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�ෂය හැ.%/ම 

 0 ස!��ධ ධ�මය සෘ3ව ම 4�තයට පාෙයෝ7ක ව එ9 : �ෂයය;. 
පාෙයෝ7ක�වෙය% ෙතොර �>දහම9 ;�ෙසේ� පෙයෝජනය9 ෙනොමැ( බව �>ර>% දැ@ 
ෙලස අවධාරණය කර ඇත. ධ�මය ඇDම, දැFම ලබා ගැGම සඳහා : සරලම අවස්ථාව 
ෙK.එෙත;% ෙනොනැවL ධ�මය අFව M%තනය ෙමෙහයවN% ධ�මය පත*9ෂය9 බවට 
ප�කර ගැGම අත*වශ*ය. 
  

ආග! �ෂයයනට පාසO කාල සටහෙනP ෙව% ව ඇ�ෙ� ස(යකට කාලQෙRද 
ෙදක9 පම�.ඒ කාලය &ළ �> දහම දUව% &ල පාෙයෝ7කරණය ;Vම භාරXර 
කා�යය9 / ඇත. ෙබොෙහෝ පාසOP ��ධ ධ�ම �ෂයය ඉගැ%/ම සඳහා ��ධ ධ�මය 
�ෂයය Z[\ ]U භව&% ෙනොමැත. ඉතා අපහ^ෙව% ෙවන� �ෂය Z[\ ]U 
භවෙත_ට �ෙටක පැවෙරන ��ධ ධ�ම �ෂයය ඉගැ%/ම `�ණ දැFම9 අ�කර ගැGමට 
තර!ව� සම� / නැත. 
  

එබැ�% නව සහසකෙb �ෂයමාලා ප(සංස්කරණය, ඉෙගF! ඉගැ%/! 
කමෙKදය%P ප�ෙbෂණා�මක ෙවනස, ආග! �ෂයය �ද*ා�e% &ළට 4�ත 
පත*9ෂය9 /ම සඳහා : පාෙයෝ7ක �යාකාරකම9 බවට ප� ;Vමට ඉඩ ලැgම නව 
hයවර9 ෙලස සඳහ% කරN.�ශාල දැF! ස!භාරය9 PNකර iය j&ය යන 
ආකOපෙය% ෙමෙත9 ෙ! �ෂයය ෙදස අවධානය ෙයොk කළ භව&නට ෙ! නව කම 
ෙKදය hlබඳ ම&hට පV9ෂාෙවක m ස්වnය අදහස සනාථ ෙනොවන බව9 දැ9ෙම%  ය! 
�වාදා�මක බව9 ම& oව ද ]U Z[\ව &ළ අදාළ ]U භව&% ෙනො අp �ෂය දැFම9 
සPත ව �^% ෙමෙහය �ය j& ආකාරය පැහැiq ෙකෙරF ඇත. 
  

ඒ අFව ��ධ ධ�ම �ෂයය ගෙKෂණා�මක �යාකාරකම9 ෙලස ප%( කාමරයට 
පෙKශවF ඇත. ෙසොයා යෑෙ! ස�ය ඉෙගFම9 &ළ ෙපරට වඩා පත*9ෂකරණයක 
ෙපරlය9 දUව% &ළ ෙගොඩනැs දහම අFව දැහැN වF ඇතැ� අෙt9uතය.�^% &ළ 
සමබර ෙපෞUෂය9 ඇ( ;Vමට ��ධ ධ�ම �ෂය ෙමෙහයවN% එiෙනදා 4�ත 
අwෙයෝගවලට සා�ථකව k[ණ iය හැ; �^ පරZර9 xP;Vමට ගෙKෂණා�මක 
ශ9(ය9 ලබාmම නව  කමෙKදය%P සමාර!භක අවස්ථාව ෙK.ස්වආධ*ා�yය 
සංව�ධනය ෙම% ම සාzPක ව කටj& ;Vමට [UකරN% අධ*ාපනෙයP �ය{ අරk\ 
සා9ෂා� කර ගැGමට ��ධ ච}තය, ��ධ ධ�මය, ශාසන ඉ(හාසය ආm 9ෙෂේත &l% 
ම&කර ග� 
Zණතා සංඛ*ා�මක වශෙය% පමාණකර ඒ ඒ ෙශේ�% ෙවත ෙයොk කර 
ඇත. හයවන ෙශේ�ෙb �ට එෙකොෙළොස්වන ෙශේ�ය ද9වා එකම 
Zණතාව9 සාධනය 
කර ගැGමට ඒ ඒ ෙශේ�වල i අදාළ 
ZණතාවෙයP 
Zණතා ම�ට! හ�%වා m ඇත. 

