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කාිංසාව සඳහා පිළියම් මයදීෙ හා ොනසක යහ පැවැතෙ .............................................................................. 48
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පූරිකාව
සතිෙත ගුරුවරු සඳහා ෙර්මගෝපමේශන අතමපාත වනාහී සය සසුන් සඳහා සාරධ්ර්ෙ,
කාරුණිකභාවය හා සොචාරාතෙක හැසරීෙ සෙඟින් සතිෙතබව හඳුන්වාදීමම් අභිලාෂමයන්
පසුවන ගුරුවරුන් හා සයලුෙ ශික්ෂකයන් සඳහා සකසේ කළ අතමපාතකි.
මෙෙ ොර්මගෝපමේශන අතමපාත රොනුකූල ප්රමේශයක් ඔසේමසේ සරල ආකාරමේ
සතිෙතබව පුහුණු කිරීමම් අභයාසවල සට වඩාත සිංකීර්ණ අභයාස ෙක්වා පාඨකයා රැමගන
යමින් සතිෙතබව හා සබැඳි කාරුණිකබව, වගකීම් සහගත හැසරීෙ, අවිංකබව හා
සොචාරාතෙක පරිචයන් වැනි ගුණාිංග වර්ධ්නය ෙක්වා රමිකව ෙිංමපත විවර කරනු ලබයි.
ගුරුභවතුන් සඳහා වැෙගතවන මතාරතුරු මෙහි අන්තර්ගත ී ඇති අතර අවශයතානුකූලව
මොළමේ ක්රියාකාරිතවය හා සේනායු විෙයාව සම්බන්ධ්මයන් ෙ අවධ්ානය මයාමු කරනු ලැමබ්.
ගුරුභවතුන්ට තො විසන්ෙ හැෙෑරීෙ සඳහා මෙහි ෙඟමපන්වාදී ඇති සතිෙතබව ප්රගුණ
කිරීමම් උපමෙසේ භාවිතා කළ හැකි අතර ඒවා සසුන් සෙඟ එක්ව පුහුණු කළ හැකි ය. අවසාන
වශමයන්, ගුරුභවතුන්ට සසුන් සෙඟ එක්ී, සුසිංගත හා සාරවත අධ්යයන පරිසරයක්
අභිවර්ධ්නය කිරීෙ සඳහා මෙෙ අභයාස හා ඉගැන්ීම් සය පිංතිකාෙර, පාසැල්, විශේවවිෙයාල
හා සයලුෙ අධ්යාපනික ආයතන තුළ භාවිතා කළහැකි වනු ඇත.
ටාරා ෙ ෙැල්, දිනූෂා විරෙමසේකර හා නිලූකා ගුණවර්ධ්න විසන් සතිමත් ගුරුවරු සඳහා
මර්ගෝප්ේශන අත්්පාත සම්පාෙනය කර තිමබ්. මෙහි අන්තර්ගත මොඩියුල් සකසේ
කිරීමම් දී මෙෙ ොතෘකාව සම්බන්ධ්මයන් සය පුේගලික අතෙැකීම් හා අවමබෝධ්ය මෙන්ෙ
අන්තර්ජාතික වශමයන් පිළිගැනීෙට ලක්ී ඇති මතාරතුරු මූලාශ්රයන් ෙ භාවිතා කර තිමබ්.
එබැවින් සේවකීය ජීවිතමේ මෙන්ෙ සසුන්මේ ජීවිත සඳහා මෙෙ පුහුණු මයාො ගනුමේ
මකමසේ ෙ යන්න පිළිබඳව මම් ඔසේමසේ ගුරුවරමයකුට අවශය ෙඟ මපන්ීෙ ලබා මේ.
මෙෙ ොර්මගෝපමේශන අතමපාත සිංහල, මෙෙළ හා ඉිංග්රීස භාෂාවලින් Mindful Educators
Sri Lanka නමින් හඳුන්වන මවබ් අඩවිමේ මුලින් පළ කරන අතර එය ඕනෑෙ අයකුට
මනාමිමල් ප්රමේශ වියහැකි ආකාරමයන් පවතී.
මෙෙ අතමපාත සඳහා පූජය මටන්සන් මලක්මරාන් (Tenzin Lekdron) මතරණිය, මුතු
සවඥානම්, සඳලි ීරමකෝන්, චමිලා ජයවර්ධ්න, හර්ෂ ගුණමසේන, එසේ මුරලිෙරන් හා
යුමර්ෂේයා මපමර්රා ලබාදුන් ොයකතවය, මෙහි කතුවරියන් විසන් මබමහවින් අගය කරනු
ලැමබ්.
ගුරුභවතුන් සඳහා මෙහි අන්තර්ගත ඉගැන්ීම් සම්බන්ධ්මයන් යම් පැහැදිලි කරගැනීෙක්
මහෝ වැඩිදුර උපමෙසේ අවශය මකමර් නම් mindfuleducatorssl@gmail.com යන විෙුත
තැපැල් ලිපිනය ඔසේමසේ අප හා සම්බන්ධ් වන මලස ආරාධ්නා කරන්මනමු.

5

හැඳින්ීම හා සමස්ත ිග්රහය
සතිෙත ගුරුවරු සඳහා ොර්මගෝපමේශන අතමපාත පරිශීලනය සඳහා අපි ඔබට සාෙරමයන් ඇරයුම් කරමු.
සයලුෙ ගුරුභවතුන් මවනුමවන් පිළිමයල කළ මොඩියුල හතරකින් යුතු මෙෙ පාඨොලාව හැෙෑරීෙ සඳහා ඔබ විසන්
තීරණය කිරීෙ ගැන අපි උෙක්ෙ සතුටු මවමු. මෙෙ පාඨොලාව හැෙෑරීෙ ඔසේමසේ ඔමබ් සතිෙතබව පුහුණුකිරීෙ
වැඩිදියුණු ගැනීෙට සහ අවිංකභාවය සෙඟින් කාරුණිකබව, ගරු කිරීෙ හා සොචාරාතෙක හැසරීෙ වැනි ගුණාිංග ඔබ
තුළ වර්ධ්නය කරගැනීෙට හැකිවනු ඇතැයි අප විසන් අමේක්ෂා කරනු ලැමබ්. මෙෙ පුරුදු ඔබමේ සසුන්ට
හඳුන්වාදීෙට ඔබට හැකිමවනු ඇතැයි සහ සොජයීය චිතතමේග ඉමගනුෙ (social-emotional learning –SEL) පිළිබඳ
ඔබමේ අවමබෝධ්ය ෙ මෙෙඟින් වැඩිදියුණු මවතැයි අප විසන් අමේක්ෂා කරනු ලැමබ්.
යහ පැවැතෙ, සිංතුෂේටිය හා සාර්ථක දිවි පැවැතෙ සම්බන්ධ් පර්මේෂණ අධ්යයන ෙඟින් මපන්වාමෙනුමේ යහපත
සොජ සම්බන්ධ්තා වර්ධ්නය කරගැනීෙ හා පවතවා ගැනීෙ සඳහා ඇති හැකියාව වැෙගත බව යි. ජීවිතය සඳහා සසුන්
සූොනම් කරවන අධ්යාපන රෙයක් සඳහා සාරධ්ර්ෙ සෙඟ සතිෙතබව හා සොජයීය චිතතමේග ඉමගනුෙ වැනි
පරිචයන් ඔසේමසේ පෘථුල වශමයන් වාස ලබාගත හැක.
සාම්ප්රොයික වශමයන් සැලකූ කල්හි, අධ්යාපනය ඔසේමසේ මගෞරවනීය වෘතතියක් සඳහා පහසුකම් සැලමසන
අධ්යාපනික ජයග්රහණ ප්රවර්ධ්නය කරන මුත, සොජයීය චිතතමේග ඉමගනුෙ සඳහා මයාමු කරනුමේ අවෙ
අවධ්ානයකි. නමුත පාසල තුළ මෙන්ෙ පාසලින් පිටතදීත අපමේ සේවයිං චිතතමේග හා හැසරීෙ කළෙනාකරණය
කරගැනීෙ සහ යහපත සබඳතා වැඩිදියුණු කරගැනීෙ සඳහා එකී සොජයීය චිතතමේග ඉමගනුෙ වඩාත වැෙගත මේ.
සතිෙතබව පුහුණුීෙ මෙෙ ක්රියාවලිය සඳහා රුකුලක් වන බව පර්මේෂණ ඔසේමසේ මපන්වා දී තිමබ්. ළමුන්මේ
තීරණාතෙක ජීවන නිපුණතා වර්ධ්නය කිරීෙ උමෙසා පාසැල් තුළ දී අොළ වයසේ සඳහා මයෝගය වන ෙට්ටමම්
සතිෙතබව පුහුණු හා සොජ චිතතමේග ඉමගනුෙ යන ේවිතවයෙ එකතු කළ යුතු බවට වඩාත සාර්ථක හා ෙනා මලස
සදුකළ පර්මේෂණ තුළින් මපන්වා මෙයි.
ඉහත මහේතු නිසාමවන්, ප්රධ්ාන විෂයධ්ාරා තුළට සොජයීය චිතතමේග ඉමගනුෙ හා සතිෙතබව ඇතුළත කිරීෙ සඳහා
මලාව පුරා අධ්යාපන පේධ්ති සය ප්රමේශ මවනසේ කරමින් සටින අතර ශ්රී ලිංකාව ෙ මෙකී දිශානතිය මවත මයාමු ී
තිමබ්. සිංසේකෘතිකෙය සිංෙර්භය සැලකූ විට හා බුදුෙහමම් ඉගැන්ීම් සෙඟ ශ්රී ලිංකාව බැදී පවතින මහයින් සතිෙතබව
පිළිබඳ සය පැරණි පරිචය මවත නැවත හැරීමම් කාර්යය ශ්රී ලිංකාවට පහසු ී තිමබ්. ඒ මීට වසර 2600කට මපර
ඉන්දියාමේ දී සතිෙතබව සම්බන්ධ්මයන් මලාවට පළමුවරට අනාවරණය කරන ලේමේ මගෞතෙ බුදුරජාණන්
වහන්මසේ බැවිනි. ඉන් අනතුරුව මලාව සයලු ප්රධ්ාන ආගම් පරිචයන් තුළ මෙය අන්තර්ගත ී තිමබ්. අධ්යයන
ජයග්රහණ ෙත දිමවන අභිමයෝගාතෙක හා පීඩනයක් සහිත පාසැල් පරිසරය කළෙනාකරණය කරගැනීෙ සඳහා මම්
සයල්ල සසුන්ට ප්රමයෝජනවත වනු ඇත.
Mindful Educators Sri Lanka විසන් ගුරුභවතුන් විසන් පිංති කාෙරය තුළ සතිෙතබව පුහුණු කිරීෙ සඳහා
ොර්මගෝපමේශ මලස සාරධ්ර්ෙ, කාරුණිකබව හා සාොචාරාතෙක චර්යාව සෙඟ මෙෙ සතිෙතබව පිළිබඳ
ොර්මගෝපමේශන අතමපාත පිළිමයල කර තිමබ්. පාසැල් තුළ මුහුණ මෙන බහුවිධ් අභිමයෝගවලට මුහුණ දීෙ සඳහා
ගුරුභවතුන්ට මෙෙඟින් සහායක් සැලමසනු ඇතැයි අපි අමේක්ෂා කරන්මනමු. ෙරාගැනීෙ, ඉවසීෙ, ගරු කිරීෙ,
සහකම්පනය, ෙයාව, කාරුණිකභාවය, සොව දීෙ හා චිතතමේග ෙරා සටීෙ වැනි ප්රධ්ානතෙ සාරධ්ර්ෙ ගුරුභවතුන්
මසේෙ සසුන් විසන් ෙ රෙරෙමයන් වැඩිදියුණු කරගනු ලැමබ්. ඉහත ගුණාිංග වැඩිදියුණු කරන පිංති කාෙර පරිසරයක්
ඔසේමසේ ොහැඟි ජීවන-කුසලතා සතු සසුන් සතුට හා සාර්ථකතවය කරා ෙිංමපත විවර කරගනු ඇති බවට අපි විශේවාස
කරන්මනමු.
මෙහි කර්තෘවරියන්මේ අතෙැකීම් ඔසේමසේ මෙෙ මොඩියුල සකසේකර ඇති අතර, සතිෙතබව හා සොජයීය චිතතමේග
ඉමගනුෙ පිළිබඳ පර්මේෂණවලින් මම් සඳහා පිටුවහලක් ලැබී තිමබ්. මෙෙ මොඩියුලවල විසේතර කර තිමබන
සතිෙතබව පිළිබඳ ක්රියාකාරකම් ශ්රී ලිංකාමේ ගුරුවරුන් විසන් සාර්ථකව මයාොමගන තිමබ්. Mindful Educators Sri
Lanka විසන් කාලසීොව තුළ ප්රාථමික පාසැල්වල ගුරුවරුන් සඳහා වැඩමුළු පවතවා ඇති අතර ඒ සම්බන්ධ්මයන්
ඔවුන්මේ අතෙැකීම් www.mindfuleducators.lk මවබ් අඩවිමේ පළ කර ඇත. සය සසුන් සඳහා ධ්නාතෙක ඉමගනුම්
පරිසරයක් දියුණු කිරීෙ සඳහා ඔබට ෙ මෙෙ මොඩියුල භාවිතා කළ හැකි බව අපමේ විශේවාසය යි.
මෙෙ පාඨොලාව ආරම්භ කිරීෙට පූර්වමයන්, පහත ගැටලු සඳහා පිළිතුරු සැපයීෙට සේවල්ප මේලාවක් ගත කරන්න:
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1. ෙවස මකාතරම් අභිමයෝගාතෙක මලස මපනුනෙ, ඔබ විසන් ෙවස තුළ වඩාත සැහැල්ලු බවින්, නිසේකලිංකව
හා යම් මෙයක් ෙත මයාමුී සටීෙට කැෙැතතක් ෙක්වන්මන් ෙ?
පිළිතුර ඔේ නම් - පුේගලික හා වෘතතීය සම්බන්ධ්තා ෙක්ෂ අයුරින් වැඩිදියුණු කරගැනීෙ සඳහා සතිෙතබව
පුහුණු කිරීෙ ඔසේමසේ ඔබට හැකි මේ.
පිළිතුර නැත නම් - මෙවැනි වාතාවරණයන් ෙනා අන්ෙමින් අවමබෝධ් කරගැනීෙ සඳහා ඔබට හා ඔබමේ
සසුන්ට සතිෙතබව පුහුණු කිරීෙ උපකාරී වනු ඇත.

2. ඔබමේ චිතත මේග අවශයතා සහ පිංති කාෙරමේ ඔබමේ සසුන්මේ චිතතමේග සම්බන්ධ්මයන්
අවධ්ානය මයාමු කරන්මන් මකමසේ ෙ පිළිබඳව ෙැනගැනීෙට ඔබ කැෙැතතක් ෙක්වන්මන් ෙ?
3. ඔබ මකමරහි හා අනයයන් මකමරහි ෙයාව හා සහකම්පනය පතුරුවා හැරීමම් ගුණාිංග වර්ධ්නය කරගැනීෙට
ඔබ තැෙැතතක් ෙක්වන්මන් ෙ?
4. ඔබ විසන් ෙනස, එහි සෘණාතෙක නැඹුරුතා හා එහි ධ්නාතෙක විභවය අවමබෝධ් කරගැනීෙට කැෙැතමතන්
පසුමේ ෙ?
5. ඔබමේ පිංති කාෙරය ෙක්ෂ අයුරින් හසුරුවා ගැනීෙට උපකාරීවන සතිෙතබව ආශ්රිත පුහුණුව ඉමගනගැනීෙට
කැෙැතතක් ෙක්වන්මන් ෙ?
6. උපකාරශීලි, විවිධ්තවය පිළිගන්නා හා ඊට මගෞරව කරන, පූර්ව නිගෙන මහෝ තීන්දු තීරණ වලින් මතාරව
එක් එක් තැනැතතන්ට ආමේණික වූ සුවිමශේෂීබව අවමබෝධ් කරගැනීෙ යනාදී ලක්ෂණ සහිත සසුන්
වශමයන් ඔබමේ සසුන් ෙැකීෙට ඔබ කැෙති ෙ?
7. ඔබමේ සසුන් වැඩිහිටියන් බවට පතීමම් දී ඔවුන්ට ෙඟ මපන්ීෙ සඳහා සතිෙතබව පාෙක සාරධ්ර්ෙ හා
සොචාරාතෙක ප්රතිපතති වලින් යුතු ශක්තිෙත අඩිතාලෙක් ඔවුන් සතුීෙ සම්බන්ධ්මයන් ඔබ කැෙති ෙ?
ඉහත ප්රශේන අතුරින් බහුතරයක් ප්රශේන සඳහා ඔබ විසන් ‘ඔේ’ යනුමවන් පිළිතුරු සපයා තිමබ් නම්, පහත සඳහන්
කාර්යය ආරම්භ කිරීෙ සඳහා මහේතු සපයාගැනීෙ ඔබ විසන් ආරම්භ කර තිමබ්:
•
•

මෙෙ ොර්මගෝපමේශන අතමපාත ඵලොයි අයුරින් අනුගෙනය කරන බවට.
ඔබමේ සතිෙතබව පුහුණු කිරීෙ ආරම්භ කිරීෙ, මහෝ අඛණ්ඩව ඉදිරියට කරමගන යෑෙ සහ ඒ පිළිබඳ
ගැඹුරින් හැෙෑරීෙ.

්මම පුහුණුව ආරම්භ කිරීමට ප්රථම්යන්, ඔබ ්මය හොරන්්න් ඇයි ෙ යන්න සම්බන්ධ්යන් ඔබට පැහැදිලි ිය
යුතු ය. ්වනත් වචනවලින් කිය්තාත්, ඔබ්ේ අභිලාෂය කුමක් ෙ? යන්න පැහැදිලි ිය යුතු ය. එමඟින් ඔබ්ේ
පුහුණුව සමඟ නියමිත පරිේ්ෙන් කටයුතු කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.
ඔබට එක් දිනයක පුහුණුව අතපසු වුව්හාත්, තීන්ු තීරණ වලින් ්තාරව ඒ පිළිබඳව සැලකීම වැෙගත් වන අතර
ඔබ්ේ පුහුණුව ්වත නැවත පැමිණිය යුතු ය.
ඔබමේ සතිෙතබව පිළිබඳ පුහුණුීම් පිළිබඳ අතෙැකීම් හා සේෙරණය කිරීම් සටහන් කිරීෙ සඳහා ‘ොමේ සතිෙතබව
පිළිබඳ දෙනික සටහන් මපාත’ මලස දෙනික සටහන් මපාතක් ආරම්භ කිරීෙ වැෙගත මේ.
එෙ දෙනික සටහන් මපාමත පළමු සටහන විය යුතමත පහත ගැටලුවලට ලබාමෙන පිළිතුරු ය:
ො විසන් මෙෙ පාඨොලාව හොරන්මන් ඇයි?
සතිෙතබව පුහුණු කිරීෙ හා ොමේ යහ පැවැතෙ සඳහා මකාපෙණ කාලයක් හා ෙවමසේ කුෙන මේලාව ො විසන් ඒ
සම්බන්ධ්මයන් මවන් කරන්මන් ෙ යන්න?
-

මයෝජනාව: මිනිතතු පහක පෙණ පුහුණුවකින් ආරම්භ කර ඉදිරියට කරමගන යෑමම් දී පුහුණුව
සදුකරන කාලය වැඩි කරන්න.
උෙය කාලමේ හා සන්ධ්යා කාලමේ දී පුහුණුව සදුකළ හැක.
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ොමේ පිංතිමේ සසුන්මේ කුෙන මවනසේීම් ො විසන් ෙැකීෙට කැෙති ෙ?

සතිමත්බව හා සාරධරම වැෙගත් ඇයි?
’මලෝකමේ ප්රීතිෙතෙ මිනිසා’ මලස ප්රසේියට පතී සටින, මපර අණුක ජීව විෙයාඥමයකු හා වර්තොනමේ දී ටිමබට්
මබෞේධ් භික්ුවක වන ආචාර්ය ෙමතේ රිකාඩ් විසන් මෙමසේ ප්රකාශ කර ඇත: “මම් කරුණ මතරුම් ගන්න.
පක්ිමයකුට පියාසර කිරීෙට පියාපත මෙකෙ අවශය මවනවා මසේෙ, ඔබ විසන් අනිවාර්මයන් ප්රඥාව හා ෙයාව
සෙගාමීව දියුණුකර ගත යුතු ය.”
මෙෙ ොර්මගෝපමේශන සිංග්රහමේ දී එකී පියාපත ේවිතවය ඔබට ලබා දීෙ ෙඟින් ඔබමේ පුහුණුව හා ඔබමේ සහජ හා
සේවාභාවික කුසලතාවය සඳහා රුකුලක් ීෙට අපි ප්රයතන ෙරන්මනමු: ප්රඥාව හා ෙයාව වර්ධ්නය කරගැනීෙ සඳහා
සාරධ්ර්ෙ සෙඟින් සතිෙතබව පුහුණුීෙ හා සොජයීය චිතතමේග ඉමගනුෙ ඔබට රැකුලක් වනු ඇත. මෙෙ කරුණ
සම්බන්ධ්මයන් ඔබට පැහැදිලි අවමබෝධ්යක් ලැබුණු පසු ඔබමේ පිංති කාෙරමේ සසුන් මවත මෙය රැමගන මගාසේ
ඔවුන්ට තෙන් මකමරහි හා අනයයන් මකමරහි කරුණාව මපරෙැරිව සතිෙතබව ඇතිකර ගැනීෙ සඳහා
ොර්මගෝපමේශ සැපයිය හැකි මේ.

ඔබ ිසින් ්මම මාර්ගෝප්ේශන අත්්පාත භාිතා කරන්්න් ්ක්ස් ෙ?
1. සෑෙ මොඩියුලයක්ෙ ගැඹුමරන් කියීෙ හා අවමබෝධ් කරගැනීෙ සදුකළ යුතු ය. මෙවන මොඩියුලයට
පිවිසීෙට මපර පළවන මොඩියුලය සම්පූර්ණමයන් අවමබෝධ් කරගන්න. ඔබමේ අවමබෝධ්ය තවදුරටත
වැඩිකර ගැනීෙ සඳහා අප විසන් ලබා දී ඇති අන්තර්ජාල සබැඳුම් (the links) මවත පිවිසීෙ දිරිෙත මකමර්.
මෙෙ සම්පත ඔබට පිංති කාෙරමේ දී භාවිතා කළ හැක.
2. සේවයිං පුහුණුව වඩාත වැෙගත මේ. ඔබ තුළ ඇතිවන බලපෑෙ රෙරෙමයන් ඔබට හඳුනාගත හැකි වන අතර,
මෙෙ පුහුණුව සසුන් විසන් ෙ අඛණ්ඩව කරමගන යෑෙ සඳහා එය ඔවුන්ට අභිමේරණයක් වනු ඇත.
3. ඔබමේ අතෙැකීම් නැවත නැවත මෙමනහි කිරීෙ වඩාත වැෙගත මේ. ඔබ ෙැනුවතව සටින බවට වන ඔබමේ
ධ්ාරිතාවය ඔබ විසන් සවිෙත කරමින් සටී. නැවත මෙමනහි කිරීෙ ඔබමේ අතෙැකීම් අවමබෝධ් කරගැනීෙට
උපකාරී මේ.
4. පිංති කාෙරමේ දී, සයලු පුහුණුීම් එක් එක් වයසේ සීොවලට මයෝගය වන පරිේමෙන් විය යුතු අතර පිංති
කාෙරමේ දී පුහුණුීම් හඳුන්වාදීෙට පූර්වමයන් ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි අවමබෝධ්යක් ලබා ගත යුතු ය. පිංති
කාෙරය ඇතුළත පුහුණු සඳහා මවනසේ කාල සීොවන් සැලසුම් කරන්න.
5. සසුන් සෙඟ පුහුණුමේ මයමෙන්න.
6. සසුන් සෙඟ පුහුණුව මෙමනහි කරන්න.
7. මෙෙ පුහුණුවල ප්රමයෝජන්වත බව සම්බන්ධ්මයන් ඇගයීෙක් සදුකරන්න.
8. ඔබමේ අතෙැකීම් දෙනික සටහන් මපාමත සටහන් කරන්න.

