ශඳදක ිමේඳ්  දගවීභට, දගවීම් ප්රභහද වීභ 
ළශළක්වීභට වහ මරය ප්රමුඛතහ තඵහගළය භට දභඹ ශඳට  ඩ රහ 
දදයි. 
 
ශඹළඹන මලින නහයණහ 
 
ශඹළඹ ඹනු ඹම් පුේගරදඹක් උඳඹන්නහ ව ප්රභහණඹ ෙආදහඹභ) වහ 
විඹදම් නයන්නහ ව ප්රභහණඹ ෙවිඹදම්) භත ඳදනම් ව විඹදම් කිරීදම් 
ළරළසභකි. ශඳදක භහටින ආදහඹභ වහ විඹදම් ද් ුම්ගළය භ ුළන්න් 
ශඳදක මුදේ ඩහ පරදහයි දර ඳහරනඹ කිරීභට ශඳට වළකි නු ඇත. 
ශඹළඹක් ළනසීභ ඹනු ශඳදක විඹදම් ශඳදක ආදහඹම් රට භහන 
දවෝ ඊට ශඩුදන් විඹදම් කිරීභට ළරසුම් නයන්නහ ව ක්රිඹහලිඹ දව්. 
 
ශඹළඹක්... 
 
x මුදේ ඳළමිදණන්දන් දනොතළනින්ද ව එභ මුදේ ඹන්දන් 

දනොතළනටද ඹන්න දළකීභට උඳනහය නයයි. 
x මුදේ පින්ඵ ඳවුර භඟ නථහඵව කිරීභට උඳනහය නයයි. 
x එේරඹන් තඵහගළය භට ව ඒහ  ටු නයගළය භට උඳනහය නයයි. 
x මුදේ පින්ඵ තීයණගළය භ වහ උඳනහය කිරීභට ලිඛිත ළරළසභක් 

රඵහ දදයි.  
x දීභට,  ිකක  කිරීභට, විඹදම් කිරීභට දවෝ ආදඹෝජනඹ කිරීභට 

රළදඵන ශසථහලින් ප්රදඹෝජන ගළය භට උඳනහය නයයි. 
 
ශඹළඹක්... 
 
x ක්ණින ආයථින ගළටලු ටිඹේර නියහනයණඹ දනොනයයි. 
x ශනුගභනඹ දනොනයන විට  න් ප්රදඹෝජනඹක් නළත. 
x ටිඹලු තීයණ ගළය භකින්භ  ්  දනොනයයි. 
x එඹ විටින්භ භඵය නය දනොගය . 
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ශඹළඹක් ළනසීදම් ක්රිඹහලිඹ 
 
ම්පයණ දඳෞේගලින ශඹළඹක් ළනසීදම් ක්රිඹහලිඹට හභහනයදඹන් 
ඳවත දළක්දන පිඹය ශලය නයයි. ශඹළඹක් ළනසීභ ෆභවිටභ 
දනනකුදක වනහක ඹ/වනුහ භඟ ටිදු නශ යුුළඹ ෙවිහවන නම්). 
 
1. යතභහනදේ මුදේ විඹදම් නයන ආනහයඹ ලිඹන්න. 
 
ශඹළඹක් නියභහණඹ කිරීදම් ඳශමු පිඹය න්දන් ශඳ භහටින මුදේ 
විඹදම් නයන ආනහයඹ දළනගළය භඹ. උඳ්රන්ථදඹහි දක්හ ඇික ආදයල 
ශඹළඹ භඟදඳන්වීභක් දර දගන, ශඹළඹ දේඛණඹක් නහ දම් 
භහඹ ුළශ විඹදම් නයන්නහ ව මුදේ ප්රභහණ ශදහශ දනොටදේ වන් 
නයන්න. වළකිනම් එභ ක්රිඹහභ දන දනොශඹන නලින් භහඹ උදදහද 
නයන්න. 

 
2. යතභහනදේ මුදේ විඹදම් නයනු රඵන්දන් දනදේද ඹන්න ගළන 

ඇගයීභක් නයන්න. 
 
ඳසුගිඹ භහ දදන වහ ශඹළඹ දේඛන දගන එකිදනන නහඩුඩ දද 
ඵරමින් දභභ ප්රභහණ හභහනය ලදඹන් නිළයදි විඹදම් කිරීදම් පුුදු 
හිත චිත්රඹක් දළයි ඵරන්න.  න්ඳසු එකිදනන විඹදම් නහඩුඩදේ 
ප්රභහණ දද ඵරමින් ඊට ශඩුදන් විඹදම් නයමින් එභ පුුදු ළඩි දියු ද 
නශ වළකි දළයි ඵරන්න. 

 
3. මුදේ විඹදම් නශ යු් ද්  දනදේදළයි ඹන්න ගළන  රක්න වහ 

භහයදගෝඳදේල හදහගන්න.  ිකක  කිරීම් වහ විලහර මිරට ගළය ම් 
ඇුළශ්  දිගුනහලීන ආයථින එේරඹන් නහ ගන්න. 

 
ශලය දේ, ශලයතහ ව  රක්නඹන් පින්ඵ ශඳදක 
වනහක ඹන්/වනුන් භඟ ශයන වහ විෘත හනච්ඡහ නයන්දන් 
දනදේදළයි ශඳ  දගනගත යුුළඹ. සහමිපුුඹහ වහ බහයඹහ එන 
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නඩුඩහඹභක් ඵ්  ළරළසභක් පින්ඵ එනඟතහඹක් ිකිමඹ යුුළ ඵ්  
භතන තඵහගන්න. විඹදම් කිරීදම් පුුදු වහ ශයමු ද පින්ඵ ශයන 
හනච්ඡහ නයන්න. 

 
4. භහයග නියදේල ුළශ ටින්නහද වහ ශයමු ද ශඟහ නයගන්දන්දළයි 

විකන නයගළය භට විඹදම් ලිඹන්න, එදේභ එඹ විභහ ඵළලීභ 
නයන්න. 

 
උඳ්රන්ථදේ ආදයල ශඹළඹ භහයදගෝඳදේලඹක් දර බහවිත නයමින් 
 දික  භහඹ වහ ශඹළඹ දේඛනඹක් හදන්න. දභභ භහදේ විඹදම් 
කිරීභට නිඹමිත ප්රභහණ “භහටින ශඹළඹ” තීුදව් පුයන්න. එභ විඹදම් 
ආදහඹභට භහන ඵට දවෝ ශඩු ඵට විකන න්න. භහඹ පුයහ විඹදම් 
ව මුදේ “ළඵෆ භහටින විඹදම්” තීුදව් පුයන්න. ශඹළඹට ඩහ 
ළඩිදඹන් විඹදම් වුද විඹදම් න ෆභ ුපිඹරක්භ ලිඹන්න. 

 
5. ශඹළඹට යදලෝධන එක් නයන්න. 
 
භහඹ ශහනදේ ටිඹලුභ තීු එනුළ නයන්න. විඹදම් ව ප්රභහණඹ, 
 ඳය ප්රභහණඹට ඩහ ශඩු නම් ශඹළදේ ශයමුණ  ටු වී ඇත. එදේ 
නළ් නම් ඊශඟ භහඹ වහ ශලය යදලෝධන ටිදු නයන්න. විඹදම් 
කිරීදම් පුුදු දනස වීභනට රක් විඹ යුුළඹ.  
 
දඳෞේගලින ශඹළඹක් පිහිටුවීභ 
 
දඳෞේගලින භහටින ශඹළඹක් ගළන ඵළලීභට ඳවත දතොයුළු වහ 
උඳ්රන්ථදේ ඇික දඳෞේගලින ශඹළඹ හයතහ ටවන බහවිත නශ 
වළකිඹ.  
 
1. ආදහඹභ භඟ ආයම්බ නයන්න: නිදේ එකිදනන පුේගරඹහදක 

භහටින නිට දගන එන ළටුඳ ගණනඹ නය එඹ කිකිඹහ/කුලී 
දේන්දේ ලිඹන්න. 
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2. සථහය ෙසථීය) භහටින විඹදම්ර රළයිසුළක් හදන්න. 
හභහනයදඹන් ෆභ භහඹනභ එනභ ප්රභහණදේ විඹදම් සථහය 
විඹදම් දව්. එකිදනන ප්රභහණ නිළයදි දේන්දේ ලිඹන්න. ශිකදයන 
නහඩුඩ එනුළ නශ වළකිඹ. 

3. භහටින දනස විඹ වළකි විඹදම් ලිඹන්න. දනස විඹ වළකි විඹදම් 
භහදඹන් භහඹට දනස න නමු්  ඒහ සථහය ෙසථීය) විඹදම් 
රට ඩහ ඳවසුදන් ඳහරනඹ නශ වළකිඹ. එකිදනන ප්රභහණ 
නිළයදි දේන්දේ ලිඹන්න. ශිකදයන නහඩුඩ එනුළ නශ වළන. 

4.  ිකක  කිරීම් ඇුළශ්  කිරීභ ළදග් ඹ. එකිදනන භහදේ නිඹමිත 
ප්රභහණඹක්  ිකක  කිරීභට නටයුුළ නයන්න. එදේ දනොවුණදවෝ  
දනස විඹ වළකි විඹදම් භත ළඩිපුය විඹදම් නය  ිකක  කිරීම් 
දනොරනහ වළරීභ ඳවසු දව්. මුදේ වදිටිඹනදී  ිකක  කිරීම් 
ප්රදඹෝජනඹට ගත වළකි නමු්  එදේ නළ් නම් එඹට ශත 
දනොගන්න. දභහි එේරඹ විඹ යු් ද්  භහ ුළනනට භහන 
ළටුඳක් වදිටි ශයමුදරක් දර තඵහගළය භඹ. විලහර මිරදී ගළය ම්, 
නිහඩු වහ ශදනකු්  ශලයතහ වහද මුදේ  ිකක  නශ යුුළඹ. 
එකිදනන මුදේ ප්රභහණ නිළයදි දේන්දේ ලිඹන්න. ශිකදයන 
නහඩුඩ එනුළ නශ වළකිඹ. 

 
ශදනක් ශඹළඹ මරධයභ 
 
1. ෆභ භහඹනභ ශඹළඹ ඳරීක්හ නයන්න. ඹවඳ්  ගඵඩහනුන් 

වීභ වහ්  ශඳදක ශඹළඹ පරදහයි වීභ වහ්  ඒහ ෆභ භනභ 
බහවිත කිරීභ වහ භඵය කිරීභ නශ යුුළඹ. 

2.  දගය දම් චක්රඹ පින්ගන්න. ශඹළඹක් භඟ ජී්  වීභ 
ශධයහඳනඹක් න ශතය දවොඳින් ශධයඹනඹ කිරීභට නහරඹ ගත නු 
ඇත. 

3. ශඹළඹ ඇසතදම්න්ුළ ළයදී ඹහභට ව ඒ ශසථහට ශනු ක්රිඹහ 
කිරීභට්  සදහනම් න්න. ශඹළඹක් ෆදීභට දභඹ ළදග්  ය ිකඹකි: 
ශඹළදඹන් දඳන්නුම් නයන දේ “දවොභ ශනුභහන කිරීම්” න 
ශතය ඊට ඩහ දදඹක් එහි නළික ඵ දළන ටිටීභඹ. 
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4. ශඩුදන් තක්දේු  කිරීදම් යද. ශඹළඹක් හදන විට විඹදම් 
ළඩිදඹන් වන් කිරීභ ව ශදේක්ෂිත ආදහඹභ ශඩුදන් වන් 
කිරීභ ප්රඥහදගෝචය දව්.  

5. ඵරහදඳොදයෝ ුළ දනොව දේ වහ සදහනම් න්න. ඵරහදඳොදයෝ ුළ 
දනොව දවෝ ශහභහනය විඹදම් වහ නිදසුන් කීඳඹක්: හවනඹ 
ශලු්  ළඩිඹහ කිරීම්, ධදය විඹදම්, විහව උ් , වදිටි ගභන්, 
නළඩු ද උඳනයණ වහ විහව වහ දුන් ළනි ජීවිතදේ දනස වීම්. 
සුදුසු ළරසුම් කිරීභක් භඟ ඵරහදඳොදයෝ ුළ දනොන විඹදම් 
නරභනහනයණඹ නයගත වළන. 

6. ඳවුදේ හභහජිනඹන් ම්ඵන්ධ නයගන්න. ඕනෆභ ශඹළඹ 
ළරළසභක් හයථන වීභට වනහක ඹදක/වනුහදක 
වබහගි් ඹ ශතයලයඹ. දුන්ද හනච්ඡහදව් දනොටක් වීදභන් 
දඹෞන ශධිදේ ටිටභ මුදේ නරභනහනයණඹ නයන්දන් 
දනදේදළයි  දගනගළය භ ඔවුන්ට ළඩදහයි දව්. 

7. වළකි උඳක භ දර  ිකක  කිරීම් ළඩි නයගන්න. විඹදම් ශඩු කිරීභ 
ෆභවිටභ දවො ශදවක් න නමු්  වළකි ෆභවිටභ මුදේ දන් 
කිරීභද ප්රඥහදගෝචය දව්. ෆභ ළටුඳකින්භ ඹම් මුදරක්  ිකක  කිරීභට 
උ් හව නයන්න. 

8. ශඹළඹ ඵරව් නහයඹක් දර දනො හික්භවීභක් දර බහවිත 
නයන්න. ලක්ිකභ්  ශඹළඹක් සථහපිත කිරීභ දඳොදු ආදහඹභට 
ම්ඵන්ධ විනදේ පරදහයි ගුුයදඹකි. දනදේ දත්  ශඹළඹ 
“නළඩීදම්” ඵරඹ දදන්නහ ව ටිදුවීම්ද ඇත. 