Zණතා ම�ටම සාධනය කර ගැGම සඳහා : �යාකාරකම9 සාzPක ව ගෙKෂණය 
;Vමට ෙයොkවන ]U �ෂ* ෙදh}සම ප%( කාමරෙb m ස�ය ව සහභා7ෙවN% ධ�ම 
පත*9ෂකරණෙයP ය! ^භදායක නව ෙපKශය9 ලබා ගF ඇතැ� ��ධ ධ�ම �ෂය 
&l% අෙt9ෂා කර ��. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

�ෂයෙb අරk\ 

 
 �ෂයෙb zqක ඉගැ%�! අධ*යනය ෙකොට ෙලෝකය සහ 4�තය හ�නා ග
N% 

අwෙයෝග ජයගහණය ;Vමට හැ; දU පරZර9 xP කර ගැGම. 
 

 ෙබෝස� ච}තය,��ධ ච}තය සහ ආද�ශව� ච}ත කථා ඇ^U ;Vම &l% ෙබෞ�ධ 
ෙපෞUෂය ෙගොඩනගා ගැGමට [U කර ගැGම. 
 

 ශාසන ඉ(හාසය සහ 0 ලාං;ක උUමය හැ.න එම7% �තන වගn!  ඉ� ;Vමට 
හැ; අwමාන `�වක 0 ලාං;ක බාල පරZර9 ෙගොඩනගා ගැGම. 
 

 ෙබෞ�ධ �ෂ්ටාචාරෙයP ^�ෙශේ� අංග අධ*යනය කරN% ෙබෞ�ධ අනන*තාව සහ 
සහ4වනෙය% �යා ;Vෙ! අනවරත [Uව9 ච}තායනය කර ගැGම. 
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Zණතාව 
ෙශේ�යට අදාළ 

Zණතා ම�ටම 

�ෂය අ%ත�ගතය 

 
01.�> දහමට අFව 4�තය    
     හා ෙලෝකය හැ.න  
     ෙගන �යා කර�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.ෙතUව% ]ණ හැ.න  
     ච}තායනය කර�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03. 4වන රටාව හැඩගසා  
      ගැGමට ෙබෞ�ධ ඉගැ%�!  
      හා ශාවක ශා�කා ච}ත  
      උපෙයෝs කර ග
�. 

 
1.1_ශලා_ශල ක�මවලට   
     අF�ප �පාක ඇ( බව  
     hlෙගන ධ�ම ච�යාෙවP   
     ෙයෙද�. 
 
 
1.2 >ක hlබඳ ෙබෞ�ධ �ගහය  
      ෙ�U! ෙගන  >9�ත  
      අවස්ථාව% P Fව�% හා  
      /�යෙය% �යා කර�. 
 
1.3 >කට පධාන ෙහේ&ව    
      තෘෂ්ණාව බව hlෙගන  
      සමාජෙb බ[භා�@ක  
      සංn�ණ බ�% N>\  
      4�තය9 ෙගොඩනගා  
      ගැGමට �යා කර�. 
 
2.1��ධ ච}තෙයP ^�ෙශේ�  
     අwෙයෝගා�මක අවස්ථා  
     අධ*යනය කර 4�ත  
     අwෙයෝග ජය ගැGමට   
     �යා කර�. 
 
2.2 �> �}ෙත% ආද�ශ ෙගන  
      තම සමාජ 4�තය හැඩ ගසා  
      ග
�. 
 
2.3 “^ප�ප%ෙනෝ” පාඨෙයP  
       ඇ&ළ� සඟ]ණ ඇ^ෙර%   
       තම ෙපෞUෂය ෙගොඩ නගා  
       ගැGමට �යා කර�. 
 
3.1 ෙබෞ�ධ �}� �}� P  
      ෙපෞ�ගqක හා සාමා�ක  
      වැදග�කම දැන ඒවා  
      ආද�ශනය කර�. 
 
3.2 ��ධාFස්ස( භාවනාව  
      ඇ^ෙර% �>]ණ දැක  
      ශ�ධාෙව% �යා කර�. 
 
3.3 ශාවක ච}ත ආද�ශයට  
      ෙගන තම 4�තය හැඩගසා  
      ග
�. 

