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ප�ෙK.ඉෙගFමට අවශ* උපකරණ හා අෙන^� පහස්ක! සPත ඉෙගF! ප|සරය9 
සැලo! ;Vම, �o% ඉෙගන ග%නා අbU සxප ව 
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ආර!භය9 ෙලස ]Uවරයා ගFෙදF £NකාෙK ල9ෂණ පද�ශනය කරN% �o% 
සමග ෙදබසකට jල Zර�. පoව සංවාදයකට ප|ව�තනය �ය හැ; ෙ! ෙදබස යටෙ� 
ගෙKෂණෙd ෙයkෙම% �o% සංව�ධනය කරගත b& ypක 
Zණතා හා ස!බ%ධ 
ෙපර දැFම �Pප� කර ගැGමට�, �යාකාරක!වල ඉa|ය _`බඳ ඉ« ලබා 
ගැGමට� �oනට අවස්ථාව සැලෙසේ. ෙමම අදහස් [වමාUව සඳහා ෙයොදා ගත හැ; 
උපකම රා�ය9 ]Uවරයා ස&ව ඇත. පශ්න ඉa|ප� ;Vම / _%ර, Zව� ප� 
දැ%/! හා සැණ ප� වැ
 උ�ෙ�ජක ෙයොදා ගැGම / ගැටz, පෙහේpකා ෙහෝ ��� 
අධ*යන භා�තය / ෙදබස්, £Nකා රංගන, ක�, rත, ගාථා ආද�ශන සෘ3ව ෙහෝ ශව* 
පට ෙහෝ දෘශ* පට ඇoෙර% ෙයොදා ගැGම ෙමව% උපකම ;Pපය;. පහත සඳහ% 
අරj\ &න සා9ෂා� කර ගැGමට පෙKශය9 ලබා ගැGම සඳහා පළj _යවර 
�යා�මක �ය b&ය. 

 ප%(ෙd අවධානය aනා ගැGම 
 අවශ* ෙපර දැFම �Pප� කර ගැGමට �o%ට අවස්ථාව ලබා kම 
 �යාකාරකෙ! ෙදවැ
 _යවර යටෙ� �o% ෙයොj ;Vමට අෙs9ෂා 

කරන ගෙKෂණෙd ypකාංග �oනට හ�%වා kම 
 

�යාකාරකෙ! ෙදවැ
 _යවර සැලo! කර ඇ�ෙ� ගෙKෂණය සඳහා 
ස�o%ට අවස්ථාව ලබා aමටය. �o% ගෙKෂණෙd  ෙයෙද%ෙ% ඒ සඳහා o�ෙශේෂ ව 
සකස් කරන ලද උපෙදස් ප¢කාව9  පදන! කර ෙගනය. ගැටzවට ස!බ%ධ ��ධ 
ප%( ක�ඩාය! වශෙය% ගෙKෂණය කරN% සහෙයෝr ඉෙගF! ෙයkමට �oනට 
හැ;වන ප|a ෙමම ගෙKෂණය සැලo! ;Vමට ]Uවරයාට �> ෙK. සපයා ඇ( 
ස!ප� දව* පෙයෝජනයට ග
N%, ස(ම� බෙව% b& ව ක�ඩාය! සාකQඡා 
ෙමෙහයවN% �o% ගෙKෂණෙd 
රත/ම ෙමම _යවෙ� වැදග� ල9ෂණ ;Pපය9 
ෙK. කාලය9 (ස්ෙසේ එබ� ක�ඩාය! �යාකාරක!වල 
රත /ම 
සා ස්වයං �නය, 
අන*ය%ට සව% kම, අන*ය% සමග සහෙයෝගෙය% වැඩ ;Vම, ඔmනට උදm /ම, 
කාල කළමනාකරණය, ]ණා�මක බෙව% ඉහළ 
පැb! ලබා ගැGම, අවංක බව ආk 
සාමාන* 4�තයට අවශ* වැදග� ^සලතා �ස9 සංව�ධනය කර ගැGමට ද �o%ට 
හැ;යාව ලැෙ�. 

 
�o% ගෙKෂණය සඳහා ෙයොj ;Vෙ! k ක�ඩාය! පමාණය ]Uවරයා ��% 

Lරණය කළ ද එම �ෂ* ක�ඩාය!වල නායක�වය _|නැxම _`බඳ Lරණ 
ගැGෙම% ]Uවරයා වැළl ��ය b& අතර �o% අත|% නායකය% ම&/මට අවශ* 
පowම පමණ9 මැන�% �දාන! කළ b&ය. සැඟmණ හැ;යා පදන! කර ග
N% 
අවස්ථාෙවෝMත ව නායක�වය ගැGෙ! වරපසාදය ෙ! අFව �oනට PN ෙK. 