අප ්කාපමණ ්ේලාවක් පුහුණු්ේ නිරත ිය යුතු ෙ?
මුලින්ෙ දිනකට මිනිතතු කිහිපයකින් ආරම්භ කර සතිමයන් සතිය එෙ කාලය වැඩි කරන්න. එවිට සති 08ක් අවසාන
වනවිට අවෙ වශමයන් මිනිතතු 20ක විිෙත පුහුණුවක් අතකර ගැනීෙට ඔබට හැකි මේ. මෙෙ ක්රියාවලිය ඔබට
සතිෙත බවින් යුතුව ආහාර අනුභව කිරීෙ, සතිෙත බවින් ඇහුම්කන් දීෙ වැනි අවිිෙත පුහුණු ඔසේමසේ ෙ ප්රගුණ කළ
හැක. පිංති කාෙරමේ පළමු කාල පරිච්මේෙය ආරම්භ කිරීෙට ප්රථෙමයන් මිනිතතු 5-10 ෙක්වා කාලසීොවක්
සතිෙතබව පුහුණු කිරීෙට දධ්ර්යෙත කිරීෙ ප්රශසේත ය. එමෙන්ෙ, පාසැල් විමේක කාලමයන් අනතුරුව පිංතියට
පැමිණීමම් දී විනාඩි 05ක් නිශේශබ්ෙව හිඳමගන ෙනස සිංසුන් කරගැනීෙ හඳුන්වා දීෙට උතසාහ කරන්න.
මෙෙ පුහුණු සඳහා ඇතිවන ඕනෑෙ බාධ්ාවක් ඔබමේ සෙ කණ්ඩායම් සෙඟ සාකච්ඡා කළ හැකි අතර එයින්
වැළැක්මවන්මන් මකමසේ ෙ යන්න ෙ සාකච්ඡා කළ හැක.
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ඔබට එක් දිනක පුහුණුව ෙඟහැරුන මහාත, පසුදිනමේ සට නැවත අරඹන්න. කරුණාබර වන අතරෙ ඔබමේ පුහුණුව
සේථාවරව පවතවාගත යුතු ය. ඔබ විසන් පුහුණුමේ නියුක්ත වුවමහාත, එහි වාසොයක ප්රතිඵල අතෙැකිය හැකි ය. ඔබ
මහෝ ඔමබ් සසුන් සම්බන්ධ්මයන් තීන්දු තීරණ මනාගත යුතු ය. ඒ මවනුවට ඔබ මවත හා ඔවුන් මවත කරුණාබර ී
පුහුණුව වැඩිකර ගැනීෙ සදු කරන්න.
සතිෙතබව වනාහී ශක්තිෙත හා විශේවාසනීය පුහුණුවක් වන නමුදු සයලු ගැටලු සම්බන්ධ්මයන් එය විසඳුෙක් මනාමේ.
එබැවින් ඔබ ඔබටෙ කරුණාවන්ත වන අතර අවශයතාවයක් ඇතිවුවමහාත ඔබට වඩා වැඩි අතෙැකීම් සහිත
පුේගලයන්මගන් උපමෙසේ ලබාගන්න.
මෙෙ ොර්මගෝපමේශන අතමපාත සැලසුම් කර ඇතමත සයලුෙ ගුරුභවතුන් හා ශික්ෂකයන් සඳහා මේ. එබැවින්, අප
විසන් නයායාතෙක කරුණු හා ප්රාමයෝගික කරුණු ඇතුළත කර ඇතමත එෙ කරුණු අවමබෝධ් කරගැනීෙට හා
ඔවුන්මේ සතිෙතබව පුහුණු හා සාරධ්ර්ෙ ශක්තිෙත කරගැනීෙට මෙන්ෙ ගුරුවරුන්ට ක්රියාකාරකම් ඔසේමසේ සය
සසුන්ට සතිෙතබව පිළිබඳ පුහුණු හඳුන්වා දීෙ සඳහාත ය. එමසේ වුව ෙ, ඔබ ගුරුවරමයකු මනාවූවත, ඔබට ෙ මෙෙ
ොර්මගෝපමේශන අතමපාත භාවිතා කර පුේගලිකව සතිෙතබව පිළිබඳ පුහුණුව ආරම්භ කිරීෙ මහෝ අඛණ්ඩව
සදුකරමගන යෑෙ කළ හැකි ය.
ඔබ විසන් ඔබමේ සසුන් සඳහා මෙය හඳුන්වා දීමම් දී ඔබ මෙය සදුකරන එකෙ ගුරුවරයා ීෙ මහෝ ඔබ තවත ගුරුවරු
කණ්ඩායෙක් සෙඟ මෙය සදුකරනවා මහෝ, විමශේෂ අවසේථාවන් මලස ඇතැම්විට සම්පූර්ණ පාසැලෙ සතිෙතබව හා
සොජයීය චිතතමේග ඉමගනුෙ පුහුණු කිරීෙ සදුකරනවා විය හැක.ඒ කුෙන ආකාරමයන් සදු වුව ෙ, පුහුණු ඔසේමසේ
පිංති කාෙර තුළ මවනසක් ීෙ සඳහා උතමතජයක් සපයන මපනී මගාසේ තිමබ්. යමථෝක්ත කරුණ, ඒ ආකාරමයන්ෙ
ඔබ සම්බන්ධ්මයන් ෙ සදුවනු ඇතැයි අපි අමේක්ෂා කරන්මනමු.
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පළවන ්මාඩියුලය:
සතිමත්බව හා සාරධරම රාමුව
පළමවනි මොඩියුලය මවත අපි ප්රමේශ මවමු. ඔබ අප සෙඟ සතිෙතබමේ චාරිකාව සොරම්භ කිරීෙ සම්බන්ධ්මයන්
අප සතුටට පතවන අතර මෙෙ පාඩම් ඔසේමසේ ඔබ ප්රමයෝජන ලබාමගන ඔබමේ සතිෙතබව පුහුණුව වැඩිදියුණු කරගනු
ඇතැයි අමේක්ෂා කරන්මනමු.
සය පුේගලික පුහුණුව හැරුණ විට, මෙෙ අකාලික පුහුණුව ඔබ විසන් ඔබමේ සසුන්ට හා මිතුරිමිතුරියන් මවත ෙ
රැමගන මගාසේ ඉමගනුම් පරිසරය චෙතකාරබවට පරිවර්තනය කිරීෙට උරමෙනු ඇතැයි අමේක්ෂා කරන්මනමු.
මවමහසකර හා සමතහි අවුල්සහගතබව රෙරෙමයන් ඉහළ යන අවකාශයක් තුළ ඔබමේ පුහුණු ඔසේමසේ එකී
සිංෙර්භය නිහඬ හා ප්රීතිජනක සේවභාවයට පතවන අතර සිංගත ආකාරමයන් ඉමගනීමම් කටයුතු සදුකිරීමම් ශිෂය
සූොනෙ සඳහා රුකුලක් ීෙට ෙ ඔබට හැකි මේ.

මෙෙ පළමු මොඩියුලය හැෙෑරීෙ අවසානමේ දී ඔබට පහත කරුණු සම්බන්ධ්මයන් අවමබෝධ්යක්
ලැමබනු ඇත:
-

සතිෙතබව යනු කුෙක් ෙ යන්න
සතිෙතබමවහි වාස මොනවාෙ යන්න
සතිෙතබව පුහුණුීෙ ආරම්භ කරන්මන් මකමසේ ෙ යන්න
ඔබමේ සසුන් සෙඟ සතිෙතබව පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්මන් මකමසේ ෙ යන්න.
ගුරුවරු සඳහා සතිෙතබවට අොළ සාරධ්ර්ෙ රාමුව අවමබෝධ් කරගැනීෙ

ඔබ විසන් මෙෙ පාඨොලාව සඳහා හැඳින්ීෙ කියවූ බවට හා එෙ පාඨොලාව හැෙෑරීෙ සඳහා අභිප්රායක් මගාඩනඟා
ගන්නට ඇතැයි අපි විශේවාස කරන්මනමු.

හැඳින්ීෙ
සතිෙතබව මුලින්ෙ මලාවට හඳුන්වාදුන්මන් මීට අවුරුදු 2600 කට පෙණ මපර මගෞතෙ බුදුරජාණන් වහන්මසේ විසන්
ඉන්දියාමේදී ය. සතිපට්ඨාන සූත්රමේ මූලික ඉගැන්ීම් ඔසේමසේ සතිෙතබව ප්රගුණකිරීමම් මූලාරම්භය ඇතිී තිමබන
අතර (මයාමුව: මබෞේධ් ධ්ර්ෙ ග්රන්ථ, පාලි ත්රිපිටකය, දීඝ නිකාය, ෙජිෙ නිකාය) මලාවපුරා මබෞේධ් භාවනාමේ
නියුක්තවූමවෝ හා සතිෙත ගුරුවරු සතිෙතභාවය පුළුල් මලස අඛණ්ඩව ප්රගුණ කරති.
සතිෙතබව පාෙක ආතතිය දුරලීෙ හඳුන්වා දීෙ (1979) සම්බන්ධ්මයන් මලෝ ප්රකට වූ ෙැසේුයුමසට්සේ විශේවවිෙයාලමේ
දවෙය පිඨමේ දවෙය විෙයාව පිළිබඳ සම්ොනිත ෙහාචාර්ය මජාන් කබාට්-සන් (Professor Jon Kabat-Zinn) විසන්
ෙෑතකාලීනව සතිෙතබව හා එහි විෙයාතෙක පෙනෙ හඳුන්වාමෙන ලදී. යම් තැනැතමතකුමේ සරුර හා ෙනස පිළිබඳ
සම්ප්රජානනමයන් යුක්තව සටීමම් හැකියාව, ආතතිමේ හා කාිංසාමේ බලපෑම් අතවිඳීෙ, හා සතිෙතබව තුළින් ආතතිය
දුරලන්මන් මකමසේ ෙ යන්න ඔහු විසන් විසේතර කර තිමබ්. වර්තොනමේ දී සතිෙතබව පුහුණු කිරීෙ පුළුල් වශමයන්
වයාපතී ඇති අතර ඕනෑෙ පුේගලමයකුට ශාරීරික, ොනසක හා අධ්යාතමික යහපැවැතෙ සඳහා උපකාරී වන
නිවාරක, මෙන්ෙ සහ චිකිතසක මහෝ සුවපත කිරීමම් මෙවලෙක් මලස මයාොගත හැකි රෙමේෙයක් (හා පුහුණුවක්)
මලස මෙය ප්රචලිත ී තිමබ්. සසුන්මේ යහ පැවැතෙ, චිතතමේග බුේිය හා සොජයීය චිතතමේග ඉමගනුෙ වැඩිදියුණු
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කිරීෙ සඳහා මලාව පුරා පාසැල් විෂයොලා තුළ සතිෙතබව පුහුණු කිරීම් බහුල වශමයන් අන්තර්ගත කිරීෙ ඉහළ
යමින් පවතී.
සතිෙතබව පුහුණුීම් මලෝකමේ සයලුෙ ප්රධ්ාන ආගම්වලින් ප්රතයක්ෂ මේ. පහත ෙැක්මවන සබැඳුම් මම්
සම්බන්ධ්මයන් අවමබෝධ්යක් ලබාගැනීෙ සඳහා උපකාරී වනු ඇත.

නැරඹීෙ
සඳහා
-

සතිෙත ඉසේලාම් භක්තිකමයකු වන්මන් මකමසේෙ:
https://www.youtube.com/watch?v=B1GDJ-PvxZ8

-

සතිෙත ක්රිසේත්රියානි භක්තිකයා:
https://www.themindfulchristian.com/guides_for_practice.html

-

යුමෙේ සතිෙතබව සඳහා ොර්ගය:
https://www.youtube.com/watch?v=mdZvLV3u3hc

-

සතිෙත භාවනාව හින්දු ඇකඩමි මේ ලක්හාහි:
https://www.youtube.com/watch?v=mX4DLlUlhIQ

-

සතිෙතබව පිළිබඳ ඉතිහාසය: මපරදිග සට අපරදිග ෙක්වා සහ ආගමම් සට විෙයාව ෙක්වා
https://positivepsychology.com/history-of-mindfulness/

ප්රසේධ් ආගමික සහ අධ්යාතමික නායකයන්මේ පහත ෙැක්මවන ප්රකාශ කියවා බලන්න.
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‘අතීතමේ ගැලී මනාසටින්න. අනාගතය පිළිබඳ සහින මනාෙකින්න. මම් මොමහාත තුළ සහිය පිහිටුවන්න.’
මගෞතෙ බුදුරජාණන් වහන්මසේ.
‘ඥානවන්ත මිනිසා මහාඳ මහෝ නරක සයලුෙ ප්රතිඵල අතහර ෙො ක්රියාව පිළිබඳව පෙණක් අවධ්ානය මයාමු
කරයි.’
ෙහසෘි දවස, භගවත ගීතාව.
‘මෙෙ මොමහාත තුළ සතුටින් සටින්න. එය ප්රොණවත මේ. අපට සැබැවින්ෙ අවශය කරන්මන් සෑෙ
මොමහාතක්ෙ පෙණක් වන අතර ඊට වැඩි මෙයක් අවශය මනාමේ.’
මතමර්සා ෙවුතුමිය.
‘සැබවින්ෙ සතිෙතබව සයලුෙ ෙෑ සම්බන්ධ්මයන් අල්ලා තුො විසන් නියෙ කරතිමබ්.’
නබී නායකතුො
‘අපමේ ෙනස සිංසුන් වූවිට, ෙනමසේ සාෙකාමී බව අතවිඳිය හැකි අතර ප්රීතිෙත ජීවිතයක් මගවිය හැක.’
14වැනි ෙලයි ලාො තුො

සතිෙතබව පුහුණු කිරීෙ යනු ෙනමසේ ‘ොනසක මේශී’ ශක්තිෙත කිරීෙ සඳහා වයායාෙයක් වන අතර ශරීරමේ
ොිංශමේශී සඳහා කායික වයායාම් සදුකිරීෙ මීට සොන මේ.
සතිෙතබව එමසේ නැතනම් ‘වර්තොන මොමහාත තුළ ජීවතීෙ’ යම් නිශේචිත මොමහාතක් සම්බන්ධ් ඔබමේ
අතෙැකීම්වල ගුණාතෙකබව මකමරහි බලපෑෙක් ඇති කරනවා පෙණක් මනාව, ඔබ වටා සටින තැනැතතන් මවත ෙ
බලපෑෙක් ඇති කරයි. ඔබමේ සිංසුන් හා සෙබර මපනී සටීෙ ඔබ වටා සටින තැනැතතන් මකමරහි ෙ බලපෑෙක් ඇති
කරයි. අවසානමේ දී ඔවුන් ෙ එවැනිෙ සිංසුන් හා සෙබරතාවයකින් ප්රතිචාර ෙැක්ීෙ සදුවිය හැක. නිරන්තරමයන් හා
අඛණ්ඩව පුහුණුවන්න, තවතවත පුහුණු වන්න - මෙහි රහස ගැබ්ී තිමබන්මන් මෙතුළ ය.

සරල නිහඬතාවයක් සමඟ අපි ආරම්භ කරමු: ඔබ්ේ සිරුර ්වත අවධානය
්යාමු කිරීම.
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මෙෙ නිහඬතාවමයන් අනතුරුව, ඔබ කරමින් සටි කාර්යය මවත නැවත යන්න. ඔබමේ දිනය තුළ රෙනුකූලව විරාෙ
ලබාගැනීෙට උතසාහ කරන්න. ඒ නියමිත කාලන්තර තුළදී ඔබ තුළෙ ‘නිවස’ තුළට නැවත පැමිණීෙ සඳහා යි. ඔබමේ
ෙනසට ඇතැම්විට සහි කැඳීෙක් භාවිතා කිරීෙට අවැස වනු ඇත. නිෙසුනක් මලස පාසැල් සීනුව ෙඟින් ඔබ කරමින්
සටි කාර්යයට නැවත යෑෙට මපර ඔබට යම් විරාෙයක් ගැනීෙට සහිගන්වනවා මෙනි. නැතමහාත ඔබට සිංගීතමේ දී
මයාො ගන්නා මගාිං වැනි උපකරණයක් - ‘singing bowl’ මහෝ මවනත ඕනෑෙ උපාිංගයක් සහිකැඳීෙක් මලස
මයාොගත හැක.

මෙෙ පුහුණුව ඔබට ෙන්ෙගාමී ීෙ සඳහා උපකාර මේ.

💡ඉඟිය

ඔබමේ පුේගලික පුහුණුව සඳහා ඇතැම්විට දිනය තුළ කාලයන් මතෝරා ගැනීෙ වුවෙනා විය හැක. .

අපි පුහුණු
මවමු. දී හා පාසැල් අවසානමේ දී ත පාසැල්
ඔබමේ පිංති කාෙරය තුළ දී නම්, උෙෑසන
පාසැල් ආරම්භමේ
විමේකමයන් පසු නැවත පිංති කාෙරයට පැමිණීමම් දීත මෙය මයාො ගැනීෙ ඔසේමසේ සසුන්ට ෙනස
නිරවුල් කරගැනීමම් අවසේථාවක් සැලැමසේ.

පහසු ආකාරමයන් වාඩිමවන්න. වාඩි ී සටින ඉරියවුව පිළිබඳ නිහඬවෙ අතවිඳීෙ සඳහා සුළු මේලාවක් ගත කරන්න.
ඔබමේ සරුර සම්බන්ධ්මයන් ෙෘදු හා කරුණාබර වන්න. තීන්දු තීරණවලින් මතාරව පූර්ණ වශමයන් සැහැල්ලු
වන්න.
ඔබ වාඩි ී සටින බව සරලව සමතහි ධ්ාරණය කරගන්න.
ටික මේලාවකින් අනතුරුව, ඔබමේ හුසේෙ ගැනීෙ සම්බන්ධ්මයන් අවධ්ානය මයාමු කිරීෙට උතසාහ කර ඔබ හුසේෙ
ගන්නා බව සැලකිල්ලට ගන්න. ටික මේලාවක් සඳහා ඔබ සේවාභාවිකවෙ හුසේෙ ගන්නා බව සරලව සැලකිල්ලට
ගන්න.
කිසදු මෙයක් සඳහා බලපෑෙක් සදුමනාකර හුසේෙ ගැනීමම් කාර්යය සදුීෙට ඉඩ හරින්න. ඔබමේ හුසේෙ ගැනීමම්
සේවභාවයට අවධ්ානය මයාමු කරන්න. එය දීර්ඝ හුසේෙක් මේ ෙ? මකටි හුසේෙක් මේ ෙ? ඔබමේ හුසේෙ ගැනීෙ
සම්බන්ධ්මයන්ෙ නිරීක්ෂණය කරමින් ඔබ, ඔබ සෙඟෙ සේවල්ප මේලාවක් රැඳී සටින්න.
මෙෙ අවසේථාව තුළ සේවල්ප මේලාවක් කාලය ගත කරන්න.
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සතිමත්බව යනු කුමක් ෙ?

‘’සතිෙතබව වනාහී තීන්දු තීරණ ගැනීෙකින් මතාරව කාර්යය පිළිබඳව මෙෙ මොමහාත තුළ අවධ්ානය
මයාමුකිරීෙ ඔසේමසේ ලැමබන ෙැනුවත බවයි.”
මජාන් කබාට් - සන් Jon Kabat-Zinn (1979).

මෙෙ පාඨොලාමේ කාර්යය සඳහා සතිෙතබව සම්බන්ිත පහත අර්ථ ෙැක්ීෙ අප විසන් භාවිතා කරනු ලැමබ්:
යමථාක්ත අර්ථ නිරූපණය තුළ ඇති ප්රධ්ාන සිංරචක මලස ඔබ විසන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇතමත:
-

කාර්යය
අවධ්ානය මයාමු කිරීෙ
වර්තොන මොමහාත
ෙැනුවත බව
තීන්දු තීරණ ගැනීමෙන් මතාරව

අප අවට සදුවන්මන් කුෙක් ෙ යන්න පිළිබඳ වඩාත ෙැනුවත ීෙ සඳහා සතිෙතබව පුහුණුව තුළින් අවසේථාව උො මේ.
-

-

-

සතිෙතබව තුළ රැඳී සටීෙ යනුමවන් අෙහසේ වන්මන් අප විසන් මලෝකය එහි පුේගලයන් මහෝ අවසේථා විෙසා
බැලීමම් දී අප තුළ පවතනා නැඹුරුතා සම්බන්ධ්මයන් අප ෙැනුවත බවයි - එබැවින් තීන්දු තීරණ මහෝ පූර්ව
ෙත වලින් මතාරව යථා සේවභාවය පිළිබඳ ෙනා අවමබෝධ්යක් ලබා ගැනීෙ සඳහා අපි ප්රයතන ෙරන්මනමු.
සතිෙතබව තුළ රැඳී සටීෙ යනුමවන් අෙහසේ වන්මන් අප විසන් සදුකරන්මන් කුෙක් ෙ යන්න පිළිබඳ වඩාත
අවධ්ානය මයාමු කිරීෙ, වර්තොන මොමහාත සඳහා අමේ අවධ්ානය මයාමුකිරීමම් ගුණාිංගය වැඩිදියුණු
කරගැනීෙ හා එබැවින් අප පූර්ණ වශමයන් නියැලී සටීෙ මේ.
ප්රතිචාර ෙැක්ීෙට පූර්වමයන් නැවතී, අොළ තතතවය පිළිබඳ ඇගයීෙක් කර එබැවින් අප හා අනයයන්
මකමරහි කරුණාභරිතව ප්රතිචාර ෙැක්ීමම් අවසේථාවක් ලබා දීෙ සඳහා සතිෙතබව තුළ රැඳී සටීෙ අපට
උපකාරී මේ.

සතිමත්බව තුළින් සැල්සන වාසි
මම් අයුරින් අපමේ ෙැනුවතබව වැඩිදියුණු කරගැනීෙ ෙඟින් පහත කරුණු සාක්ෂාත කරගත හැකි මේ:
1. අපමේ අවධ්ානිත කාල සීොව හා මයාමුගත ීෙ වැඩිදියුණු වන අතර එෙ කරුණු ේවයයෙ අධ්යාපනික
වශමයන් උසසේ කාර්ය සාධ්නයක් ලබාගැනීෙ සඳහා අතයවශය මේ.මෙය සදුවන්මන් මකමසේ ෙ යන්න ඉදිරි
මොඩියුල වලදී ඔබට අවමබෝධ් වනු ඇත.
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2. අපමේ සේවාභාවික, ක්ෂණික, සටන්වැදීෙ-පලායෑෙ-අක්රියීෙ (FFF) ප්රතික්රියාව කළෙනාකරණය කරගැනීෙ
සඳහා ෙනා පරිචයක් ලබාගනී. ආතතිය සඳහා අපමේ සේවභාවික ප්රතිචාරය වන එනම් සටන්වැදීෙ-පලායෑෙඅක්රියීෙ (FFF) යාන්ත්රණය වැඩි වශමයන් භාවිතා වූ කල්හි සදුවනුමේ විවිධ් අවසේථාවන් සඳහා මේගවත,
මනාසතා ඉමබ් සදුවන ප්රතිචාර වලට අප මයාමුීෙ සහ එෙඟින් කරෙරවලට පාත්ර ීෙ යි. අපමේ ප්රතික්රියා
පාලනය කරගැනීමම් හැකියාව අප සතු වූ විට, අප ෙනා අවමබෝධ්මයන් හා කාරුණිකබවින් යුතුව ප්රතිචාර
ෙැක්ීෙ ආරම්භ මකමර්. මෙය පසුව වැඩිදුරටත විසේතර මකමර්.
3. අපමේ චිතතමේග බුේි කුසලතා වැඩිදියුණුීෙ සදුමේ. අප මකමරහි, සෙසේත ොනව සිංහතිය, සතතව
ප්රජාව හා සෙසේත විශේවය මකමරහි කරුණාව හා ෙයාව පතුරුවා හැරීෙ සඳහා වන අපමේ ධ්ාරිතාවය සඳහා
රුකුලක් මෙෙ ශිල්පීය රෙය ඔසේමසේ ලැමබ්. ඔබ පසුව වඩා මහාඳින් මෙෙ කරුණ සම්බන්ධ්මයන් අවමබෝධ්
කරගනු ඇත.

සතිෙතබමේ වාස පැහැදිලි කිරීෙට වඩා මයෝගය අතෙැකීෙ ලබා ගැනීෙයි. ප්රධ්ාන වාසය වනුමේ ඔබමේ සිංමේෙන,
සතුවිලි, හැඟීම් හා චිතතමේග ෙඟින් ඔබව පාලනය ීෙට වඩා සිංමේෙන, සතුවිලි, හැඟීම් හා චිතතමේග
සම්බන්ධ්මයන් සවිඥානක ීෙ ඔසේමසේ ලැමබන චිතතමේග සෙබරතාවය මේ. ඔබ විසන් ඔමබ් පුහුණුවත, සසුන්
විසන් සය පුහුණුවත වැඩිදියුණු කරගැනීෙත සෙඟ, ඔබමේ හා ඔමබ් සසුන්මේ අතෙැකීම් නැවත මෙමනහි කිරීෙ
ඔබට අවශය වනු ඇත.
රෙවත පුහුණුවක් පවතවාමගන යමින් ඔබමේ දෙනික සටහන් මපාත ඔබමේ අතෙැකීම් සටහන් කරන්න. ඔබ
විසන් අනුගෙනය කරන ක්රියාකාරකම් ෙ මෙය සදුකිරීෙට රුකුලක් වනු ඇත. දියුණුවක් ලබාගැනීෙ සඳහා කාලය හා
අවකාශය ලබාගන්න. වඩා ඉක්ෙන් මනාවන්න. බාධ්ා හමුමේ වුව ෙ අිෂේඨානමයන් යුතුව ඔබමේ පුහුණුමේ
නිරතවනවා මසේෙ එමසේ කිරීෙට ඔමබ් සසුන් ෙ දධ්ර්යෙත කරනු ඇතැයි අපි අමේක්ෂා කරමු.

නැරඹීෙ
සඳහා
-

සතිෙතබව සුපිරි බලයක් වන්මන් මකමසේ ෙ:
https://www.youtube.com/watch?v=w6T02g5hnT4&list=RDLVP2SqvqcQ__o&index=7

චිතත බරණිය (Mind Jar) මවත අවධ්ානය මයාමු කරමු.
සසුන්ට සතිෙතබමේ වාස අවමබෝධ්කර ගැනීෙ සඳහා ආධ්ාරයක් මලස, චිතත බරණිය (Mind Jar) හඳුන්වා දීෙ ඔබට
සදුකළ හැක. ඔමබ් වයස අවුරුදු 03ක් මහෝ අවුරුදු 90ක් මහෝ මේවා ඒ ඒ වයසට මයෝගය වන පරිේමෙන් මෙෙ ‘චිතත
බරණිය’ පුහුණුව සදුකළ හැකි මේ.
මෙෙ චිතත බරණිය සකසේ කරගැනීෙ සඳහා ඔබට අවශය වනුමේ හිසේ ීදුරු මහෝ ේලාසේටික් මබෝතලයක් (හිසේ ජෑම්
මබෝතලයක් වැනි), වතුර සේවල්පයක් හා ේලිටර් සේවල්පයක් පෙණි. ඇතැම් අවසේථාවලදී ේලිටර් එකිමනකට ඇලීෙ
සදුවන මහයින් ඉතා උසසේ ගුණාතෙක තතතවමේ ේලිටර් මසායා ගැනීෙට වගබලා ගත යුතු ය.
චිතත බරණිය පිළිමයල කිරීෙ සඳහා හිසේ මබෝතලය තුළට ජලය හා ේලිටර් එක්කර මබෝතලය එහි මූඩිමයන් වසන්න.
චිතත බරණිය පිළිමයල කරගන්නා ආකාරය පහත ීඩිමයෝව ෙඟින් පැහැදිලි මකමර්.
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නැරඹීෙ
සඳහා
-

අපි චිතත බරණියක් සාො ගමු.
https://www.youtube.com/watch?v=5r8xhHu2Gpo

ෙනමසේ පවතින තතතව ේවයය හා චිතත බරණිය සබැමෙන්මන් මකමසේ ෙ යන්න පහත ීඩිමයෝ ෙඟින් විසේතර මකමර්.
පළමු තතතවය මලස සැලමකන්මන් අපි ආතතිමයන්, කැලඹිලිකාරී සේවරූපමයන්, ප්රමකෝපකාරී අයුරින් සටින
අවසේථාවකි. එනම් අමේ හැඟීම් මහෝ සතිවිලි සම්බන්ධ්මයන් අපට පාලනයක් මනාෙැති අවසේථාවකි. ඔබ ෙැන් චිතත
බරණිය මසලවූ විට එයින් නිරූපණය වන්මන් අපට බාධ්ා එල්ල කරන හා පැහැදිලි කල්පනා ශක්තිය ඇතිීෙට
බාධ්ාවන අපමේ ෙනස තුළ පවතින සයලු කැලඹීම් සහගත හැඟීම්ය.
මෙවන තතතවය අප සිංසුන්ව සටින අවසේථාවකි. ඔබ බරණිය කැලතීෙ නවතා එය පැතතකින් තැබූ විට බරණිමේ
පතුමල් ේලිටර් තැන්පතීෙ ආරම්භ වන අතර ජලය ෙ පැහැදිලිව දිසේමේ. ඔබ ෙනසට විරාෙයක් ලබාදුන් විට
සදුවන්මන් ෙ මෙයයි. එෙඟින් සත තුළ ඇතිවන කැලඹීම් සහගත හැඟීම් හා අවුල්වියවුල් නිරවුල් කිරීෙ සදුකරයි.
ෙනස හා සතිෙතබව ක්රියාතෙක වන ආකාරය පැහැදිලි කිරීෙ සඳහා සකසේ කළ චිතත බරණිය මකමසේ ක්රියාතෙක
මේ ෙ සම්බන්ධ් මෙෙ ීඩිමයෝ ඔබමේ සසුන්ට නැරඹීමම් අවසේථාව සලසා මෙන්න.