 
 _ශලා_ශල ක�ම සහ 

�පාක (දස_සO - 
දසඅ_සO, සම ච}යා - 
�සම ච}යා, ධ!ම ච}යා - 
අධ!ම ච}යා) 

 
 >9ඛා�ය සත*ය 

 
 
 
 

 >9ඛ සkදය ආ�ය සත*ය 
 
 
 
 
 

 ;�Oව�Zර ගමෙ% �ට 
අවසාන වස් �Dම ද9වා 
�> �}ෙතP ^�ෙශේu 
අwෙයෝගා�මක අවස්ථා  

 
 
 

 ��ධ ච}තෙය% පකටවන 
සමාජ ආචාර ධ�ම 

 
 

 සංඝර�නෙb ]ණ 
 
 
 

 4�තෙයP zqක වැදග� 
අවස්ථාව%P m ෙබෞ�ධ 
�}� �}� අFගමනය 
;Vෙ! වැදග�කම 

 
 ��ධාFස්ස( භාවනාව 

 
 
 

 ආන%ද හාk>Uෙවෝ 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04. ෙබෞ�ධ සාරධ�ම අගය  
      කරN% hlපi�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05. 4/ අ4/ ප}සරයට     
      Pතකාyව හැ�ෙර�. 
 
 
 
 
 
 
 
06. ෙබෞ�ධ ශාසන ඉ(හාසය  
      හා 0 ලාං;ක උUමය  
      හැ.නෙගන එය  
      �කගැGමට �යා කර�. 

 
3.4 ධ!මපද ගාථා ඇ^ෙර% 
      තම4වන ද�ශනය හැඩගසා  
      ගැGමට �යා කර�. 
 
3.5 තම ආචාර ධ�ම ෙගොඩනගා  
      ගැGමට w9� �නෙයP  
      ෙසේ�යා ධ�ම අදාළ ෙලස  
      උපෙයෝs කර ග
�. 
 
 
4.1 පංච �ලෙයP �ශව්  
      සාධාරණ බව hlෙගන  
      ප%�O ^ර;න සහ  
      අගයන සමාජය9  
      ෙගොඩනගා ගැGමට දායක  
      ෙව�.  
 
4.2 ෙබෞ�ධ 
�ණායක  
      ඇ^ෙර% Nත අNත  
      ල9ෂණ හැ.නෙගන  
      
වැරi Nත ස!බ%ධතා  
      ෙගොඩනගා ග
�. 
 
5.1 �ය{ 4/% ෙකෙරP  
      සහක!පනෙය% �යා   
      කර�. 
 
5.2 ස්වභාව ෙසෞ%ද�යය  
      ආස්වාදනය කරN%  
      වෘ9ෂලතා සංර9ෂණයට  
      දායක ෙව�. 
 
6.1 ෙදවන ධ�ම සංගායනාව  
      අධ*යනය කර එම7%  
      ශාසනය ^ර9uත ;}ම  
      සඳහා ගැF\ hයවර සහ  
      අ��ද 
රාකරණයට අදාළ  
      සංගායනා කමෙKද ෙයොදා  
      ගත හැ; ආකාරය �මසා  
      බල�. 
 
6.2 දළදා Zරාවෘ�තය ඉෙගන 
      ඒහා බැ�\ Zද �}�   
      ^�nමට දායක ෙව�. 
 
 
 

 
 “අසාෙ� සාර ම(ෙනෝ” 

ධ!මපද ගාථා ෙදක 
 
 

 ෙසේ�යා ධ�ම - ප}ම�ඩල 
ව�ග, කබල ව�ග, ^U 
^U ව�ග 

 
 
 

 පංච�ලෙb �ශව් සාධාරණ 
බව 

 
 
 
 
 

 Nත ස!බ%ධතා (කල*ාණ 
Nත ස!ප�(ය - ළමා 
අපෙයෝජන) 

 
 
 

 ස�බාiසා අFප}ග!ම 
ෙQතසා(ෙකෝසලසංj�ත) 

 
 

 U9 ෙරෝපණය සහ 
සංර9ෂණය 

 වෘ9ෂ �නාශෙb ආmනව 
 
 

 ෙදවන ධ�ම සංගායනාව 
 
 
 
 
 
 
 

 දළදා වහ%ෙසේ 

 

 

 

 



 
07. 0 ලාං;ක ෙබෞ�ධ  
      අනන*තාවය ^ර;N%   
      සාමෙය% හා සහ4වන-   
      ෙය%  කටj& කර�. 
 
 
08. ෙබෞ�ධ ආ�¡ක හා රාජ*   
      පාලන M%තනය හැ.න  
      ෙගන ඒ අFව �යා කර�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09. ^සමාPත සමබර  
      ෙපෞUෂය9 ෙගොඩනගා  
      ග
�. 
 