 
 
 
 
 



�යාකාරකෙ! &%වන _යවෙ� k සෑම ^ඩා ක�ඩායමකට ම තම ගෙKෂණ 
ප(ඵල අ% අයෙ© දැන ගැGම සඳහා ඉa|ප� ;Vමට අවස්ථාව සැලෙසේ. ෙමP k 
]Uවරයා කළ b�ෙ� සyහ ඉa|ප� ;V! සඳහා �o% a|ම� ;Vම�. සෑම 
සාමා¯කෙය^ට ම වගl! පැවෙරන ප|a ඉa|ප� ;V! සැලo! ;Vමට �o% 
ෙමෙහය /ම ද වැඩදායකය. �o අනාවරණ පැහැap ;Vම හා ස!බ%ධ ෙමම _යවෙ� 
වැදග� ල9ෂණය9 ව%ෙ% අෙs ප%(කාමර &ළ 
තර ඇෙසන ]U කථනය 
ෙවFවට �o හඬ ම& /මට අවස්ථා ස!පාදනය / (iමය. 

 
 
�යාකාරක!වල ෙතවන _යවෙ� a ෙසොයාගැG! වැ@ab\ ;Vමට නැ(න! 

�ස්තාරණයට ෙසo ක�ඩාය!වල �o% ද ෙයොj ;Vම අවශ* ෙK. එ9 එ9 
ක�ඩායම ඔm%ෙ© ඉa|ප� ;V! අවස% කළ පo ඒ _`බඳ සංව�ධනා�මක 
ෙයෝජනා ම& ;Vමට ඉa|ප� කළ ක�ඩායෙ! �oනට පළjව ද අෙන9 
ක�ඩාය!වල �oනට ෙදවF ව ද අවස්ථාව ලබා kෙම% ෙමය �> ෙකෙ�. ෙකෙසේ 
ෙවත� අවසාන සමාෙලෝචනෙයP වගlම ]Uවරයාටය. �o% 
රත : ගෙKෂණයට 
අදාළ වැදග� කU\ �යOල පැහැap වන ෙසේ� සංකOප හා න*ාය% _`බඳ 
වැරa 
අවෙබෝධය �o% &ළ තහmUවන ෙසේ� ෙමම සමාෙලෝචනය �> ;Vම 
]Uවරයාෙග% අෙs9ෂා ෙකෙ�. 

 
ප%( කාමර ඉෙගF! - ඉගැ%/! �යාවpය අෙs9tත ආකාරෙය% සා�ථක 

ව ඉ� ව%ෙ% දැ� 
ර&U ව ෙසොයා බැ�ම ෙමම කම ෙKදය යටෙ� ]UවU% ස& 
පධාන වගlම;. ෙ! සඳහා ත9ෙසේUකරණය හා ඇග±ම ෙයොදා ගත b& අතර ඒ 
සඳහා පමාණව� ඉඩකඩ ඉෙගF! - ඉගැ%/! �යාවpය &ළ k ම ලබා ගැGමට 
සැලo! ගත �යාකාරක! ]Uවරයාට අවස්ථාව සලසා ෙ�. �යාකාරකෙ! ෙදවන 
_යවර යටෙ� �o% ගෙKෂණෙd ෙයෙදන �ට ත9ෙසේUවට� �යා;රකෙ! ෙතවන 
_යවර යටෙ� �o% පැහැap ;V! හා �ස්තාරණයට ෙයොj වන �ට ඇග±මට� 
]Uවරයාට ඉඩ (ෙ�. 