 
විඹදම් ශඩු කිරීභ 
 
1. වදිටි දඳරමේම් දවෝ ආලහන් භත මිරදී ගළය ම් ලින් ශකින්න. 

ශඹළඹට ඇලී ශතයහලය දනොන දදඹක් මිරට ගළය භට ඇික 
ඳරීක්හ ප්රිකක්දේඳ නයන්න. 

2. නෆභ දව්රක් වහ දවෝටරඹක් ළනි තළනනට ඹහභ ව මිර ශධින 
විදනෝදහසහදඹන් වහ විඹදම් කිරීභ ළනි ඕනෆභ ශනලය 
විඹදභක් න් න්න. ඳශමු කුඩහ  ිකක  කිරීම්රට දඹොමුන්න, 
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භන්ද ඒහ දොඹහගළය භට වහ ශභ කිරීභට ඳවසු නිහඹ. ඳසු 
විලහර විඹදම් ශඩු කිරීම්රට දඹොමු න්න. 

3. සුදඛෝඳදබෝගී දේ ශතයලය දේ ඹයි භහ දඳන්වීදභන් ප්රදව්ම් 
න්න. ආදහඹභ විඹදම් රට ෆදවන්දන් නළිකනම් භවය විඹදම් 
ශතයලය දේ දඳනුණද ඒහ සුදඛෝඳදබෝගී දේ වහ විඹ වළකිඹ. 
මිරට ගළය ම් තීයණඹ කිරීභ වහ ශතයලයදළයි දෝදිටි නය 
ඵරන්න. 

4. විඹදම් ළඩි වීම් පින්ඵ ළරකිලිභ්  න්න. ළටුේ ළඩි වීම්, උස 
වීම් වහ දවො ආදඹෝජන ලින් ආදහඹම් ළඩි න විට විඹදම්  වශ 
නළයවීභට  ක්භන් දනොන්න. ආදහඹම් ළඩි වීභ, ළඩිදඹන්  ිකක  
කිරීභට දඹොදහ ගළය භ ඩහ ඹවඳ්  දව්.  

5. විලහර විඹදම් ශඩු නයන්න. මීට කුඩහ නිනට භහු වීභ දවෝ 
හවනඹක් ුළශ දශහම් කිරීභ ඇුළශ්  විඹ වළකිඹ.  

 
යහඳහය ශඹළඹක් සථහපිත කිරීභ  
 
උඳ්රන්ථදේ වමුන යහඳහය වහ න භහටින ශඹළඹ ළඩ හයතහ 
ටවන දභන්භ ඳවත දතොයුළුද යහඳහය වහ භහටින ශඹළඹක් 
සථහපිත කිරීභ වහ බහවිත නශ වළකිඹ. 
 
ප්රධහන දඹදුම් 
 
දශ විකු දම් - ඕනෆභ විඹදභනට දඳය දවෝ ශඩු කිරීභනට දඳය මුු  
විකු දම් ප්රභහණඹ 
 
ආඳසු දගවීම්, දීභනහ ව ට්ටම් - ආඳසු දගවීභක් ඹනු බහඩුඩඹන 
මිරදී ග්  ඳසු ගළ දම්නුදක් එඹ නළත දී මුදේ දවෝ ණඹක් 
රඵහගළය භඹ. දීභනහක් ඹනු ගළ දම්නුකුට බහඩුඩ ප්රහවනදේදී 
ඒහට වහනි වී ඇික විටඹ, ට්ටම් ඹනු ගළ දම්නුදක් නලින් මුදේ 
දගවීභ නිහ නිඹභ මිරට ඩහ ශඩු මුදරනට බහඩුඩඹ විකිීමභඹ. 
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ශුේධ විකු දම් - ආඳසු දගවීම්, දීභනහ ව ට්ටම් මුදේ ශඩු කිරීදභන් 
ඳසු විකි දම් ප්රභහණඹඹ. 
 
විකුණන රද බහඩුඩර මිර - භහගභ දවෝ එභ යහඳහය ආඹතනඹ 
විකුණන්නහ ව බහඩුඩ නිඳදවීභට දවෝ මිරට ගළය භට ඹන්නහ ව විඹදභ  
 
දන්  ආදහඹම් - දඳොන්ඹ දවෝ ඳළයණි බහඩුඩ විකිීමභ ළනි 
යහඳහයදේ හභහනය නහයණහ ලින් දනොන ආදහඹම් 
 
ශුේධ ආදහඹභ - ආදහඹම් ලින් ටිඹලුභ විඹදම් ශඩු නශ ඳසු  ිකක  න 
ප්රභහණඹ, රහබඹ දරද වළඳින්දව්. 
 
යහඳහය ශඹළඹ ළනසීදම් මරධයභ 
 
1. ප්රධහන තයතහඹන් ුළනක්: විකි දම්, මිර ව නහයන ප්රහකධනඹ. 

යහඳහයඹ ඳ් හදගන ඹහභ වහ නහයන ප්රහකධනඹ ෙඑනම් මුදේ / 
තභන් ුළ ් නම්) ිකදඵනහද ඹන්න විකන නයගළය භ වහ 
නියන්තයදඹන් ශඹළඹ භඟ විකු දම් වහ විඹදම් ප්රභහණ 
දළනගන්න. 

2. යධනඹ: විකි දම් දවෝ ශදරවිනයණදේ ශඹළඹ දර ශඹළඹ 
දදඳහයතදම්න්ුළ දර දඵදීභ දවෝ ශඹළඹ බහඩුඩ යගඹ ශනු 
දඵදීභ ශලය විඹ වළන.  

3.  දික ඹ පින්ඵ ටිතීභ. ශනහගත යහඳෘික වහ විලහර දර උඳනයණ 
මිරදී ගළය ම් වහ ප්රභහණ්  මුදේ ඇික ඵට විකන න්න. 

4. යහඳහය ළරළසභ භත ඳදනම් ව ශඹළඹක් නස කිරීභ. යහඳහයදේ 
දළක්භ වහ ශයමු ද  ටුනශ වළකි ළරසුභක් ඵට ක්රිඹහට නයන්නහ 
ව මරයභ ක්රිඹහනහරී ළරළසභක් දභභඟින් රඵහ දදනු ඇත. 

5. විසතය හිත ශඹළඹක් හටිඹක් රහ දදයි. ණඹ හිමිඹන් ව 
ආදඹෝජනඹන් භඟ ගනුදදනු නයන විට දවොඳින් ළරසුම් 
නශ ශඹළඹක් යහඳහයඹ කුභක් පින්ඵද ඹන්න වහ මුදේ විඹදම් 
නයන්දන් දනදේද ඹන්න පින්ඵ ඳළවළදිලි ශදවක් රඵහ දදයි. 
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ටිතහ ඵරන්න: 
 
1. ශඹළඹක් ළරසුම් කිරීදම්දී ඹවඳ්  ගඵඩහනුදක් වීභ පින්ඵ 

දදවිඹන්වන්දේ ඔඵට කුභක් ඳන්දන් දළයි ඹහච්ඤහ නය 
උන්වන්දේදගන් විභන්න. 

2. ශඹළඹ ුළන්න් ඔඵට ඔඵදක ආයථින ත් ඹ ලක්ිකභ්  කිරීභට වහ 
ළඩි දියු ද කිරීභට වළකි න පිණි ඔඵදක දඳෞේගලින වහ 
යහඳහක න ෙෘ් තීඹ) මුදේ ඳරීක්හ නය භහටින ශඹළඹ හයතහ 
ටවන ම්පයණ නයන්න. 

3. ඔඵ භෘේධිභ්  දර ජී්  න පිණි ව දදවිඹන්වන්දේදක 
යහජයඹ උදදහ ඔඵ ශන් ශඹට ආශීයහදඹක් න ආනහයඹකින් 
ඔඵභ ශඹළඹනට නළඳ නයදගන ඔඵදක මුදේ නරභනහනයණඹ 
නයගන්න. 
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ඔඵදක ටවන් වහ 
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ශදරවිනයණ උඳහඹභහයගඹක් ළඩි දියු ද කිරීභ 
 

ප්රධහන නුණ: 
 

යහඳහයඹන ෆභ ඳළිකනඩනදීභ ළරසුම් කිරීභ වහ උඳහඹභහයගඹ 
යහඳහයඹ ශයමුණක් භඟ ගභන් නයන ඵ, නහයඹක්භ 

නරභනහනයණඹ නයන ඵ ව රහබඹක් රළබීභට ළරසුම් නයන ඵ 
විකන කිරීභට උඳනහය නයනු ඇත. ළඩි දියු ද කිරීභ, ක්රිඹහට නළයවීභ 
ව හයථන ශදරවිනයණඹ උඳහඹභහයගඹක් ශඛඩුඩ ඹහ් නහලීන 

කිරීභ ඕනෆභ යහඳහක න ළරළසභන ප්රධහන දනොටකි. 
 
උඳහඹභහයගින ශදරවිනයණඹ 
 
ශදරවිනයණදේ උඳහඹභහයගින දනොට න්දන් බහඩුඩඹ දවෝ දේහ 
නිළයදි පුේගරඹහට දවෝ භහගභට දගන ඹහභට ළරසුභක් ිකබීභඹ. 
යහඳහය ශයිිකනුදක් ප්රථභදඹන් දශ දඳොශ දනොටසරට දඵදහ, 
 න්ඳසු එක් දනොටක් දවෝ දනොටස දඳශක්  රක්න නය, ශහනදේ 
එභ දනොටස දක්න්ද්ර නයමින් තභ යහඳහයඹ සථහනගත නයයි. 
 
දනොට ෙඛඩුඩඹ) 
 
දනොටස කිරීභ ෙඛඩුඩනඹ) ඹන්දනන් ශදවස නයන්දන් දශ දඳොශන 
ටින්න භහන ශලයතහ ඇ් තහ ව ව භහන මිරදී ගළය දම් පුුදු 
පින්ිමඹු නයන්නහ ව  මිරට ගන්නන් නඩුඩහඹභක් වඳුනහගළය භඹ. 
තභන්දකභ ශලයතහඹන් වහ වළටිරීම් ඇ් තහ ව ිමලිඹන ගණනක් 
ව ගළ දම්නුන්දගන් දරෝනඹ ෆදී ඇත. දනොටස කිරීභ දව්  
ඛඩුඩනඹ එන භහන ශලයතහ වහ මිරට ගළය දම් පුුදු ඇ් තහ ව 
එනභ නහඩුඩදේ ගළ දම්නුන්  රක්න නයයි. එළනි නහඩුඩඹක් 
“දනොටක්” දව්  ඛඩුඩඹක් දර වළඳින්දව්.  
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දශ දඳොශ දදොඩම් දගඩිඹක් දර ටිතන්න. එහි එකිදනනට 
ම්ඵන්ධ නමු්  එකිදනකින් දන් ව දනොටස ඇත. ඒ එකිදනන 
දනොටට ඊටභ ශදහශ ව ගිකරක්ණ ෙඑහි ප්රභහණඹ, එහි ශඩයගු බීජ 
ප්රභහණඹ ඹනහදිඹ) ඇත. 
 
දනොටසනයණදේදී ෙඑනම් දනොටසරට දන් කිරීදම්දී) රනහ 
ඵළලීභට දඵොදවෝ ශයග ඇත: 
 
x ූගදගෝරඹ: මිරට ගළය භට වළකිඹහ ිකදඵන ගළ දම්නුන් ජී්  

න්දන් දනොදවේද? 
x භදනෝ-චිත්රඹ: මිරට ගළය භට වළකිඹහ ිකදඵන ගළ දම්නුන්දක 

ජීවිත යටහ දවෝ විලසහඹන්  
x භහජ-යසනෘිකන: මිරට ගළය භට වළකිඹහ ිකදඵන 

ගළ දම්නුන්දක යගඹ දවෝ ආදහඹභ 
x ප්රජහ විදයහ: මිරට ගළය භට වළකිඹහ ිකදඵන ගළ දම්නුන්දක 

ඹ වහ ලියගඹ 
 
භහගභක් ලක්ිකභ්  යහඳහය හයථන් ඹ භත ඳදනම් එකිදනන 
දනොට ෙගළ දම්නුන් නහඩුඩඹ) ඇගයීභට රක් නයනු ඇත. 
ශසථහන්: එභ දනොට ෙඛඩුඩඹ) යධනඹ වීදම් වළකිඹහ, එභ 
දනොට ුළශ ටින්න යතභහන තයඟනුන්, එභ දනොට 
දනොඳභණ රහබඹක් උඳඹහ ගය ද, එභ දනොට දනතයම් විලහරද ආදී 
නු ද භත යහ ඳිකනු ඇත. 
 
 රක්නඹ 
 
දශ දඳොශ දනොටසරට දන් නයනු රළබ ඳසු දදශන්දහ 
ශධහනඹ දීභ වහ දනොටක් දවෝ දනොටස දඳශක් දතෝයහගනු ඇත. 
නිදසුනක් දර දභෝටය යථ ශදරවිනුදක් ශලු්  දභෝටය යථඹක් 
මිරට ගළය භට ෆදවන තයම් ආදහඹභක් ඇික පුේගරඹන්  රක්න 
නයනු ඇත. යහඳහය ශයිිකනුන් මුු  දශ දඳොශ දනුට 



71 
 

 රක්නගත දශ දඳොශ නළතදවෝ  භහන ශලයතහ ඇික 
ගළ දම්නුන් නඩුඩහඹම්රට ඔවුන්දක උ් හවඹන් දඹොමු නයයි. 
 