 
 
10. 
�වාණය අරk\  
      ෙකොටෙගන ආ�ය මා�ග   
      ෙb ගම% කර�. 

 
7.1 ආගNක සහ4වනෙය%  
      කටj& කරN% තම  
      අනන*තාව �ක ගැGමට  
      �යා කර�. 
 
 
8.1 දසරාජ ධ�ම අධ*යනය  
      ෙකොට දැහැN නායක�ව  
      ල9ෂණ ෙගොඩනගා  
      ගැGමට �යා කර�. 
 
8.2 ධෙනෝපායනෙයP m   
      පඥාෙව% සහ  
      උ�සාහෙය% �යා ;Vෙ!  
      අවශ*තාව hlබඳ ෙබෞ�ධ  
      ඉගැ%/! hlෙගන �යා  
      කර�. 
 
9.1 ක�ඩාය! හැ£ෙම%,  
      වගnෙම% සහ උපාය  
      ෙකෞශල*ෙය% j&ව  
      
වැරi Lරණ ෙගන �යා  
      කර�. 
 
10.1 ෙලෞ;ක ෙලෝෙකෝ�තර  
        ij\ව සඳහා 
වැරi  
        දැ9ම9 ඇ(ව කා�ක,  
       වාච�ක,මාන�ක �යාව%  
       P 
රත ෙව�. 
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ආගNක සහන�ලතාව 
(උපාq ¤තය,උ>!බ}ක 
Dහනාද ¤තය,ස_¥දා¦ 
¤තය) 
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 ij\ෙK මග (§Oල ෙස�¨ 
ජාතකය ඇ^ෙර%) 

 
 
 
 
 

 ව�\පථ ජාතකය 
(ක�ඩාය! හැ£ම, 
වගnම,නායක�වය සහ 
උපාය ෙකෞශල*ය) 

 
 

 මහා මංගල ¤තය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඉෙගF! - ඉගැ%/! කමෙKදය 

8.2.1 හැ.%/ම  

  �> දහෙමP ඉෙගF! - ඉගැ%/! කමෙKදය�,ශාස්තෘ o �>ර>% 4වමාන වැඩ 
��යm ම ��ධාකැරෙය% භා�ත ෙකොට 
ශ්Mත ප(ඵල �ªම�ව ලබා ග� අjU පැහැiq 
ව ද9නට ඇත. ෙමම පාඨමාලාවට අදාළ ඉෙගF! - ඉගැ%/! කමෙKදය Lරණය ;Vෙ! 
m ගෙKෂණය පදන! කර ෙගන �^ 
Zණතා ෙගොඩනැsමට හැ; වන ප}i ඉෙගF! - 
ඉගැ%/! �යාකාරක! සැල^! ;Vම ෙකෙරP වැ@ අවධානය ෙයොk කර ඇත. 
Zණතා 
පාදක අධ*ාපනය සඳහා ෙමෙසේ ¤දාන!/ෙ! m ]U «NකාෙK ද පැහැiq ෙවනස;% j� 
කැප/ම9 අෙt9ෂා ෙකෙ�.ඉෙගF!ලා¬% ද පෙබෝධා�මකව ස�ය වන අතර අªකාV 
ෙමෙහය/ම;% ෙතොර ව �ෂ* ෙ9%ය�වයට 
සැකවම ප�වF ඇත. 
 ඈත අLතෙb �ට අෙt ප%( කාමරවල බ[ල ව �යා�මක : සා!පදා�ක 
ස!ෙපේෂණ «Nකාව හා ප^ කා¯නව හ�%වා ෙදF ලැ° ගFෙදF «Nකාව ව�තමාන 
ප%( කාමර &ළ තවම� කැ± ෙපෙ%. පාසO හැර යන දU දැ}ය%ෙ� M%තන _සලතා, 
Z�ගල _සලතා හා සමාජ _සලතාවල අද ද9නට ලැෙබන h}²ම hlබඳ සලකා බලන 
�ට ඉෙගF! - ඉගැ%/! කමෙKදය සංව�ධනය �ය j& බව� එය �>�ය j& ආකාරය� 
හ�නා ගැGම අපහ^ ෙනොෙK. 
 ස!ෙපේෂණ ]U «NකාෙK m �^% උගත j& �යOල ද%නා අෙය_ ෙලස 
]Uවරයා hlගැෙනන අතර �^% ඒ ;�ව9 ෙනොද%නා අය ෙලස සලකා ඔo% ෙවත 
දැFම ස!ෙපේෂණය ;Vම ]U කා�යය බවට ප� / (ෙ�. ]Uවරයාෙග% �^නට දැFම 
ගලා යාමට පමණ9 Dමාවන ෙ�ශන k[\වර9 ග%නා ෙමම ඉෙගF! - ඉගැ%/! 
�යාවqය �^ M%තනය අවi ;Vමට ෙහෝ �^%ෙ� ෙපෞ�ගqක හා සමාජ _සලතා 
සංව�ධනය ;Vමට ෙහෝ පමාණව� ව දායක ෙනොෙK. 
 ]Uවරයා ප%(ය සමග ඇ( කර ග%නා ෙදබස ගFෙදF «NකාෙK ආර!භක 
අවස්ථාව ෙK. ]Uවරයාෙග% ප%(යට හා ප%(ෙය% ]Uවරයාට ගලා යන අදහස්වලට 
අමතර ව �^ - �^ අ%ත� �යා ද ප^ ව ඇ( /ම 
සා ෙමම ෙදබස සංවාදයකට ෙපරෙළේ. 
ද%නා ෙද�% ෙනොද%නා ෙදයට, සරල ෙද�% සංn�ණ ෙදයට ෙම% ද සංj9ත ෙද�% 
�j9ත ෙදයට �^% ෙගන යාම සඳහා ]Uවරයා i7% iගටම පශන්කරණෙb 
රත ෙK. 
 