නැරඹීෙ
සඳහා
-

බරණියක් තුළ පවතින ෙනස - සතිෙතබමේ බීජ වැපිරීෙ:
https://www.youtube.com/watch?v=QNmMH6tqiMc&list=RDLVP2SqvqcQ__o&start_radio=1
&rv=P2SqvqcQ__o

-

‘චිතත බරණිය’ හා සතිෙත බව (ඉිංග්රීස භාෂාමවනි):
https://youtu.be/P2SqvqcQ__o

-

චිතත බරණිය ආශ්රිත භාවනාව ඔසේමසේ ෙනස සිංසුන් කරගැනීෙ (ඉිංග්රීස භාෂාමවනි):
https://youtu.be/_u6mVqyNPAo

-

‘චිතත බරණිය’ සකසේ කරගන්මන් මකමසේ ෙ (ඉිංග්රීස භාෂාමවනි):
https://youtu.be/sT2WjQxuEnE

💡ඉඟිය

චිතත බරණිය වනාහී ඔබමේ සසුන්ට සතිෙතබව හඳුන්වාදීෙ සඳහා මයෝගය ොර්ගයකි. බරණිය
තුළ ේලිටර් තැන්පත ීෙ සසුන් විසන් නැරඹීමම් දී ඔවුන්ට සය ෙනමසේ කම්පනය නිහඬ කර
නැවැතීෙට අවසේථාවක් සැලමසන මහයින් මෙය පුහුණුවක් වශමයන් ෙ සැලමක්. ගුරුවරමයකු
මලස, ඔබ විසන් මෙෙ චිතත බරණිය ඔබමේ පිංතියට හඳුන්වා දුන් පසු, ඔබට නිරන්තරමයන්
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සසුන්ට තැන්පත කරීෙ සඳහා මෙය උපමයෝගී කරගත හැක. සසුන් මෙෙ කාර්යමයන්
විමනෝෙයක් ලබාගන්මන් නම් ඒ පිළිබඳ ප්රතිමපෝෂණයක් ලබාගන්න.

සතිමත්බව පිළිබඳ ප්රධාන පුහුණුවක්: හුස්ම ගැනීම ආධාරකයක්
්ලස
මෙය සතිෙතබව පිළිබඳ ඔබමේ ප්රධ්ානතෙ පුහුණුව මහෝ අපමේ සුවිමශේෂී ‘අනනයතා පුහුණුව
මලස සැලකිය හැකිය.
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අපි පුහුණු මවමු
1. පුටුවක් උඩ මහෝ බිෙ කකුල් නවාමගන පහසු ආකාරමයන් වාඩි ී සැහැල්ලු වන්න. ඔබමේ
මකාන්ෙ සෘජුව සරසේ අයුරින් තිමබන බවට වගබලා ගත යුතු මුත වඩාත අනෙය සේවභාවමයන්
මනාවිය යුතු ය. ඔබමේ උකුල ෙත ෙෑත රඳවා මගන මසමින් ෙෑසේ වසාගන්න.
2. සරුර ගැන අවධ්ානය මයාමු කරන්න- එහි හැඩය, බර, සිංමේෙන හා ඔබමේ සරුමර් ඇදීෙක්
මහෝ තෙීෙක් ආදි වශමයනි.
3. සේවල්ප මේලාවකින් අනතුරුව ඔබමේ හුසේමම් සේවභාවික ප්රවාහයට අවධ්ානය මයාමුකරන්න.
විමශේෂ ප්රයතනයක් ෙැරීෙ අවශය මනාමේ. නාසේ පුඩුවලින් ඇතුළු වන හා පිටවන වායු ප්රවාහය
පිළිබඳ අවධ්ානය මයාමු කරන්න. හුසේෙ ඉහළ හා පහළ වැටීෙ ඔබට සිංමේෙනය වන සේථානයට
සත මයාමු කරන්න. එය නාසේ විවරය මහෝ උෙරය මහෝ පපුව මහෝ උගුර විය හැක. හුසේමම්
සිංමේෙනය හඳුනාගන්න - එක් වරකට එක් හුසේෙක් බැගිනි.
4. ඔබමේ සත අයාමල් මගාසේ සතිවිලි නිෙැල්මල් ගලා යයි නම්, ඔබමේ අවධ්ානය ගිලිහී ඇතිබව
පිළිගත යුතු ය - මෙයෙ සතිෙතබමේ සලකුණකි. සත අයාමල් යෑෙ නිහඬවෙ හඳුනාගන්න.
ඉන් අනතුරුව හුසේෙ ගැනීෙ මවත මසමෙන් ඔබමේ අවධ්ානය මයාමු කරන්න. කුතුහලයකින්
හා කරුණාබර හැඟීෙකින් මෙෙ ක්රියාවට පිවිමසන්න. ඔබමේ සත නිෙැල්මල් විසමරන බව
හැමඟන ඕනෑෙ අවසේථාවක ඔබමේ අවධ්ානය නැවත හුසේෙ ගැනීෙ මකමරහි මයාමු කරන්න.
නමුත එය සදුකළ යුතමත ඉවසීෙකින් හා ඔබ මකමරහිෙ වූ කරුණාබර සේවභාවයකිනි.
5. මෙෙ පුහුණුව මිනිතතු 5-10 ෙක්වා කාලයක් පවතවාමගන යන්න. මුලින් විනාඩි 5කට
ආරම්භ කර ඉන්පසු කාලසීොව දීර්ඝ කරන්න.
6. මසමින් මසමින් ඔබමේ අවධ්ානය හා සවිඥානකබව සෙසේත සරුර මවතෙ මයාමු කරන්න.
7. මෙෙ පුහුණුව කිරීෙ සම්බන්ධ්මයන් ඔබ විසන්ෙ ඔමබ් ඇගයීෙ සදුකර කෘතඥතාව හා
පිළිගැනීෙ මුසු හැඟීෙකින් මසමින් ෙෑසේ විවර කරන්න.
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💡ඉඟිය

ඔබ විසන් සෑෙ දිනයකෙ උෙෑසනදී හා නින්ෙට යෑෙට මපර මෙය පුහුණු කිරීෙ නිර්මේශ කරනු
ලැමබ්.
ඔබමේ සසුන් සෙඟ පාසැමල් දිනය ආරම්භමේ දී පාසැමල් දිනය අවසානමේ දී මෙය පුහුණු කළ
හැකි ය.

ඔබ විසන් මෙය පුහුණු කරන සෑෙ අවසේථාවක දීෙ එහි අතෙැකීෙ මෙමනහි කිරීෙ සඳහා සුළු
මොමහාතක් ගත කරන්න.
ඔබමේ සසුන්මේ අතෙැකීම් කුෙන ආකාරෙැයි හා ඔවුන්මේ හුසේෙ මකමරහි අවධ්ානය මයාමුකර
මගන සටීෙ මකමසේ ෙැනුමන් ෙ කියා විෙසන්න. කුෙන ආකාරමේ සතුවිලි ෙනසට නැඟුමන් ෙ හා
ඔවුන්මේ හුසේෙ මකාරහි නැවත අවධ්ානය මයාමු කිරීෙ මකමසේ සදු කමළේ ෙ යන්න.

අපමේ ඉන්ීය සිංමේෙනය සඳහා අවධ්ානය මයාමු කිරීෙ 5-4-3-2-1
අමේ අතෙැකීම්වලට අවධ්ානය මයාමු කිරීෙ සඳහා සතිෙතබව පුහුණු කිරීමම් දී අපමේ ඉන්ීය සිංමේෙනය අප විසන්
භාවිතා කරනු ලැමබ්. සාොනයමයන් අපට ෙැකීෙට හා ඇසීෙට ලැමබන මේ වලින් බහුතරයක් අපමේ ෙැනීෙකින්
මතාරව ඉවතී යයි. මෙෙ පුහුණුව ෙඟින් ඔබමේ සසුන්මේ ඉන්ීය සිංමේෙන අතෙැකීම් මවත අවධ්ානය මයාමු
මකමර්.
සිංමේෙන ආොනයන් ගණන් කිරීෙ ඔසේමසේ අවධ්ානය මයාමු කිරීෙට කරුණක් ලබා මෙමින් සතුවිලි ප්රවාහයට බාධ්ා
පමුණුවයි. මෙෙ ක්රියාමේ අවධ්ානිත හා විෂයය මූලික බලපෑෙ විමශේෂමයන් උපකාරී වනුමේ චකිත සේවභාවමයන් හා
සමතහි අවුල් සහගත තතතවමයන් සටින අවසේථා වලදීය.
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අපි පුහුණු මවමු
5-4-3-2-1
ඔබමේ උකුළ ෙත මෙඅත තබාමගන සුවපහසුව වාඩි වන්න. ඔබමේ ඉන්ීය සිංමේෙන මකමරහි අවධ්ානය
මයාමු කරන්න:
ඔබට ෙැකීෙට ලැමබන මේවල් 05ක් හඳුනාගන්න.
ඔබට ශ්රවණය කිරීෙට ලැමබන මේවල් 04ක් හඳුනාගන්න.
ඔබට ෙැමනන/සිංමේෙනය වන මේවල් 03ක් හඳුනාගන්න.
ඔබට ආඝ්රාණය වන මේවල් 02ක් හඳුනාගන්න.
ඔමබ් දිවට රස ෙැමනන මේවල් 01ක් හඳුනාගන්න.

මෙෙ පුහුණුව අවසානමේ දී සසුන් කුෙන මේවලට අවධ්ානය මයාමු කමළේෙ යන්න ඔවුන්මගන්
විෙසා සටිය හැක.

💡Tip

පාසැල් දිනයක ඕනෑෙ අවසේථාවක දී මෙෙ පුහුණුව ඔබට භාවිතා තළ හැක. පිංති කාෙරය තුළ
ක්රියාශීලිතවය ඉහළ අවසේථාවක දී සදුකරන කාර්යය සඳහා නැවත අවධ්ානය මයාමු කරීෙ
සඳහා මෙය සතුටුොයක රෙයකි.

සාරධරම රාමුව
කරුණාව, ෙයානුකම්පාව, සහකම්පනය, හා කෘතඥබව සඳහා වන අපමේ ොනසක බලය සඳහා සතිෙතබව රුකුලක්
මේ. මෙෙ සාර්ධ්ර්ෙ සතිෙතබව පුහුණුව සඳහා උපකාරී මේ. සැබවින්ෙ මෙෙ ේවිතවය අමනයෝනය වශමයන්
එකිමනකට රුකුලක් මේ.
සාරධ්ර්ෙ වනාහී අපමේ ආකල්ප හා හැසරීම් සඳහා ෙඟමපන්ීෙක් කරන අප විසන් එල්බ ගත මූලික හා ප්රධ්ාන ෙත
මේ. අප විසන් මම්වා ඉමගන ගන්මන් අප ඒවා ඉමගන ගන්නවා කියා සතයවශමයන් ෙ මනාෙැන මගනය. හැසරීම්
අනුකරණය කරමින් අප සාරධ්ර්ෙ ඉමගනගනු ලැමබ්. අප විසන් අසන කතා වලින් අප සාරධ්ර්ෙ ඉමගනගනු ලැමබ්.
අප පිංති කාෙරය තුළ දී සාරධ්ර්ෙ ඉමගනගැනීෙ සදුකරයි.
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සතිෙතබව වැඩිදියුණු කිරීමම් ක්රියාවලිය තුළ දී, අප විසන් අගය කරන මහෝ අපමේ හැසරීම් සඳහා ෙඟමපන්ීෙ
සදුකරන ප්රධ්ාන ඇෙහීම් මෙනවාෙ යන්න පිළිබඳ අවමබෝධ් කරගැනීෙ සඳහා සවිඥානක ප්රයතනයක් අප විසන් ෙරන
අතර අපමේ දෙනික ජීවිතය තුළ අපමේ ක්රියාකාරකම් මකමරහි ඒවාමේ බලපෑෙ මකාතරම් දුරකට මේෙ යන්න
සම්බන්ධ්මයන් ආවර්ජනය කිරීෙක් ෙ සදුමේ. අවමබෝධ්ය හා ආවර්ජනය සෙඟින්, අපමේ සතිවිලි හා ක්රියාවන් අපමේ
ජීවිත, අනයයන්මේ ජීවිත හා මලෝකය මකමරහි බලපෑෙක් වන්මන් මකමසේ ෙ යන්න පිළිබඳව ෙනා ෙැනුවතභාවයක්
ලබාගත හැකි මේ.
සතිෙතබව හා සාරධ්ර්ෙවල ෙෘශය නිරූපණය

සාරධ්ර්ෙ

සතිෙතබව

මෙෙ පාඨොලාව අතරතුර දී පහත සඳහන් ප්රධ්ාන සාරධ්ර්ෙ මකමරහි අප විසන් අවධ්ානය මයාමු මකමර්:
-

කෘතඥතාව
ඇගයීෙ
සේවයිං ගරුතවය
අනයයන් මකමරහි ගරු කිරීෙ
කරුණාවන්තබව (මසමනමහබර කරුණාව මහෝ මිත්රශීලීබව)
ෙයාව
සහකම්පනය

අප විසන් අමේ සාරධ්ර්ෙ පිළිබඳව නැවත මෙමනහි කිරීමම් දී අපමේ ජීවිත, අනයයන්මේ ජීවිත හා මලෝකය මකමරහි
වන අපමේ අෙහසේ, වචන හා ක්රියාවන් මකමරහි මෙෙ සාරධ්ර්ෙවල බලපෑෙ මකමසේෙ යන්න අප විසන් මෙමනහි
කරනු ලැමබ්.

අප්ේ ප්රධාන සාරධරම අරුත් ෙැක්ීම
මෙෙ ක්රියාකාරකෙට තරෙක මේලාවක් යනු ඇත. එබැවින් අවෙ වශමයන් විනාඩි 20ක කාල සීොවක් මම්
සඳහා මවන් කරන්න. පිංතිමේ මුළු සසුන් සිංඛයාව, එක කණ්ඩායෙකට සසුන් 5-6ෙක්වා සිංඛයාවක් ඇතුළත වන
පරිේමෙන් කණ්ඩායම් වලට මබෙන්න. සසුන් විසන් ලාිංඡනමේ මහෝ මකාඩිමේ සිංකල්පය හා කණ්ඩායමම් සාරධ්ර්ෙ
වල නිමයෝජනයක් ඔවුන්මගන් සදුවන්මන් මකමසේ ෙ යන්න අවමබෝධ් කරගත යුතු මේ.
පාසැමල් ලාිංඡනය මහෝ මකාඩිය භාවිතා කරමින් ඔබට මෙය පැහැදිලි කළ හැකි ය.
• සසුන් විසන් අනිවාර්මයන් පිංතිය සඳහා මකාඩියක් මහෝ ලාිංඡනයක් නිර්ොණය කළ යුතු ය.
• ඔවුන් විසන් අන්තර්ගත කරන සාරධ්ර්ෙ කවමර් ෙ? ඔවුන් විසන් ඇඳීෙ ආරම්භ කිරීෙට මපර නිෙසුනක් මහෝ
නිෙසුන් ේවයයක් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීෙ අවශය වන අතර එයින් ඒ පිළිබඳ අවමබෝධ්යක් සසුන්ට ඇති මේ.
ඉන් අනතුරුව ඔවුන්මේ සාරධ්ර්ෙ කඩොසයක් ෙත සටහන් කිරීෙට අවසේථාව ලබාමෙන්න.
• ඔවුන් විසන් අොළ කාර්යය නිෙකළ පසු, ඔවුන් විසන් සතන පරිදි පිංතිය සඳහා අරුතගැන්විය හැකි
සාරධ්ර්ෙය කුෙක් ෙ කියා සෑෙ කණ්ඩායෙක් විසන්ෙ ඉදිරිපත කළ යුතු ය.
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මෙෙ සාරධ්ර්ෙ ඔසේමසේ පිංති කාෙරමේ හැසරීෙ සම්බන්ධ්මයන් ෙඟ මපන්විය හැක. මුලින් මෙෙ ක්රියාව සඳහා තරෙක
කාලයක් වැය කිරීෙ ෙගින් පසුව පිංති කාෙරය පහසුමවන් හසුරුවා ගැනීෙ සදුකළ හැක. සෑෙ සතියක් පාසාෙ,
සාරධ්ර්ෙයක් සාකච්ඡා කළ හැකි විවිධ් රෙ සම්බන්ධ්මයන් ඔබට සතා බැලිය හැකි අතර එෙඟින් පිංතිකාෙරමේ,
සසුන් අතර, සහ සසුන් හා ගුරුවරුන් අතර වන හැසරීෙ සම්බන්ධ්මයන් ෙඟ මපන්වන්මන් මකමසේ ෙ යන්න බලන්න.

ඔබමේ සාර්ථකතවය සඳහා රහස
ඔබමේ සාර්ථකතවමේ රහස වනුමේ පුහුණුවයි. පළමු සතිය තුළදී මිනිතතු 05 ක් වැනි කාලසීොවක් සඳහා
සතිෙතබව සම්බන්ධ් මකටි පුහුණුවකින් ආරම්භ කරන්න. මෙවන සතිය තුළ දී එය මිනිතතු 5-10 ෙක්වා
කාලසීොවකට දිගු කරන්න. මතවන සතිමේ දී මෙය මිනිතතු 20 කි. ඔබ උෙෑසන අවදි වූ විගස හා රාත්රිමේ දී ඔබ
නින්ෙට යෑෙ වහාෙ මපර මෙෙ පුහුණුව සදු කරන්න. මෙය නිතිපතා සදුකරන මසෞඛය සම්පන්න පුරුේෙක් බවට
පතකර ගන්න. ඔබමේ අතෙැකීම් සම්බන්ධ්මයන් මෙමනහි කරන්න. කුෙන ගැටලු ෙධ්යමේ වුව ෙ ඊට අනුගතව
පුහුණුව සඳහා කැපීෙක් සදුකරන්න. එක් වරක් ඔබ විසන් පුහුණුව අතපසු කළමහාත, නැවත වරක් එමසේ අතපසු
කිරීෙ පහසු කාර්යයක් වනු ඇත. ඔබ වැඩිමයන් පුහුණු කරන්මන් ෙ එවිට ඔබ තුළ මවනසක් නිරීක්ෂණය කිරීෙ ඔබ
විසන් ආරම්භ කරනු ඇත.
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්ෙවන ්මාඩියුලය:
සතිමත්බව පුහුණුීම්, ්මාළය හා කෘතඥතාව යන ගුණාංග්ේ
වටිනාකම
මෙවන ඒකකය මවත ප්රමේශ මවමු.
මෙෙ ඒකකය ආරම්භ කරන අවසේථාව වනවිට, ඔබ විසන් වාඩිී කරන සතිෙතබව පුහුණුකිරීමම් අභයාස අඛණ්ඩව
ඉදිරියට කරමගන යෑෙ සහ උෙෑසන හා සන්ධ්යාමේ දී ඔබ විසන් සදුකරන පුහුණුමේ කාලසීොව රෙරෙමයන් වැඩි
කිරීෙ දධ්ර්යෙත මකමර්. දිනය තුළ ෙ ඔබට හැකි සෑෙ අවසේථාවකදී ෙ සතිෙතබව පුහුණු කිරීෙ සදුකරන්න.
ඔබ විසන් චිතත බරණිය හඳුන්වා දීෙ හා සාර්ධ්ර්ෙ පිළිබඳ කතා කිරීෙ, සාරධ්ර්ෙ අපමේ හැසරීෙ මකමරහි
බලපාන්මන් මකමසේෙ යන්න ඔබ විසන් මම් වනවිට පිංතිකාෙරය තුළ සදු කර තිබිය හැක. හුසේෙ ගැනීෙ පිළිබඳ
අවධ්ානය මයාමු කරමින් සතිෙතව වාඩිී සටීමම් පුහුණුව ෙ මම් වන විට ඔබ විසන් සදුකර තිබිය හැක. සසුන් මවතින්
ඔවුන්මේ හුසේෙ ගැනීෙ පිළිබඳ අවධ්ානය ගිලිහී යන අවසේථාවල දී ඔවුන්ට ඒ සම්බන්ධ්මයන් අවධ්ානය මයාමු කරන
මලස හා එමසේ අවධ්ානය ගිලිමහන සෑෙ අවසේථාවකදීෙ පසුතැවිල්ලකින් මහෝ මශෝකයකින් මතාරව අවධ්ානය නැවත
ආපසු ලබාගන්මන් මකමසේ ෙ යන්න සම්බන්ධ්මයන් උපමෙසේ ලබා දී තිබිය හැකි ය. එමසේෙ, 5-4-3-2-1 පුහුණුව භාවිතා
කරමින් සසුන්ට ඔවුන්මේ සිංමේෙනය මකමරහි අවධ්ානය මයාමු කරීෙ ෙ ඔබ විසන් සදුකර තිබිය හැක.
මෙෙ මොඩියුලය හැෙෑරීමම් දී, මොළය සම්බන්ධ්මයන් සතිෙතබමවහි බලපෑෙ අවමබෝධ් කරගැනීෙට අප විසන්
උතසාහ කරන අතර, සතිෙත සක්ෙන් කිරීෙ හා ඉන්ීය සිංමේෙනවල සතිෙතබව පිළිබඳව ෙ හඳුන්වාමෙනු ලැමබ්.
වැෙගත සාරධ්ර්ෙයක් වන කෘතඥතාව සම්බන්ධ්මයන් අප විසන් විෙසා බලනු ලැමබ්. අප විසන් මයෝජනා කරන
ක්රියාකාරකම් සයලුෙ වයසේ කාණ්ඩවල ළමුන් සඳහා මයෝගය වන නමුදු ඔවුන්ට අොළ කරගත හැකි වන ආකාරමයන්
සිංකල්ප හා පුහුණු හඳුන්වාදීමම් දී ඔබ විසන් අනිවාර්මයන් ඔබමේ අභිෙතය භාවිතා කළ යුතු ය.

මෙෙ මෙවන මොඩියුලය අවසානමේ දී :
1. මොළය සම්බන්ිත පලායෑෙ- සටන්වැදීෙ- -අක්රියීෙ යාන්ත්රණය අවමබෝධ් කරගැනීෙ, මොළය
මකමරහි සතිෙතබමේ බලපෑෙ ඔමබ් සසුන් මවත හඳුන්වාමෙනුමේ මකමසේ ෙ යන්න ෙැනගැනීෙ.
2. ඉන්ීය සිංමේෙනවල සතිෙත බව හා සතිෙත සක්ෙන් කිරීෙ හඳුන්වාදීෙත සෙඟ සතිෙතබව පුහුණු
ීමම් කටයුතු තවදුරටත පුළුල් කරගැනීෙ.
3. පිංතිකාෙරය තුළ දී ‘කෘතඥතාව’ පුහුණු කිරීෙ
සදුකිරීෙට ඔබට හැකිවනු ඇත.
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ඒ අතරෙ, පසුගිය සති කිහිපය මුළුල්මල් ඔබමේ අතෙැකීම් නැවත මෙමනහි කරන මලස ෙ ආරාධ්නා කරනු ලැමබ්.
- ඔබ විසන් ඔබමේ පුේගලික පුහුණුව සඳහා නියමිත වාර ගණනක් පවතවා ගතමත ෙ?
- පිංති කාෙරය තුළ ෙ පුහුණුව සඳහා නියමිත වාර ගණනක් පවතවා ගතමත ෙ?
- පුහුණුව සඳහා ඔමබ් සසුන් ප්රතිචාර ෙැක්වූමේ මකමසේ ෙ?
- ඔබ තුළ හා ඔමබ් සසුන් තුළ ඔබ විසන් නිරීක්ෂණය කළ මවනසේීම් ඇතනම්, ඒ මොනවා ෙ?
සෑෙ පුහුණුවකට පසුව සසුන් සෙඟ ඔවුන්මේ අතෙැකීම් පිරික්සා බැලීෙ සඳහා ෙ මෙෙ ප්රශේන ඔබට උපකාරී මේ.