සථහනගත කිරීභ 
දශ දඳොශක් දනොටසරට දඵදීදභන් ව ඳහක දබෝගින නහඩුඩඹක් 
 රක්න කිරීදභන් ඳසු යහඳහක නඹහ ෙදදශන්දහ) එභ දශ දඳොශ 
ුළශ බහඩුඩඹක් “සථහනගත කිරීභ” ක්රිඹහට නයනු ඇත. සථහනගත 
කිරීභ ඹනු ශදඵෝධඹ නළතදවෝ  වළඳිනගළය භ පින්ඵඹ. 
වළඳිනගළය භ පුේගරඹහදගන් පුේගරඹහට දනස නහ දේභ 
පුේගරදඹක් ගුණහ් භන ඵ වහ මුදේ ර න්නහනභට ක රනහද 
ආදිඹ දර ශදඵෝධ නයගන්නහ දේද දනස දව්. බහඩුඩඹ 
ගුණහ් භන බහඩුඩඹක් දවෝ න්නහ බහඩුඩඹක් දර සථහනගත 
නයන්දන්ද ඹන්න දදශන්දහ ෙයහඳහක නඹහ) තීයණඹ නශ යුුළඹ. 
 
සථහනගත කිරීභ එකිදනන බහඩුඩඹට ශදහශ න්න්දනඹ කිරීභට 
ව දනසනම් ඵරහගළය භට  ඩ රයි. යහඳහය ශයිිකනුන් 
තයඟනහරී සථහනගත කිරීභ භත තීයණඹ නයයි. එඹ ඔවුන්දකභ බහඩුඩ 
දවෝ නිසඳහදන ඔවුන්දක තයඟනහරී ශඹ රඵහ දදන්නහ ව 
දීභනහන්දගන් දන් නයගළය භට වළකිඹහ රඵහ දදයි. 
 
සක්භ ළරසුම් නශ ෙනළතදවෝ  උඳහඹශීලී) ශදරවිනයණඹ 
 
දභඹ ශදරවිනයණ මිශ්රණඹ දර වඳුන්යි. ශදරවිනයණ මිශ්රණදේ 
ශයල 4 න්දන් බහඩුඩඹ, මිර, ප්රයධනඹ ව සථහනඹයි. එභ ශයල 
තය එකිදනනට ම්ඵන්ධ වී ඇික ශතය එන ශයලඹක් වහ ගන්නහ 
ක්රිඹහ ශදනක් ශයලර තීයණරට ඵරඳහයි. 
 
නිසඳහදනඹ නයන රද දේ  
 
නිසඳහදනඹ සඳය නශ වළකි සුළක් දවෝ ඳහක දබෝගිනඹන්ට 
රන්නහ ව දේඹක් විඹ වළකිඹ. නිසඳහදිත දේට දනොටස ුළනක් 
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ශඩයගු දයි: දීභනහ, ඇසුුභ ව දේහන්ඹ.  රක්නගත දනඟ 
ෙඳහක දබෝගිනඹන්) නළභික න්දන් කුභනටදළයි තීයණඹ කිරීභට දශ 
දඳොශ මීක්ණඹක් දවෝ ඔවුන් ම්මුඛ ඳරීක්ණඹනට රක් කිරීභක් 
නශ වළකිඹ. දභභ දශ දඳොශ මීක්ණදේ ප්රිකපර නිඳදවිඹ යුුළ 
බහඩුඩඹ, එඹ ඇසුුම් නයන්දන් දනදේද, බහවිත නයන දශ නහභඹ 
වහ ප්රදයලනඹ කිරීභට සුදුසු පින්තූයඹ තීයණඹ නයයි.  
 
ශ)   දීභනහ: ශඳ දශ දඳොශට දගන එන්නහ ව ළඵෆ බහඩුඩඹ දවෝ   
       දේහ 
ආ)  ඇසුුභ: යණ, යටහ, පින්තූය, විසතයඹ වහ චන ඇුළශ්  දව්. 
ඇ)  දේහ: ගකීම් නහරඹ වහ නඩ් ුළ කිරීභ ළනි බහඩුඩදේ දේහ   
       දනොටස 
 
මිර  
 
බහඩුඩඹ දවෝ දේහ වහ ශඹ නයන්දන් දනොදතක්ද ඹන්න තීයණඹ 
කිරීදම් ක්රිඹහලිඹ මිර දව්. ඊට ඳහක දබෝගිනඹහ නළභික න වහ දගවිඹ 
වළකි මිර පින්ිමඹු නශ යුුළඹ. රහබඹ වහ නිසඳහදනඹ කිරීභට ළඹ ව මුදර 
එනම් පික ළඹ ෙනහරඹ, ශ්රභඹ, ශමුද්රය, ඇසුුම් කිරීභ, ප්රචහයණඹ ආදිඹ) 
නිඹභ නයන මිරට හධන වීභ ශලයඹ. 
 
බහඩුඩඹ මිරට ග්  ඳසු රඵහ දදන ඕනෆභ දේඹක් දවෝ ගකීම්ද මිර 
භඟින් පින්ිමඹු විඹ යුුළඹ. බහඩුඩඹනට ගකීභක් වහ දේහ 
එනඟතහඹක් ශඩයගු දව් නම් මිර එඹ පින්ිමඹු නයන ශතය මිර ශධින 
දව්. බහඩුඩඹ ගකීභක් දවෝ දේහ එනඟතහඹක් දනොභළික විකුණනු 
රඵන්දන් නම් මිර ශඩු නු ඇත. 
 
ප්රයධනඹ 
 
ප්රයධනඹ ඹනු බහඩුඩදේ දවෝ දේදේ ළඵෆ ශදරවිනයණඹ න 
ශතය එඹ ප්රදයලනඹ නයන්නහ ව පින්තූයඹ දව්. බහඩුඩඹ දවෝ දේහ 
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ප්රචහයණඹ කිරීභ දවෝ ඳහක දබෝගිනඹහ ඒ පින්ඵ දළනු්  කිරීභ 
ප්රයධනඹට ශඩයගු දව්. ප්රචහයණඹ දඳොදු ම්ඵන්ධතහ, භහධයඹ, 
දඳෞේගලින විකි දම් වහ ඒ් ුළ ගළන්වීභට භ්  විවිධ න්නිදව්දන 
උඳහඹභහයග ුළන්න් නශ වළකිඹ. බහඩුඩඹක් දවෝ දේහක් වහ 
රහයඡන ව දනන් ප්රචහයණ දළන්වීම් නියභහණඹ කිරීභ ප්රයධනදේ 
දනොටකි. දභභ උඳහඹභහයගදේ ශන් ප්රිකපරඹ න්දන් එභ 
බහඩුඩඹ දවෝ දේහ පින්ඵ ඳහක දබෝගිනඹහට ඳනු රඵන්දන් 
දනදේද ඹන්නඹ. 
 
ප්රයධනඹ ඹනු දළන්වීම් ප්රචහයඹ, විකු දම් ප්රයධනඹ, දඳෞේගලින 
විකු දම්, ඍජු ඹන ලිපි ව දළනු්  කිරීභ වහ ප්රටිේධ කිරීභ, 
ඒ් ුළ ගළන්වීභ දවෝ බහඩුඩඹ රඵහගත වළකි ඵ වහ ප්රදඹෝජන පින්ඵ 
 රක්නගත දශ දඳොශට භතක් කිරීභ ළනි න්නිදව්දන 
ක්රිඹහනහයනම් දව්. ශඳ දශ දඳොශ භඟ න්නිදව්දනඹ නයන්නහ 
ව ව ඔවුන්දක ශලයතහ ම්පයණ නයන්නහ ව බහඩුඩ ශඳ ශඟ ඇික 
ඵ ඔවුන්ට ශඳ ඳන්නහ ව ආනහයඹ දභඹ දව්. 
 
සථහනඹ 
 
සථහනඹ ඹනු ඩහ් භ රහබදහයී ආනහයදඹන් බහඩුඩඹ දවෝ දේහ 
දඵදහවළරීභ දර ටිිකඹ වළකිඹ. බහඩුඩඹ ප්රදයලනඹ කිරීභට දවෝ 
විකිීමභට දවෝ දේහ ළඳයීභට දවොභ සථහනඹ තීයණඹ කිරීභ එඹට 
ම්ඵන්ධ දව්. ළඵෆ ප්රදයලනඹ සථහනගත නයන්දන් දනදේද දවෝ එඹ 
ඳඹහ ඇික  ඩනදඩහි තඵන්දන් දනොතළනද දවෝ දේඹ ළඳයීදම් 
නහරඹද එඹට ම්ඵන්ධ දව්.  
 
ශදරවිනයණඹ ක්රිඹහට නළයවීභ 
 
ශදරවිනයණඹ ක්රිඹහට නළයවීභ ුළන්න් ශදරවිනයණ උඳහඹභහයග ව 
උඳහඹශීලී දභදවයුම් යවිධහනදේ / යහඳහයදේ ශයමු ද ශඟහ 
නයගන්නහ ව ක්රිඹහභහයග ඵට වයයි. ක්රිඹහනහරී ළරළසභන ප්රධහන 
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පිඹයරට ගකීම් හිත පුේගරඹන්, ශදනයෝනය යහ ඳළතීදම් 
නහයඹඹන් ව නියදේල කිරීම් ක්රිඹහට නළයවීභට ශලය නහරයහමු 
ශඩයගු දව්. 
 
ක්රිඹහට නළයවීභ, 1) උඳහඹභහයග වහ උඳහඹශීලී දභදවයුම් කිරීදම් 
ළරසුම්, 2) භහගදම් / යහඳහයදේ ටිඹලු දදනහ ම්ඵන්ධ වීභ, 3) 
එක් ක්රිඹහ කිරීභ, 4) ඳහක දබෝගිනඹහදක ශලයතහඹන් ම්පයණ කිරීභ 
භත ඳදනම් දව්. 
 
ඳහරනඹ 
 
ඳහරනඹ ඹනු ශදරවිනයණ උඳහඹභහයග ව උඳහඹශීලී දභදවයුම්ර 
ප්රිකපර ඇගයීභට රක් නයනු රඵන ව ශයමු ද ම්පයණ න ඵට 
විකන නයන්නහ ව, දඹෝගය නිළයදි නයන්නහ ව ක්රිඹහභහයග ගන්නහ 
ඹහන්ත්රණඹ ෙඑනම් ක්රිඹහ නයන ක්රභඹ) දව්. ඳහරනඹකින් දතොය ක්රිඹහ 
නයන්දන් කුභක්ද වහ ක්රිඹහ දනොනයන්දන් කුභක්ද ඹන්න දළනගළය භ 
ශඳවසුඹ. නිළයදි දනොටදේ,  රක්නදේ දවෝ සථහනදේ  රක්න පුයහ 
ග් ද් ද? දශ දඳොශට ශඟහ වීභට ශදඳොදවෝ  න භහගභක් / 
යහඳහයඹක් උඳහඹභහයග දවෝ උඳහඹශීලී දභදවයුම් ර ඹම් 
දනොටනදී ශහයථන නු ඇත. 
 
ඳහරනඹ දශදඳොදශේ ප්රිකචහයඹ භඟ ආයම්බ දව්. එඹ තෘේිකභ්  
මීක්ණ, විකු දම් මීක්ණ ව ප්රයධන ක්රිඹහ මීක්ණ ඹන 
ආනහයලින් ඳළමිණිඹ වළකිඹ. ශදනක් ප්රිකචහය ආනහයරට දශ 
දඳොශ ප්රිකචහයඹ දවෝ මිර ප්රිකඳ් තීන් පින්ගළය භ, ළරළසදම් ශයල වහ 
තයඟනුන්දක ක්රිඹහනහයනම් ශඩයගු විඹ වළකිඹ. එදභන්භ 
දඵදහවක න්නන්දක හයතහ ව දශ දඳොශ දඵදහවළරීම් මීක්ණද 
ශඩයගු විඹ වළකිඹ. 
 
මීක්ණ, ප්රලසනහලි වහ තෘේිකභ්  ෙඑනම් ෆහීභට ඳ්  වීදම්) නහ පඳ්  
ුළන්න් භහගභට / යහඳහයඹට ප්රිකචහය එනුළ නයගත වළකිඹ. මුහුණට 
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මුහුණරහ ම්මුඛ හනච්ඡහ, දුයනථන ම්මුඛ හනච්ඡහ, තළඳෆර, 
ශන්තයජහරඹ, දදොක න් දදොයට ආදිඹ ප්රිකචහය එනුළ කිරීදම් ශදනක් 
ක්රභදව්දඹන් දව්.  න්ඳසු දතොයුළු ඇගයීභට ව විලසදේණඹට රක් 
නයනු රඵයි. ශන් ලදඹන් ශදරවිනයණ නහයඹ හධනඹ යධනඹ 
කිරීභ වහ ශදරවිනයණ උඳහඹභහයග ව උඳහඹශීලී දභදවයුම් ර 
නිළයදි කිරීම් නයන පිණි ප්රිකචහය බහවිත නයනු රඵයි. 
 
උඳහඹ භහයගින ළරසුම්නයණඹ, උඳහඹශීලී දභදවයුම් ළරසුම්නයණඹ, 
ක්රිඹහට නළයවීභ ව ඳහරනඹ කිටිදහ ශන් දනොන ශතය භහගභ 
යහඳහයදේ දඹදදන තහක් ශඛඩුඩ ක්රිඹහ් භන දව්. 
 