Zණතා පාදක අධ*ාපනෙb i �ෂ* කා�යය% පබල සථ්ානය9 ග%නා අතර 
ප%(ෙb සෑම ළමෙය_ ම ඒ ඒ 
Zණතාව ස!බ%ධ ව අp තරN% ආස%න ප/ණතාවට 
ෙහෝ ෙගන ඒමට මැiහ�වන ස!ප� දායකය_ෙ� ත�වයට ]Uවරයා ප�ෙK.ඉෙගFමට 
අවශ* උපකරණ හා අෙන_� පහස්ක! සPත ඉෙගF! ප}සරය9 සැල^! ;Vම, �^% 
ඉෙගන ග%නා අjU සyප ව 
V9ෂණය ;Vම, �ෂ* හැ;යා හා ෙනොහැ;යා හ�නා 
ගැGම, අවශ* ඉi} ෙපෝෂණ හා ප(ෙපෝෂණ ලබා ෙදN% �^%ෙ� ඉෙගFම පව�ධනය 
;Vම ෙම% ම ප%(කාමරෙය% බැහැරට ඉෙගFම හා ඉගැ%/ම m�ඝ ;Vම සඳහා ^>^ 
උපකරණ සකස් ;Vම ද ෙමP m ]Uවරයාෙග% ඉ� �ය j& zqක කා�යය% ෙK. 
යෙථෝ9ත ]U කා�යභාරය ඇ^U ෙකොට ග� ]U «Nකාව ප}ණාමන «Nකාව ෙලස න! 
කර (ෙ�.  
 ෙමම පාඨ මා�ගෙb පළk ෙකොටස ම7% හ�%වා ෙදF ලබන Kස්තරා�මක �ෂය 
මාලාව �යා�මක ;Vම සඳහා ෙයොදාගත හැ; �යාකාරක! ස%ත(ය එP ෙදවැ
 
ෙකොටසට ඇ&ළ� කර ඇත. ෙ! සෑම �යාකාරකම9 ම අp තරN% hයවර &න9 
ඇ&ළ� වන ප}i සංව�ධනය කර (ෙ�. �යාකාරක!වල පළk වන hයවර ම7% �^% 
ඉෙගFමට ස!බ%ධ කර ගැGමට අෙt9ෂා කරF ලැෙ�. එබැ�% ෙමම hයවර, ස!බ%ධ 
කර ගැGෙ! hයවර ෙහව� පෙKශය වශෙය%  හ�%වk. ෙමP ආර!භය9 ෙලස 
]Uවරයා ගFෙදF «NකාෙK ල9ෂණ පද�ශනය කරN% �^% සමග ෙදබසකට kල 
Zර�. ප^ව සංවාදයකට ප}ව�තනය �ය හැ; ෙ! ෙදබස යටෙ� ගෙKෂණෙb ෙයmෙම% 