්මාළය
මොළය හා සුුම්නාමවන් ෙධ්ය සේනායු පේධ්තිය සෙන්විත මේ. මොළය යනු අපමේ ශරීරමේ ක්රියාකාරිතවය
සම්බන්ධ් සෑෙ අිංශයක්ෙ පාලනය කරන්නා වූ සිංකීර්ණ අවයවයකි. මොළය විසන් හෘෙ සේපන්ෙනය හා හුසේෙ ගැනීෙ
පාලනය කරනු ලැමබ්. මෙෙ ක්රියාවලි මෙකෙ අපමේ සවිිංඥානක අවමබෝධ්යකින් මතාරව ඉමබ්ෙ සදුමේ.
සාොනයමයන් අප තුළ අවමබෝධ්යක් සහිත සිංමේදී සිංජානනය, හැඟීම්, ෙතකයන්, සතිවිලි, චලන, කුසගින්න හා
විවිධ්ාකාර අතෙැකීම් ෙ මෙෙඟින් පාලනය මකමර්. සතිෙතබමේ බලපෑම් අවමබෝධ් කරගැනීෙ සඳහා, මොළය
ක්රියාතෙක වන්මන් මකමසේ ෙ යන්න අප විසන් අවමබෝධ් කරගැනීෙ අවශය මකමර්. අප විසන් නව පුරුදු ඇති
කරගන්මන් මකමසේ ෙ හා අප විසන් පරණ පුරුදු මවනසේ කරගන්මන් මකමසේ ෙ යන්න අපට ෙැනගත හැකි මේ. අප
විසන් පුරුේමෙන් ඇතිකරගත ෙෑ විසන් අපව පාලනය කරනවාෙ නැතමහාත අප විසන් අපමේ පුරුදු පාලනය
කරගන්වා ෙ යන්න ඉන් අනතුරුව අපට තීරණය කළ හැකි වනු ඇත.
අපමේ මොළමේ සේවයිං සාධ්ක සේනායු පේධ්තිමේ අිංග 02 කි: ප්රතයානුමේගී සේනායු පේධ්තිය හා අනුමේගී සේනායු
පේධ්තිය වශමයනි. අනුමේගී සේනායු පේධ්තිය අපමේ ආරක්ෂකයා මලස සැලකිය හැක. එෙඟින් සටන්වැදීෙපලායෑෙ- අක්රියීෙ යන ප්රතිචාරය සදු මේ. අපමේ දිවි රැකුෙ සඳහා මෙෙ ප්රතිචාරය ඉතා වැෙගත මේ, විමශේෂමයන්
අප සතුරු පරිසරයක සටින විය මෙය ඉතා වැෙගත මේ. නිෙසුනක් මලස, නාගමයක් දුටුවිට අප ඉක්ෙනින් එෙ
සේථානමයන් ඉවත මේ නම්, ආරක්ෂාව සඳහා එය වැෙගත මේ. අනුමේගී සේනායු පේධ්තිය ඉතා ඉක්ෙනින් ප්රතිචාර
ෙක්වන අතර එෙඟින් අපව ආරක්ෂා මේ. ඇමිේඩලා මලස හඳුන්වන මොළමේ මකාටස ෙඟින් මෙෙ ප්රතිචාරය
පාලනය මකමර්. මොළමේ අමනක් මකාටසේ වලට වඩා ඉක්ෙනින් ඇමිේඩලා ප්රතිචාර ෙක්වයි. තර්කානුකූල සතීෙ,
බුේිමගෝචර තීන්දු තීරණ, ෙනා ඉමගනුෙ හා වගකීම් සහගත තීරණ ගැනීෙ සඳහා හැකියාව ලැමබන්මන් ලලාට
ඛණ්ඩඩිකාව මකාටමසනි. ඉහළ ෙට්ටමම් ප්රජානන නිපුණතා හා ගැටලු විසඳීෙ සඳහා වගකිව යුතු මකාටස වන්මන්
මෙයයි. ලලාට ඛණ්ඩිකාව වර්ධ්නය ීෙ සඳහා දිගුකාලයක් ගත මේ. සතය වශමයන්ෙ, ලලාට ඛණ්ඩිකාව පූර්ණ
වශමයන් විකසනයීෙ සඳහා වර්ෂ 18 කට වැඩිකාලයක් ගතවන බව විෙයාඥමයෝ පවසති. සතුරු පරිසරයක් හා සතුරු
මනාවන පරිසරයක් මවන් කර හඳුනාගැනීමම් හැකියාව ඇමිේඩලා මකාටසට මනාෙැති නමුදු, ලලාට ඛණ්ඩිකාව
මකාටස ෙඟින් එෙ කාර්යය අප මවත ඉටු කර මෙනු ලැමබ්.
මීට ශත වර්ෂ ගණනකට මපර දී මෙන් මනාව වර්තොනමේ දී අප ජීවතවනුමේ භයානක බවින් අඩු පරිසරවල නමුදු,
ඇමිේඩලා මකාටස නූතන ආතතීන් නිශේචය කරමගන, ආතති හා කාිංසාව තතතවයන් අභිමුව සටන්වැදීෙ-පලායෑෙඅක්රියීෙ යන ආකාරය ඔසේමසේ ප්රතිචාර ෙක්වනු ලැමබ්. මොළමේ ආතති අනාවරණක මර්ඩාර් යන්ත්රය වනුමේ
ඇමිේඩලා බැවින් එය වරප්රසාෙ සහිත කාර්යභාරයක් උසුලයි. ත්රීව චිතතමේග සඳහා එය මොළමේ සැරුම් ෙඟ ඔසේමසේ
ෙැඩිව සම්බන්ධ් මේ. අොළ පරිසරය නිරවෙය අයුරින් අවමබෝධ් කරගැනීමෙන් මතාරව පවා, බිය, උේමයෝගය සහ
මකෝපය ඔසේමසේ අප විසන් ප්රතිචාර ෙක්වනුමේ එබැවිනි.
මොළය ක්රියාතෙක වන එකෙ ආකාරය මෙය පෙණක් යැයි කියා මෙයින් අෙහසේ මනාමේ. මවනසේ ආකාරවලින් ක්රියා
කරීෙ සඳහා අපට මොළය පුහුණු කළ හැකි ය. අප විසන් ලිීෙට ඉමගන ගන්නා ආකාරය, මීට සොන කළ හැක.
පෑන ෙනාව රඳවා ගැනීෙට හා අකුරු වඩාත ලසේසන ීෙ සඳහා හැඩතල ගැනීෙ සඳහා පුහුණුව අපට උපකාරී වන
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අතර අක්ෂර කුෙන ආකාරමයන් භාවිතා කරන්මන් මකමසේ ෙැයි අප විසන් ඉමගනගත කළ අපමේ අෙහසේ ලිඛිතව
සන්නිමේෙනය කිරීෙ කළ හැකි ය.
සතිෙතබව වනාහී අපමේ චිතතමේග කළෙනාකරණය කරගනිමින් අපමවත ‘විරාෙයක්’ ලබාදීෙ සඳහා වන
පුහුණුවකි. එෙඟින් මොළමේ තර්කානුකූල මකාටසට (එනම් ලලාට ඛණ්ඩිකාවට) ඇමිේඩලාව ෙඟින් ආතතිය
ඔසේමසේ උතමතජනය වූ ප්රතික්රියා සඳහා වගකීම් සහිතව ප්රතිචාර ෙැක්ීමම් අවසේථාව ඇති මේ. රොනුකූල ආකාරමයන්
සදුකරන සතිෙතබව පිළිබඳ පුහුණු ඔසේමසේ ඇමිේඩලාව කුඩා හා අඩු ක්රියාකාරි තතතවයකට පතකර එෙඟින් ඇතිවන
ප්රතිඵලය අවෙ කරයි. එවිට අප ආතතිය සඳහා අඩුමවන් ප්රතිචාර ෙක්වයි. අප වඩාත විමේකීව හා සැහැල්ලුව පසුවන
අතර එය සරුරට හා ෙනසට ෙ පහසුවක් ඇති මකමර්. සාොනයමයන් යම්කිස මහේතුවකින් අපව පීඩාවට පත මේ
නම්, එකී කරුණ සම්බන්ධ්මයන් ෙනස නැවත නැවතත අවුල් සහගත සතුවිලි වලින් පසුමේ. එවිට ආතති තතතවය
තවදුරටත අහිතකර බවට පත මේ. සතිෙතබව ෙඟින් ෙනස සැහැල්ලු කර එවැනි ෙනස අවුල්කරන පුනර්වර්තන
සතුවිලි වළක්වයි.
හිමපෝකැම්පසේ මලස හඳුන්වන මොළමේ වැෙගත මකාටස මකමරහි සතිෙතබමේ බලපෑෙක් තිමබ්. මොළමේ මෙෙ
මකාටස ෙතකය සම්බන්ධ්මයන් වැෙගත වන අතර මතාරතුරු සිංචය කරතබා ගැනීෙට හා අවශයතානුකූලව නැවත
ෙතක් කරගැනීෙ සඳහා එය උපකාරී මේ. චිතතමේග පාලනය සඳහා ෙ එය උපකාරී මේ. සතිෙතබව පිළිබඳ
රොනුකූල පුහුණු ෙඟින් හිමපෝකැම්පසේහි කාර්යය හා ක්රියාකාරිතවය වැඩි මකමර්.

මොළමේ ක්රියාකාරිතවය හා පර්මේෂණ, මොළය සම්බන්ධ්මයන් සතිෙතබමේ බලපෑෙ සම්බන්ධ්මයන් කියීෙ
සඳහා පහත ෙැක්මවන අන්තර්ජාල සබැඳුම් වැෙගත මේ.
නැරඹීෙ
සඳහා
-

මොළමේ වයවච්මේෙය හා මොළය ක්රියාකරන්මන් මකමසේ ෙ
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/anatomy-of-the-brain

-

සතිෙතබව මොළය සඳහා බලපාන අයුරු
https://www.bupa.co.uk/newsroom/ourviews/mindfulness-my-brain

-

සතිෙතබව හා මොළය: පර්මේෂණ හා සේනායු විෙයාව ඔසේමසේ පවසන්මන් කුෙක් ෙ:
https://positivepsychology.com/mindfulness-brain-research-neuroscience/

-

අපමේ මොළමේ චිතතමේග අවසේථා සතිෙතබව ෙඟින් මවනසේ කරන්මන් මකමසේ ෙ:
https://www.youtube.com/watch?v=7CBfCW67xT8

මොළය හා සතිෙතබව
සේනායු විෙයාඥයන් විසන් සදුකළ පර්මේෂණවලට අනුව, සතිෙතබව වැඩීමම් පුහුණුවලින් මොළමේ සාධ්නීය
මවනසේීම් ප්රතිඵල මේ.
o

රොනුකූල සතිෙතබව සම්බන්ධ් පුහුණු වලට ප්රතිචාරාතෙක මලස විශාලතවමයන් හා වුහමයන් මොළය
මවනසේීෙ සදුමේ. මෙය neuroplasticity මලස හඳුන්වනු ලැමබ්.
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සතිෙතබව ඔසේමසේ නව නියුමරෝන වැඩීෙ පහසු මකමරන අතර මෙය සේනායු දසල වර්ධ්නය
(neurogenesis) මලස හැඳින්මේ. මෙයින් අෙහසේ වනුමේ සතිෙතබව පුහුණුමේ ප්රතිඵලයක් මලස නව සේනායු
දසල වර්ධ්නය කරගැනීමම් ශකයතාවයක් අප සතු බවයි. එෙඟින් නව පුරුදු හා හැසරීම් සඳහා මයාමු මේ.
තර්කානුකූල චින්තනය, අවධ්ානය රඳවාගැනීෙ හා ෙතකය සෙඟ සම්බන්ිත මොළමේ මකාටසේවල නව
සේනායු දසල වර්ධ්නය මේ. මෙයින් අෙහසේ වනුමේ අමේ මොළය නවය ෙෑ ඉමගනුෙ සඳහා සූොනම් බවයි.
භාවනාමේ නියුක්ත තැනැතතන්මේ මොළය, එකී වයමසේෙ භාවනාමේ නියුක්ත මනාවන තැනැතතන්මේ
මොළයට වඩා තරුණ සේවරූපමයන් දිසේමේ. ‘වයසේගතීෙ ආපසේසට හැරීෙ’ සඳහා මෙය ඉලක්කගත මේ.
වයසේගත ීෙ ෙධ්යමේ වුව ෙ, යහපත වූ මොළය-සත සම්බන්ධ්තාවය දියුණු මේ.

සතිෙතබව පුහුණු කිරීෙ ෙඟින් අපමේ සත තුළ වර්තොන මොමහාත සඳහා ෙනා අගය කිරීෙක් ලබාදීෙ වැඩිදියුණු
කළ හැක. යම් සලකනු ලබන කාල සීොවක් තුළ දී යම් එක් නිශේචිත කරුණකට සත මයාමුකිරීමම් ශකයතාවය
සතිෙතබව ඔසේමසේ සවිෙත මකමර්. අප බහු-කාර්යය ීෙ අවෙ මේ. ගුරුවරමයකු සසුන්ට කතා කරමින් සටිය දී, එෙ
අවසේථාමේ දීෙ ප්රශේනපත්ර ලකුණු කිරීෙ හා එෙ කාර්යය මෙකෙ උපරිෙව සදු කිරීෙ ඔබට සදුකළ හැකි මනාමේ. ඔබ
කුෙන කාර්යයක නියලුන ෙ වර්තොන මොමහාත තුළ රැඳී සටීෙ ෙඟින් ඔමබ් උපරිෙය වර්තොන මොමහාතට ොයක
කළ හැක.

්මාළය හා ්මාළය ක්රියාත්මක වන්්න් ්ක්ස් ෙ යන්න හඳුන්වා දීම
අප විසන් සත පිළිබඳව පැහැදිලි කළ ආකාරමයන්ෙ, රූපසටහනක් සෙඟින් සසුන්ට මොළය පිළිබඳව හඳුන්වා දිය
හැක. මම් අවසේථාමේ දී අප විසන් අපමේ මෙඅත භාවිතා කරනු ලැමබ්. ඔබ විසන් නැරඹිය යුතු බවට උපමෙසේ දිය
හැකි ීඩීමයෝ පටයක් තිමබන අතර, සසුන්ට වඩාත මහාඳින් අවමබෝධ් කරගැනීෙ රුකුලක් ීෙ සඳහා එය ඔවුන්ට ෙ
නැරඹීමම් ඉඩ සලසේවන්න. සසුන් ඔබ සෙඟින් එෙ ක්රියාකාරකෙ කිරීෙ වැෙගත බව සලකන්න.

නැරඹීෙ
සඳහා
-

මොළමේ වයවච්මේෙය හා මොළය ක්රියාකරන්මන් මකමසේ ෙ
https://www.thebehaviorhub.com/blog/2020/10/12/the-brain-in-the-palm-of-your-hand-dan-siegels-hand-model

ඔබමේ අත ඉහළට ඔසවාමගන සටියමහාත ඔමබ් අමත ෙබරැඟිල්ල, ෙැෙගිල්ල, මුදු ඇඟිල්ල හා සුළඟිල්ල ඉහළ අතට
එසී තිමබන අතර ෙහපට ඇඟිල්ල පැතතට හැරී තිමබ්. ඔමබ් ෙහපට ඇඟිල්මලන් ඇමිේඩලාව නිරූපණය වන
අතර ඉතිරි සවු ඇඟිලිවලින් ලලාට ඛණ්ඩිකාව නිරූපණය මේ.
රූපසටහන - ඔබමේ මොළය පිළිබඳ පරිකල්පනය සඳහා ඔබමේ අත භාවිතා කරන්න.

26
ඔමබ් ෙහපට ඇඟිල්ල අතල මෙසට නැමූ විට එයින් නිරූපණය වන්මන් ඇමිේඩලාව සක්රිය ආකාරමයන් මහෝ
සටන්වැදීෙ-පලායෑෙ- අක්රියීෙ යන ආකාරමයන් පවතින බවයි. ඔබ ඉතිරි ඇඟිලි හතර නැමූවිට එයින් ෙහපට
ඇඟිල්ල රැඳී සටින ආකාරමයන් ලලාට ඛණ්ඩිකාව සක්රිය ීෙ නිරූපණය වන අතර එවිට ලලාට ඛණ්ඩිකාව ෙඟින්
ඇමිේඩලාව පාලනය මේ. ඔමබ් සසුන්ට අතෙැකීෙට සදු වූ ආතති තතතව සම්බන්ධ්මයන් සහ ඔවුන් ඊට ප්රතිචාර
ෙැක්වූමේ මකමසේ ෙ යන්න පිළිබඳව, හා මොළමේ විවිධ් මකාටසේ ඊට අනුරූපව සක්රිය වන ආකාරය ඔවුන් සෙඟ
සාකච්ඡා කළ හැකි ය.
සතිෙතබව පිළිබඳ පුහුණුව ෙඟින් ‘නැවතීෙ’, මේගය අඩු කිරීෙ සදුකිරීෙට අපට හැකිමවන අතර, එෙඟින් ඇමිේඩලාව
විසන් ප්රතිචාරාතෙකව අනිච්ඡානුගව ක්රියාකිරීෙ මවනුවට ලලාට ඛණ්ඩිකාව ෙඟින් අප ආරක්ෂා ීෙට ඉඩ සැලමසනු
ලැමබ්.
පහත ෙැක්මවන අන්තර්ජාල සබැඳිවල මතාරතුරු ඔසේමසේ ඔබමේ අතල ආශ්රමයන් මොළමේ මකාටසේ පැහැදිලි කිරීමම්
ආකෘතිය (the Brain in the Palm of your hand model) වඩාත මහාඳින් අවමබෝධ් කරගැනීෙට ඉඩ සැලමසේ.

💡ඉඟිය

පහත ෙැක්මවන සබැඳි අතුරින් පළමු සබැඳිය කුඩා ෙරුවන් සඳහා අමේ අත ආශ්රමයන් මොළය
හඳුන්වා දීෙ සඳහා ෙනා නිෙසුනක් සැපමේ. ඔබමේ සසුන්මේ මම්රූ බවට අනුරූපී වන අන්ෙමින්
මෙෙ අභයාස සදුකිරීෙට වගබලා ගත යුතු මේ.

නැරඹීෙ
සඳහා
-

ඔබමේ අතල ආශ්රමයන් මොළමේ මකාටසේ පැහැදිලි කිරීමම් ආකෘතිය (The Brain in the Palm of Your
Hand): ඩෑන් සීමගල් ආකෘතිය (The Dan Siegel Hand Model)
https://www.thebehaviorhub.com/blog/2020/10/12/the-brain-in-the-palm-of-your-hand-dansiegels-hand-model

-

පාසැල් තුළ සතිෙතබව: ළමුන් සඳහා සතිෙතබව හා මොළය
https://www.youtube.com/watch?v=a_hPelcPRTg&list=RDLVP2SqvqcQ__o&index=15

-

කුඩා ෙරුවන් සඳහා අතල ආශ්රමයන් මොළමේ ක්රියාකාරිතවය පැහැදිලි කරන්මන් මකමසේ ෙ යන්න.
https://www.youtube.com/watch?v=V0BYs-LN5bY

අපමේ සාරධ්ර්ෙ වලට අනුකූල වන ආකාරමයන් අපමේ හැසරීෙ පවතවාමගන යෑෙ සඳහා සතිෙත පුහුණුව උපකාරී
වන බව පළමු ඒකකමේ දී අප විසන් ප්රකාශ කරන ලදී. අප විසන් ගන්නා සොචාරාතෙක තීරණ පාලනය මකමරනුමේ
මොළමේ ලලාට ඛණ්ඩිකාව මකාටසන් වන අතර අප විසන් අප පිළිබඳව සතීෙට වැඩි අවකාශයක් ලබාමෙන්මන්
නම්, අපමේ ක්රියාකාරකම් අපමේ සාරධ්ර්ෙ වලට අනුගත ීෙ වඩාත සදුමේ.

සතිෙතබව පිළිබඳ පුහුණුව අපට ෙන්ෙගාමී ීෙ සඳහා උපකාරී මේ
පිංති කාෙරමේ සසුන් අි ක්රියාකාරිබවකින් සටින අවසේථාවලදී විමශේෂමයන් ක්රීඩා ක්රියාකාරකම්වල නියුක්ත ීමෙන්
අනතුරුව, ඔවුන් නැවත යථා තතතවයට පත කිරීෙට ඔබට අවශය වූ විට ඉන්ීය සිංමේෙනය පිළිබඳ සතිෙතබව
පුහුණුීමම් පහත ක්රියාකාරකෙ උපමයෝගී කරගත හැක.
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ඉන්ීය සං්ේෙනය පිළිබඳ සතිමත්බව

අපි පුහුණු මවමු.
ඉන්ීය සිංමේෙන පිළිබඳ සතිෙතබව
පිටුපස ඇන්ඳ මකලින් ඇති පුටුවක, කුෂන් මකාට්ටයක මහෝ භාවනා කිරීෙට මයාොගන්නා සේූලයක සුවපහසු
ඉරියවුවකින් වාඩි මවන්න. ඔබ පුටුවක වාඩී ී සටින්මන් නම් ඔබමේ මකාන්ෙ මකලින් හා සේවයිං ආධ්ාරක මලස
පවතින බවට හා මෙපා හරහට මනාී හා මහාඳින් මපාමළාව ෙත රැමඳන බවට වගබලා ගන්න. ඔබ සම්පූර්ණමයන්
මම් පිළිබඳ අවධ්ානමයන් හා අවදිමයන් සටීෙ වැෙගත මේ. ඉඳමගන සටීෙ අපහසු නම් ඔබට පැදුරක දිගා විය හැක.
එහිදී ඔමබ් කකුල් හරහට මනාෙො පාෙ එකිමනකින් ඉවතට හා ඔබමේ සරුර මෙපැතමත අත රඳවාගන්න. ඔබ සටින
ඉරියවුමේ දී පහසුවක් ෙැමනන අවසේථාමේ දී මසමින් ෙෑසේ පියාගන්න.
1.ඔබමේ සරුර හා ඔබ වාඩිී සටින සේථානය අතර සේපර්ශක සේථාන මවත ඔමබ් අවධ්ානය මයාමු කරන්න.
බිෙ සෙඟ සේපර්ශක සේථාන තිමබන විට ඉරියවුව පිළිබඳ අවධ්ානය මයාමු කරන්න.
2.ඔමබ් පාෙවලට ඔමබ් අවධ්ානය මයාමු කරන්න: පාෙ මෙමක්ෙ සිංමේෙනය පිළිබඳව පූර්ණ සවිඥානක බව
ලැමබන තුරු පාෙය උඩ, පහළ, පතුල් හා වළලුකර මවත අවධ්ානය මයාමු කරන්න. සිංමේෙනය ඇතිීෙ හා
නැතිී යාෙ සදුවන්මන් මකමසේ ෙ යන්න බලන්න. ඔබට කිසදු සිංමේෙනයක් මනාෙැමන් නම්, ඒ බැේ සමත
සනිටුහන් කරගන්න. වර්තොන මොමහාත තුළ රැඳී සටින්න.
3. ඔබ ගැනෙ මසවිල්මලන් පසු ී ඔබ අතවිඳින සිංමේෙන සම්බන්ධ්මයන් අවධ්ානය මයාමු කරන්න. ඔබමේ
අතක මේෙනාවක් මහෝ ඔබමේ මුහුමණ් කැසීෙක් ඔබට සිංමේෙනය විය හැක. ඔබමේ අවධ්ානය එකී
සිංමේෙනයට මයාමු කර ඒ සම්බන්ධ්මයන් මොමහාතක් මසවිල්මලන් සටින්න.
4. සිංමේෙනය හඳුනාගන්න (නිෙසුන් මලස: ෙැඩි බව මහෝ උණුසුම් බව මහෝ ෙඳ මේෙනාව/අපහසුව), ඉන්
අනතුරුව එය පිළිගන්න. එය, සනිටුහන් කරමගන ඉමබ් යෑෙට සලසේවන්න.
5. එමසේෙ අමනකුත සිංමේෙන සඳහා ෙ ඔමබ් සරුර සම්බන්ධ්මයන් මසවිල්මලන් පසුවන්න. නැවත වරක්,
එය සනිටුහන් කරමගන ඉමබ් යෑෙට සලසේවන්න. එෙ සිංමේෙන සෙඟෙ කාලය ගත කිරීෙ මහෝ ඒ පිළිබඳවෙ
සතීෙ මනාකරන්න.
6. විනාඩි කිහිපයක කාල සීොවක් තුළ දී, ඔබ විසන් සිංමේෙන කිහිපයක් හඳුනාගන්නට ඇත. සෑෙ
සිංමේෙනයක් සඳහා ෙ පූර්ණ සතිෙතබව සෙඟින් සොන අවධ්ානය මයාමු කර ඉමබ් යෑෙට සලසේවන්න.
මෙෙ අතෙැකීමම් පූර්ණ වශමයන් නිෙේන ී සටීෙ සඳහා ඔබ විසන් සරුමර් සෑෙ අිංගයක් මවනුමවන්ෙ ප්රොණවත
කාලයක් මයාමුකළ බවට තහවුරු කරගන්න. සරුමර් සෑෙ මකාටසකෙ ප්රබල සිංමේෙන එකෙ ආකාරමයන් මනාතිබිය
හැක. එෙ කරුණ ෙ මහාඳින් සහිමේ තබාගත යුතු අතර යම් සුවිමශේෂී අතෙැකීෙක් මහෝ ප්රතිඵලයක් පිළිබඳ
අමේක්ෂාමවන් මතාරව සන්සුන්ව ඔබමේ අවධ්ානය මයාමු කරන්න.
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ඔබමේ පාෙමයන් ෙහමපාමළාව සපගන්නවා යන හැඟීමෙන් ඇවිදින්න.
සතිෙතව ඇවිදීෙ සම්බන්ධ්මයන් මහාඳින් අවමබෝධ් කරගැනීෙ සඳහා පහත සබැඳි භාවිතා කරන්න.

නැරඹීෙ
සඳහා
-

සතිෙතව ඇවිදීෙ (සතිපාසැල මවබ් අඩවිය)
https://youtu.be/H2R5k0ijPMg

-

සතිෙත සක්ෙන් භාවනාව
https://www.youtube.com/watch?v=09EO9IJgOiI

-

ෙමනෝවිහිතිය
https://www.youtube.com/watch?v=AwbRERIzt6c

-

සතිෙතව ඇවිදීෙ - ටික් නට් හන්
https://www.youtube.com/watch?v=90Pzn6NK4VQ
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අපි පුහුණු මවමු
සතිෙතව ඇවිදීෙ
1. ඔබට නිෙහමසේ ඇවිදිය හැකි, අඩි 20-30ක පෙණ දිගින් යුතු ඇවිදීෙට සුදුසු ෙිංතීරුවක්
මතෝරාගන්න.
2. ආරම්භක සේථානයක් මතෝරා මගන පාෙ මෙකෙ මපාමළාව ෙත මහාඳින් තබන්න. ඔබමේ අත
ඉදිරිපසට මහෝ පිටුපසට වන මසේ මහාඳින් තෙ කරගන්න. ඔබමේ බාහු මසලීෙට මනාමෙන්න. ඔබ
සටමගන සටින බවට ෙ අවධ්ානමයන් සටින්න.
3. ඔබමේ කකුල් හා මකාදුඇටමපළ ෙඟින් ඔබමේ සරුරට ආධ්ාරකයක් සැපයී තිමබන බවට ෙැනුවත
වන්න. ඔබව සෙබරව මකළින් සටුවා තිමබන ඔබමේ ඉරියේව හා සයුම් චලන අවධ්ානයට ගන්න.
4. ගැඹුරු හුසේෙ කිහිපයක් මගන වර්තොන මොමහාත පිළිබඳ අවධ්ානය මයාමු කරන්න.
5. ඔබ ඉදිරිමයන් මීටර් 2-3ෙක්වා දුරකින් තිමබන එක් ලක්ෂයක් මවත අවධ්ානය මයාමු කර සාොනය
මේගමයන් ඇීදිෙ ආරම්භ කරන්න.
6. එවැනි රෙවත, සාොනය ඇවිදීෙක මිනිතතු කිහිපයකින් පසු, ඔබ ඇවිදින විට ඔබමේ පාෙය
සිංචලනය වන ආකාරය පිළිබඳව ඔබමේ අවධ්ානය මයාමුකළ හැකිවනු ඇත.
7. එක් පාෙයක් මපාමළාව ෙත තැබීමම් දී අමනක් පාෙය ඉහළට එසමවන්මන් මකමසේ ෙ යන්න පිළිබඳව
රෙමයන් අවධ්ානය යමු කරන්න.
8. ඔබමේ පාෙය සම්බන්ධ්මයන් හා ඇවිදීෙ යන මභෞතික ක්රියාව සම්බන්ධ්මයන් අවධ්ානය රඳවා
ගන්න. ඔබ ඇවිදීෙ සඳහා පියවරක් ඔසවන සෑෙ අවසේථාවකදීෙ ෙෘදු සනහවක් සෙඟ ඔමබ්
පාෙමයන් මපාමළාව සප ගැනීමම් අභිප්රාය සඳහා අවධ්ානය මයාමු කරන්න. වියට්නාෙ ජාතික
ප්රසේධ් භාවනා ආචාර්යවරමයකු වන ටික් නට් හන් (Thich Nhat Hanh) සේවාමින් වහන්මසේ
සතිෙතෙ ඇවිදීෙ වඩාත විචිත්ර අයුරින් විසේතර කමළේ එමසේය.
9. ඔමබ් සත නිෙැල්මල් යා හැක. ඔබට විවිධ් මේ ෙර්ශනය ීෙ, ශබ්ෙ කණ ගැටීෙ හා සෙ ෙත සිංමේෙන
ෙැනීෙ සදුවිය හැක. එය නැවත නැවත සදුවිය හැක. එවැනි අතෙැකීම් සයල්ල අවධ්ානයට ගන්න.
නමුත නැවත ඔමබ් ෙනස ඔමබ් පාෙමේ සිංචලනය මවත මයාමු කරන්න. ඇීදිමම් ෙිංතීරුව
මකළවර දී, නැවතී ඔබ සටමගන සටින බව අවධ්ානයට ගන්න. ඉන්පසු නැවත එෙ ෙිංතීරුව
ඔසේමසේෙ නැවත සතිෙතව ඇවිදීෙ ආරම්භ කරන්න.
10. මිනිතතු 20-30 ෙක්වා කාලයකින් අනතුරුව ඔබට මසමින් ඇවිදීෙ නතර කර, ඔබ සටින
සේථානමේෙ සටමගන, ‘ෙෙ සටමගන සටින්මනමි’ යන සටමගන සටීමම් ඉරියවුව මවත ඔබමේ
අවධ්ානය රැමගන යන්න.
11. සතිෙතව ඇවිදීමම් සැසය නිො කිරීමෙන් අනතුරුව සතිෙතව වාඩිී සටීමම් සැසයකට මහෝ නැවත
ඔමබ් සාොනය කාර්යයන් ඇරඹීෙ මහෝ සදුකළ හැක.