ටිතහ ඵරන්න: 
 
1. තීයණ ගළය භට ව ක්රිඹහට නළයවීභට දඳය යහඳහයඹ වහ එහි 

ටිඹලුභ ශයල සහමීන්වන්දේට නළඳ නය ඵහය දදන්න. 
2. දදවිඹන්වන්දේ භනුයඹහ භළව නිහ්  එකිදනන පුේගරඹහට 

වුභනහ දේ ව ශලයතහ දන්නහ නිහ්  ශදරවිනයණ 
උඳහඹභහයගඹක් දගොඩනළීමදම්දී, ක්රිඹහට නළයවීදම්දී ව 
ඹහ් නහලීන කිරීදම්දී දදවිඹන්වන්දේදක භඟදඳන්වීභ ව 
නියභහණශීලී් ඹ භත යහ ඳිකන්න. 
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ඔඵදක ටවන් වහ 
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යහඳහය ළරළසභක් ලිවීභ 
 

ප්රධහන නුණ: 
 

යහඳහයඹන ටිඹලුභ ප්රධහන දනොටස එනභ ටිදුවීම් දඳශක් ඹටතට 
දගදනන්නහ ව ඳදනම් ලිඹවිේර න්දන් යහඳහය ළරළසභ දව්. 

යහඳහය හිමිනුකුට මුු භනින්භ ව ශයන යහඳහය ළරළසභක් 
ුළන්න් ක්රිඹහ කිරීදභන් යහඳහයදේ මලින නහයණහ ළරකීභට ව 
මීක්ණඹ කිරීභට ව ආයථින ශයලදඹන් ප්රහදඹෝගින යහඳහයඹක් 

විධිභ්  නස කිරීභ දත ඵරහදඳොදයෝ ුළ වගත දර 
භඟදඳන්නු රඵයි. 

 
ඳයභහයථඹ ව නහයඹඹන් 
 
යහඳහය ළරළසභක් ලිවීභ ශලුිකන් ආයම්බ නයන්නහ ව යහඳහය වහ 
සථහපිත ව් ඹහඳහය ඹන දදනටභ ශතයලය දව්. යහඳහය ළරළසභන 
තීයණහ් භන නහයඹඹන් කීඳඹක් ඇත: 
 
1. යහඳහයදේ යධනඹන් වහ ශදේක්හන් ඳළවළදිලි කිරීභට, 

ශධහනඹ දීභට වහ දොඹහ ඵළලීභට උඳනහය නයයි. 
2. උඳහඹභහයග යධනඹ කිරීභට් , ශඛඩුඩ කිරීභට්  යහඳහයඹට 

විශිසට ව තයනහනුකර ළකිේරක් ඳඹයි. 
3. දනොටස හිමිනුන්, නිදඹෝජිතඹන්, ඵළයකු වහ ආදඹෝජනඹන් ළනි 

ුළන්න ඳහයල භඟ හනච්ඡහ රට ඳදනභ දර දභදව නයයි.  
4. භළනිඹ වළකි වහ නළත ඵළලිඹ වළකි ළඵෆ නිසඳහදනඹ නළතදවෝ  

නහයඹ හධනඹට එදයහි මි දම් රකුණක් ඳඹයි. 
 
ආයම්බ කිරීභ  
 
ශහනදේදී නශ යුුළ විධහඹන භඩුඩර හයහයලඹ වළු ද විට ඳවත 
ටිඹලුභ දනොටස ෙI - XI) දවොඳින් රනහ ඵරන්න. යහඳහයඹට ශදහශ 
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දනොන ඕනෆභ ප්රලසනඹක් ශ් වක න්න. ඳශමු නටු ටවන ලිය ඳසු 
යහඳහය ළරළසදම් විවිධ භහතෘනහ ඹටද්  ලිය කුඩහ යචනහ එනුළක් 
ඇත. දම්හ භෘදු ගරහ ඹන ටිදුවීම් දඳශක් දර හයහයල නය නහ 
ගත වළකිඹ. 
 
යහඳහය ළරළසභක් නියභහණඹ කිරීදම් න්නහනභ නිභන රද 
බහඩුඩඹනට ඳභණක් සීභහ දනොදව්. ක්රභහනුකර ආනහයඹකින් 
යහඳහයඹ මීක්ණඹ කිරීදම් වහ විලසදේණඹ කිරීදම් ක්රිඹහලිඹ 
යහඳහය හිමිනුට ළදග්  දව්. ළරසුම් කිරීභ, ලිවීභ වහ නු ද 
විචහයහ් භන දර විලසදේණඹ කිරීභ ඩහ ම්පයණ දර ශදවස 
දගොඩනළීමභට උඳනහය නයන ශනහගත මිර ශධින ළයදීම් ළශළක්වීභට 
උඳනහය නයනු ඇත. 
 
දභභ යහඳහය ළරළසභ ටිඹලු ආනහය යහඳහයඹන් රට සුදුසු දඳොදු 
ආනෘිකඹක් දව්. දනදේදත්  ඕනෆභ විදලේෂිත ශසථහනට 
ගළශදඳන දර එඹ දනස නශ වළකිඹ. ලිවීදම් යටහට 
විදලේ ශධහනඹ දඹොමු නයන්න. යහඳහය ළරළසභක් ගුණහ් භන 
ඵවින් වහ ක්රිඹහදව් දඳනුභ දභන්භ ශදවස ලින්ද විනිලසචඹ නයනු රඵයි. 
 
මුේ පිටු 
 
යහඳහයදේ නභ, ම්පයණ ලිපිනඹ, නගයඹ, ප්රදේලඹ, යට, තළඳළේ 
යදක්ත ශයනඹ, දුයනථන ශයනඹ, ෂළක්ස ශයනඹ, ඊ-දම්ේ ලිපිනඹ ව 
ම්ඵන්ධ නයගත වළකි පුේගරඹහදක නභ පිටු භධයදේ ශඩයගු 
නයන්න. 
 
ඳටුන 
 
ඳටුදනහි යහඳහය ළරළසදම් ශයල ව එකිදනන ශයලඹ ආයම්බ නයන 
පිටු රළයිසුළගත නයයි. එකිදනන ශයලඹන් යහඳහය ළරළසභ ුළශ 
ශන්තයගත නය දගොඩනළීමභ හභහනයදඹන් ශලය දව්. 
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ඳටුදනහි ආදයල පිටුක්: 
 
ඳටුන පිටු 
1. විධහඹන භඩුඩර හයහයලඹ 2 
2. භහගදම් දඳොදු විසතයඹ 3 
3. නිසඳහදන ව දේහන් 4 
4. ශදරවිනයණ ළරළසභ 7 
5. ක්රිඹහනහරී ළරළසභ 11 
6. නරභනහනයණඹ ව යවිධහනඹ 15 
7. දඳෞේගලින මරය ප්රනහලනඹ 17 
8. ආයම්බන විඹදම් ව ප්රහකධනඹ ම්ඳහදනඹ 20 
9. මරය ළරළසභ 23 
10. උඳ්රන්ථඹ 27 
 
1. විධහඹන භඩුඩර හයහයලඹ 
 
දභඹ ශදනක් ටිඹලුභ ශයලර දනන් ටිදුවීම් දඳශන හයහයලඹක් නිහ 
දභභ දනොට ශහනඹට ලිඹන්න. දඹෝජිත යහඳහයදේ මලින දනොටස 
ඳළවළදිලි නයන්න: බහඩුඩඹ කුභක් නු ඇ් ද? ඳහක දබෝගිනඹන් 
නවුුන් දව්ද? ශයිිකනුන් නවුද? යහඳහයඹ වහ එහි නයභහන්තඹ 
උදදහ ශනහගතඹ දයන්දන් දභොනහද? එඹ කුභන යහඳහයඹක්ද? එඹ 
කුභක් නයයිද? එඹ උේදඹෝගිභ් , දක්තහඹ දඳන්න ෙනළතදවෝ  
ෘ් තීභඹ), ම්පයණ ව යක්ෂිේත නයන්න. 
 
2. භහගදම් දඳොදු විසතයඹ  
 
දභදවය ප්රනහලනඹ: දනන් දභදවය ප්රනහලනඹක් ලිඹන්න. යහඳහයඹ 
ිකබීභට දවේුළ ව භඟදඳන්න මරධයභ විසතය නයමින් 
හභහනයදඹන් චන 30ක් දවෝ ඊට ශඩු ප්රභහණඹකින් ලිඹන්න. 
 
භහගදම් ෙයහඳහයදේ)  රක්න ව ශයමු ද: ශයමු ද ව  රක්න 
හනච්ඡහ නයන්න. භහගභ ටිටීභට ඵරහදඳොදයෝ ුළ න සථහනඹ 
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 රක්න භඟින් විසතය නයයි. ශයමු ද ඹනු  රක්න පුයහ ගළය භට ඹන 
ගභදන් දියු ද හදන්නන් දව්.  
 

යහඳහය නයහඹ ලහසත්රඹ: යහඳහයඹ ඳහරනඹ නයන්නහ ව ළදග්  
මරධයභ දභොනහද? 
 

නයභහන්තඹ නළතදවෝ  යහඳහයඹ විසතය නයන්න: එඹ යධනඹ ව 
නයභහන්තඹක්ද? නයභහන්තඹ ුළශ නලින් දළකිඹ වළකි දනන් නහලීන ව 
දිගුනහලීන දනසනම් දභොනහද? ඒහයින් ප්රදඹෝජන රඵහගළය භට 
භහගභ භඵය ඳ් හ ගනදන් දනදේද? 
 

භහගදම් ඩහ් භ ළදග්  ලක්තීන් වහ ප්රධහන වළකිඹහන් 
ෙදක්තහඹන්) විසතය නයන්න: භහගභ හයථන නයන්නහ ව නහයණහ 
දභොනහද? භහගදම් කුභක් ප්රධහන තයඟනහරී ලක්තීන් නු ඇ් ද? 
දභභ ශලු්  එඩිතය සථහනඹට ඔඵ පුේගලින දගන එන්දන් කුභන 
ඳසුිමම් ශ් දළකීම්, වළකිඹහන් ව ලක්තීන්ද? 
 

හිමිනහක ් දේ ය තයහනුකර ආනහයඹ: තනි ශයිිකනු, වවුේ 
යහඳහයඹක්, ඒනහඵේධ? දභභ ආනහයඹ දතෝයහග් ද්  ඇයි? 
 

3. නිසඳහදන ව දේහන් 
 

නිසඳහදිත බහඩුඩ දවෝ දේහ විසතය නයන්න: ෙතහක්ණින විදලේ, 
චිත්ර, ඡඹහූ ඳ, විකු දම් විසතය ඳත්රිනහ ව උඳ්රන්ථරට ශඹ්  න්නහ 
ව ශදනකු්  විලහර ශයග) කුභන නු ද ඔඵට තයඟනහරී හටි දවෝ 
ශහටි දගන දදයිද? බහඩුඩ දවෝ දේහර මිර, ගහසුළ දවෝ ඵේදට 
ගළය දම් ුවඹ දභොනහද? 
 

4. ශදරවිනයණ ළරළසභ 
 

ටිඹේර නිළයදි ඳථදේ ිකදඵන්දන් දළයි විකන නයගන්නහ පිණි 
දශ දඳොශ මීක්ණඹක් ශලය දව්. ද් ත ශනහයණඹ 
නයගළය භට්  ශදරවිනයණ උ් හවඹන් ප්රලසන කිරීභට්  යහඳහක න 
ළරසුම් කිරීදම් ක්රිඹහලිඹ ශසථහක් දර බහවිත නයන්න. 
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මලින මීක්ණඹ ඹනු දඳෞේගලින ද් ත කිස කිරීභඹ. නිදසුනක් දර 
දතෝයහග්  සථහනඹන දදශහභ පින්ඵ ගණනඹ කිරීභක් නයන්න, 
තයඟනුන් වඳුනහගළය භට දුයනථන නහභහලිදේ නවඳහට පිටු බහවිත 
නයන්න. ඳහක දබෝගිනඹන් ළඩිදඹන් නළභළ් ත දක්න දේේ පින්ඵ 
 දගය භට මීක්ණ නයන්න. ේවිතීයින මීක්ණඹ ඹන්දනන් ශදවස 
නයන්දන් නයභහන්ත පින්ඵ දනන් ටවන්, යහඳහය ඟයහ, පු් ඳ් , 
ඟයහ, යගණන ද් ත ව ඳහක දබෝගින දශ දඳොශ වඳුනහගළය භ 
වහ යඛයහභඹ ද් ත පින්ඵ දනන් ටවන් බහවිත කිරීභඹ. 
ශදරවිනයණ ළරළසභ ුළශ යඛයහනභඹ නු ද, යඛයහ ව ම්ඳ්  
රඵහ දදමින් වළකි තයම් විදලේෂිත න්න. 
 
ආයථින: නයභහන්තඹ පින්ඵ තය නු ද රඵහ දදන්න: දශ 
දඳොදශේ ම්පයණ විලහර් ඹ දනොඳභණද? දශදඳොදශන් කුභන 
ප්රිකලතඹක් දභභ යහඳහයඹට ිකදබ්විද? 
 