�^% සංව�ධනය කරගත j& zqක 
Zණතා හා ස!බ%ධ ෙපර දැFම �Pප� කර 
ගැGමට�, �යාකාරක!වල ඉi}ය hlබඳ ඉ´ ලබා ගැGමට� �^නට අවස්ථාව සැලෙසේ. 
ෙමම අදහස් [වමාUව සඳහා ෙයොදා ගත හැ; උපකම රා�ය9 ]Uවරයා ස&ව ඇත. පශ්න 
ඉi}ප� ;Vම / h%¶ර, Zව� ප� දැ%/! හා සැණ ප� වැ
 උ�ෙ�ජක ෙයොදා ගැGම / 
ගැට{, පෙහේqකා ෙහෝ ��ª අධ*යන භා�තය / ෙදබස්, «Nකා රංගන, ක�, sත, ගාථා 
ආද�ශන සෘ3ව ෙහෝ ශව* පට ෙහෝ දෘශ* පට ඇ^ෙර% ෙයොදා ගැGම ෙමව% උපකම 
;Pපය;. පහත සඳහ% අරk\ &න සා9ෂා� කර ගැGමට පෙKශය9 ලබා ගැGම සඳහා 
පළk hයවර �යා�මක �ය j&ය. 

 ප%(ෙb අවධානය iනා ගැGම 
 අවශ* ෙපර දැFම �Pප� කර ගැGමට �^%ට අවස්ථාව ලබා mම 
 �යාකාරකෙ! ෙදවැ
 hයවර යටෙ� �^% ෙයොk ;Vමට අෙt9ෂා කරන 

ගෙKෂණෙb zqකාංග �^නට හ�%වා mම 
 

�යාකාරකෙ! ෙදවැ
 hයවර සැල^! කර ඇ�ෙ� ගෙKෂණය සඳහා ස�^%ට 
අවස්ථාව ලබා iමටය. �^% ගෙKෂණෙb  ෙයෙද%ෙ% ඒ සඳහා ^�ෙශේෂ ව සකස් කරන 
ලද උපෙදස් ප·කාව9  පදන! කර ෙගනය. ගැට{වට ස!බ%ධ ��ධ ප%( ක�ඩාය! 
වශෙය% ගෙKෂණය කරN% සහෙයෝs ඉෙගF! ෙයmමට �^නට හැ;වන ප}i ෙමම 
ගෙKෂණය සැල^! ;Vමට ]Uවරයාට �> ෙK. සපයා ඇ( ස!ප� දව* පෙයෝජනයට 
ග
N%, ස(ම� බෙව% j& ව ක�ඩාය! සාකQඡා ෙමෙහයවN% �^% ගෙKෂණෙb 

රත/ම ෙමම hයවෙ� වැදග� ල9ෂණ ;Pපය9 ෙK. කාලය9 (ස්ෙසේ එබ� ක�ඩාය! 
�යාකාරක!වල 
රත /ම 
සා ස්වයං �නය, අන*ය%ට සව% mම, අන*ය% සමග 
සහෙයෝගෙය% වැඩ ;Vම, ඔoනට උදo /ම, කාල කළමනාකරණය, ]ණා�මක බෙව% 
ඉහළ 
පැj! ලබා ගැGම, අවංක බව ආm සාමාන* 4�තයට අවශ* වැදග� _සලතා 
�ස9 සංව�ධනය කර ගැGමට ද �^%ට හැ;යාව ලැෙ�. 

 
�^% ගෙKෂණය සඳහා ෙයොk ;Vෙ! m ක�ඩාය! පමාණය ]Uවරයා ��% 

Lරණය කළ ද එම �ෂ* ක�ඩාය!වල නායක�වය h}නැyම hlබඳ Lරණ ගැGෙම% 
]Uවරයා වැළn ��ය j& අතර �^% අත}% නායකය% ම&/මට අවශ* ප^xම 
පමණ9 මැන�% ¤දාන! කළ j&ය. සැඟoණ හැ;යා පදන! කර ග
N% 
අවස්ථාෙවෝMත ව නායක�වය ගැGෙ! වරපසාදය ෙ! අFව �^නට PN ෙK. 

 
�යාකාරකෙ! &%වන hයවෙ� m සෑම _ඩා ක�ඩායමකට ම තම ගෙKෂණ 

ප(ඵල අ% අයෙ� දැන ගැGම සඳහා ඉi}ප� ;Vමට අවස්ථාව සැලෙසේ. ෙමP m 
]Uවරයා කළ j�ෙ� සzහ ඉi}ප� ;V! සඳහා �^% i}ම� ;Vම�. සෑම 
සාමා�කෙය_ට ම වගn! පැවෙරන ප}i ඉi}ප� ;V! සැල^! ;Vමට �^% ෙමෙහය 
/ම ද වැඩදායකය. �^ අනාවරණ පැහැiq ;Vම හා ස!බ%ධ ෙමම hයවෙ� වැදග� 
ල9ෂණය9 ව%ෙ% අෙt ප%(කාමර &ළ 
තර ඇෙසන ]U කථනය ෙවFවට �^ හඬ 
ම& /මට අවස්ථා ස!පාදනය / (gමය. 