30

කෘතඥතාව, සාරධරමයක් ්ලස
මෙෙ මොඩියුලමේ දී, අපි කෘතඥතාව පිළිබඳ විෙසා බලන්මනමු. කෘතඥතාවය වනාහී සෑෙ ආගෙකෙ හා
සිංසේකෘතියකෙ නිරූපණය වන ගුණාිංගයකි. සෑෙ භාෂාවක් තුළෙ “සේූතියි” යන වචනය සඳහා අනුරූප වන
වචනයක් තිමබ්. අප විසන් අමේ ෙරුවන්ට “සේූතියි” කියා ප්රකාශ කිරීෙට උගන්වනු ලැමබ්. “සේූතියි” යන වචනය
තුළ ගැබ්ී ඇතමත මවනත පුේගලයකු විසන් ඔබට සදුකළ මහෝ ඔබට ප්රොනය කළ මහෝ එය ලබාගැනීෙ සඳහා තුළ
පැවති වාසනාව මවනුමවන් හඳුනාගැනීෙක් සහ ඇගයීෙකි. මකාතරම් සුළු මහෝ මකාතරම් සුවිසල් මහෝ මේවා එය
ගැන සැලකීමෙන් මතාරව, අප සයලුමෙනාෙ අනයයන්මගන් උපකාර ලබාමගන තිමබ්. කෘතඥතාව පළකිරීෙ යනු
එය අපට ලැබුණු බවට හා එය ඇගයීෙ සදුකරන්නා වූ ආකාරයයි. අප සතු ෙෑ ගැන ඇගයීෙ සඳහා කෘතඥතාව අපට
උපකාරී මේ. අනයයන් මවත අප සතු ෙෑ නැවත දීෙට ෙ එෙඟින් අප දිරිෙත මකමර්.
මෙය සත තුළ ධ්ාරණය කරමගනෙ ඊළඟ කාර්යයට යෑමම් දී එෙඟින් සාරධ්ර්ෙ සම්බන්ධ්මයන් හා අපමේ මලෝකය
මකමරහි ධ්නාතෙක බලපෑෙක් ඇති කිරීෙ සඳහා අපමේ ක්රියාවන් මකමරහි සාරධ්ර්ෙ බලපාන්මන් මකමසේ ෙ යන්න
පිළිබඳ සාකච්ඡාව ගැඹුරට රැමගන යෑෙට උපකාරී වනු ඇත.

වචනය - සිතිිල්ල - ප්රශ්නය
ඔමබ් අභිෙතය පරිදි මවනත සාරධ්ර්ෙයක් මහෝ ඔමබ් සසුන් මතෝරාගනු ලැබූ සාරධ්ර්ෙ අතුරින් එකක් මහෝ ඇතුළත
කර මගන මෙෙ අභයාසය සදුකළ හැකි අතර එය සදුවන්මන් මකමසේ ෙ යන්න බලන්න.
වචනය වනුමේ සාරධ්ර්ෙයකි. මෙහිදී එය කෘතඥතාව මේ.
කෘතඥතාව වටා පවතින සතුවිල්ල කුෙක් ෙ කියා අපි ෙැන් විෙසමු.
මෙෙ කාර්යය සඳහා ඔබට උපුටා ගැනීෙක් මහෝ අර්ථ ෙැක්ීෙක් භාවිතා කළ හැක.
උපුටාගැනීෙ:
•

“සේූතිපූර්වක බව වනාහී කෘතඥතාවමේ ආරම්භය යි. කෘතඥතාව වනාහී සේූතිපූර්වකබව සම්පූර්ණ
කිරීෙයි.
• සේූතිපූර්වක බව හුමෙක් වචනවලින් පෙණක් සෙන්විත මේ. කෘතඥතාව මපන්නුම් කරනුමේ ක්රියාවලිනි.”
මහන්රි මෙඩ්රික් ඇමීල්

මහෝ අර්ථ ෙැක්ීෙ:
•

කෘතඥතාව වනාහී සේූතිපූර්වක ීමම් ගුණාිංගයයි. අගය කිරීෙ හා කාරුණිකබව මපන්නුම් කිරීමම් සූොනෙ
යි.

ප්රශේනය සඳහා, උචිතෙ වනුමේ ක්රියාවක් සඳහා මපාළඹවන යම්කිස මෙයක් ඇසීෙයි. නිෙසුනක් මලස:
• ො විසන් අනිවාර්මයන් සේූතිය පුෙකළ යුතු තැනැතතන් කවමර් ෙ?
• ොමේ මෙොපියන්, ොමේ ගුරුවරුන්, යහලුමයමහලියන් මකමරහි කෘතඥපූර්වකබව පළ කරන්මන් මකමසේ
ෙ?
මම් සඳහා විනාඩි 10ක මහෝ 15ක කාලයක් ගතවිය හැක. සාර්ධ්ර්ෙ පිළිබඳව සතිය යුතමත මකමසේ ෙ හා අමේ හැසරීෙ
සඳහා සාරධ්ර්ෙ මකමසේ බලපාන්මන් ෙ යන්න සම්බන්ධ්මයන් සසුන්ට ෙඟ මපන්ීෙ සඳහා මෙය උපකාරී වනු ඇත.
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කෘතඥබව පිළිබඳ භාවනාව
මෙෙ භාවනාමේ අරමුණ වනුමේ අමේ දෙනික ජීවිතය සඳහා උපකාරී වන සයලු මෙනා හා සයලු මෙය මවත
සේූතිපූර්වකබව හා කෘතඥතාවය පළකිරීමම් අතෙැකීෙ ලබාගැනීෙ යි.

අපි පුහුණු මවමු
කෘතඥතාව පිළිබඳ භාවනාව
• බිෙ මහෝ පුටුවක් ෙත පහසුමවන් වාඩිමවන්න. කුෙන ආකාරමයන් වාඩි ී සටියෙ එය සැලකිල්ලට මනාමගන,
ඔබ මකාදුඇට මපළ සෘජුව තබාමගන සැහැල්ලුමවන් වාඩි ී සටින බව තහවුරු කරගන්න.
• මෙෙ භාවනාව සඳහා ඔබ සූොනම් ීෙ සඳහා දිගු ගැඹුරු හුසේෙ කිහිපයක් ගන්න.
• ඔබට උපකාර කරඇති හා ඔබ ඒ සම්බන්ධ්මයන් සේූති කිරීෙට කැෙැතමතන් සටින නමුත තවෙත ඒ සඳහා
අවසේථාවක් මනාලැබී ඇති පුේගලයන් තිමෙමනක් ෙතකයට නඟා ගන්න.
• ඔබමේ හෙවත ෙත ඔමබ් අත තබන්න.
• ඔබ විසන් සේූති කිරීෙට මතෝරාගත පළමු පුේගලයාව ඔමබ් හෙවත තුළ සතින් ෙවා ගන්න.
• ඔමබ් හෙවත තුළ එෙ තැනැතතා සතින් ෙවාගත විට නිහඬවෙ මෙමසේ පවසන්න “ඔබ විසන් කරුණාව, ආෙරය,
ෙයාව සෙඟින් ො මවත සදුකළ සයලුෙ මේවල්වලට ෙෙ සේූති කරමි.”
•

මීළඟට මෙවන තැනැතතා සතින් ෙවා මගන නැවත වරක් “ඔබ විසන් කරුණාව, ආෙරය, ෙයාව සෙඟින් ො මවත
සදුකළ සයලුෙ මේවල්වලට ෙෙ සේූති කරමි.” මලස පවසන්න.

• මම් ආකාරයටෙ මතවන තැනැතතා සම්බන්ධ්මයන් ෙ සදු කරන්න.
•

මෙෙ කෘතමේදී හැඟීෙ සම්බන්ධ්මයන් සතුටුීෙ සඳහා සේවල්ප මේලාවක් ගතකර මසමින් ෙෑසේ විවර කරන්න.

පුහුණුව සඳහා සටහන
ඔබමේ පුේගලික පුහුණුව අඛණ්ඩව සදුකරන අතරෙ සසුන්මේ පුහුණු සඳහා ෙ ඔවුන් දිරිෙත කරන්න. දිනකට
එක්වරක් සතිෙතව ඇවිදීෙ සදුකරවන්න. සතිෙතව වාඩිීෙට මපර මෙය සදුකිරීෙ වඩාත මයෝගය මේ. ඉඳමගන සටින
අතරතුර ඉන්ිය සිංමේෙන භාවනාව ෙ දිනකට එක්වරක් ඇතුළත කරන්න.
කෘතඥතාව හා අප සේූති කළ යුතමත කුෙකටෙ යන්න සම්බන්ධ්මයන් නැවත මෙමනහි කිරීෙට ෙතක තබා ගන්න.
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්තවන ්මාඩියුලය:
කරුණාව, සහකම්පනය හා සමාව දීම සමඟ සතිමත්බව
පුහුණුව
ඔබ විසන් නිතිපතා සදුකරන සතිෙතව ඉඳ ගැනීමම් හා සතිෙතව ඇවිදීමම් පුහුණ මසේෙ ඉන්ිය සිංමේෙන පිළිබඳ
සතිෙත ීෙ පුහුණු කිරීෙ අඛණ්ඩව සදු කිරීෙ සඳහා මෙෙ මොඩියුලය ආරම්භ කරන අවසේථාමේ දී අප විසන් ඔබව
දිරිෙත කරනු ලැමබ්. මෙෙ පුහුණු සම්බන්ධ්මයන් ඔබ නැවත මෙමනහි කිරීෙ සහ ඔබ තුළ සදුවන යම් මවනසේකෙක්
මවාමතාත එය නිරික්සීෙ ෙ කළ යුතු ය.
ඔබමේ පිංතිකාෙරය තුළ දී, ඔබ විසන් චිතත බරණිය, අතල ආශ්රමයන් මොළමේ මකාටසේ පැහැදිලි කිරීමම් හා
සතිෙතව ඇවිදීෙ යන සිංකල්ප ඔබ විසන් හඳුන්වා දී තිබිය හැක.
මෙෙ මොඩියුලමේ දී, අප විසන් සතිමත්ව ආහාර අනුභව කිරීම, සතිමත්ව ශ්රවණය කිරීම හා සමාව දීම සම්බන්ධ
භාවනාව ඔබට හඳුන්වා මෙන අතර කරුණාව හා සහකම්පනය සම්බන්ධ්මයන් අවධ්ානය මයාමු මකමර්. වඩාත
වැෙගත කරුණ වනුමේ අපමේ හැඟීම්, සිංමේෙනා හා චිතතමේග සම්බන්ධ්මයන් ෙැනුවතබව ඇති කිරීෙ යි. විසේතර
කර ඇති ක්රියාකාරකම් සයලුෙ වයසේ කාණ්ඩවල ෙරුවන් සඳහා මයෝගය වන මුත සිංකල්ප හා පුහුණු හඳුන්වා දීමම්
දී ෙරුවන් සඳහා අොළ කළ හැකි ආකාරයට ඔබමේ අභිෙතය පරිදි කටයුතු කරන්න.
පසුගිය සති මෙක මුළුල්මල් ඔබමේ අතෙැකීම් මෙමනහි කරන මලස ඔබට ආරාධ්නා කරන්මනමු.
- ඔබමේ පුහුණුව නියමිත වාර ගණනක් සදුකිරීෙ ඔබ විසන් පවතවාමගන යන්මන් ෙ?
- ඔබමේ පිංති කාෙරය තුළ පුහුණුව නියමිත වාර ගණනක් සදුකිරීෙ ඔබ විසන් පවතවාමගන යන්මන් ෙ?
- ඔබමේ සසුන් පුහුණුව සඳහා ප්රතිචාර ෙක්වන්මන් මකමසේ ෙ?
- ඔබ තුළ හා ඔබමේ සසුන් තුළ ඔබ විසන් නීරීක්ෂණය කරන මවනසේකම් මොනවාෙ?
ඔබමේ දෙනික පුහුණු අතපසු කරමනාගන්නා මලසට ඔබව දිරිෙත කරන්මනමු. ඊට මහේතුව ඔබ විසන් සැසයන්
අතපසු කරගැනීෙ පවතවාමගන ගියමහාත තවත සැසයක් අතපසු කිරීෙ හා ඉදිරියටත එමසේ කිරීෙ ඔබට පහසු
කාර්යයක් වනු ඇත. ඔබ විසන් ඔබ ගැන අවමබෝධ්මයන් හා යහපත පුරුදු ඇතිකරගැනීමම් ක්රියාවලිමේ නියුක්තව
සටින බැවින්, එෙ කටයුතුවල ඔබට හැකි උපරිෙ ෙට්ටමින් නිරත විය යුතු ය. ඔබට පුහුණු සැසයක් අතපසු වුවමහාත
මහෝ අවධ්ානය මයාමු කරගැනීෙ අසීරු වන අවසේථාවක් උො වුවමහාත , ඒ සම්බන්ධ්මයන් කණගාටුීෙ මහෝ
පසුතැවිලිීෙ සදු මනාකරන්න. සෑෙ විටෙ තො ගැන අවමබෝධ්මයන් හා තොටෙ කාරුණික ී, අවසේථාව ලැබුණු
වහාෙ සතිෙතබව පුහුණුව සඳහා නැවතත මයාමු වන්න.

තුන්වන මොඩියුලය හැෙෑරීමෙන් අනතුරුව පහත කරුණු සම්බන්ධ්මයන් ෙැනුවතබවක් ලබාගැනීෙට ඔබට
හැකි මේ:
1.
2.
3.
4.

ඔබමේ සතුවිලි හා හැඟීම් වල සේවභාවය අවමබෝධ් කරගැනීෙට හැකි ීෙ
සත නිෙැල්මල් යන අවසේථා හඳුනාගැනීෙ
සතිෙතව ආහාර අනුභව කිරීෙ හා සතිෙතව ශ්රවණය කිරීෙ මතරුම් ගැනීෙ හා පුහුණු කිරීෙ
සොව දීෙ හා කරුණාව වැනි සාරධ්ර්ෙ අවමබෝධ් කරගැනීමම් හැකියාව
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සතිවිලිවල සතිෙතබව
රොනුකූලව සදුකරන සතිෙතබව පුහුණු ඔසේමසේ වර්තොන මොමහාමත අපමේ ෙනමසේ කුෙක් සදුවන්මන් ෙ යන්න
අවමබෝධ් කරගැනීෙ පිළිබඳ අපමේ ධ්ාරිතාවය වර්ධ්නය මේ. මෙෙ අවමබෝධ්ය තුළින් ඇමිේඩලාව ෙඟින් උතමේරිත
අනිච්ඡානුග ප්රතික්රියා අභිභවා මොළමේ තර්කානුකූල මකාටස වන ලලාට ඛණ්ඩිකාව ෙඟින් ප්රතිචාර ෙැක්ීමම්
අවසේථාව අප මවත උො මේ.
යම් තැනැතමතකු ඕනෑෙ දිනයක් තුළ ෙස ෙහසේ සිංඛයාත සතිවිලි සමූහයකට මුහුණ මෙන බව විෙයාඥයන් විසන්
ඇසේතමම්න්තු කර ඇත. අවදිව සටින සෑෙ පැයකදීෙ අපමේ ෙනස තුළට සතිවිලි ගිංගාවක් ගෙන් කරයි. අප යම්
කාර්යයක නිරතව සටිය ෙ අපමේ ෙනස ඔසේමසේ වඩාත අසිංවිිත හා අවුල් සහගත ආකාරමයන් සතුවිලි ගලා යයි.
ඇතැම් විට අප යම් සතිවිල්ලක් පසුපස ගිය ෙ, එය කඩිනමින් තවත සතිවිල්ලක් සෙඟ හා නැවත තවත සතිවිල්ලක්
සෙඟ පටලැීෙ සදුී අප නියුක්තව සටින කාර්යයමයන් අපව ඈත කිරීෙක් සදුමේ. තවත අවසේථාවල අප විසන්
සදුකරන්මන් කුෙක්ෙ කියා සතීෙකින් මතාරව යම් කාර්යයක නිරතීෙ ෙ සදුමේ. එය ගුවන් නියමුවකු විසන් තොට
අොළ කාර්යය වන ගුවන්යානය පැෙීෙ මහෝ ගුවන්යානය පාලනය කිරීෙ, සේවයිංක්රිය නියමුමවකු මවත භාර දී ඔහු
සැහැල්ලුව කාලය මගීෙ හා සොනය. සත තුළට පැමිමණන සතිවිලි ෙ මීට සොනය. ෙනස විසන් වඳුමරකු මෙන්
සතිවිලි පසුපස හබා යයි. එනම් කිසදු පාලනයකින් මතාරව සතුවිල්මලන් සතුවිල්ලට පැන පැන යයි. ඔබ විසන්
ඔබමේ ඉරියවුව මහෝ හුසේෙ ගැනීෙ සම්බන්ධ්මයන් සතිෙත නම්, මොමහාතකට මෙෙ පැනීෙ නතර කිරීෙ සඳහා
වදුරු-සත පුහුණු කිරීෙ සදුකරයි. එමසේ කරනුමේ සේථාවර ීෙ සඳහා ආධ්ාරකයක් ීෙ මහෝ හුසේෙ ගැනීෙ බලා සටීෙ
වැනි සරල කාර්යයක් ලබාදීෙ තුළිනි. එවිට පැන පැන යෑෙ මහෝ මනාමයකුත පැතිවලට විසරීෙ මවනුවට, එක්
වසේතුවක් මකමරහි අවධ්ානය මයාමුකරමගන සටීෙ සඳහා ෙනස විසන් ඉමගනගනු ඇත.

ෙනස නිෙැල්මල් විසර යෑෙ: පැහැර හැරීමම් ජාලය
සතිෙතබව පුහුණු කිරීෙ ඔසේමසේ පැහැර හැරීමම් ජාලය ක්රියාතෙක ීෙ ප්රතික්මෂේප කිරීෙට උපකාරී මේ.
ෙනමසේ පැහැර හැරීමම් ජාලය යනු කුෙක් ෙ?
පැහැර හැරීමම් ජාලය යනුමවන් අෙහසේ වන්මන් ෙනස කිසදු මෙයක් ගැන විමශේෂ අවධ්ානය (නිෙසුන. ශලය
දවෙයවරමයකු විසන් සැතකෙක් සදුකිරීෙ මහෝ බැිංකුකරුමවකු මුෙල් මනෝට්ටු ගණන් කිරීෙ මහෝ මයෝගිමයකු
විසන් සතිෙතව භාවනාමේ නියැලීෙ) මයාමු මනාකර, සත නිෙැල්මල් විසරී යාෙයි. මීට මහේතුව අප මෙමලාව එළිය
දුටු දින සට (ඇතැම්වි ඊටත මපර) ෙනස ෙැන සටින එකෙ මෙය වනුමේ වඩාත අසිංවිිත හා අවුල් සහගත
ආකාරමයන් අතීතමයන් අනාගතයට, මහෝ පුේගලයාමගන් පුේගලයාට මහෝ අවසේථාමවන් අවසේථාවට පැනීෙ
සදුකරන්මන් මකමසේ ෙ යන්න පෙණක් බැවිනි. පැහැර හැරීමම් ජාලය සක්රිය කිරීෙ සඳහා වගකිවයුතු මකාටසේ
මොළමේ තිමබන අතර, ඒවා අක්රිය කිරීමම් හැකියාව ඇති මකාටසේ ෙ මොළමේ ඇත.

මෙය මහාඳින් අවමබෝධ් කරගැනීෙ සඳහා ඔබ උනන්දුවක් ෙක්වයි නම් පහත ග්රන්ථය කියවන්න.
කියීෙ
-

‘ඩැනිමයල් මගෝල්ොන් හා රිචඩ් මඩ්විඩ්සන් විසන් රචිත ‘Science of Meditation’ – Penguin
Random House ප්රකාශනයකි.
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බහුතරයක් වූ සතිවිලි සතු ප්රධ්ාන ලක්ෂණ ේවයයකි:
- උතමකෝපනය, තරහ, ඊර්ෂයාව, ආතොර්ථකාමිතවය, කෑෙරබව, උඩඟුබව, ෙහන්තතවය ආශ්රිත සෘණ සතුවිලි
- පසුතැවිල්ල මහෝ ෙැඩි කණසේසල්ල සෙඟ අතීතය මහෝ අනාගතය පිළිබඳ කල්පනා කිරීෙ

අපි පුහුණු මවමු
කෘතඥතාව සම්බන්ධ්මයන් භාවනාව
• සුවපහසු භාවනා ඉරියේවක වාඩිමවන්න.ඔබමේ ඉරියේව මවත අවධ්ානය රැමගන එන්න. ඔබමේ කය සෘජුව,
විමේකී හා සුවපහසු ආකාරමයන් පවතින බව තහවුරු කරගන්න.
•

ඔබමේ හුසේෙ ගැනීෙට ඔබමේ අවධ්ානය රැමගන එන්න. හුසේෙ නිරීක්ෂණය කරන්න: ආශේවාස කිරීෙ ප්රශේවාස
කිරීෙ. ඔබමේ හුසේෙ ඔබට ෙැමනන සේථානයට ඔමබ් අවධ්ානය රැමගන එන්න. ඒ ඔබමේ නාසේපුඩුවල මහෝ උෙරමේ
ෙ? එය නාසේපුඩු නම් හුසේෙ ඇතුළු ීෙ හා පිටීෙ සදුවන්මන් මකමසේ ෙ යන්න පිළිබඳ අවමබෝධ් කරගන්න. ඒ මේට්ටු
පාලකමයකු මොර අසල සටමගන කාෙරයට ඇතුළුවන හා පිටවන තැනැතතන් මෙස බලා සටිනවා වැනි ය. සෑෙ
අමුතමතකුමේෙ විසේතර ඔහු විසන් පරීක්ෂා මනාකරන අතර ඔවුන් මෙස විෙසලිෙතව බලාසටීෙ පෙණක් සදු
කරයි. එය උෙරය නම්, සෑෙ හුසේෙක් පාසා උෙරය ඉහළ හා පහළ යන්මන් මකමසේෙ යන්න බලා සටින්න.

•

ඔබ හුසේෙ මකමරහි අවධ්ානය මයාමු කරමගන සටියදී , සතිවිලි ඇතුල් ීෙ හා පිටීෙ සදුමේ. සතිවිලි නිකෙට
නිරීක්ෂණය කර සරලව පිටව යෑෙට හරින්න. සතිවිලි, සහ ඒවාමේ ප්රභවය විශේමල්ෂණය මනාකරන්න. නිකෙට
අවධ්ානය මයාමු කර පිට ී යෑෙට හරින්න.

•

ගිංගාවක පාී යන ශාක පත්රයක් ආකාරමයන් නිකෙට සනිටුහන් වූ සතිවිල්ල සම්බන්ධ්මයන් එය බැහැරව යන
ආකාරය නිරීක්ෂණය කරන්න. ෙැන් ඔබමේ හුසේෙ මවත නැවත අවධ්ානය මයාමු කරන්න. ෙනසට සතිවිල්ලක්
ඇතුළුවන සෑෙ අවසේථාවකෙ එය නම් කරමින් සනිටුහන් කර ගඟ දිමේ පහළ ගලන ශාක පත්රයක් මෙන් එය මුො
හරින්න.

• විනාඩි කිහිපයක් සඳහා මෙෙ පුහුණුව අඛණ්ඩව සදුකරන්න.
• මෙෙ පුහුණුව නිො කිරීෙ සඳහා ගැඹුරු හුසේෙක් මගන සැහැල්ලු වන්න.මසමින් ඔමබ් ෙෑසේ විවර කරන්න.

සතිෙතබව වනාහී අපමේ සතිවිලි මකමරහි අවධ්ානය මයාමු කරවන හා අප විසන් කල්පනා කරනුමේ කුෙක්ෙ යන්න
පිළිබඳ අවමබෝධ්ය වර්ධ්නය කරන්නා වූ පුහුණුවකි. අප සතුවිලි සවාරියක නිෙේනව සටිේදී අප විසන් එකී කරුණ
සතිෙතබව ඔසේමසේ දුටුමේ නම්, අපට එය නැවතීෙ, පැහැර හැරීමෙන් නික්මීෙ හා වර්තොනය මවත ප්රමේශීෙ
සදුකළ හැක.
සතිවිලි සැබැවින්ෙ ෙනස විසන් නිර්ොණය කරන ලේෙක් වුව ෙ, සතිවිලි සතය මලස සලකා අවමබෝධ් කරගැනීමම්
ප්රවණතාවයක් තිමබ්. අප මෙෙ කරුණ සම්බන්ධ්මයන් ෙැනුවතභාවයක් සහිත නම්, සතිවිලි වලින් නිර්ොණය වූ
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නාටයමේ ගිලී මනාසටීෙට එය පහසුවක් වනු ඇත. පහත සඳහන් අන්තර්ජාල සබැඳි මම් සම්බන්ධ්මයන් ප්රමයෝජනවත
මේ.

නැරඹීෙ සඳහා
-

Yongey Mingyur Rinpoche සෙඟ ‘වඳුරු ෙනස’ අවමබෝධ් කරගැනීෙ
https://www.youtube.com/watch?v=t-JiQubfMPg

-

සතිෙතබව සිංහල භාෂමවන් පැහැදිලි කරදීෙ - ධ්නාතෙක චින්තනය සිංහමලන්
https://www.youtube.com/watch?v=tZo9mMLJIb0

-

ොනසක මසෞඛය සතිය - සතිවිලි, සතිවිලි ආකාරමයන්ෙ
https://www.mindfulnessstudies.com/mhw-2019-thoughts-asthoughts/#:~:text=Experts%20estimate%20that%20the%20mind,clouds%20floating%20across
%20the%20sky.

-

මොළමේ පැහැර හැරීම්: මෙ කුෙක් ෙ හා මීට එමරහිව භාවනාව වැෙගත ඇයි
https://medium.com/swlh/the-brains-default-mode-what-is-it-and-why-meditation-is-theantidote-d0408ab989d6

සිතිිලිවල සිමත් බව : ජලධාරාවක් මත ශාක පත්ර
💡ඉඟිය

පිංති කාෙරමේ සසුන් සෙඟ නිතිපතා සදුකරන ඔබමේ පුහුණුව සඳහා මෙෙ මකාටස මකටිමයන්
ඇතුළත කිරීෙ ඔබට සදුකළ හැක.