 රක්නගත දශදඳොදශේ යතභහන  ේලීම්:  රක්නගත 
දශදඳොදශේ ප්රණතහඹන් ලිඹන්න - යධන ප්රණතහඹන්, 
ඳහක දබෝගින නළභළ් ද්  ප්රණතහඹන්, බහඩුඩ නිසඳහදන යධනදේ 
ප්රණතහඹන්. යධනඹ වීදම් වළකිඹහ ව දභභ ප්රභහණදේ 
යහඳහයඹක් වහ ශසථහ හනච්ඡහ නයන්න. 
 
ඇුළේ වීභට ිකදඵන ඵහධන: න භහගභ/යහඳහයඹ භඟ දභභ දශ 
දඳොශට ඇුළශ්  වීදම්දී මුහුණ දදන ඵහධන දභොනහද? ප්රහකධන 
පික ළඹ ෙනළතදවෝ  විඹදම්), නිසඳහදන පික ළඹ, ශදරවිනයණ පික ළඹ, 
ඳහක දබෝගින පින්ගළය භ ව යගඹ පින්ගළය භ, පුහු ද වහ වළකිඹහන් 
හභහනය ඵහධන කීඳඹකි. ඵහධන පින්ඵ ව ඵහධන ජඹගන්දන් 
දනදේද ඹන්න පින්ඵ හනච්ඡහ නයන්න. 
 
බහඩුඩර රක්ණ ව ප්රදඹෝජන: බහඩුඩ වහ දේහ දනොට ුළශ 
බහඩුඩ වහ දේහන් යහඳහක න දෘසන්දනෝණදඹන් විසතය නය ඇත. 
දළන් ඳහක දබෝගිනඹහදක දෘසන්දනෝණදඹන් ප්රධහන බහඩුඩ දවෝ 



82 
 

දේහන් රළයිසුළ ගත නයන්න. එකිදනන බහඩුඩඹ දවෝ දේහ 
වහ ඩහ් භ ළදග්  රක්ණ ෙශයග) විසතය නයන්න. එහි ිකදඵන 
විදලේ් ඹ කුභක්ද? එහි ප්රදඹෝජන විසතය නයන්න. එනම් ඒ බහඩුඩඹ 
ඳහක දබෝගිනඹහ උදදහ කුභක් නයන්දන්ද? විකිීමදභන් ඳසු රඵහ දදන 
දේහන් දභොනහද? භවය නිදසුන් න්දන් ප්රහවනඹ, ගකීම් 
විකනඹ, දේහ ගිවිසුම්, වහඹ, ඳසුනටයුුළ ටිදු කිරීභ ව ආඳසු 
දගවීදම් ප්රිකඳ් ිකඹ. 
 
ඳහක දබෝගිනඹන්:  රක්නගත ඳහක දබෝගිනඹන්, ඔවුන්දක චක ත ගුණහයග 
ව ඔවුන්දක ූගදගෝලීඹ පිහිටීම් වඳුනහගන්න. දභඹ ඔවුන්දක 
ඳහක දබෝගින දශ දඳොශ වඳුනහගළය දම් යඛයහභඹ ද් ත දර 
වළඳින්දව්. යහඳහයඹ විටින් බහඩුඩ ශදනක් යහඳහයරට දවෝ ඍජුභ 
ඳහක දබෝගිනඹන්ට විකුණනු රඵන්දන්ද? ඳහක දබෝගින බහඩුඩඹක් 
විකුණන නමු්  එඹ බහඩුඩ දඵදහ වක න්නන්, දතොග දදශන්දන් ව 
ටිේරය දදශන්දන් වයවහ විකුණන්දන් නම් ශහන ඳහක දබෝගිනඹහ 
වහ ශතයභළදි යහඳහක නඹන් ඹන නඩුඩහඹම් දදනභ ප්රදව්දභන් 
විලසදේණඹ නයන්න. 
 
තයඟනහක ් ඹ: යහඳහයඹ භඟ කුභන බහඩුඩ වහ භහගම් තයඟ නයනු 
ඇ් ද? ප්රධහන තයඟනුන් රළයිසුළගත නයන්න ෙනම් වහ ලිපින). 
ඔවුන් ම්පයණදඹන් තයඟ නයනහද? නළතදවෝ  භවය බහඩුඩ, 
භවය ඳහක දබෝගිනඹන් දවෝ භවය සථහන වහ ඳභණද? බහඩුඩ 
දවෝ දේහන් තයඟනහක ් ඹ භඟ දනදේ යන්දනඹ දව්ද? 
 
සුවිදලේ ල රහබදහයි ශයලඹ: දළන් යහඳහයඹ දභන්භ බහඩුඩ, 
ඳහක දබෝගිනඹන් වහ තයඟනහක ් ඹ ක්රභහනුකර මීක්ණඹ නය ඇික 
නිහ දරෝනඹට භහගභ දවොඳින්භ ගළශදඳන්දන් දනොතළනටද ඹන්න 
ගළන ඳළවළදිලි පින්තූයඹක් ිකිමඹ යුුළඹ. එක් දනන් දේදඹකින් සුවිදලේ ල 
රහබදහයි ශයලඹ ෙභහගභ ගළශදඳන්දන් දනොතළනටද) විසතය නයන්න. 
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මීශඟට සුවිදලේ ල රහබදහයී ශයලඹ භඟ ශනුූ ඳ න්නහ ව ප්රයධනඹ, 
මිර නිඹභ කිරීභ ව යහඳහයඹ ඇයමේභට දඹෝජිත සථහනඹ පින්ඵ 
ශදරවිනයණ උඳහඹභහයගඹන නටු ටවනක් නස නයන්න. 
  
ප්රයධනඹ: ඳහක දබෝගිනඹන් බහඩුඩඹ ෙනළතදවෝ  
නිසඳහදනඹ) පින්ඵ දළනගන්දන් දනදේද? දළන්වීම්නයණඹ: කුභන 
භහධයඹද, ඇයි වහ දනොඳභණ නහරඹක්ද? මුදරක් දගහ ඳශ නයන 
දළන්වීම්රට ශභතය බහවිත නයන දන්  භහධයඹන් දභොනහද? 
ෙදශ ප්රදයලන, ද්රය නහභහලිඹ, ගනුදදනු නයන්නහට දදන 
දික ගළන්වීදම් දීභනහ මුඛදේ චන, මිත්රඹන්දක දවෝ ෘ් ිකනඹන්දක 
ජහරඹ). දඳන්නුම් නයන්දන් ෙප්රක්දේඳණඹ නයන්දන්) කුභන 
පින්තූයඹද? ඳහක දබෝගිනඹන් යහඳහයඹ දනදේ දකීවිද? 
 
මිර නිඹභ කිරීභ: මිර නිඹභ කිරීදම් ක්රභඹ ඳළවළදිලි නයන්න. දඵොදවෝ 
කුඩහ යහඳහයරට ශභ මිරක් ිකබීභ ෆභවිටභ දවො ප්රිකඳ් ිකඹක් 
දනොදව්. හභහනයදඹන් භධයසථ මිරක් තඵහදගන ගුණහ් භන ඵ වහ 
දේඹ භත තයඟ කිරීභ ඹවඳ්  නු ඇත. මිර නිඹභ කිරීදම් 
උඳහඹභහයගඹ තයඟනහරී මීක්ණදේ දොඹහග්  දේ භඟ 
ගළශදඳනහද? තයඟදේ ටින්න ශඹදක දේේ භඟ මිර යන්දනඹ 
නයන්න. 
 
දඹෝජිත පිහිටීභ: පිහිටීදම් මිණූම් දඩුඩ ඳහක දබෝගිනඹන්ට ඵරඳහන 
නිහ එඹ විසතයහ් භන විභහ ඵරන්න. ඳහක දබෝගිනඹන්ට යහඳහයඹ 
පිහිටහ ඇික සථහනඹ ළදග් ද? ඔව් නම්, ඒ දනදේද? ඳහක දබෝගිනඹන් 
යහඳහක න සථහනඹට ඳළමිණිඹදවෝ  එඹ ඔවුන්ට ඳවසුක්ද? හවන 
නතය කිරීභට ඇික තයම්  ඩ ිකදබ්ද? එඹ පින්තූයඹ භඟ 
ගළශදඳනහද? එඹ ඳහක දබෝගිනඹන්ට ශලස ඹ වහ ඵරහදඳොදයෝ ුළ න 
දේද? තයඟනහරී යහඳහය පිහිටහ ඇ් ද්  දනොදවේද? 
 
දඵදහවළරීදම් භහධයඹන්: යහඳහයඹ බහඩුඩ විකුණන්දන් දවෝ දේහන් 
රඵහ දදන්දන් දනදේද? ඍජුභ ටිේරයට ෙලිපිඹකින් ඇණවුම් කිරීභ, 
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ශන්තයජහරඹ, නහභහලිඹ), දතොග ලදඹන්, විකු දම් නඩුඩහඹභක්, 
තනි පුේගර නිදඹෝජිතඹන්, රයසු දවෝ දනොන්ත්රහ් ුළ ෙනළතදවෝ  
ගිවිසුභ) භතද? 
 
විකු දම් ශනහළකි: ළරසුභට ශයන කීඳඹක් එනුළ නයන්න. භහදඹන් 
භහඹට විකු දම් ප්රක්දේඳණඹක් ෙවිකුණූ බහඩුඩර විසතය දඳන්නුම් 
කිරීභක්) නන්න. ශනහළකි ඳශ කිරීභ ශතීතදේ විකු දම්, විසතය නය 
ඇික ශදරවිනයණ උඳහඹභහයග, දශ දඳොශ මීක්ණ වහ ිකදබ් නම් 
නයභහන්ත ෙයහඳහය) ද් ත භත ඳදනම් විඹ යුුළඹ. 
 
5. ක්රිඹහනහරී ළරළසභ 
 
යහඳහයදේ ධදනින ක්රිඹහනහක ් ඹ, එඹ පිහින් සථහනඹ, උඳනයණ, 
පුේගරඹන්, ක්රිඹහදහභඹ ව ටපිට ඳක යඹ ඳළවළදිලි නයන්න.  
 
නිසඳහදනඹ: බහඩුඩ දවෝ දේහන් නිසඳහදනඹ නයන්දන් දනදේද වහ 
දනොදවේද? නිසඳහදන තහක්ණඹන් ව පික ළඹ ෙඊට ළඹන මුදර), 
ත්  ඳහරනඹ, ඳහක දබෝගින දේහ, දතොග දේඛනඹ ඳහරනඹ කිරීභ, 
නිසඳහදන ළඩි දියු ද කිරීදම් ක්රභදව්ද ඳළවළදිලි නයන්න. 
 
පිහිටීභ: එඹ ඳ් හදගන ඹන සථහනඹට ශලය නයන ගුණහයග 
දභොනහද? එහි ිකදඵන්නට ඹන පිහිටීදම් ආනහයඹ විසතය නයන්න. 
 
දබෞිකන ශලයතහ: ශලය  ඩ ප්රභහණඹ, දගොඩනළඟිලි යගඹ, නරහඳඹ, 
විදුලි ඵරඹ ව ශදනකු්  ශලයතහ හනච්ඡහ නයන්න. 
 
ප්රදව්ල වීභ: එභ සථහනදේ පිහිටීභ බහඩුඩ ප්රහවනඹට වහ 
දඵදහවක න්නන්ට ඳවසු වීභ ළදග් ද? ඳවසුදන් ඇවිද ඒදම් වළකිඹහ 
ශලයද? හවන නතහ තළබීදම් ඳවසුනම් ශලයද? තද ශධිදව්ගී 
භහයගඹට, ගුන් දතොටුඳශට, දුම්ක ඹ දඳොශට වහ යහඹට ආන්නද? 
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දගොඩනළඟිේර  දිකිරීභ: දඵොදවෝ ශලු්  භහගම්  දිකිරීම් නටයුුළ 
වහ ප්රහකධනඹ විඹදම් දනොනශ යුුළඹ. නමු්   දි කිරීභට ළරසුම් 
නයන්දන් නම් විඹදභ ව විදලේ ල නහයණහ ළරළසදම් විලහර දනොටක් 
නු ඇත. 
 
විඹදභ: භහටින කුලිඹ ඇුළශ්  නඩ් ුළ කිරීභ, ප්රදඹෝජන්  න 
දේේ, යක්ණඹ ව ශලයතහ රට ගළශදඳන දර  ඩ ප්රභහණඹ 
ළනසීභට ශලය ශලු්  ළඩිඹහ කිරීදම් විඹදම් ඇුළශ්  නය ඳදියචි වීදම් 
විඹදම් ගණනඹ නයන්න. දභභ යඛයහන් මරයභඹ ළරළසදම් 
දනොටක් නු ඇත. 
 
යහඳහයඹ විෘත තඵන නහරඹ: විෘත ිකදඵන ඳළඹ ගණන හනච්ඡහ 
නයන්න. 
 
ධනිකන ඳක යඹ: ඳවත ඒහ විසතය නයන්න: ශය ගළය ම් වහ ඵළඳීම් 
ශලයතහ, ශය ඳත්ර, දෞඛය ය ිකරීික, නයභහන්තඹ දවෝ ෘ් ිකඹ 
ආයණඹ නයන්නහ ව විදලේ ය ිකරීික, නරහඳ දවෝ දගොඩනළඟිලි 
යදක්ත ශලයතහ, යක්ණ ආයණඹ, දශ රකු ද ව හිමිනම් 
ඇවිරීභ. 
 