 
�යාකාරක!වල ෙතවන hයවෙ� i ෙසොයාගැG! වැ@ij\ ;Vමට නැ(න! 

�ස්තාරණයට ෙස^ ක�ඩාය!වල �^% ද ෙයොk ;Vම අවශ* ෙK. එ9 එ9 ක�ඩායම 
ඔo%ෙ� ඉi}ප� ;V! අවස% කළ ප^ ඒ hlබඳ සංව�ධනා�මක ෙයෝජනා ම& ;Vමට 
ඉi}ප� කළ ක�ඩායෙ! �^නට පළkව ද අෙන9 ක�ඩාය!වල �^නට ෙදවF ව ද 
අවස්ථාව ලබා mෙම% ෙමය �> ෙකෙ�. ෙකෙසේ ෙවත� අවසාන සමාෙලෝචනෙයP වගnම 
]Uවරයාටය. �^% 
රත : ගෙKෂණයට අදාළ වැදග� කU\ �යOල පැහැiq වන 
ෙසේ� සංකOප හා න*ාය% hlබඳ 
වැරi අවෙබෝධය �^% &ළ තහoUවන ෙසේ� ෙමම 
සමාෙලෝචනය �> ;Vම ]Uවරයාෙග% අෙt9ෂා ෙකෙ�. 



 
ප%( කාමර ඉෙගF! - ඉගැ%/! �යාවqය අෙt9uත ආකාරෙය% සා�ථක ව 

ඉ� ව%ෙ% දැ� 
ර&U ව ෙසොයා බැ¯ම ෙමම කම ෙKදය යටෙ� ]UවU% ස& පධාන 
වගnම;. ෙ! සඳහා ත9ෙසේUකරණය හා ඇග¦ම ෙයොදා ගත j& අතර ඒ සඳහා 
පමාණව� ඉඩකඩ ඉෙගF! - ඉගැ%/! �යාවqය &ළ m ම ලබා ගැGමට සැල^! ගත 
�යාකාරක! ]Uවරයාට අවස්ථාව සලසා ෙ�. �යාකාරකෙ! ෙදවන hයවර යටෙ� �^% 
ගෙKෂණෙb ෙයෙදන �ට ත9ෙසේUවට� �යා;රකෙ! ෙතවන hයවර යටෙ� �^% 
පැහැiq ;V! හා �ස්තාරණයට ෙයොk වන �ට ඇග¦මට� ]Uවරයාට ඉඩ (ෙ�. 

 
ෙ! ද9වා �ස්තර කරන ලද ඉෙගF! - ඉගැ%/! කම ෙKදය ප}ණාමන «Nකාව 

�යා�මක ;Vම සඳහා ]Uවරයා ෙයොk කරව�.ෙමP m ක�ඩාය! ගෙKෂණයට kO 
තැන ලැෙබන අතර ගFෙදFව, සංවාදය හා ෙක� ෙ�ශන සඳහා ද ]Uවරයාට අවකාශ 
සැලෙසේ. පෙKශ hයවෙ� m ගFෙදFවට හා සංවාදයට අවස්ථා ඇ( අතර අවසාන hයවෙ� 
සමාෙලෝචනය යටෙ� ෙක� ෙද^මකට හා සංකOප තහoU ;Vමට ]Uවරයාට ඉඩ ඇත. 
නව සහසකෙb පළk �ෂය මාලා ප(සංස්කරණය යටෙ� ඉi}ප� වන ෙමම �ෂය මාලාව 
හා ස!බ%ධ ඉෙගF! - ඉගැ%/! කමෙKදය සංව�ධනය ;Vෙ! i ප}ණාමන ]U 
«Nකාවට අමතර ව ස!ෙපේෂණ හා ගFෙදF ]U «Nකාව%ට අදාළ වැදග� ල9ෂණ ගැන 
ද සැල;qම� /ම ෙමම කමෙKදෙb �ෙශේෂ�වයෙලස සඳහ% කළ හැ; ෙK. 
 