 
ෙ! ද9වා �ස්තර කරන ලද ඉෙගF! - ඉගැ%/! කම ෙKදය ප|ණාමන 

£Nකාව �යා�මක ;Vම සඳහා ]Uවරයා ෙයොj කරව�.ෙමP k ක�ඩාය! 
ගෙKෂණයට jO තැන ලැෙබන අතර ගFෙදFව, සංවාදය හා ෙක� ෙ�ශන සඳහා ද 
]Uවරයාට අවකාශ සැලෙසේ. පෙKශ _යවෙ� k ගFෙදFවට හා සංවාදයට අවස්ථා ඇ( 
අතර අවසාන _යවෙ� සමාෙලෝචනය යටෙ� ෙක� ෙදoමකට හා සංකOප තහmU 
;Vමට ]Uවරයාට ඉඩ ඇත. නව සහසකෙd පළj �ෂය මාලා ප(සංස්කරණය 
යටෙ� ඉa|ප� වන ෙමම �ෂය මාලාව හා ස!බ%ධ ඉෙගF! - ඉගැ%/! කමෙKදය 
සංව�ධනය ;Vෙ! a ප|ණාමන ]U £Nකාවට අමතර ව ස!ෙපේෂණ හා ගFෙදF ]U 
£Nකාව%ට අදාළ වැදග� ල9ෂණ ගැන ද සැල;pම� /ම ෙමම කමෙKදෙd 
�ෙශේෂ�වයෙලස සඳහ% කළ හැ; ෙK. 
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කමෙKදය% ද උMත අb|% ෙයොදා ෙගන ඇ( බව ද අමතක කළ ෙනොහැක.ෙමම 
ඉෙගF! - ඉගැ%/! කමෙKදය &ළ �යOල අ%ත�ගත � ඇත. 
  
 
 
  
 

2 පාසO ප(ප�( සහ වැඩ සටහ% 
 

��ධ ධ�මය �ෂයය පාසෙලP ඉගැ%/ෙ! a �> දහෙ! සමස්ත අ�ථ 
�යාකා|�වය අමතක ෙනොෙකොට පjඛ�වය ලබා aය b&ය. Z�ගල ච|ත 
සංව�ධනයට�, සමාජ oසංයමය� ෙගොඩනැෙගන පරමාද�� ඒකකය ෙලස ��ධ 
ධ�ම �ෂය භාර ]Uභව&% �යා කළ b& වන අතර පාසල &ළ දැහැN බව අගයන 

ර%තර පැවැ�ම9 සනාථ �ය b&ය. ෙබෞ�ධ සංෙ9තය9 ෙලස �> මැ>ර9 ෙහෝ 
��ධ ප(මාව9 ෙහෝ (iම මැනව� ෙයෝජනා කරන අතරම ��ධ ධ�ම �ෂයය 
ඉගැ%/ම සඳහා �ෂය ප%( කාමරය9 ෙව% ව (iම ද වඩා� ඉහළ ආෙයෝජනය9 
කරගත හැක.ප%( කාමරෙය% බැහැර ව �ෂය සමගාx : ෙබෞ�ධාගNක 
�යාකාරක! සැබෑ හැ³ම;% ඉ� ෙකෙරන  නායක�ව ආද�ශය9 පාසල තළ 

�මාණය �ය b&ය. උදාහරණය9 ෙලස ෙබෞ�ධ ආගNක වතාව� කරන අවස්ථාවක 
එම අවස්ථාෙK පධා
යා ෙලස ෙබෞ�ධ වතාව� කරන අෙය^ ෙපG �ට 
වැරa 
ඉ|යK පව�වN% සැමට ආද�ශය9 සැප�ය b&ය. 
 
 පාසෙලP ෛද
ක ආර!භය, �ෙKකෙය% පo කාලQෙRදෙd ආර!භය සහ 
ෛද
ක කටb& අවස% අවස්ථාව%ට ආගNක �යාකාරක! ෙයොදා ගැGම9, මා�ක 
ව, වා�tක ව �ෙශේෂ ෙබෞ�ධ ආගNක �යාකාරක! ළj%ට ypක�වය ෙදN% 
සැලo! ;Vම9 අවශ* ය.  
 

 අධ*ාපන චා|කා 
 ප�ෙdෂණ ව*ාපෘ( 
 දැFම NFම, Mත පද�ශන 
 w�( Zව�ප�, වාර පකාශන  
 ධ�ම ෙ�ශනා. භාවනා වැඩjµ, _|� _ංක!, දාන _|නැx!, 

ශමදාන, අසරණ සරණ ෙසේවා ආaය උදාහරණ ෙලස දැ9�ය 
හැ;ය. 

 
ෙ! �යz �යාකාරක! &`% මානව ව�ගයා ෙවත පමණ9 ෙනොව සමස්ත �ශ්වය 
ෙවත ��ධ කරF ලබන අ�ථය9, යහපත9 සPත ඉෙගF!ලා¤% _|ස9 wP ;Vම 
ප(ප�(ය ෙකොට සැලo! සකස් ;Vම ��ෂ්ට ෙලස ��ධ ධ�ම �ෂය පාසල &ළ 
ආෙයෝජනය ;Vම9 වF ඇත. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