දඳෞේගලින: දේන යඛයහ, ශ්රමින යගඹ ෙපුහු ද, නුපුහු ද ව 
ෘ් තීභඹ), නිළයදි දේනඹන් දොඹහගන්දන් දනොතළනින්ද වහ 
දනදේද ඹන්න ළරසුම් නයන්දන දනදේද? ළටුේ ආනෘිකඹ, පුහු ද 
කිරීදම් ක්රභ ව ශලයතහඹන්. නහයඹ ටවන් ව ලිඛිත ක්රභදව්ද 
සදහනම් නය ිකදබ්ද? දේනඹන්ට කිකිඹහ විසතය කිරීදම් දශ ටවන 
සදහනම් නදශේද? දළනට ටින්න දේනඹන්ට ශභතය දනොන්ත්රහ්  
ක්රභඹට ගන්නහ දේනඹන් බහවිත නයනහද? 
 
දතොග දේඛනඹ: කුභන ආනහයදේ දතොග දේඛනඹක් තඵහගන්දන්ද: 
ශමුද්රය, ළඳයුම් ව නිසඳහදිත බහඩුඩ? දතොග දේඛණදේ ශදඹෝජනඹ 
කුභක්ද? පික ළටු දම් ශනුඳහතඹ ව දභඹ නයභහන්තදේ / යහඳහයදේ 
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හභහනය තක්දේු භඟ යන්දනඹ නයන්දන් දනදේද? නහලීන 
දගොඩනළීමම්? ඇණවුම් කිරීභට භඟදඳන්න නහරඹ? 
 
ළඳයුම්නුන්: ප්රධහන ළඳයුම්නුන් නම් වහ ලිපින,  දික ඳ්  
නයන්නහ ව දතොග දේඛණඹට ඳඹන බහඩුඩර යගඹ ව ප්රභහණඹ, 
ණඹ ව දඵදහවළරීදම් ප්රිකඳ් ික, ශතීතඹ ව විලසය ඹ් ඹ ඹනහදී 
නහයණහ ුළන්න් වඳුනහගන්න. 
 
ණඹ ප්රිකඳ් ික: බහඩුඩ විකිීමභ ණඹ භත ටිදු දව්ද? එදේනම් ණඹට 
ගන්නහ ව ශඹ ව ණඹ ප්රභහණඹ දනොඳභණද ඹන්න ගළන ිකදඵන 
ප්රිකඳ් ිකඹ කුභක්ද? ශලු්  ශඹදුම්නුන්දක ණඹට ගළය දම් 
න්නහනභ ඳරීක්හ නයන්දන් දනදේද? ඔවුන්ට රඵහගත වළකි ණඹ 
ප්රභහණඹට ව දගවීම් නයන දිනඹ පින්ඵ ඳහක දබෝගිනඹන්ට රඵහ 
දදන දනොන්දේටි දභොනහද? නිඹමිත දව්රහට දගන විට මිර ශඩු 
කිරීම් හිමි දව්ද? ණඹ දීභට දනතයම් මුදරක් ළඹ දව්ද? ණඹ විඹදභ 
මිරට එනුළ නයන්දන්ද? 
 
6. නරභනහනයණඹ ව යවිධහනඹ 
 
ධදනින ඳදනමින් යහඳහය නරභනහනයණඹ නයන්දන් නවුද? එභ 
පුේගරඹහ යහඳහයඹ දත දගන එන ශ් දළකීම් දභොනහද? විදලේ දවෝ 
ශේවිතීඹ දක්තහඹන් දභොනහද? දභභ පුේගරඹහ ශහිමි වුදවෝ  දවෝ 
වළකිඹහ දනොභළික නම් යහඳහයඹ ශඛඩුඩ ඳ් හදගන ඹහභට 
ළරළසභක් ිකදබ්ද? ප්රධහන දේනඹන්දක සථහය ඹ විසතය ඇුළශ්  
නයන්න: ඳවත ඔඵට රළදඵන්නහ ව උඳදේලහ් භන වහඹ රළයිසුළගත 
නයන්න: ශධයක්න භඩුඩරඹ, නරභනහනයණ උඳදේලන නමිටු, 
ය තීඥඹහ, ගණනහධිනහරීයඹහ, යක්ණ නිදඹෝජිතඹහ, ඵළයකුනු, 
උඳදේලන දවෝ උඳදේලනඹන්. 
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7. දඳෞේගලින මරය ප්රනහලනඹ 
 
යහඳහයදඹන් පිටත ිකදඵන ් නම් වහ ගකීම්ර ව දඳෞේගලින 
ශුේධ න්නහනභ දඳන්මින් එකිදනන ශයිිකනුහ වහ ප්රධහන දනොටස 
හිමිඹන් උදදහ දඳෞේගලින මරය ප්රනහලන ඇුළශ්  නයන්න. නිතයභ 
යහඳහයඹට මුදේ දඹොදන පිණි දඳෞේගලින ් නම් දඹදවීභට 
ශයිිකනුන්ට ටිදු නු ඇික ශතය දභභ ප්රනහලන ඒ වහ ිකදඵන 
දේේ දඳන්යි. 
 
8. ආයම්බන විඹදම් ව ප්රහකධනඹ ම්ඳහදනඹ 
 
ආයම්බන විඹදම් නිළයදි ගණනඹ නය ඳසු ප්රභහණ්  ප්රහකධනඹ 
රඵහගන්දන් දනොතළනින්ද ඹන්න ළරසුම් කිරීභ ළදග් ඹ. දභහිදී 
ප්රදව්ලඹ න්දන් නලින් දළනගත දනොවළකි දේ වහ 
ශවිනිලසචිතතහඹන් දර වඳුන්නු රඵන දනභ උඳහයග ිකදඵන 
තීුක් ගි දභට එනුළ කිරීභඹ. නලින් දළනගත දනොවළකි දේ වහ 
ශවිනිලසචිතතහඹන් දර වඳුන්නු රඵන දේ ශදනක් ටිඹලු ආයම්බන 
විඹදම් ලින් ශභ ලදඹන් 20%නට භහන වීභ දවො ය ිකඹකි. 
විඹදම් පින්ඵ ශනහළකි ඳළසීභ තීයණඹ නයන්දන් දනදේද ඹන්න 
විසතය නයන්න. දඹෝජිත ණඹර ම්ඳ් , ප්රභහණ ව දනොන්දේටි 
දදන්න. එදභන්භ එකිදනන ආදඹෝජනඹහ විටින් දනොඳභණ ප්රභහණඹක් 
දහඹන නු ඇ් ද ව එකිදනන පුේගරඹහට රළදඵන හිමිනහක ් දේ 
ප්රිකලතඹ විසතය නයන්න. 
 
9. මරය ළරළසභ 
 
මරය ළරළසභක් භහ 12න රහබඹ ව ඳහඩු දඳන්නුම් 
ෙප්රක්දේඳණඹ) කිරීභක්, ශවුුදු වතයන රහබඹ වහ ඳහඩු දඳන්නුම් 
කිරීභක්, මුදේ ප්රහවදේ ෙඳළමිීමදම්) දඳන්නුම් කිරීභක්, ප්රක්දේපිත 
දලේ ඳත්රඹක් ව රහබ දවෝ ඳහඩු දනොරළබීභ ගණනඹ කිරීභක් ඇුළශ්  
දව්. ඒහ එනට එක් ඔඵදක භහගදම් මරය ශනහගතඹ උදදහ 
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හධහයණ ඇසතදම්න්ුළක් සථහපිත නයයි. දභහිදී ඩහ ළදග්  න්දන් 
මරය ළරළසභ ුළන්න් ටිතීදම් ක්රිඹහලිඹ, භහගදම් ශන්තය මරයභඹ 
ක්රිඹහලි දළකීභ යධනඹ නයනු ඇත ඹන්නඹ. 
 
භහ 12හි රහබ වහ ඳහඩු දඳන්නුම් කිරීභ ෙප්රක්දේඳණඹ ) ව ශවුුදු 
තයන රහබ දඳන්නුම් කිරීභ: දඵොදවෝ යහඳහය ශයිිකනුන් භහ 12 
රහබ වහ ඳහඩු දඳන්නුම් කිරීභ ඔවුන්දක ළරළසදම් ප්රධහනභ නුණක් 
දර ටිතික. ටිඹලුභ යඛයහන් එනට දභන්නහ ව සථහනඹ දභඹ න 
ශතය රහබඹක් රඵන පිණි ව හයථන වීභට ශලය නයන්නහ ව දේ 
පින්ඵ ශදව දභහි ඇත. විකු දම් දඳන්නුම් කිරීභ ඳළමිදණන්දන් 
විකුණහගත වළකි ප්රභහණඹ, විකුණූ බහඩුඩර පික ළඹ, විඹදම් වහ 
ශවුුේදක් වහ භහදඹන් භහඹට රහබඹ ගණනඹ නයන්නහ ව 
විකු දම් ශනහළකි ුළන්නි. රහබඹ දඳන්නුම් කිරීභක් භහගදම් ආදහඹම් 
වහ විඹදම් ගණනඹ කිරීභට බහවිත නශහ ව ප්රධහන උඳනේඳන, ටිදුවීම් 
දඳශන ආනහයදඹන් විසතය කිරීභ භඟ එක් ඹහ යුුළඹ. ශවුුදු තදය 
රහබ වහ ඳහඩු දඳන්නුම් කිරීභ වහද දම් දදඹභ නයන්න. 
 
මුදේ ප්රහවඹ දඳන්නුම් කිරීභ ෙප්රක්දේඳනඹ කිරීභ): ිමේඳ් රට 
නිඹමිත දව්රහට මුදේ දගවිඹ දනොවළකි වුදවෝ  යහඳහය ශභ්  විඹ 
වළකි නිහ මුදේ ප්රහව ළරසුම්  තහ ළදග්  දව්. මිරට ගන්නහ ව දවෝ 
විකුණන්නහ ව ඕනෆභ ශයගඹක් උදදහ විකුණූ ද්රයරට මුදේ 
රළදඵන්දන් නදහද ඹන්න දවෝ මිරට ග්  ද්රයරට ළඵවින්භ දචක් 
ඳතක් ලිවීභට ටිදු න්දන් නහදද ඹන්න තීයණඹ නයන්න. ක්රිඹහ් භන 
න්නහ ව ද් ත ශනුගභනඹ නයන්න. දභඹ මුදේ ප්රහවඹ දනොටදේ 
ශලය ශයගඹක් දනොන නමු්  මුදේ ප්රහවඹ භත දළඩි ඵරඳෆභක් 
ඇ් තහ ව විකු දම් වහ දතොග දේඛණ මිරට ගළය ම් ළනි දේේ 
ශනුගභනඹ කිරීභ ළදග්  දව්. තද පය ආයම්බන තීුක් විෘත 
කිරීභට දඳය මුදේ විඹදම් වීභද ශනුගභනඹ නයන්න. නහයන ප්රහකධනඹ 
ළදවේදළයි මුදේ ප්රහවඹ දඳන්නු ඇත. ශයමු ද නශ මුදේ  ිකක ඹ ඍණ 
නම් ළඩිපුය ආයම්බන ප්රහකධනඹ ශලය නු ඇත. 
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ප්රධහන උඳනේඳන ඳළවළදිලි නයන්න: නිදසුනක් දර ඳශමු භහදේ 
ඹම් ශදරවිඹක් ඇ් නම් මුදේ එනුළ නයගළය භ නදහද? දතොග 
දේඛණදේ ශමුද්රය මිරට ගන්නහ විට එඹට එභ දව්රහදව්දීභ බහඩුඩ 
දගනළවි්  බහය දදන විට දවෝ ඳසු දගනහද? දභඹ මුදේ ප්රහවඹට 
ඵරඳහන්දන් දනදේද? ශඹළඹ දේඛණඹට ඇුළශ්  විඹ යුුළ හක න ඵදු 
දගවීම්, නඩ් ුළ කිරීම් වහ ශලු්  ළඩිඹහ කිරීම් දවෝ නහලීන දතොග 
දේඛණදේ මිරදී ගත යුුළ බහඩුඩ ළනි ශවිධිභ්  විඹදම් ිකදබ්ද? ණඹ 
දගවීම්, බහඩුඩ මිරට ගළය ම් වහ ශයිිකනුන්දක රඵහගළය ම් 
හභහනයදඹන් රහබ වහ ඳහඩු ප්රනහලනදේ දනොදළක්දන නමු්  
ශනිහයඹදඹන් මුදේ විඹදම් දයි. ඒහ ඇුළශ්  කිරීභට විකන න්න. 
 
විෘත නයන දින දලේ ඳත්රඹ: දලේ ඳත්රඹක් ඹනු ඕනෆභ යහඳහයඹනට 
හයතහ කිරීභට ව ආයථින නරභනහනයණඹට ශතයලය න මලින 
මරයභඹ හයතහලින් එනකි. භහගභ භඟින් තඵහගන්නහ ව ද්රයර 
න්නහනම් ේ නම්) ව එහි ණඹ ෙඵළඳීම්) දභොනහද ඹන්න දලේ ඳත්රඹ 
දඳන්යි. ් නම්ලින් ඵළඳීම් ෙණඹ) ශඩු ව විට  ිකක  න දේ 
ශයිිකනුහදක භ දනොටස දව්.  
 
රහඵ දවෝ ඳහඩු නළික වීභ වි්රව කිරීභ: රහඵ දවෝ ඳහඩු නළික වීභ වි්රව 
කිරීභ විටින් නිඹභ නය ඇික මිරක් ිකදඵන විට ම්පයණ විඹදභ ඹන් 
රඵහගළය භට ශලය විකු දම් ප්රභහණඹ නලින් කිඹයි. ඳහඩුනදී 
ක්රිඹහ් භන වීභ වහ රහබඹනදී ක්රිඹහ් භන වීභ ශතය දන් නයන්නහ ව 
විකු දම් භට්ටභ එඹ දව්. 
 