ඔබමේ සතිවිලි පිළිබඳ අවධ්ානය වැඩිදියුණු කිරීෙ, ඔබ අවට අවධ්මනය මගාඩ නැිංීෙ, මහෝ ඉහළ ෙට්ටමම්
අවධ්ානය සඳහා මෙය වැෙගත මේ. සතට ගලාඑන සතිවිලි සම්බන්ධ්මයන් ඔබ කරුණු තීන්දු කිරීෙ මහෝ විමේචන
මනාකරන බව අවධ්ානයට ගන්න. සතිවිල්ල සනිටුහන් කරගනිමින් ඔබ විසන් සදුකරන්මන් ඔබමේ අවධ්ානය නැවත
හුසේෙ මකමරහි මයාමු කිරීෙ පෙණකි. මෙය වර්තොන මොමහාතට නැවත පැමිමණන ෙනස පිළිබඳ ඉතාෙත මහාෙ
පුහුණුවකි.
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අපි පුහුණු මවමු
සතිෙත ශ්රවණය
• සුවපහසු ඉරියේවක වාඩිමවන්න.ඔබමේ ඉරියේව මවත අවධ්ානය රැමගන එන්න. ඔබමේ කය සෘජුව, සුවපහසු
හා සැහැල්ලු ආකාරමයන් පවතින බව තහවුරු කරගන්න.
• ඔබමේ හුසේෙ මකමරහි අවධ්ානය රැමගනවිත විනාඩි කිහිපයකට හුසේෙ ගෙන්කිරීෙ සනිටුහන් කරන්න. ආශේවාසය
හා ප්රශේවාසය නිශේශබ්ෙව නිරික්සන්න.
• ෙැන් ඔබ අවට සදුවන ශබ්ෙ වලට සවන් මෙන්න. (තේපර 30-40 ෙක්වා කාලයක් ඇහුම්කන් මෙන්න.)
• ඈත දුරින් ඇමසන ශබ්ෙවලට ෙැන් ඇහුම්කන් මෙන්න. (තේපර 30-40 ෙක්වා නිශේශබ්ෙව)
• රෙමයන් ඔබට නුදුරින් ඇමසන ශබ්ෙවලට ෙැන් ඇහුම්කන් මෙන්න. (තේපර 30-40 ෙක්වා නිශේශබ්ෙව)
• පුහුණුව නිෙ කිරීෙ සඳහා ගැඹුරු හුසේෙක් මගන සන්සුන් වන්න. මසමින් ෙෑසේ විවිර කරන්න.

සතිෙත ශ්රවණය වනාහී හිතෙතාෙ ශබ්ෙ මකමරහි අවධ්ානය මයාමු කිරීෙට උපකාරී වන පුහුණුවකි.
පුහුණුව අවසානමේදී ඔවුන් විසන් ශ්රවණය කළ ශබ්ෙ සම්බන්ධ්මයන් මෙමනහි කරන්න. ඔවුන්ට
ඇසුමන් කුෙක්ෙ යන්න පැවසීෙ සඳහා සෑෙ ශිෂයමයකුටෙ අවසේථාව සැලමසේ.
පහත ෙැක්මවන සබැඳි වලට මයාමුීෙට ඔබට හැකිය:

නැරඹීෙ සඳහා
-

සතිෙත ශ්රවණය (ඉිංග්රීස භාෂාමවනි)
https://youtu.be/5d66ViTvGNY

-

සගින්ේ මබෝල් සෙඟ සතිෙත ශ්රවණය (ඉිංග්රීස භාෂාමවනි) https://youtu.be/TIYv_btG4oc

සතිෙතව ආහාර අනුභව කිරීෙ
මෙෙ ක්රියාකාරකෙ ඔසේමසේ නිතිපතා සදුකරන දෙනික කාර්යවල මේගය අඩුකරන අතර අපමේ අතෙැකීම්
සම්බන්ධ්මයන් අවධ්ානය වැඩිදුරටත දියුණු කරගැනීෙ සඳහා උපකාරී මේ.
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අපි පුහුණු මවමු.
සතිෙතව ආහාර අනුභව කිරීෙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

ඔබ ඉදිරිමේ වියළි මුේෙරේපලම් මගඩි කිහිපයක් තබන්න.
එක් වියළි මුේෙරේපලම් මගඩියක් අතින් මගන ප්රමේශමෙන් පරීක්ෂා කරන්න.
එහි වයනය හා කට්ටා අතගා බලන්න.
ඔමබ් අතැඟිලි අතරට වියළි මුේෙරේපලම් මගඩිය ෙැනුමන් මකමසේ ෙ? එය සනිඳු හා මතත සහිත, රළු,
කැට සහිත මහෝ ෙෘදු ෙ?
වියළි මුේෙරේපලම් මගඩිය මෙස ප්රමේශමෙන් බලන්න. එහි වර්ණය කුෙක් ෙ?සයලුෙ මකාටසේ එකෙ
වර්ණමයන් යුක්ත ෙ? එය ආමලෝකයට ඇල්ලූවිට කුෙන ආකාරමයන් දිසේ මේ ෙ?
වියළි මුේෙරේපලම් මගඩිය නාසයට ළිංකර සුවඳ බලන්න. එහි සුවඳ කුෙන ආකාරමේ ෙ?
වියළි මුේෙරේපලම් මගඩිය පහළ මතාමල් තබන්න. කුෙන සේවභාවමයන් ෙැමන් ෙ?
වියළි මුේෙරේපලම් මගඩිය දිව අගින් සේපර්ශ කරන්න. කුෙන සේවභාවමයන් ෙැමන් ෙ?
වියළි මුේෙරේපලම් මගඩිය ඔමබ් මුවට ෙොමගන එය හැපීමෙන් මතාරව එහි රසය හා වයනය ෙැමනන
ආකාරය බලන්න.
ෙැන් වියළි මුේෙරේපලම් මගඩිය මසමින් සපන්න. එහි රසය විහිදී යන මුඛමේ මකාටසේ සම්බන්ධ්මයන්
අවධ්ානය මයාමු කරගන්න. මසමින් සපන්න. නමුත එය ගිලීෙ මනාකරන්න.
ෙැන් මසමින් වියළි මුේෙරේපලම් මගඩිය ගිලින්න. වියළි මුේෙරේපලම් මගඩිය ගිලීමම් දී කුෙන
සේවභාවයක් ෙැනුමන් ෙ?
ගිලීමෙන් පසුව මුව තුළ රැඳී තිබිය හැකි පසු රසයක් ඇතනම් ඒ පිළිබඳ අවධ්ානය මයාමුකරන්න.

මෙෙ ක්රියාකාරකෙ සම්පූර්ණ කළ පසු සසුන්මේ අතෙැකීම් සම්බන්ධ්මයන් ඔබට කරුණු
මෙමනහි කළ හැක. අප විසන් දිනපතා අනුභව කරන සෑෙ ආහාර මේලකටෙ පවා මපාදු වන,
මෙෙ වියළි මුේෙරේපලම් ඔබ මවත මගනඒෙ සඳහා ොයක වුන පුේගලයන් සමූහය ගැන
සලකන්න. මෙෙ ක්රියාවලිය තුළ සටින සෑෙ මෙනාටෙ අපමේ කෘතඥතාවය පළ කළ හැක. පහත
සඳහන් අන්තර්ජාල සබැඳි මවතෙ මයාමුවිය හැක.

නැරඹීෙ
සඳහා
-

සතිෙතව ආහාර ගැනීෙ (ඉිංග්රීස භාෂාමවනි)
මර්සන් අභයාසයRaisin exercise https://youtu.be/z2Eo56BLMjM

-

වියළි මුේෙරේපලම් සෙඟ සතිෙතව ආහාර ගැනීෙ ( ඉිංග්රීස භාෂාමවනි)
https://youtu.be/5YkjoXuCfWY
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අප්ේ චිත්ත්ේග සම්බන්ධ්යන් සතිමත්ව සිටීම
පරාසයක දිමවන චිතතමේග අතවිඳීෙ සහ අවමබෝධ් කරගැනීෙ සඳහා චිතතමේග සම්බන්ධ්මයන් සතිෙත නිරික්සීෙ
අපට උපකාරී මේ. චිතතමේග යනු සිංකීර්ණ ොනසක අතෙැකීෙක් වන අතර, පූර්වමයන් සදු වූ සිංමේෙන ක්රියා
මහේතුමවන් එයට උතමතජනයක් ලැමබ්. නිෙසුනක් මලස, අප විසන් කැලඹිලි සේවරූපමේ රූපයක් දුටුවිට අපට
කණගාටුව, මකෝපය මහෝ මේෙනාවක් ෙැනීෙ සදුවිය හැක. එකී කණගාටුව, මකෝපය මහෝ මේෙනාව යනු කිසයම්
ෙෘශය රූපයක් මහෝ අක්ි-සිංමේෙනයක් ෙත අප විසන් අතවිඳි ප්රබල චිතතමේග මේ.
එමෙන්ෙ, ශබ්ෙයක් මහෝ රසයක් ඔසේමසේ ප්රියජනක චිතතමේග, එනම් සතුට, ප්රීතිය, මහෝ ප්රමබෝධ්යක් ඇතිීෙ සදු මේ.
චිතතමේග මනාසලකා හැරීෙ මහෝ යටපත කිරීෙක් සදු මනාකර චිතතමේග සම්බන්ධ් පූර්ණ අතවිඳීෙක් ලබාගැනීෙට
සතිෙතබව තුළින් අපට හැකි මේ. එමෙන්ෙ, සතිෙතබව තීන්දු තීරණ වලින් මතාරීෙ මහෝ පසුතැවිලි මනාීෙ සඳහා
ෙ උපකාරී මේ. චිතතමේග අභිමුව ඒවාට සාර්ථකව මුහුණ දීමම් කුසලතා වැඩිදියුණු කරගැනීෙ සහ ඉවසීෙ, ෙරාගැනීෙ,
අනයයන් සඳහා ගරුතවය සහිතව අවමබෝධ්ය වැඩිදියුණු කරගැනීෙ සඳහා සතිෙතබව, මොළය (ඇමිේඩලාව හා
ලලාට ඛණ්ඩිකාව) මකමරහි එහි ඇති බලපෑෙ ඔසේමසේ උපකාරී මේ.
අප විසන් සතිෙතබවින් යුතුව අමේ චිතතමේග හඳුනාගන්මන් නම් එෙඟින් අනය පුේගලයන්මේ චිතතමේග අවමබෝධ්
කරගැනීෙ සඳහා රුකුලක් වන අතර මෙය චිතතමේග බුේිය මලස හැඳින්මේ. අපමේ චිතතමේග ෙනාව
හඳුනාගැනීෙට ඇති හැකියාව (චිතතමේග සාක්ෂරතාව මහෝ චිතතමේග ඵලය) සොජයීය හා චිතතමේග සිංවර්ධ්නය
සඳහා ඉතා වැෙගත සාධ්කයකි. සොජ හා චිතතමේග බුේිය වැඩිදියුණු කරගැනීෙ කරුණාව, සහකම්පනය,
තොමවත හා අනයයන් මකමරහි සොව දීෙ වැනි ගුණාිංග වඩාත මහාඳින් වර්ධ්නය කරගැනීෙ සඳහා උපකාරී මේ.
ඔබමේ චිතතමේග හා එහි බලපෑෙ සම්බන්ධ්මයන් වැඩිදුරටත අවමබෝධ් කරගැනීෙ සඳහා, ඔබට පහත ෙැක්මවන
සබැඳි ඔසේමසේ වැඩිදුර කියීෙ සදුකළ හැක:
කියීෙ
සඳහා
- ඩැනිමයල් මගෝල්ොන් විසන් රචිත Emotional Intelligence
- චිතතමේග බලය (The Power of Emotions)
https://mindfulnessexercises.com/mindfulness-of-emotions/
- සතිෙතබව ඔසේමසේ චිතතමේග බුේිය වර්ධ්නය කරන්මන් මකමසේ ෙ
https://positivepsychology.com/mindfulness-emotional-intelligence/
- සතිෙතබව තුළින් සොජයීය හා චිතතමේග සිංනර්ධ්නය හා අධ්යාපනික සාර්ථකතවය ශක්තිෙත වනුමේ ඇයි
https://www.waterford.org/education/mindfulness-in-schools/
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ඔබමේ සසුන්මේ චිතතමේග ෙනාව පාලනය කරගැනීෙ සඳහා ඔබට උපකාර කළ හැකි නම්, පරිසරමේ පවතින
ආතති සාධ්ක හසුරුවා ගැනීෙ සඳහා ඔබ විසන් ඔවුන්ට උපකාර ීෙක් සදු මේ. ඔවුන්ට ආතති ෙනාව පාලනය කරගත
හැකි නම් , ඔවුන් වඩාත මහාඳින් ඉමගනගැනීමම් කටයුතු සඳහා මයාමු මේ.
අතෙැකීම්වල සේවභාවය හා චිතතමේග මකාතරම් ප්රබලව කළෙනාකරණය කරගත හැකි ෙ යන්න අවමබෝධ්
කරගැනීෙ සඳහා පහත ක්රියාකාරකෙ උපකාරී මේ.
මහාට් මරාසේ බන්සේ
මහාට් මරාසේ බන්සේ යනු අතෙැකීෙක් එහි සරිංචකවලට මවන්කිරීෙ සඳහා උපකාරී වන ක්රියාකාරකෙකි. එය මවන්
කරනුමේ:
- ඉන්ීය සිංමේෙන
- සතිවිලි
- ෙැනීම් සහ
- හැසරීෙ
අතෙැකීෙකට අොළව ඉහත කරුණු මවන් කිරීෙට අප ඉමගන ගන්මන් නම්, උතමතජකමයන් සේවාධීනව ඉහත එක්
එක් සාධ්කය බලපාන්මන් හා බරපතල කරන්මන් මකමසේ ෙ යන්න අවමබෝධ් කරගත හැකි මේ. නිෙසුනක් මලස අප
විසන් මකෝපය (චිතතමේග) අතවිඳි විට එෙඟින් අමේ හුසේෙගැනීෙ (ඉන්ීය සිංමේෙන) මකමරහි බලපෑෙක් මසේෙ
අපමේ සතිවිලි හා අප හැසමරන්මන් මකමසේ ෙ යන්න මකමරහි ෙ බලපෑෙක් ඇති මේ. අප විසන් මෙෙ සම්බන්ධ්තාවය
මතරුම්ගත විට අපට තාවකාලික ව එහි ගැලීමෙන් ඉවතව අවසේථා හා සම්බන්ධ්තා හසුරුවාගැනීමම් දී අපට හුරුපුරුදු
ආකාරයටෙ කටයුතු කිරීෙ අවශය මකමර් ෙ යන්න සතා බැලිය හැක.
කියීෙ
සඳහා
-

සොජ හා චිතතමේග ඉමගනුෙ වැඩිදියුණු කරන සතිෙතබව සම්බන්ිත ක්රියාකාරකම් 05ක්
https://betterkids.education/blog/5-mindfulness-activities-that-foster-social-emotionallearning

ඉහත ෙක්වා ඇති සබැඳිය ඔසේමසේ ඔබට කළ හැකි ක්රියාකාරකම් රාශියක් ඉදිරිපත මකමර්. ඔබ විසන් මතෝරාගන්නා
ක්රියාකාරකම් අොළ වයසේ කාණ්ඩවලට මයෝගය ෙැයි තහවුරු කරගන්න.

සාරධ්ර්ෙ
ඔමබ් සසුන් සෙඟ සාරධ්ර්ෙ 02ක් පිළිබඳ කරුණු අනාවරණය කරගැනීෙට මෙෙ මොඩියුලය ෙඟින් අවසේථාව උො
මකමර්. එෙ සාරධ්ර්ෙ වනුමේ කාරුණිකබව හා සොව දීෙ යි.
කාරුණිකබව
කරුණාව පිළිබඳ කරුණු සාකාච්ඡාමේ දී කාරුණිකබව පිළිබඳ නිෙසුන්, ඔවුන් අතවිඳි කරුණාව හා ඔවුන් මවනත
අමයකුට කරුණාවන්ත වූ අවසේථා මොනවා ෙැයි සසුන්මගන් විෙසන්න. ඔවුන්ට එය ෙැනුන ආකාරය මෙමනහි
කරන්න. සසුන් විසන් සදුකළ යහපත ක්රියා සම්බන්ධ්මයන් මසේෙ ඔවුන්ට ලැබුණ කරුණාව සම්බන්ධ්මයන්
සටහනක් පවතවා ගැනීෙට උපමෙසේ මෙන්න. කරුණාව ෙැක්ීමම් කටයුතුවලට අහඹු ආකාරමයන් සක්රියව
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සම්බන්ධ්ීෙට ෙ පවසන්න. කරුණාව අප සයලුමෙනා එක්කරනවා මසේෙ අප විවිධ් කටයුතු ඉටු කරගැනීෙ සඳහා සෑෙ
මෙනා ෙතෙ යැමපන බැවින් අප ව සතුටුොයකව තැබීෙත සදුකරයි. එමසේෙ සය ජීවන චර්යාව සුවපහසු කිරීෙ සඳහා
ොයක වූ සෑෙ මිනිමසකුටෙ සතින් ‘සේූතියි’ යන්න පැවසීෙ ෙ ඔබට සදු කළ හැක.
සොව දීෙ
අප විසන් ගන්නා වැෙගත තීරණයක් වන්මන් සොව දීෙ යි. සොව දීෙ වනාහී මනාසන්සමඳන බලාමපාමරාතතුවලට
බැඳීමෙන් ඉවත ීෙ පිළිබඳ සලකුණක් ෙ මේ.
සොව දීෙ තුළින් ඇතිවන සැනසල්ල ප්රබල චිතතමේගයක් ෙඟින් බිඳ ෙැමිය හැකි බැවින් සොව දීෙ කිසදුවිටක පහසු
කටයුතතක් මනාමේ. පහත ෙැක්මවන Ho’opnopono නෙැති පැදිමයන් අෙහසේ වන්මන් සෙබර තතතවයකට සයලු
ෙෑ නැවත මගන එන මලස යි. මෙය සොව දීෙ සම්බන්ධ්මයන් හවායි හි චාරිත්රයයි.
මෙය සරල පෙයයක් වන අතර සෑෙ දිනකෙ විනාඩි කිහිපයක් ඔබටෙ මෙය කිහිපවරක් මුමුනන්න:
‘I am sorry
Please forgive me
Thank you
I love you ‘
මෙහි සිංහල පරිවර්තනය
‘ෙට සොවන්න
කරුණාකර ෙට සොව මෙන්න
සේූතියි
ො ඔබට ආමෙරයි‘
ඔබ විසන් සොව දීෙට අමේක්ෂා කරන යම් තැනැතමතකු සටීනම් මෙෙ පැදිය මුමුනන අතරතුර අොළ තැනැතතා
සතින් ෙවා ගැනීෙ ෙ සදුකළ හැක.

පුහුණුව පිළිබඳ සටහනක්
අඛණ්ඩව පුහුණුව සදුකළ යුතු ය. ඔබට එක් දිනයක් අතපසු වුවමහාත එය නැවත ආරම්භ කරන්න. ඔබ මවත
කරුණාව ෙක්වන්න.
ඔබට අභිමයෝගවලට මුහුණ දීෙට සදුවන අවසේථා හා සාරධ්ර්ෙ සෙඟ සතිෙතබව එවැනි අවසේථා වලට මයාො ගන්මන්
මකමසේ ෙ යන්න පාසැල්වල පිංති කාෙර සහ ගුරු කාෙරවල පවතින තතතවයන් මසේෙ දෙනික ජීවිතමේ අවසේථා
ඇසුරින් මෙෙ පාඨොලාමේ අවසාන ඒකකමේ දී අප විසන් සාකච්ඡා කරනු ලැමබ්.
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සිවුවන ්මාඩියුලය:
චිත්ත්ේග, පහසු්වන් ප්රකෘති තත්ත්වයට පැමිණීම, සමාජ
චිත්ත්ේග ඉ්ගනුම හා ගරු කිරීම හා අවංකබව වැනි සාරධරම
අවසාන මහවත සවුවන මොඩියුලය මවත පිවිමසමු.
ඔබ ඔබමේ සතිෙතබව පුහුණුීම් පවතවාමගන යෑෙ මෙන්ෙ පිංති කාෙරවලදී සසුන් සඳහා ෙඟමපන්ීෙ සදුකරන
බවට අපි විශේවාස කරන්මනමු. මෙෙ පුහුණුව අඛණ්ඩව සදු කිරීෙ තුළින් ඔබමේ ක්රියාකාරකම්, හැසරීෙ, සතිවිලි හා
චිතතමේග සම්බන්ධ්මයන් ඔබමේ අවමබෝධ්ය වැඩි දියුණු ීෙ සහ පිංති කාෙරය තුළ මෙන්ෙ පිටත ෙ ආතති -ප්රතික්රියා
ඇතිීෙ සදුවිය හැකි අවසේථා වලට ඔබ විසන් ප්රතිචාර ෙැක්ීෙට මපර ඔබ නැවතීෙ සඳහා අවසේථාවක්ෙ මෙෙඟින්
උො මකමර්. පරොෙර්ශී චරිතය වශමයන් සැලමකන ගුරුවරයා එනම් ඔබ සෙඟ, ඔමබ් සසුන් ෙ රෙමයන් එෙ
තතතවයට පත මේ. මීට මපර මොඩියුලවල අප විසන් සඳහන් කළ පුහුණු ඔබ විසන් සදුකරන බවට හා සසුන් සෙඟ
සාරධ්ර්ෙ සම්බන්ධ්මයන් හා සැබෑ ජීවන සිංෙර්භය තුළ එකී සාරධ්ර්ෙ මකමසේ අොළ මේ ෙ යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡා
කිරීෙ ඔබ විසන් සදුකරන බවට අප විසන් විශේවාස කරනු ලැමබ්. අවසානමේ දී ඔබ සහ ඔමබ් සසුන් විසන් පාසැල
තුළ මෙන්ෙ පිටතදී ෙ හැඟීම්, සතුවිලි, චිතතමේග හා හැසරීම් හඳුනාගැනීෙ හා පාලනය කරගැනීෙට හැකිවන ආකාර
ඔබ සහ ඔමබ් සසුන් විසන් වර්ධ්නය කරගනු ඇත.
මෙෙ ඒකකය තුළ දී මෙෙ සයලු ෙෑ එකට මගන ඒෙට අපි ප්රයතන ෙරන්මනමු. සතිෙතබව පුහුණුව වනාහී සමාජයීය
චිත්ත්ේග ඉ්ගනුම (SEL) වැඩිදියුණු කරගැනීෙ සඳහා ෙනා අතතිවාරෙකි. අප වැඩිමයන් අවමබෝධ්මයන් පසුමේ ෙ,
අප සතුව අනයයන් මකමරහි සහකම්පනය හා ෙයානුකම්පාව පවතී ෙ, එවිට අප විසන් සොචාරාතෙක හැසරීම්
නිරතීමම් වැඩි ප්රවණතාවයක් පවතී. අප මකමරහි හා අනයයන් මකමරහි කරුණාමවන් හා ෙයානුකම්පාමවන් අප
හැසමරන විට අපට ෙ සතුටක් ෙැමනන අතර ඔවුන්ට ෙ සතුටක් ෙැමනන අතර, එමසේ අප විසන් මගාඩනඟනු ලබන
අඩිතාලෙ වනුමේ ෙැනුවතබව හා අවමබෝධ්යයි. අනයයන් සම්බන්ධ්මයන් අවධ්ානමයන් පසුීෙ වනාහී මවනත
ආකාරයකින් අප මකමරහි අවධ්ානමයන් පසුීෙයි.
මෙෙ මොඩියුලමේ දී මෙමතක් අප විසන් උගත නිපුණතා සැබෑ ජීවිතමේ අවසේථාවලට ආමරෝපණය කිරීෙ, පිංති
කාෙරය හා පාසල් පරිසරය තුළ චර්යාතෙක සහ චිතතමේග යන මෙයාකාරෙ ප්රතික්රියා හා ප්රතිචාර සම්බන්ධ්මයන්
සාකච්ඡා කිරීෙට අපමේ අවධ්ානය මයාමු මකමර්.
පසුගිය සති මෙක පුරාවට ඔබමේ අතෙැකීම් මෙමනහි කිරීෙට ආරාධ්නා කරමින් අපි ආරම්භ කරමු.
-

මබාමහෝ දුරට දෙනිකව අවෙ වශමයන් මිනිතතු 10-20 ෙක්වා කාල සීොවක් දිනමේ නියමිත මේලාවක්
තුළ සතිමේ සෑෙ දිනයක් සඳහාෙ වශමයන් ඔබ විසන් ඔබමේ පුහුණු නියමිත අනුකූලතාවයකින්
පවතවාමගන යනු ලැබුමේ ෙ?
පිංතිකාෙරය තුළ පුහුණුව සම්බන්ධ්මයන් නියමිත අනුකූලතාවයකින් එකී පුහුණු පවතවාමගන යන ලේමේ
ෙ?
ඔමබ් සසුන් පුහුණුව සඳහා ප්රතිචාර ෙැක්වූමේ මකමසේෙ?
ඔබතුළ හා ඔමබ් සසුන් තුළ ඔබ විසන් නිරීක්ෂණය කළ මවනසේීම් මොනවාෙ?
ඔබමේ පුහුණුව සඳහා පැවති අභිමයෝග කවමර් ෙ?
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ඔබමේ දෙනික පුහුණු අතපසු මනාකර සදුකිරීෙ අප විසන් දිරිෙත මකමර්. ඊට මහේතු වනුමේ ඔබමේ දෙනික
කටයුතු සඳහා සතිෙත පුහුණුව ඒකාබේධ් කිරීෙට අවශය ශක්තිය හා කැපීෙ ඇති කිරීෙට ය. ඔබට යම් සැස
අතපසුවූමේ නම් ඒ සම්බන්ධ්මයන් පසුතැවිලි ීෙ මහෝ දුක්ීෙ සදු මනාකර, එෙ පුහුණු අඛණ්ඩව කරමගන යෑෙ
සදුකරන්න.

මෙෙ මොඩියුලය අවසානමේ දී ඔබට පහත කරුණු සම්බන්ධ්මයන් ෙැනුවත බවක් ඇති මේ:
1. පිංතිකාෙරය තුළ සතිෙතබව අොළ කරගන්මන් මකමසේ ෙ යන්න අවමබෝධ් කරගැනීෙ
2. සසුන්මේ විවිධ්ාකාර හැසරීම් රටාවලට මහේතු අවමබෝධ් කරගැනීෙ සහ පිංති කාෙර හැසරීෙ පාලනය
කරන්මන් මකමසේ ෙ යන්න ඉමගන ගැනීෙ
3. රොනුකූලව ඔබමේ සතිෙතබව පුහුණු ගැඹුරින් සදුකිරීෙ මකමසේ කරන්මන් ෙ යන්න ඉමගන ගැනීෙ.
4. ප්රධ්ාන සාරධ්ර්ෙ හා එෙ සාරධ්ර්ෙ පිංතිකාෙර තුළ හැසරීම්වලට පරිවර්තනය වන්මන් මකමසේ ෙ
යන්න අනාවරණය කරගැනීෙ.

ඔමබ් සසුන් සෙඟ මවනසේ ආකාරමේ සිංවාෙයක නිරතීෙ සඳහා අෙහසේ කිහිපයක් පහත සපයා ඇත. ඔබමේ අභිෙතය
පරිදි අොළ වයසේ කාණ්ඩ සඳහා උචිත ආකාරයට සසුන් සෙඟ සිංවාෙමේ නිරත විය හැක.
අවශයතානුකූලව මවනසේ කාල වලදී ඔබමේ සසුන් සෙඟ මෙෙ ොතෘකා ඔසේමසේ කරුණු අනාවරණය කරගැනීෙ
සඳහා මෙෙ අවමබෝධ්ය ඔබට භාවිතා කළ හැක. ක්රියාකාරිතවයන් සෙඟ මෙෙ සිංවාෙ සදු මනාකරන්මන් නම් ඒවායින්
ප්රමයෝජනයක් මනාෙැති මේ. පිංතිකාෙර කටයුතු කළෙනාකරණය කරගැනීෙ සඳහා ආධ්ාරකයක් මලස මෙෙ සිංවාෙ
සකසේ කර ඇත.