 ��ධ ධ�මය �ෂය &ළ දහම ආධ*ා�yකරණය ෙකොට දැහැN �යාකාරක! 
ස%ත(ය9 සමසත් 4�ත උUමය9 ෙසේ උ�පාදනය ;Vම සඳහා ෙමම 
Zණතා පාදක 
ඉෙගF! - ඉගැ%/! කමෙKදය වඩා� ඉවහO වF ඇතැ� අෙt9ෂා ෙකෙ�. �>ර>% 
��% රා[ල PNය%, §Oලප%ථක PNය%, ;සාෙගෝතNය% ෙවත සදහ! පත*9ෂය 
සඳහා �යාකාරක! පාදක ඉෙගF! කමෙKදය ෙම�% වසර ෙදදහස් ප%�ය පනහකට 
ෙපර ද භා�ත කර ඇ( අතර අරk\ සාධනය සඳහා ෙ�ශන ආm කමෙKදය% ද උMත 
අj}% ෙයොදා ෙගන ඇ( බව ද අමතක කළ ෙනොහැක.ෙමම ඉෙගF! - ඉගැ%/! 
කමෙKදය &ළ �යOල අ%ත�ගත � ඇත. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2 පාසO ප(ප�( සහ වැඩ සටහ% 
 

��ධ ධ�මය �ෂයය පාසෙලP ඉගැ%/ෙ! i �> දහෙ! සමස්ත අ�ථ �යාකා}�වය 
අමතක ෙනොෙකොට පkඛ�වය ලබා iය j&ය. Z�ගල ච}ත සංව�ධනයට�, සමාජ 
^සංයමය� ෙගොඩනැෙගන පරමාද�� ඒකකය ෙලස ��ධ ධ�ම �ෂය භාර ]Uභව&% 
�යා කළ j& වන අතර පාසල &ළ දැහැN බව අගයන 
ර%තර පැවැ�ම9 සනාථ �ය 
j&ය. ෙබෞ�ධ සංෙ9තය9 ෙලස �> මැ>ර9 ෙහෝ ��ධ ප(මාව9 ෙහෝ (gම මැනව� 
ෙයෝජනා කරන අතරම ��ධ ධ�ම �ෂයය ඉගැ%/ම සඳහා �ෂය ප%( කාමරය9 ෙව% ව 
(gම ද වඩා� ඉහළ ආෙයෝජනය9 කරගත හැක.ප%( කාමරෙය% බැහැර ව �ෂය 
සමගාy : ෙබෞ�ධාගNක �යාකාරක! සැබෑ හැ£ම;% ඉ� ෙකෙරන  නායක�ව 
ආද�ශය9 පාසල තළ 
�මාණය �ය j&ය. උදාහරණය9 ෙලස ෙබෞ�ධ ආගNක වතාව� 
කරන අවස්ථාවක එම අවස්ථාෙK පධා
යා ෙලස ෙබෞ�ධ වතාව� කරන අෙය_ ෙපG �ට 

වැරi ඉ}යK පව�වN% සැමට ආද�ශය9 සැප�ය j&ය. 
 
 පාසෙලP ෛද
ක ආර!භය, �ෙKකෙය% ප^ කාලQෙRදෙb ආර!භය සහ 
ෛද
ක කටj& අවස% අවස්ථාව%ට ආගNක �යාකාරක! ෙයොදා ගැGම9, මා�ක ව, 
වා�uක ව �ෙශේෂ ෙබෞ�ධ ආගNක �යාකාරක! ළk%ට zqක�වය ෙදN% සැල^! 
;Vම9 අවශ* ය.  
 

 අධ*ාපන චා}කා 
 ප�ෙbෂණ ව*ාපෘ( 
 දැFම NFම, Mත පද�ශන 
 x�( Zව�ප�, වාර පකාශන  
 ධ�ම ෙ�ශනා. භාවනා වැඩk¥, h}� hංක!, දාන h}නැy!, ශමදාන, 

අසරණ සරණ ෙසේවා ආiය උදාහරණ ෙලස දැ9�ය හැ;ය. 
 
ෙ! �ය{ �යාකාරක! &l% මානව ව�ගයා ෙවත පමණ9 ෙනොව සමස්ත �ශ්වය ෙවත 
��ධ කරF ලබන අ�ථය9, යහපත9 සPත ඉෙගF!ලා¬% h}ස9 xP ;Vම ප(ප�(ය 
ෙකොට සැල^! සකස් ;Vම ��ෂ්ට ෙලස ��ධ ධ�ම �ෂය පාසල &ළ ආෙයෝජනය ;Vම9 
වF ඇත. 