10. උඳ්රන්ථඹ 
 
ප්රචහයන ඳත්රිනහ ව දළන්වීම්  

නයභහන්ත ශධයඹන 

පිටඳ්  ව ළරසුම් 

පිහින් සථහනදේ ටිිකඹභ ව ඡහඹහූ ඳ 
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ශයිික දවෝ මිරට ගන්නහ උඳනයණර විසතයහ් භන රළයිසුළ 

ඵේදට ගළය ම් ව දනොන්ත්රහ්  ර පිටඳ්  

ශනහගත ප්රධහන ඳහක දබෝගිනඹන් දවෝ වහඹ දක්න ලිපි 

දභභ ළරළසදම් උඳනේඳන රට ශලය වදඹෝගඹ දදන්නහ ව 

ශදනක් ඕනෆභ ද්රයඹක් 

දශ දඳොශ මීක්ණ ශධයඹන 

ණඹ ගළය භට ඇඳඹක් දර තළිමඹ වළකි ් නම්ර රළයිසුළ 

 
නුණහනය දභභ දඳොද්  උඳ්රන්ථදේ ඇික ම්පයණ යහඳහය 
ළරළසදම් උදහවයණ දනොට ඵරන්න. 
 
ටිතහ ඵරන්න: 
 
1. හයථන යහඳහයඹක් ආයම්බ කිරීභ ව එඹ ඳ් හදගන ඹහභ 

ප්රධහන ප්රඹ් නඹක් දව්. යහඳහය ළරළසභ ආයම්බ කිරීභට දඳය 
යහඳහයඹ වහ එහි ටිඹලුභ ඳළිකනඩ සහමීන්වන්දේට නළඳ නය 
බහය නයන්න. 

2. යහඳහය ළරළසභ ලිවීදම්දී ඹහච්ඤහදන් දදවිඹන්වන්දේදක 
භඟදඳන්වීභ භත යහ ඳිකන්න. ම්භත යහඳහය නහයණහ 
නියභහණඹ කිරීභට ව න ශඟහ වීම් වහ දදවිඹන්වන්දේදගන් 
 ේරහ ටින්න්න. යහඳහය ළරළසභට කිුළනු මරධයභ එනුළ 
නයන්න. 
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දේ යහජය යහඳහය ජහරඹක් ආයම්බ නයන්දන් 
දනදේද? (Kingdom Business Network - KBN) 

 

ප්රධහන නුණ: 
 
ශඳ ශඳදක වළකිඹහන් එනට එනුළ නයන විට ව දඳෞේගලින් දේ, 

ආයථිනදේ, භහජීඹ ව ප්රජහදව් ආ් මින ඳක යතනඹන දඳොදු 
 රක්නඹක් නයහ එකිදනනහ ධධයඹ්  කිරීභට ගකීම් දයන විට 

දදවිඹන්වන්දේ දශ දඳොශ ුළන්න් නයන්නහ ව දදදඹහි 
ම්පයණ් ඹ දේ යහජය යහඳහය ජහරඹ දඳන්නු ඇත. 

 
දේ යහජය යහඳහය ජහරඹක් (Kingdom Business Network - KBN) 
ඹනු කුභක්ද?  
 
දේ යහජය යහඳහය ජහරඹක් ෙKBN) ඹනු දශ දඳොශ වයවහ 
දදවිඹන්වන්දේට ඔවුන්දක ජීවිත, ඔවුන්දක නගයඹ ව ඔවුන්දක 
දේලඹ දනස කිරීභ දළකීභට ශලය හභහජිනඹන් ටින්න යහඳහය 
ෘ් ිකනඹන් ව බහ නහඹනඹන්දක ප්රහදේශීඹ වවුරකි. 
 
KBN හි දනොටසනුන් නවුද? 
 
KBN ඹනු විවිධ යහඳහයර දඹදී ටින්න ටිඹලු ආනහයදේ 
යහඳහක නඹන් දභන්භ නගයදේ දවෝ ඳශහද්  විවිධ නිනහඹර බහ 
නහඹනඹන්දගන් ෆදුණකි. 
 
KBN හි  රක්නඹ කුභක්ද? 
 
දදවිඹන්වන්දේ දශ දඳොශ ුළන්න් නයන්නහ ව දදදඹහි 
ම්පයණ් ඹ විදවහ දළක්වීභට KBN නියභහණඹ නය ඇත. 
හභහජිනඹන් ඔවුන්දක වළකිඹහන් එනට එක් නය දේසුසවන්දේ 
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භහිභඹට ඳ්  නයන්නහ ව දඳොදු ශයමුණක් නයහ එකිදනනහ 
ධධයඹ්  කිරීදම් ගකීභ දයන විට පුේගරඹන්, යහඳහය ව ප්රජහ 
ුළශ ආ් මින වහ ආයථින ඳක යතනඹක් ටිදු දව්. 
 
ශඩයගු න ත්   රක්න: 
 
ශයථහන්විත ම්ඵන්ධතහ දගොඩනළීමභ. බක්ිකභ්  ම්ඵන්ධතහ ව 
ආ් මින වක්රිඹහදහි  තහ විලහර ඵරඹක් ඇත. 
 
න්නේධ කිරීභ වහ ඵරගළන්වීභ. තුණ, දේ යහජයදේ ටිත ිකදඵන 
තුණ යහඳහක නඹන් ශ් දළකීම් හිත බක්ිකභ්  දශ දඳොශ 
නහඹනඹන්දගන්  දගනගත යුුළඹ. දදවිඹන්වන්දේට දගෞය කිරීභ 
වහ දවොභ යහඳහය ක්රිඹහනහයනම් පින්ඵ දළනුභ ව ශදහශ කිරීභ 
නඩුඩහඹභ ුළශ හුභහු නයගත යුුළඹ. 
 
භහජඹ ුළශ ව දේලඹ ුළශ ශයන් දේ වහ ධයමිසඨනදම් ප්රමිිකඹ 
 වශ නළයවීභ. 
 
භනුයඹන්දක වහ යසනෘිකදේ දඳෞේගලින, භහජීඹ, ආයථින වහ 
ආ් මින ඵර ශධිනහක ඹ ශිමඵහ ඹන්නහ ව බක්ිකභ්  දනස වීභ. 
 
KBN හි ප්රදඹෝජන 
 
ජහරගත වීභ - විවිධ යහඳහය ලින් යහඳහක න නහඹනඹන් ම්ඵන්ධ වීභ 
හභහජිනඹන් ශතය බහඩුඩ වහ දේහන් ඒ එකිදනනහ ශතය විකිීමභ 
වහ ිකදඵන ශසථහන් ළඩි නයයි. හභහජිනඹන් දර එනට එක් 
යහඳහය කිරීභට මුේ තළන දුන් විට තනි පුේගරඹන්දක ලක්ිකඹ ළඩි වීභ 
ආයම්බ දව්. එහි ප්රිකපරඹක් දර යවිධහනඹ ලක්ිකභ්  වී, 
හභහජිනඹන්ට එහි ඇික දේහන් පුු ේ නු ඇත. KBN දරො පුයහ 
යධනඹ න විට දරො පුයහ ටින්න ශදනක් බක්ිකභ්  යහඳහක නඹන් 
භඟ විලසවීඹ ඵතහ රට ඇික ශසථහන් යධනඹ දව්.  
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දගෝර් ඹ - නඩුඩහඹභ ුළශ ශධයඹන, හනච්ඡහ ව ඵයිඵරඹ 
ජීවිතරට වහ KBN හභහජිනඹන්දක යහඳහයරට ආදේල කිරීදභන් 
KBN දඳෞේගලින කිුළනු යධනඹට වහ ගණන් දීභට සථහනඹක් 
ඳඹයි. 
 
පුහු ද - KBN හි මලින නහයඹ බහයඹන්දගන් එනක් න්දන් ඵයිඵලීඹ 
මරධයභ වහ ශුේධහ් භඹහණන්වන්දේ භඟ ගළඹුු ම්ඵන්ධතහඹ 
භත ඳදනම් ව යහඳහය නහයඹඹන්ර යධනඹ ව දළනුභක් රඵහගළය භට 
හභහජිනඹන්ට ශසථහ රඵහ දීභඹ. දභභ පුහු ද ඳළමිදණන්දන් 
යවිධහනඹ ඇුළශත ශ් දළකීම් හිත යහඳහක නඹන්දක දඵදහගළය භ 
දවෝ දේ යහජයදඹන් පිටත ටින්න යහඳහය යවිධහන භඟ 
ම්ඵන්ධතහදඹනි. KBN තනි පුේගරඹන්ට වහ යහඳහය රට දියු ද 
වීභ වහ පින්ුළු වහ ම්ඳ්  දොඹහගළය භට උඳනහය නයන්නහ ව 
සථහනඹක් විඹ යුුළඹ. තහක්ණින දළනුභ දභන්භ යහඳහයදේ ටිඹලුභ 
නහයඹඹන් ුළශ දේධහයමින මරධයභ ඒකීනයණඹ නළතදවෝ  
ශනුනරනඹ කිරීභ ඹන දදනභ පුහු දට ඇුළශ්  දව්. 
 
ධධයඹ්  කිරීභ - ශඳවසු වහ විුේධහදී ඳක යඹක් ුළශ දේ යහජය 
යහඳහයඹ ඳ් හදගන ඹහදම්දී දවෝදය දශ දඳොශ නහඹනඹන් 
භඟ බක්ිකභ්  ම්ඵන්ධතහඹ විලහර වදඹෝගඹකි. දශ දඳොදශේ 
ිකදඵන ශඳවසුතහඹන් වහ ශභිදඹෝග ද් ුම් ගන්නහ ව හභහජිනඹන් 
ධධයඹ්  කිරීභ වහ ඔවුන් උදදහ ඹහච්ඤහ කිරීභ දියු ද උදදහ 
ශිකභව්  හටිඹක් දව්. 
 
ම්ඳ්  දඵදහගළය භ - විවිධ හභහජිනඹන්දක මුදේ, වළකිඹහන් වහ 
දබෞිකන ් නම් වඳුනහගළය භ, ම්ඵන්න්නයණඹ කිරීභ ව ම්ඵන්ධ 
කිරීභ ඳක ණත KBN හභහජිනඹකුදක ඵර්  ශයගඹක් දව්. දණදඹන් 
දතොය ඳක යඹන ් නම් දඵදහගන්නහ විට ඳක යතනහ් භන යධනඹ 
ව පරදහයිතහඹ ඇික විඹ වළකිඹ. ම්ඳ්  පරදහයි දර දඵදහගන්නහ 
විට ව ඵරඳෆම් නයන විට හමහින උ් හවදේ ඵරඹ භව්  ඵ KBN 
දශ දඳොශට ශධහයණඹ නයයි. 
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ශදවස මුදුන්ඳ්  නයගළය භ - KBN, යහඳහය වහ දේඹ ම්ඵන්ධ න 
ශදවස ප්රහදේශින ව ඳශහ් ඵද දශ දඳොදශේ මුදුන්ඳ්  නයන්නහ ව 
ක්රිඹහනහරී දනොටක් නයන ශතයභ දම්හ පින්ඵ න යනේඳ 
 දික ඳ්  කිරීභට KBN ආයක්හනහරී සථහනඹකි. දඵොදවෝ කිුළනු 
යහඳහය මුහුණ දදන්නහ ව ඵහධන ජඹගළය භට ප්රතයක් ඹුළු KBN 
ඳඹයි.  
 
උඳදදස ගළය භ - ඹභන හදේක් ළදග් නභ පින්ඵ ශභතය ශදවක් 
ිකබීභ යහඳහය ශයිිකනුන්ට වහ ක්රිඹහ් භන නයන්නන්ට  තහ විලහර 
ම්ඳතකි. එභ ශදව ෙදළක්භ) ළඵෆ දරභ දගොඩනඟන්දන් නම් වහ 
හයථන දනනට දහඹන් ඹ රඵහ දදන්දන් නම් එඹ  තහ ශනයඝ 
දව්. KBN හභහජිනඹන් එකිදනනහදක යහඳහය වහ යහඳහක න 
ක්රිඹහනහයනම්රට උඳදදස රඵහගළය භ ුළන්න්  දභභ ශදව ෙදළක්භ) 
රඵහ දදයි.  
 
මරයභඹ ශදහනභ - දඵොදවෝ KBN න යහඳහය දයෝඳණඹ කිරීභට 
දවෝ එහි හභහජිනඹන්දක යතභහන ක්රිඹහනහක ් ඹ ඳළිකය වීභට ක්ද්ද්ර - 
ණඹ ළඩටවනක් ක්රිඹහට නයහ ඇත. දයහගත වළකි ප්රහකධනඹක් 
නියභහණඹ කිරීභට යර ක්රභ කීඳඹක් ඇත. හභහජිනඹන් වහ එක් 
ක්රභඹක් න්දන් රහබදඹන් දනොටක් දඳොදු KBN ගි දභන තළන්ඳ්  
කිරීභට නළඳ වීභඹ. මින් ණඹ මුදේ දුන් විට දභභ ශයමුදේ ගි දභ 
දඳොන්ඹ ව රහබ උඳඹයි. දභභ ක්රභඹ හභහනයදඹන් ිකදඵන 
හම්ප්රදහයින ක්රභ ුළන්න් ිකදඵන්නහ ව දඳොළී ශනුඳහතරට දඵොදවෝ ශඩු 
දඳොළී ශනුඳහතඹක් ඇත. ජහතයන්තය දීභනහ ව කිුළනු ආයථින 
යයධන භධයසථහන භඟ ිකදඵන KBN ම්ඵන්ධතහ ුළන්න්ද 
ප්රහකධන ම්ඳ්  ඳඹනු රළිමඹ වළකිඹ. 
 