්මාළය හා යහ පැවැත්ම
සතිෙතබව හා භාවනාමේ බලපෑම් යනු ෙෑතකාලීනව සේනායු විෙයාව හා ෙමනෝවිෙයාව ආශ්රිතව වැඩිෙ පර්මේෂණ
ගණනක් සඳහා පාෙක වූ ොතෘකා අතුරින් එකකි. භාවනාව තුළ දී සය මොළය ක්රියාතෙක වන්මන් මකමසේ ෙ යන
කරුණ ෙත ටිමබට් ජාතික මබෞේධ් හිමිනෙක් වන ොමතේ රිකාඩ් මලාව ප්රීතිෙතව මිනිසා වශමයන් හඳුනාමගන ඇති
බව අවසානයට නිෙකළ සැසමේ දී අප විසන් ෙතකයට නඟා ගන්නා ලදී. ඔහුමේ මොළමේ ක්රියාකාරිතනය මවනසේ
වූමේ මකමසේෙ යන්න පිළිබඳව පහත සබැඳුෙ ඔසේමසේ අධ්යයනය කරන්න.
‘..“මලාව ප්රීතිෙතෙ මිනිසා’’ මලස විෙයාඥයන් විසන් හඳුන්වන 69 හැවිරිදි මෙෙ භික්ුව ප්රකාශ කරන්මන්
ප්රීතිෙතබමේ රහස සඳහා ගත වනුමේ දිනකට මිනිතතු 15 ක් පෙණක් බවයි.

කියීෙ
සඳහා

https://www.businessinsider.com/how-to-be-happier-according-to-matthieu-ricard-the-worldshappiest-man-2016-1..’
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ොමතේ රිකාඩ් වසර ගණනාවක් මුළුල්මල් භාවනා කටයුතු සදුකරමින් සටී. නමුත දිනකට මිනිතතු කිහිපයක පුහුණුව
පවතවා ගැනීෙ සඳහා පරිශ්රෙයක් ෙරන ඔබ හා ො වැනි අයට වැෙගත ප්රවෘතතියක් තිමබ්. භාවනාව වැඩීෙ ආරම්භ කර
සති මෙකකට පසුව පවා පරිොව හා වුහය ආශ්රිතව මොළමේ මවනසේකම් සදුවන බව විෙයාඥයන් විසන් මසායාමගන
තිමබ්. වඩාත වැෙගත කරුණු වනුමේ:
1. ෙතකය, චිතතමේග පාලනය, සිංමේෙ අතෙැකීම් හා තීරණ ගැනීෙ සම්බන්ධ්මයන් පාලනය කරන මොළමේ
ධූසර ද්රවයවල ඝනතවය හා විශාලතවය වැඩිීෙ
2. ඇමිේඩලාව පරිොමවන් කුඩාීෙ. ඔබට ෙතක පරිේමෙන් ඇමිේඩලාව යනු ආතති හඳුනාගැනීමම් අමේ
මර්ඩාර් යන්ත්රයයි: බිය, කාිංසාව හා ආතතිය සඳහා ප්රතිචාර වැඩිකිරීෙ.
පළවන ඒකකමේ දී අප විසන් සාකච්ඡා කළ අතල ආශ්රිත මොළය විග්රහ කිරීෙට අනුව -ආතතිය සහිත කාලවලදී
චිතතමේග හා සතිවිලි පාලනය කිරීෙ පහසු ී මගන එනු ලැමබ්. එය මොළමේ වුහය මවනසේීෙක් පෙණක් මනාව,
සහභාගිකයන් පැවසූමේ අඩු ආතති තතතවයක් ෙැමනන බව හා එය ෙරා සටීමම් හැකියාව වඩා මහාඳ බව ය. අනාගත
සාර්ථකතවය හා ජීවිතමේ ඉදිරි කාලමේ දී ලබන තෘේතිමේ ෙර්ශක වනුමේ අප විසන් මගඩනඟා ගන්නා
සම්බන්ධ්තාවල ප්රතිඵල බව ධ්නාතෙක ොනසක තතතවය පිළිබඳ පර්මේෂණ ෙඟින් මපන්වා දී තිමබ්.

පහත විසේතර අපට කියවිය හැක.
කියවන්න

-

භාවනාව ඔසේමසේ මොළය මවනසේ වන්මන් මකමසේ ෙ
https://psychcentral.com/blog/how-meditation-changes-the-brain#how-it-affects-the-brain

-

යහපත ජීවිතයක් මගාඩනැමඟන්මන් කුෙකින් ෙ? සන්තුෂේටිය පිළිබඳ දීර්ඝතෙ අධ්යයනමයන් ගත හැකි
පාඩම්
https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_l
ongest_study_on_happiness?language=en

ඔබට පිංති කාෙරමේ දී සදුකළ හැකි එක් අභයාසයක් වනුමේ පහත කරුණු ලැයිසේතුගත කර සාකච්ඡා කිරීෙ යි.
1. අපමේ ජීවිත තුළ අපට පාලනය කළ හැකි සයලුෙ මේවල්
2. අපට පාලනය කළ මනාහැකි සයලුෙ මේවල්

ගුරුවරුන් හා සසුන්ට ඉහළ ෙට්ටමම් යහ පැවැතෙක් හා ඔවුන්ට පැවතිය හැකි ප්රශසේතෙ ආකාරමයන් නැඟී සටීෙ
සදුීෙ සම්බන්ධ්මයන් අපි කැෙැතමතමු. අපමේ ජීවිත තුළ අභිමයෝගාතෙක හා අසීරු අවසේථා ඇතිීෙ වැළැක්විය
මනාහැකි කරුණකි. අපමේ ජීවිතවල මබාමහෝ මේවල් අපට පාලනය කළ මනාහැකි මේ. උොහරණ මලස, අප
සම්බන්ධ්මයන් අමනක් පුේගලයන් සතන ආකාරය හා අප විසන් සදුකරන ෙෑ සම්බන්ධ්මයන් අනය පුේගලයන්මේ
ප්රතිචාර අපට කිස විටක පාලනය කළ මනාහැකි ය. අපට පාලනය මහෝ කලෙණාකරනය කළ හැකි වන්මන් එබඳු
අවසේථා අප විසන් හසුරුවා ගන්මන් මකමසේ ෙ යන්නයි.
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ආතතිය
ආතතිය යනු කුෙක් ෙ, ආතතිය ෙඟින් අපට, අපමේ සබඳතා සම්බන්ධ්මයන් සදුකළ හැක්මක් කුෙක් ෙ, සහ ආතතිය
අපමේ ජීවිතවලට බලපාන්මන් මකමසේ ෙ යන කරුණු අවමබෝධ් කරගැනීෙ වැෙගත මේ. අප ‘ආතතිය’ කියා
හඳුන්වන්මන් ප්රබල චිතතමේගයක බලපෑෙට නතුීෙ මහෝ යම් අවසේථාවක් සඳහා මනාපසුබැස මුහුණ දීමම් හැකියාව
මනාෙැතිව යෑෙයි. විවිධ් ෙට්ටම්වලින් ආතතිය බලපෑ හැක - පුේගල කණ්ඩායෙක් ඉදිරිමේ කතා කිරීෙට සදුවන
අවසේථාවක් සලකා බලමු. මෙය ආතතිය සඳහා බලපාන සුලභ සාධ්කයකි. ඇතැම් පුේගලයන් සඳහා ආතතිය
වැඩිමයන් බලපාන අතර එවිට ඔවුන්ට වචන පිටකර ගැනීෙට මනාහැකිව භීතිමයන් ගිලී යයි. තවත සෙහර
පුේගලයන් සඳහා ආතතිය ප්රබලව බලපාන නමුත එය ෙරාගැනීෙ සඳහා මවනසේ රෙ භාවිතා කරයි. නිෙසුනක් මලස
ඇතැම් පුේගලයන් හාසයය මයාොගනී. ඇතැම් පුේගලයන් සඳහා වන ආතතිය ඉිංග්රීස බසන් ‘eustress’ මලස
හැඳින්මවන ධ්නාතෙක ආතතියකි. එවිට ඔවුන්ට සය කාර්යය වඩාත ෙහන්ස ී මහාඳින් සදුකළ හැක. ආතති
තතතවයන්මේ බලපෑෙට ෙැඩිව නතුීෙ හසුරුවා ගැනීෙ සඳහා විවිධ් රෙමේෙ පවතී.
අනතුරුොයක තතතවය වනුමේ අප ආතති තතතවමේ පසුවන විට සටන්කිරීෙ-පලායෑෙ-බියීෙ යන ප්රතික්රියාව
සක්රිය ීෙයි. එවිට අප ඒ සම්බන්ධ්මයන් සතිෙතීෙ මහෝ පූර්ණ ෙැනුවතබව මනාෙැතිනම්, අපට මෙන්ෙ අනයයන්ටෙ
අනතුරුොයක විය හැකි ෙෑ අමපන් ප්රකාශීෙ මහෝ සදුීෙ විය හැක.

ඔබමේ ආතතිය කුෙක් ෙ? එය ෙරාගැනීෙ සඳහා ඔබමේ රෙමේෙය කුෙක් ෙ?

මෙෙ කරුණ ඔබට ඔබ සෙඟ, පිංති කාෙරමේ සසුන් සෙඟ නිරත විය හැකි ෙනා සාකච්ඡාවකි.
ආතතිය හා ධ්නාතෙක ආතතිය යනු කුෙක්ෙ පැහැදිලි කරමින් හා එය අපමේ ශරීරමයන් (උො.
ෙහඩිය ෙැමීෙ, අරෙවත හෙ ගැසේෙ, මේගවත හුසේෙ ගැනීෙ) හා ෙනස (උො. යම් කරුණක් මවත
අවධ්ානය මයාමු කිරීමම් අසීරුතාවය, ඉතා සීඝ්රමයන් සත තුළ පහළ වන සතුවිලි) තුළින් ප්රකට
වන්මන් මකමසේ ෙ යන්න පැහැදිලි කරමින් ඔබට සාකච්ඡාව ආරම්භ කළ හැකිය.

සාකච්ඡාව මෙමහයැීෙ සඳහා පහත ප්රශේන උපකාරී වනු ඇත.
කුමන ආකාර්ේ උත්්ත්ජන ඔබව සෘණාත්මකව ආතතියට පත් කරයි ෙ? ඉදිරි විභාග සම්බන්ධ්මයන් පවතින බිය,
විෙයා මහෝ ගණිත පිංතිය මහෝ විමේක කාලමේ දී ඔබ සෙඟ මසල්ලම් කිරීෙට පැමිමණන්මන් කවුරුන්ෙ කියා ෙැන
මනාසටීෙ මහෝ කණ්ඩායෙක ඉදිරියට තල්ලු කිරීෙ ආදී වශමයන් විවිධ් සසුන් විසන් ඉදිරිපත කරනු නිෙසුන් රාශියක්
තිබිය හැක.
ඔබට ආතතියක් ෙැනුන ිට සිරුර තුළ කුමක් සිුවන්්න් ෙ? සිංමේෙන මහෝ සරුමර් සදුවන ෙෑ සම්බන්ධ් අතෙැකීම්
අනාවරණය කළ යුතු ය - නිෙසුනක් මලස හුසේෙ ගැනීෙ මේගවත ීෙ, ඔබට ෙහඩිය ෙැමීෙ, මේගවත හෘෙ සේපන්ෙනය,
සෙ තුළින් රසේනයක් ෙැනීෙ ආදිය සම්බන්ධ්මයන් පූර්ණ වශමයන් ෙැනුවත ීෙ.
මනස තුළ කුමක් සිු ්ේ ෙ? ඉතා සීඝ්රමයන් සත තුළ පහළ වන සතුවිලි, යම් කරුණක් මවත අවධ්ානය මයාමු කිරීමම්
අසීරුතාවය.
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සිතුිලි වල ස්වභාවය සැලකිල්ලට ගන්න? සැබෑ සතුවිලි මකාපෙණ සිංඛයාවක් ෙ, සතින් ෙවාගත සතිවිලි මකාපෙණ
ෙ, මකාපෙණ සිංඛයාවක් අතීතයට සම්බන්ධ් ෙ හා මකාපෙණ සිංඛයාවක් අනාගතය හා සම්බන්ධ් ප්රක්මෂේපණයන් ෙ
යන්න ඔබට බලාගත හැක.
ඇතැම්විට ඔබමේ පිංතියට මයෝගය වන පරිේමෙන් ඔබ විසන් මවනසේ ප්රශේන භාවිතා කිරීෙ සදුකළ හැක. නමුත ඔබ
සදුකිරීෙට ප්රයතන ෙරනුමේ ආතති අතෙැකීෙක්, මකාටසේවලට මවන්කරමින් ඒ සම්බන්ධ්මයන් අවමබෝධ්ය වර්ධ්නය
කිරීෙයි. එබැවින් අතෙැකීෙ හා ප්රතිචාරය මෙස බැලීෙ සූක්ෂෙ ෙැක්ෙකින් යුතුව කළ යුතු මේ. හුසේෙ ගැනීෙ හා හෘෙ
සේපන්ෙන මේගය වැඩිකිරීෙට ශරීරය සූොනම් මවේදී, ෙනස ෙ එමලසෙ සූොනම් මේ. එනම් අවධ්ානය මයාමු කිරීෙට
අසීරු අයුරින් සතුවිලි හා හැඟීම් සෙඟය. නමුත අප විසන් මෙය අවමබෝධ් කරමගන සතිෙතබව සෑෙ අතෙැකීෙක්
සඳහා ෙ සෘජුවෙ මයාොගනිමින් සෙසේත සිංසේිය මකාටසේවලට මවන් මකමරන අතර පරිණතභාවයත සෙඟ ඵලොයි
ෙරාගැනීමම් රෙමේෙයක් දියුණු කිරීෙ අපට ආරම්භ කළ හැක.
මෙෙ සිංවාෙ අතර වාරමේ දී පිංති කාෙරමේ තනි තනි සසුන්ට තො විසන් ආතතිය අතවිඳින ආකාරමයන්ෙ පිංතිමේ
අන් සසුන් ෙ ආතතිය අතවිඳින්මන් මකමසේ ෙ යන්න අවමබෝධ් කරගත හැකි ය. සහකම්පන හැසරීෙ හා අවමබෝධ්ය
ඔසේමසේ ෙ මෙය සදු මේ.

ඉන් අනතුරුව ඔබට ෙරාගැනීමම් රෙමේෙ පිළිබඳව විෙසය හැක.
ඔබට ආතතියක් ෙැනුන විට එය ෙරගන්මන් මකමසේ ෙ? ඔබ විසන් සදු කරන්මන් කුෙන මේවල් ෙ? ඒවායින් ඔබට
කුෙක් ෙැමන් ෙ?
ඔවුන්මේ අතෙැකීම් සම්බන්ධ්ව අවිංකව කතාකිරීෙ හා අෙහසේ හුවොරු කරගැනීමම් වැෙගතකෙ ෙ ඔබට සාකච්ඡා
කළ හැක.
මකෝවිඩ් 19 වසිංගත මරෝගය මහේතුමවන් වරින්වර සදුකරන රටවල් අඟුල් ෙැමීමම් (lockdowns) ක්රියාවලිය තුළ
ආතතිය සඳහා ප්රතිචාර ෙැක්ීෙ හා ෙරාගැනීමම් රෙමේෙ දියුණු කිරීෙ වඩාත වැෙගත ී ඇත. ඇතැම්විට අප සතුව
ඵලොයි ෙරාගැනීමම් රෙමේෙ මනාෙැති ීමෙන් අපමේ හැසරීම් තුළින් අපමේ ජීවිත හා අප වටා ජීවතවන අයමේ
ජීවිත ෙ මීටත වඩා වැඩි ආතති තතතවවලට බඳුන් කරවයි. පහත කරුණු සම්බන්ධ්මයන් රුකුලක් ීෙ සඳහා අප
සතුව ඵලොයි ෙරාගැනීමම් රෙමේෙ පැවතීෙ වැෙගත මේ.
1. අපමේ අතෙැකීම් ෙැනගැනීෙ හා නිස රෙයකට සැකසීෙ. ඒ ඔසේමසේ අප යන ොර්ගය අප විසන් ෙන්නා බව.
2. සතය වශමයන්ෙ සදුවූමේ කුෙක්ෙ යන්නට අනුගාමීව හැඟීම් හා සතුවිලි අතර මවනස අවමබෝධ් කරගැනීෙ.
3. චිතතමේග හා හැඟීම් පිළිගැනීෙ හා ඒවාට ධ්නාතෙක ආකාරමයන් ප්රතිචාර ෙැක්ීෙ
ධ්නාතෙක යන වචනය සම්බන්ධ්මයන් මකටි සටහනක්. සෘණාතෙකභාවයන් මනාසලකා හරින බව මෙයින් අෙහසේ
මනාමේ - සෘණාතෙකබව යනු අවසේථා හසුරුවා ගැනීමම් අසීරුතාවය පැහැදිලි කිරීෙ සඳහා භාවිතා කරන මයදුෙකි.
ධ්නාතෙක මෙන්ෙ සෘණාතෙක මේවල් යන සයල්ල අමේ ජීවිතමේ අිංග වන අතර මම්වා ඒ ආකාරමයන් අප විසන්
හඳුනාගත යුතු ය. අභිමයෝග වලින් මතාර ජීවිතයක් මබාමහෝවිට නීරස විය හැක. සෑෙ මෙයකෙ ධ්නාතෙක පැතිකඩ
මෙස බැලීෙත වඩාත පීඩාකාරී විය හැක. තීන්දු තීරණ වලින් මතාර ෙැනුවතබව සෙඟ සතිෙතබව ඔබට උපකාර
වනුමේ මෙවැනි අවසේථාවක දීය.

ප්රකෘති තතතවයට පැමිණීෙ
පහසුමවන් ප්රකෘති තතතවයට පැමිණීෙ යනු අවසේථා සඳහා අනුගත ීෙට අපට ඇති හැකියාව හා අපමේ ජීවිත ඉදිරියට
රැමගන යෑෙ යි. පහසුමවන් ප්රකෘති තතතවයට පැමිණීෙ වනාහී අප විසන් දියුණු කරගැනීෙ සඳහා ඉලක්ක කරගත
යුතු අිංගයක් වන අතර එය මගාඩනැමඟනුමේ විවිධ් වූ අවසේථා සඳහා මුහුණ දීෙ සඳහා අප සතු මෙවලම්
සම්බන්ධ්මයන් අප සතුව ෙැඩි විශේවාසයක් පැවතීෙ ෙත ය. ආපො අවසේථාවකින් අනතුරුව කඩිනමින් යථා
තතතවයට පැමිණීෙ යන්න පුෂේපයක් මලස සතන්න. ෙල් පිමපන ශාකයකට ෙල් හටගැන්ීමම් හැකියාව ඇත. එමසේ
වුව ෙ ශාකයට අවැස හිරු එළිය, ජලය හා අමනකුත මපෝෂණය මනාලැබුණ මහාත ෙල් පිපීමම් හැකියාව ශාකයට
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මනාලැමබ්. නමුත ශාකය මම් සයලු කරුණු ෙැනමගන රැඳී සටියි. පහසුමවන් ප්රකෘති තතතවයට පැමිණීෙ යන්න
ශබ්ෙ මකෝෂමේ අර්ථ ෙක්වා ඇතමත: ‘අසීරු තතතවයන්මගන් කඩිනමින් යථා තතතවයට පැමිණිෙ’ මලස ය.

වැඩිදුර
කියීෙ සඳහා
-

මෙොපියන් හා ගුරුවරුන් සඳහා පහසුමවන් ප්රකෘති තතවයට පැමිණීෙ සඳහා ෙඟමපන්ීෙක්
https://www.apa.org/topics/resilience/guide-parents-teachers

-

ඔබමේ සසුන් තුළ පහසුමවන් ප්රකෘති තතවයට පැමිණීෙ ප්රවර්ධ්නය කරන්මන් මකමසේ ෙ
https://thehighlyeffectiveteacher.com/how-to-promote-resilience-in-your-students/

💡ඉඟිය

කාරුණිකබව හා පහසුමවන් ප්රකෘති තතතවයට පැමිණීෙ පිළිබඳ අනාවරණය කරගැනීෙට පිංති
කාෙරමේ දී ඔබට කථාන්ෙර ෙ භාවිතා කළ හැකි මේ. නිෙසුනක් මලස, ඔබට චාලි ෙැකීසමේ “The
Boy, the Mole, the Fox and the Horse” කතාව භාවිතා කළ හැක.

නැරඹීෙ
සඳහා
-

කතාව ශ්රවණය කිරීෙ සඳහා

https://www.youtube.com/watch?v=81b4i9jQhck

ඔබ සසුන් සෙඟ මෙෙ කතාවට සවන් දීමෙන් අනතුරුව, ඔබට ඔවුන් සෙඟ මම් සම්බන්ධ්මයන්
සාකච්ඡා කළ හැක. කතාව සම්බන්ධ්මයන් ඔවුන් කුෙක් සතන්මන් ෙ, එෙ කතාමේ ඔවුන්මේ
විමශේෂ අවධ්ානය මයාමු වූ මකාටසක් මහෝ ඔවුන් විසන් හඳුනාගත මකාටසක් තිමබ්ෙ යන්න
විෙසන්න. සෑෙ චරිතයකින්ෙ අප මවත ලබාමෙන පණිවිඩය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න.
කතාන්ෙර වනාහී සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීෙ සඳහා බලගතු රෙමේෙයකි.

ගරු කිරීෙ
සවිෙත සොජ බැඳීම් ෙත ගරු කිරීෙ මගාඩනැඟී තිමබ්. නිෙසුන. පිංති කාෙරමේ සෑෙ තැනැතමතකුෙ පිළිගැනීෙ
ඔසේමසේ එනම් ගුරුවරයා වශමයන් ඔබ පෙණක් මනාව පිංතිමේ සයලුෙ සසුන් පිළිගැනීමෙන් ගරු කිරීෙ අභිවර්ධ්නය
කරන්නා වූ පිංති කාෙරයක් බිහි මේ. මෙය ගරුකිරීෙ ප්රවර්ධ්නය කිරීමම් රෙයකි. ගරු කිරීෙ හා ගරුකළ යුතු
යන්මනන් අෙහසේ වන්මන් කුෙක් ෙ හා අන් තැනැතමතකුට ගරු කරන්මන් මකමසේ ෙ යන්න පිළිබඳව පිංතිකාෙරය
තුළ දී සිංවාෙයක් ඇතිකළ හැක. මෙබදු සිංවාෙ පැවැතීෙ තුළින් අනය පුේගලයකුමේ ෙෘෂේටි මකෝණය ඔසේමසේ අවසේථා
අවමබෝධ් කරගැනීෙට සසුන්ට අවසේථාව ලැමබ්. එකෙ සදුීෙක දී පවා අපමේ අතෙැකීම් ඔසේමසේ බැලීෙට හා
අනයයන්මේ අතෙැකීම් මවනසේව ෙැකීෙට අප පුරුදුී සටී. එබැවින් අනයයන්මේ අතෙැකීම් සදුීෙ අවමබෝධ්
කරගැනීෙට හා මෙෙ ආකාරමයන් සතීෙ නිවැරදි කරගැනීෙට උපකාර මේ. ගරුකිරීඹ ඔසේමසේ යම් තැනැතමතකුට
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අනයයන් මකමරහි සහකම්පන ආකාරමයන් කටයුතු කිරීෙට උපකාරී වන අතර අප සම්බන්ධ්මයන් සාධ්නීය
ආකාරමේ ෙැනීෙක් අනයයන්ට ඇති මේ.සමීප මිතුෙම් ඇති කරගැනීමම් අවසේථාවක් මෙෙඟින් සැලමසේ.
ඔබ ඇහුම්කන් දීමම් දී ගරුකිරීෙ ලබාමෙනු ලැමබ්. ඔවුන් කුෙක් පවසන්මන් ෙ යන්න සාවධ්ානව ඇහුම්කන් මෙන්න.
සසුන් මෙමෙමනකු ෙබර කරගන්මන් නම් සසුන් මෙෙනාටෙ ඇහුම්කන් මෙන්න. එක් අමයකු නිවැරදි හා අමනකා වැරදි
යැයි උපකල්පනය කර එක් අමයකුමේ පැතත මනාගන්න. ඔවුන් මෙමෙනාෙ සතුව අොළ සාධ්ාරණ කරුණු තිබිය
හැක. තෙන්ට ඇහුම්කන් මෙන බව සසුන්ට හැඟී ගිය විට හා එවිට මෙෙඟින් අෙහසේ වන්මන් ඔවුන්මේ මේෙනා,
මකෝපය, සතුට, කාිංසාව යනාදී හැඟීම් ප්රකාශ කිරීමම් අවසේථාවක් ඔවුන්ට ලබාමෙන බවයි. එවිට ඔවුන්මේ වලිංගුබව
පිලිබඳ හැඟිෙක් හා වඩාත ආරක්ෂාකාරී හැඟීෙක් ඇති මේ. දීේතිෙත පැතත බලන්න - ‘දීේතිෙත පැතත ප්රබල මේ.
නමුත මම් අවසේථාමේ දී යථාර්තය එය මනාමේ’ යනුමවන් ඔබට පැවසය හැක.
අප විසන් සතිෙතබව හා තීන්දු තීරණ මනාගැනීමම් ෙැනුවත බව පුහුණු කළ විට, මක්න්ති හැඟීම් සෘණාතෙක මෙයක්
මනාවන බව වටහා ගැනීෙ වැෙගත මේ. මක්න්තිය යනු අප සයලුමෙනාටෙ ෙැනී ඇති සාොනය චිතතමේගයකි. පූර්ණ
සතිෙතබවින් හා තීන්දු තීරණ ගැනීෙකින් මතාරව අප විසන් අතවිඳින සයලුෙ චිතතමේග පිළිබඳ අප විසන්
ෙැනුවතබවක් ලබාගැනීෙ වැෙගත වන්මන් එබැවිනි.
අපමේ ෙනස තුළ අතවිඳින්මන් කුෙක්ෙ යන්න කායික වශමයන් හැඟීම් පළ කිරීෙ හා හැසරීෙ ඔසේමසේ මපන්නුම්
මකමර්. අප විසන් ෙනස-ශරීරය අවමබෝධ් කරගැනීමම් දී මෙය වැෙගත මේ. එක් සසුමවකුට මකෝපය මහේතුමවන්
තවත සසුමවකුට තදින් පහරදිය හැක. මකෝපය මහේතුමවන් යම් තැනැතමතකුට ෙඬුවෙක් දීෙ සඳහාෙ සසුමවකුට
අොළ තැනැතතාට මෙෝෂාමරෝපණය කළ හැක.මකෝපය මහේතුමවන්ෙ යම් සසුමවකුට ඇය/ඔහු මකෝපමයන් පසුමවන
බව ප්රකාශ කර නැවත යථාතතතවයට පැමිණීෙ සඳහා සේවල්ප මේලාවක් ඉල්ලා සටිය හැක. පිංතියක සටින සසුන්
කාණ්ඩ මවනසේ වන අතර අප විසන් ඇතිකර ගන්නා නිපුණතා අනුව ඔවුන්මේ හැසරීම් රඳා පවතී. එකිමනකාට
ආෙන්ත්රණය කළයුතු ආකාරය අප ෙන්නා විට, අමනකාට රිෙීෙක් සදු මනාකර අප ගැන ප්රකාශ කළ යුතමත මකමසේෙ
යන්න අප ෙන්නා විට, අවෙ වශමයන් මහෝ අප මවත මතරීෙක් පවතී. අපමේ පුහුණුව තුලින් සකසේ වනුමේ ෙ මෙයයි
- අප සතිෙතව නවතින විට- ප්රතිචාරාතෙක ආකාරයට ප්රතිවිරුේධ්ව මහේතු සාධ්ක සහිතව සහකම්පිත මහෝ
ෙයානුකම්පිත මකෝණයකින් අපට මතරීෙක් සදුකිරීමම් හැකියාව පවතී.
ගුරුවරමයකු මලස ඔබමේ ෙර්ශනය ඔබමේ සසුන්ට උොහරණයක් හා ෙඟ මපන්ීෙක් මේ. ඔබ විසන් සදුකරන
ඔබමේ පුහුණුව වඩාත වැෙගත වන්මන් එබැවිනි. පිංති කාෙරයක් තුළ පවතින ඉවසීෙට දිගු දුරක් යා හැකිය. එමසේෙ
ඉවසීෙ පිංති කාෙරයක් තුළ වඩාත අභිමයෝගාතෙක ෙ වන අතර ඉවසීෙ ඔසේමසේ පුහුණුව සඳහා අවසේථාවක් උො
මකමර්.