උඳදේලනඹ - දශ දඳොශ ුළන්න් දේ යහජයදේ ඳයම්ඳයහගත 
යහේිකඹ වහ හයථන ව බක්ිකභ්  යහඳහක නඹන් වහ බහ 
නහඹනඹන් භඟ ම්ඵන්ධතහ ඇික නය ගළය භ  තහ ළදග්  දයි. 
තුණ යහඹනඹන්ට ඔවුන්දක ගභන ආයම්බ නයන විට දේ 
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යහජයදේ යහඳහය දයලනඹ ඔවුන්ට ශදඵෝධ නයගළය භට, ්රවණඹ 
නයගළය භට උඳනහය කිරීදභන් ඔවුන් ඩහ  වශට ඹනු ඇත. හයථන 
KBN හි එක් ඹුළයක් න්දන් එඹ එහි හභහජිනඹන්ට උඳදේලනඹ දීභ 
වහ ශන් ශඹට උඳදේලනඹ රඵහ දදන්නන් වීභඹ. 
 
උඳනහය  ේලීභ - දඵොදවෝ KBN යහඳහය යධනඹට ඇික ඵහධහන් 
 ්  කිරීභට යජඹ ව නිඹහභන ෙවිධිභ්  වසුුන) භධයසථහන 
භඟ ක්රිඹහ කිරීදභන් ම්ඵන්ධ දව්. යගභදේ හභහජින් ඹ වහ 
් නම් යධනඹ න විට භහජදේ විවිධ ශයලරට ඵර්  ඵරඳෆභක් 
දමින් දේලඳහරන ඵරඹද ඒ වහ භගහමී යධනඹ දව්. 
 
මලින න්නහනම් 
 
ෆභ යහජය යහඳහයඹ ජහරඹක්භ  තහ සුවිදලේ ල ආනහයදඹන් නියභහණඹ 
දනදය. එඹ නියභහණඹ දනදයන්නහ ව යසනෘිකඹ දභන්භ එකිදනන 
හභහජිනඹහ ඒ එකිදනන නඩුඩහඹභට ඇික ආනෘිකඹ, ුවඹ ව 
යවිධහනදේ භට්ටභ වළඩගසයි. දනස ුවඹන් රට ශභතය 
යගභදේ හභහජිනඹන් උදදහ දභන්භ ඔවුන් ක්රිඹහට නයන යහඳහය 
වහ ිකදඵන ශදේක්හන් ව මලින න්නහනම් KBN ඳළවළදිලිභ 
විසතය නයනු රඵයි. 
 
ඳවත රළයිසුළගත නය ඇ් ද්  දේ යහජයඹ ඳළිකය වීදම් වහ දේසුස 
ක්රිසුළසවන්දේ භහිභඹට ඳ්  කිරීදම් එහි ඳයභහයථඹ ම්පයණ 
කිරීභට ෆභ KBN විටින් ළශගත යුුළ මලින න්නහනම් කීඳඹකි: 
 
භව්  ආඥහදව් දයලනඹ ළශගන්න - ටිඹලු ඇදහිලින්තඹන් දගොස 
නර ජහතීන් දගෝරඹන් කිරීදම් ක්රිසුළසවන්දේදක ඳළුභ KBN 
හභහජිනඹන් වඳුනහගනිික. දගෝර් ඹ ුළන්න් දදවිඹන්වන්දේදක 
යහජයඹ දේලඹන් ර  දික ඹට දගන ඹහභට KBN දශහභ ුළන්න් 
උඳහඹභහයගින නහයඹ බහයඹක්  ටු නයයි. 
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විශිසට් ඹට වහ ශයන් ඹ  තහ ආලහ න්න - යහඳහයඹ ඹනු නළපී 
දඳදනන නළවීභකි. එභනිහ එකිදනන හභහජිනඹහ ටිඹේර ුළශ 
දදවිඹන්වන්දේ දගෞයඹට ඳ්  කිරීභට දොඹමින් ක්රිඹහදන් වහ 
චනදඹන් ඔහුදක දවෝ ඇඹදක දවොභ දේ රඵහ දීභට උ් හව දළරීභ 
ශතයලයඹ. එදභන්භ උන්වන්දේදක චනදඹන් භඟදඳන්නු 
රළබීභ දවීභද  තහ ළදග් ඹ. යහඳහය කිරීභට ශදහශ න්නහ ව 
ඵයිඵලීඹ දේ යහජයදේ න්නහනම් වහ මරධයභ ුළශ ජී්  වීභට KBN 
හභහජිනදඹෝ උ් හව දයික. 
 
ඳවසුදන් ප්රිකචහය දළක්වීභ - KBN හභහජිනදඹෝ ශදනක් 
හභහජිනඹන්දක ආ් මින, ෘ් තීභඹ, තහක්ණින ව නරභනහනයණ 
ශලයතහ රට ප්රිකචහය දක්න ශතය ඒහට යදව්දී දික.  
 
නවීනනයණඹ කිරීභ ව නියභහණශීලී් ඹ - KBN හභහජිනඹන් 
දශ දඳොශ ුළශ නහඹනඹන් වීභට නළහ ඇික ඵ විලසහ නයමින්, 
විලසය ඹ වීභට උ් හව දයන ශතය බහඩුඩ වහ දේහන් නවීනයණඹ 
කිරීභට ව නියභහණශීලී දගොඩනළීමභට  රක්න නයනු ඇත. 
 
මුර පුයන්නහ ව - ගළටලුරට විඳුම් දවීදම්දී ව ශභිදඹෝග වමුදව්දී 
KBN හභහජිනදඹෝ ඒහදේ මුර පුයන්නන් නු ඇත. 
 
දේඹ ව නෘතඥතහඹ - නිවතභහනිනදම් ආ් භඹනට දවොභ 
උදහවයණඹ දේසුසවන්දේ න ශතය ශිකඋස දදවිඹන්වන්දේදක 
දප්රේභීමඹ දුන් දර උන්වන්දේ දළනටභ්  කිුළනුන්ට  වශ 
ත් ඹක් රඵහ දී ඇත. KBN හභහජිනදඹෝ ශදනක් දනනහ තභන්ට 
ඩහ  වන්න් තළබීභට උ් හව නයන ශතයභ ටිඹේදේදී සතූික දදනු 
ඇත. 
 
ගු කිරීභ - ෆභ භනුයදඹක්භ භනු රළබුදව් දදවිඹන්වන්දේදක 
සූ ඳඹට ඵ ද් ුම්ගනිමින් KBN හභහජිනදඹෝ ඔවුන්ටභ, 
ඔවුන්දක දේනඹන්ට, ඔවුන්දක ළඳයුම්නුන්ට, ඔවුන්දක 
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ඳහක දබෝගිනඹන්ට ව ඔවුන්දක යහඳහක න වවුේනුන්ට 
දගෞයදඹන් යුුළ රනනු ඇත. 
 
ුවඹ 
 
එකිදනන KBN හි ුවඹ තීයණඹ නයනු රඵන්දන් එකිදනන 
නඩුඩහඹභ විටින් ව එහි හභහජිනඹන්ට දවොඳින්භ ගළශදඳන ුවඹ 
කුභක්ද ඹන්න භඟිනි. නඩුඩහඹභක් ුවගත නයන්දන් දනදේද ඹන්න 
ගළන හභහනය ශදවස ඳවත රළයිසුළගත නය ඇික ශතය ශලය ඳක දි 
දනස නයගත වළකිඹ. 
 
වමුවීම් වහ නහඹන් ඹ 
 
KBN නඩුඩහඹභනට භනට 1 - 2 තහක් වමු විඹ වළන. නිඹමිත 
යටහනට වමුවීදභන්  වත රළයිසුළගත නය ඇික ප්රදඹෝජන ෙඑනම් 
ජහරඹන්, දගෝර් ඹ, පුහු ද ආදිඹ) උඳක භ දර රළබීභ විකන 
කිරීභට උඳනහය නයයි. හභහනයදඹන් එකිදනන නඩුඩහඹභට 
නඩුඩහඹදභන් ඳ්  නයග්  නහඹන්  ුවඹක් ඇත. දභඹට බහඳික, 
උඳ බහඳික, දේනම්, බහඩුඩහගහක න ආදී නිර ඇුළශ්  විඹ වළකිඹ. 
එකිදනන නිරදඹහි නහර සීභහ ව ගකීම් එභ නඩුඩහඹභ භඟින් 
පිහිටුහ ගනු රඵයි. 
 
හභහජින් ඹ 
 
හභහජින් ඹ වහ දඳොදු භහයදගෝඳදේලඹක් ඳවත රළයිසුළ ගත නය 
ඇත. නඩුඩහඹදම් නහඹන් ඹට ත්  නු ද එනුළ නයගත වළකිඹ. 
 
KBN හභහජිනදඹක්: 
 
x තය ව ක්රිඹහනහරී කිුළනුදක් විඹ යුුළඹ. තභහ කිුළනුදක් ඵ 

ප්රටිේධිදේ ප්රනහල කිරීභ ශනහයක්ෂිත න විට එඹ ඹම් ආනහයඹකින් 
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දේඛණගත නශ යුුළ ශතය ශදනක් හභහජිනඹන්ට ඔහුදක 
ඇදහිේර විෘත ප්රනහල නශ යුුළඹ. 
 

x ෆභ කිුළනු එළන්ජලිසත නිනහඹනටභ විෘත ටින්ඹ යුුළඹ. ෆභ 
KBN එනක්භ විවිධ කිුළනු ඳසුිමම් හිත කිුළනු හභහජිනඹන්දගන් 
භන්විත විඹ යුුළඹ. දභඹ ඹම් නිනහඹක් භත ඳදනම් දනොවී 
බක්ිකභ්  යහඳහක න නහයඹඹන් ුළන්න් නගයඹ පුයහ ආයථින 
ඳක යතනඹක් විකන වීභට උඳනහරී නයයි. 

 
KBN භහජඹක්: 
 
x පුු ේ දප්රේක්හලිඹක් ිකදඵන යහඳහක න යග ව විවිධ ප්රභහණදේ 

යහඳහයර ශයිිකනුන්, ක්රිඹහ් භන නයන්නන්, 
නරභනහනුන්, යහඹනඹන් ව යහඳහක න 
ෘ් තීඹදව්දීන්දගන් භන්විත විඹ යුුළඹ. දභඹ යගභඹට 
විවිධ දේහන් ව විවිධ හභහජිනඹන් උදදහ යයධනඹ 
භඟින් නිදඹෝජනඹ කිරීභට ව ප්රිකචහය දළක්වීභට වළකිඹහ රඵහ 
දදයි. 
 

x ඇදහිලින්තඹන්දක ප්රජහක් දඳෝය කිරීභට, හභහජිනඹන් 
ආ් මින න්නේධ කිරීභ ඳවසුනම් ළරසීභට ව එකිදනනහ 
ඔවුන්දක විදලේෂිත නහයඹ බහයඹ ුළශ ඔවුන් ධධයඹ්  කිරීභට 
බහ නහඹනඹන් කීඳදදනකුදක නිදඹෝජනඹක් ඇුළශ්  නයන්න. 

 
** හභහජින් ඹ වහ හභහජින ගහසුළක් ශඹ කිරීභ ශනුභත දනදය. 
යගභඹක් ඹවඳ්  දවෝ හිතනය න්දන් හභහජිනඹන් විටින් එහි 
න්නහනභ ආයක්හ නයන තයභටඹ. න්නහනභ ඳදනම් න්දන් 
ඳයගුනහය වීදම් මිරඹ ව හභහජිනඹන් විටින් දගදනන ප්රදඹෝජන 
දභොනහද ඹන්න භතඹ. හභහජිනඹකුට මිරඹක් නළ් නම් එවිට 
නළඳවීභක්ද දනොභළික ශතය යගභදේ ක්රිඹහනහයනම්ර න්නහනභක්ද 
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නළික ශතය එඹ හයථන දනොනු ඇත. දනදේ දත්  දභඹ ඒ ඒ 
යගභදේ නහඹනඹන් වට ඳළදය. 
 
ටිතහ ඵරන්න: 
 
1. ඔඵදක ප්රදේලදේ KBN ආයම්බ කිරීභට දවෝ ඊට ම්ඵන්ධ වීභ 

වහ ඹහච්ඤහ නය දදවිඹන්වන්දේදගන් විභන්න. 
2. ඔඵ යහඳහක න සථහනදේ දවො සථහනඹන ටින්න පිණි ප්රධහන 

න්නහනම් යධනඹ කිරීභ වහ ඔඵ ශුේධහ් භඹහණන්වන්දේට 
 ඩ වක න්දන් දළයි ඵළලීභට ඔඵදක දඳෞේගලින වහ යහඳහක න 
නහයඹඹන් ඳරීක්හ නය ඵරන්න. 

3. ඔඵට මුණගළදන්නහ ව පුේගරඹන්දක ජීවිත දනස වීභ උදදහ 
ව ඔඵදක ප්රජහ උදදහ ඔඵදක යහඳහයඹ මුු භනින්භ 
දදවිඹන්වන්දේදක යහජයඹට නළඳ නයන්න. 
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ඔඵදක ටවන් වහ 
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ඔඵදක ටවන් වහ 
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