කාිංසාව, ඒකාග්රතාව හා සම්බන්ධ්තාවය
සතිෙතබව පුහුණු කිරීෙ වනාහී අපමේ චිතතමේග බුේිෙය හා චිතතමේග සාක්ෂරතාවය ශක්තිෙත කිරීෙ පෙණක්
මනාමේ. සතිෙතබව ඔසේමසේ විසරී තිමබන ෙනස මවත අවධ්ානය මයාමුකිරීමම් හැකියාව වැඩිදියුණු වන අතර,
විසුරුන සත එක්තැන් කර ඒකාග්රතාවය වැඩිදියුණු කරයි.
ඒකග්රතාවය සඳහා කාසාිංව ෙඟින් බාධ්ා ඇතිකර කාිංසා තතතවයන්ට මයාමු ීෙ හඳුනාගැනීෙ වළක්වාලයි.
කාිංසාව සාොනය මෙයක් වන අතර අප සැෙ විසන් එය අතවිඳිනු ලැමබ්. එමසේ වුවෙ, කාිංසාව ඇතිවන අවසේථාමේ අප
ඒ සම්බන්ධ්මයන් නිරික්සුෙක් මනාකළමහාත හා ප්රාමයෝගික අයුරින් එයට මුහුණ මනාදුනමහාත, කාිංසාව
රෙරෙමයන් අපමේ ජීවිත ආරෙණය කරනු ඇත. කාිංසාව සම්බන්ිත කායික අතෙැකීම් අවමබෝධ් කරගැනීෙ එය
පිළිබඳ ෙැනුවත ීෙට උපකාරී වන අතර, ඒ සඳහා ඵලොයි අයුරින් මුහුණ දීමම් රෙමේෙයක් සකසේ කරගැනීෙ කාිංසාව
පාලනය කරගැනීෙ සඳහා උපකාරී මේ.
ළමුන්මේ අධ්යාපනික කුසලතා හා පිංතිකාෙර තුළ හැසරීෙ මකමරහි බලපෑෙක් ඇති කරන එකෙ ොනසක තතතවය
කාිංසාව පෙණක් මනාමේ. ඇතැම් විට කඩාකේපල්කාරී හැසරීෙ, මහෝ වික්ිේත හැසරීෙ ෙත වඩාත ෙ බලපාන
මහේතුව වනුමේ කාිංසාව මහෝ මශෝකය මහෝ විශාෙය විය හැකි අතර ඇතැම් විට විනිශේචය මනාකළ ඉගැනුම්
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දුබලතාවයක් ෙ විය හැක. මම්වා අවමබෝධ්කරගතමහාත පහසුමවන් විසඳාලිය හැක. ගුරුවරු විසන් සහකම්පනමයන්
යුතුව මෙවැනි අවසේථා සම්බන්ධ්මයන් ෙනා සතිෙතබවින් සටිය යුතු ය.

කාිංසාව සඳහා පිළියම් මයදීෙ හා ොනසක යහ පැවැතෙ
මතවන මොඩියුලමේ දී අප විසන් සානුකම්පිත සහකම්පනමේ වැෙගතකෙ හා අපට සතුට ෙැනීෙ සඳහා එය උපකාරී
වන්මන් මකමසේ ෙ යන්න අවධ්ාරණය කරන ලදී. කරුණාව සම්බන්ධ් ක්රියා අහඹු ආකාරමයන් දෙනිකව පුහුණු කිරීෙ
ඔබට ආරම්භ කළ හැකි අතර එහිදී සසුන්ටෙ සුළු ක්රියාවන් සදුකර අනයයන් මවත කරුණාව ෙැක්විය හැක. සෑෙ
ොසයකට වරක් මහෝ සෑෙ පාසැල් වාරයක් තුළ සසුන් සොජ මසේවා වයාපෘතියක නිරත කරීෙ වැෙගත වනු ඇත.
සාර්ධ්ර්ෙ සෙඟ සතිෙතබව පිළිබඳ ඉගැන්ීම් මවරගැන්ීෙ සඳහා එවැනි සේි මයාොගන්න. මගවතු වගාව ෙ නිරත
ී සටීෙ සඳහා වඩාත මහාඳ කටයුතතකි. එළිෙහන් උෙයාන බිෙක් මනාෙැති නම් පිංතිකාෙරය තුළ මහෝ පාසැල්බිෙ
තුළ ෙල් මපෝච්චි තැබීෙ සඳහා ඉඩකඩ සකසේ කරගන්න. සසුන්ට තො නිරතවන කාර්යය ඔසේමසේ ආඩම්බරකාරී
හැඟීෙක් ඇතිවන පරිේමෙන් සසුන් වැඩවල නිරත කරවන්න.

කාර්යය හා ොර්මගෝපමේශ
අප විසන් අනයයන් මකමරහි සැලකිල්ලක් ෙක්වන කල්හි අප විසන් අප ගැනෙෙ සැලකිල්ලක් ෙක්වයි යන ප්රධ්ාන
ෙතමේ එල්බ මගන අපමේ හැසරීම් පෙනම් වූ විට කුෙක් සදුමේ ෙ?
අප පරිසරයට ගරු කරයි නම් පරිසරය විසන් අප ආරක්ෂා මකමර්. අප එකිමනකාට ගරුතවය ෙක්වයි නම් එකිමනකා
රැකබලාගන්නා සොජ පරිසරයක් අපට හිමි මේ.
එය සදු කිරීෙ සඳහා කෘතමේදීබව, ඉවසීෙ හා ෙරාගැනීෙ සම්බන්ධ්මයන් අප විසන් කතා කිරීෙ අවශය මකමර්.
“වචනය, සතිවිල්ල හා ක්රියාව” යන ක්රියාකාරකෙ අපට භාවිතා කළහැකි මේ.
මම් ආකාරමයන් අප විසන් සාකච්ඡා කළ සෑෙ සාරධ්ර්ෙයක් ෙත සදුකරන ක්රියාවන් හැසරීෙ සම්බන්ධ්
ොර්මගෝපමේශයක් බවට පත මේ.

පිංති කාෙර රීති සහ අවිංකබව
පිංතිකාෙරය තුළදී පිලිපැදිය යුතු රීති සම්බන්ධ්මයන් ගතකළ සසුන් ඒවාමේ සක්රීය අන්ෙමින් නිරතී සටීෙ අවශය
මකමර්. ඔබමේ සසුන් සෙඟ මෙය සදු කිරීෙට ඔබට අවශය වනු ඇත. සතිෙතබව සම්බන්ිත සාරධ්ර්ෙ හා පුහුණු
පිළිබඳව අප විසන් සදුකළ සයලු සාකච්ඡා වලින් පසු, පිංති කාෙරය තුළ හැසරීෙ සම්බන්ධ් සාරධ්ර්ෙ හා
ොර්මගෝපමේශ කුෙක් ෙ යන්න සම්බන්ධ්මයන් පිංතිය සෙඟ සාකච්ඡා කිරීෙට මෙය මහාඳ අවසේථාවකි. සතයවාදීබමේ
සහ අවිංකබමේ වැෙගතකෙ ඔබමේ සාකච්ඡාවලට ඇතුළත කළ හැක. සතයවාදි ීෙ සසුන්ට සිංජානනය වන්මන්
මකමසේ ෙ හා අවිංකබව යන්මනන් ඔවුන් අතෙකින්මන් කුෙක් ෙ යන්න සසුන්මගන් විෙසන්න. කළුලෑල්මල් ලිීෙ
සඳහා සසුන්ට ආරාධ්නා කළ හැකි අතර සසුන් සෙඟ සාකච්ඡා කරන්න. මීට අෙතරව, රීති කැඩූවිට කුෙක් සදුකළ
යුතු ෙ යන්නත ඔබ විසන් සාකච්ඡා කළ යුතු ය. විනය ආරක්ෂා කිරීමම් දී ඔබ සේීර හා සාධ්ාරණ බවට වගබලාගත
යුතු ය.
ඔබ විසන් ගරුතවය සුරකින පරිසරයක් නිර්ොණය කළ විට එනම් සසුන්ට ඔවුන් අගය කරන බව හා ඔවුන්
සම්බන්ධ්මයන් විනිශේචය කිරීම් මනාකරන බව සසුන් විසන් අවමබෝධ් කරගතවිට බලමයන් තර්ජනමයන් අනයයන්
මපළඹීෙ, රණ්ඩු කරගැනීම් හා පූර්ව විනිශේචය හැසරීම් වැනි පිංති කාෙරමේ චර්යාතෙක ගැටලු විසඳාලිය හැකි
සේථානයකට ඔබ සපැමිණ ඇත. එනමුදු සහමයෝගීතාවය පිළිබඳ එකඟතාවයකට පැමිණීෙ අසීරු අවසේථා තවෙත
තිබිය හැක. ඔබ විසන් ඔබමේ චිතතමේග ප්රතිචාර පාලනය කරගත යුතු හා එවැනි බාධ්ාකාරී හැසරීම් විසඳීෙ සඳහා
සේවකීය ඥානය භාවිතා කළ යුතු වන්මන් එවන් අවසේථාවලදීය.
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වඩාත වැෙගත වනුමේ:
1. සසුන්මේ හැසරීෙ යනු ඔවුන්මේ චරිතයෙ මනාවනබව සැලකිය යුතු ය - කඩාකේපල්කාරී හැසරීෙකින් යුතු
සසුමවකු කඩාකේපල්කාරී සසුමවකු කියා මනාසැලකිය යුතු ය. එවැනි හැසරීෙක් එෙ තැනැතතාට පුේගලික
මලස මනාසැලකිය යුතු ය. පියවරක් පසේසට ගන්න. නවතින්න. නිශේශබ්ෙව සටින්න. තීන්දු තීරණයකින්
මතාරව මෙමනහි කරන්න. සෑෙ විටෙ යම් සිංසේියක් සම්බන්ධ්මයන් අපක්ෂපාතී මකෝණයකින්
නිරික්සන්න. අොළ සිංසේියට සම්බන්ධ්ීෙට මනාමගාසේ ඥානාන්විත නැරඹුම්කරුමවකු මලස පෙණක්
කටයුතු කරන්න.
2. විවිධ් හැසරීම් සෙහා මහේතුවන කරුණු මොනවාෙ යන්න අවමබෝධ් කරගත යුතු ය. කුෙක් සදුීෙ යන්න
තක්මසේරු කිරීෙ සඳහා ඔබ විසන් ප්රයතන ෙැරූබව තහවුරු කරගැනීෙ වැෙගත මේ. ඇතැම්විට
කඩාකේපල්කාරී හැසරීෙ සඳහා මහේතුී ඇතමත Attention Deficit Hyperactive Disorder නැෙැති
තතතවය විය හැක. තො සතන මෙය පිළිබඳ අෙහසේ ප්රකාශ කිරීෙ හා ඇහුම්කන් දීෙ, සහ නිර්භයව කතා
කිරීෙ සඳහා සෑෙ අමයකුටෙ අවසේථාවක් ලබාදිය යුතු ය.
3. පාසැල් රාජකාරි මහේතුමවන් ඇතිවන පීඩනය, නිො කළ යුතු වන පුළුල් විෂය නිර්මේශය හා පිංති කාෙරයක්
තුළ සටින සසුන් සිංඛයාව ඉහළ අගයක් ගැනීෙ වැනි මහේතු නිසා විරාෙයක් මගන සතිෙත බව ඇතිකර මගන
පවතනා තතතවය තක්මසේරු කිරීෙ පහසු කාර්යයක් මනාමේ. මෙෙ සයලු කරුණු මහේතුමවන්
ඵලොයිඉගැන්ීම්-ඉමගනුම් ප්රයතන වැළැක්ී යෑෙ සදුවිය හැක.ඔබ හැසමරන්මන් මකමසේ ෙ, සහ බහු
අභිමයෝග සඳහා ඔබමේ ප්රතිචාරය සසුන්ට නිෙසුනක් මේ. ඔබට පවතින අභිමයෝග අතරට පිංති කාෙරය තුළ
සදුවන රණ්ඩු කරගැනීම්, අපහාස කරගැනීම්, බලමයන් තර්ජනමයන් අනයයන් මපළඹීෙ වැනි අවධ්ානය
මයාමු කළ යුතු ප්රධ්ාන ගැටලුෙ තවදුරටත එකතුවිය හැකි අතර, ඇතැම් විට යම් පුේගලික ප්රශේන ෙ මීට
එකතුවිය හැක.
ඔබ විසන් කුෙක් කිරීෙට තීරණය කළ ෙ, ො මම් මේ සදු කරන්මන් ඇයිෙ යන්න සසුන්ට පැහැදිලි කර දීෙට
වගබලා ගත යුතු ය. ඊට මහේතුව සසුන් විසන් එය ෙැනගැනීෙ අවශය බැවිනි. ෙරාගැනීෙ හා ගරුතවය සපිරි
පිංතිකාෙරයක් ඇති කිරීෙ සඳහා ඔබ ප්රයතන ෙරන විට, ඒ සඳහා තුඩුමෙන මහේතු සාවධ්ානව හා සතිෙතබවින්
යුතුව පැහැදිලි කිරීෙ වැෙගත මේ.
4. ශිෂය ප්රජාව තුළ ගරු කිරීෙ, ෙරාගැනීෙ හා පිළිගැනීෙ වර්ධ්නය කිරීෙ සඳහා සොව දීෙ හා සොව ගැනීෙ යන
ගුණාිංගෙ වඩාත අතයවශය මේ. නිහතොනී ගුණය වර්ධ්නය කරගැනීෙ සඳහා මෙෙ ගුණාිංග උපකාරී මේ.
5. ඔබ විසන් ඔබටෙ හා අනයයන් මකමරහි කරුණාවන්ත විය යුතු ය. ඔබ සෙඟින්ෙ ඔබ ඉවසලිවන්ත විය යුතු
ය. ඔමබ් සීො ොයිම් සම්බන්ධ්මයන් පැහැදිලි අවමබෝධ්යක් තිබිය යුතුය. ඔබ සසුන්මේ ගුරුවරයා මිස
ඔවුන්මේ මිතුමරකු මනාමේ. ඔබමේ කාරුණිකබව ඔබමේ දුර්වලකෙක් මහෝ මවනසේවනසුළු බවක් මලස
ෙැකීෙට ඉඩ මනාසලසන්න. ඔබමේ ඥානාන්විතබව හා ෙයාව ප්රමුඛතාවමේ තබන්න.
සෑෙ අවසේථාවක් සඳහාෙ මවනසේ වූ ප්රතිචාර අවශය මකමර්. පහත සබැඳුමම් ලිපිමේ අවධ්ානය මයාමු කිරීෙ වැෙගත
වන ප්රමේශ කිහිපයක් අන්තර්ගත මේ. එෙ ප්රමේශ ඇතැම්විට ඔබ විසන් ෙ අතහො බැලීෙට කැෙතතක් ෙැක්විය හැක.
එකී ප්රමේශ වයසේ කාණ්ඩ හා සිංසේකෘතිකෙය වශමයන් අොළ වන පරිේමෙන් මයාොගැනීෙට වගබලාගත යුතු ය.

වැඩිදුර
කියීෙ සඳහා
-

කඩාකේපල්කාරි චර්යාව සෙඟ කටයුතු කිරීෙ
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සම්බන්ධ්තා ඇතිකරගැනීෙ හා මගාඩනඟා ගැනීෙ සඳහාත ආතොභිොනය වර්ධ්නය කරගැනීෙටත මවර ෙරන බාල
වයසේකාර සසුන් මෙෙ ප්රයතනය තුළ මක්න්ීය සාධ්කය මේ. ඔවුන්මේ ජීවිතවල සාධ්නීය මවනසක් සදුකිරීෙට එක්
ගුරුවරමයකුට පවා හැකිය. එකී ගුරුවරයා විය යුතමත ඔබෙ ය.
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අමනක් ගුරුවරුන් සෙඟ කටයුතු කිරීෙ
ඉගැන්ීෙ යන කාර්යමේදී ඔබට අමනක් ගුරුවරුන් සෙඟ එක්ව වැඩකිරීෙට සදුමේ. මෙහිදී ඇතිවන සබඳතා
පවතවාගැනීෙ පහසු කාර්යයක් මනාමේ. කරුණාව තුළින් අභිමයෝගාතෙක සබඳතා ෙඟහැර යාෙට ඔබමේ
සතිෙතබව පිළිබඳ පුහුණුව ඔබට රුකුලක් වනු ඇති බවට අපි විශේවාස කරමු. ගුරු කාෙරය හා පාසල තුළ දී ඔබ
විසන් ෙක්වන ප්රතිචාරාතෙක ක්රියා අවෙ ීෙත, සතරිමෙන අතෙැකීම් මනාසලකා හැරීෙට කටයුතු කිරීෙත ඔසේමසේ
ඔබට ඔබ මකමරහි හා ඔමබ් සසුන් මකමරහි අවධ්ානය මයාමු කිරීෙ සඳහා වඩාත හැකියාව ලැමබනු ඇත.
මෙෙ ඒකක වලදී අප විසන් පහත මෙවලම් ේවිතවය ලබා දීෙට ප්රයතන ෙරා තිමබ්:
1. අවමබෝධ්ය, අවධ්ානය සහ ඒකාග්රතාවය වැඩිකරගැනීෙ සඳහා සතිෙතබව පිළිබඳ පුහුණුව. ඉරියවුව,
සිංචලන, සිංමේෙන හා ශරීරය තුළින් ෙක්වන ප්රතිචාරවල සට සතුවිලි, චිතතමේග හා හැඟීම් පිළිබඳ
ෙැනුවතබව
2. චිතතමේග අතෙැකීම් හඳුනාගැනීෙ, අවමබෝධ් කරගැනීෙ, පිළිගැනීෙ හා නිරවුල් කිරීෙ
අප විසන් අප පාලනය කරගැනීෙ, අමනයෝනය වශමයන් ධ්නාතෙක සබඳතා ඇති කරගැනීෙ ඔසේමසේ අප සතු ඉහළෙ
විභවය සාක්ෂාත කරගැනීෙට අවැස පියාපත යුගලයක් මෙයින් ප්රොනය මකමර්. මෙෙ පාඨොලාව තුළින් ඔබ යම්කිස
මෙයක් අතපත කරගතබව අප විසන් විශේවාස කරනු ලැමබ්.

අප මෙන්ෙ ඔබෙ මෙහි ඇතුළත මොඩියුල හතර ඔසේමසේ කටයුතු කිරීෙ ෙඟින් ආසේවාෙයක් ලබාගත බව අප විසන්
උෙක්ෙ විශේවාස කරනු ලැමබ්.

සතිමත්බව හා සමාජයීය චිත්ත්ේග ඉ්ගනුම
දවෙය තාරා ෙ මෙල් විසනි
සොජයීය චිතතමේග ඉමගනුෙ විසේතර කරනුමේ සමාජයීය හා චිත්ත්ේග නිපුණතා ඇතිකරගැනී්ම් හා භාිතා
කිරී්ම් ක්රියාවලිය1 වශමයනි. සවිෙත සොජ-චිතතමේග නිපුණතාවලින් සපිරි පුේගලයන්ට දෙනික අභිමයෝග
කළෙනාකරණය කරගැනීෙ, ධ්නාතෙක සබඳතා මගාඩනඟා ගැනීෙ හා මතාරතුරු ෙත පාෙක තීරණ ගැනීමම් ෙනා
හැකියාවක් පවතී. සොජ චිතතමේග ඉමගනුෙ ඔසේමසේ සසුන්ට හා වැඩිහිටියන්ට පාසැමල් දී හා ජීවිතමේ දී
සාර්ථකතවයට පතවිය හැක.
සොජයීය චිතතමේග ඉමගනුෙ මගෝලීය වශමයන් පාසැල් විෂයොලා තුළට ඇතුළත කිරීෙ සඳහා හඳුනාමගන සහ
පිළිමගන ඇති ොතෘකාවක් වන අතර ඒ සඳහා පහත සිංරචක ඇතුළත කළ යුතු බව මපාදුමේ පිළිගැමන්.
•
•
•
•
•

සේවයිං අවමබෝධ්ය ඇතිකරගැනීෙ
සේවයිං පාලනය, චිතතමේග කළෙනාකරණය
යහපත අන්තර්පුේගල නිපුණතා
සහකම්පනය, කරුණාව, පහසුමවන් ප්රකෘති තතතවයට පැමිණීෙ
වගකීම් සහගත තීරණ ගැනීෙ

පුරවැස අධ්යයනය, චර්යාතෙක විෙයාව, පුරවැස නිපුණතා හා මවනත විවිධ් ොතෘකා යටමත යමථාක්ත සිංරචක
පාසැල් විෂයොලා තුළ ඇතුළත කර තිමබ්. ප්රාමයෝගික ක්රියාකාරකම් පාෙක ෙැදිහතීම් උපමයෝගී කරගනිමින් මහෝ
පාසැල් මපළ මපාත තුළ ඇතුළත උපමේශාතෙක සටහන් වැනි සාම්ප්රොයකි රෙමේෙ භාවිතා කරමින් මම්වා
ඉගැන්ීෙ සදුකරන අතර ඒවා කට පාඩම් කර ඉමගන ගැනීෙට යටතව විිෙත මහෝ සොකලන ඇගයීම් වලදී
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පරීක්ෂණයට ලක් මේ. ශ්රී ලිංකාමේ පාසැල්වල බහුතර විෂයයන් ඉගැන්ීමම් රෙය මෙයයි. අණ කිරීෙක් යටමත හා
විභාගවලදී පරීක්ෂා කිරීමම් රෙය යටමත ඉගැන්මවන විෂයයන් ෙරුවා පිංතිමයන් මහෝ පාසැමලන් පිටවූ වහා
ෙතකමයන් ඉවත මේ. සොජයීය චිතතමේග ඉමගනුෙ ඉහත විසේතරකළ සාම්ප්රොයික රෙය යටමත ඉගැන්ීෙ ඔසේමසේ
සසුන් තුළ සොජයීය චිතතමේග ඉමගනුම් නිපුණතා, චර්යාතෙක හා පරිණාෙන මවනසේීම් දිගුකාලීනව රඳාගැනීෙක්
පවතී ෙ මහෝ නවය හා පුහුණු පාෙක රෙමේෙ ඔසේමසේ ඉගැන්ීෙ තුළින් වඩාත මහාඳ බලපෑෙක් ඇතිමේ ෙ යන්න පිළිබඳ
විෙසුෙක් කිරීෙ මයෝගය වනු ඇත.
සොජ-චිතතමේග ඉමගනුමම් ප්රධ්ාන සිංරචයක් වනුමේ සේවයිං අවමබෝධ්ය වර්ධ්නය කිරීෙයි. ඉහත සිංෙර්භය තුළ
සේවයිං අවමබෝධ්ය වර්ධ්නය කිරීෙ හා අමනකුත සොජ-චිතතමේග ඉමගනුම් නිපුණතා වර්ධ්නය කිරීමම් මූලික
අඩිතාලෙ වශමයන් සතිෙතබව උපමයෝගී කරගත යුතමත මකමසේ ෙ යන්න අපි සලකා බලමු.
සුප්රසේධ් සේනායු විෙයාඥවරු, ොනසක විමශේෂඥවරු හා තවත පුේගලයන් විසන් මොළය, ෙනස හා ශරීරය
සම්බන්ධ්මයන් සතිෙතබමේ හා භාවනාමේ බලපෑෙ පිළිබඳව ෙශක ගණනක් මුළුල්මල් අධ්යයන සදුකර තිමබ්.
ඔවුන්මේ අධ්යයන සඳහා සේනායු විෙයාමේ නීන මෙවලම්, මොළමේ සේකෑන් පරීක්ෂණ, විකිරණ ඡායාරූප, ජාන
අධ්යයන හා මෙවැනි සොන රෙමේෙ උපමයෝගී කරමගන තිමබ්. එෙ අධ්යයන ඇසුරින් ඔවුන් විසන්
සදුකළ මසායාගැනීම් ප්රසේධ් ජර්නල් හා ග්රන්ථවල2 මල්ඛනගත ී තිමබ්.
•

සතිෙතබව හා භාවනාව ප්රගුණ කිරීෙ මහේතුමවන් අඛණ්ඩව මවනසේීෙක් හා වර්ධ්නයක් සදුවූ මොළමේ
මකාටසේ වනුමේ: ලලාට ඛණ්ඩිකාව, ඇමිේඩලාව, හිමපෝකැම්පසේ හා ඉන්සයුලාව මේ. පූර්ව හා අපර
සන්ගියුමල්ට් ඛණ්ඩිකාව, පෘෂේීය-පාර්ශවික ලලාට ඛණ්ඩිකාමේ මකාටසේ, නයෂේටීය උපසේථ ආශ්රිතව සත
අයාමල් යෑෙ හා චිතතමේග භාවනාව සම්බන්ධ්මයන් අධ්යයනය කරන ලදී. මොළමේ ධූසර ද්රවයවල
(සිංජානන කාර්යය සඳහා අවශය කරන මකාටස) ඝනතවය ෙ අධ්යයනය කරන ලෙ අතර එෙ ධූසර ද්රවය
වයසේගත ීෙත සෙඟ අඩුීෙක් සදුමේ. රෙවතව සතිෙත භාවනාව ප්රගුණ කිරීෙ ඔසේමසේ ඝනතවය අඩුීමම්
මේගමේ ෙන්ෙගාමී බවක් ඇතිකරන අතර, කාලානුරමිකව වයසේගත වන පුේගලමයකු මවත ‘තරුණ
මොළයක්’ මෙෙඟින් ප්රතිඵල මේ.

•

ඔමබ් ජාන ක්රියාකරන ආකාරය සම්බන්ධ්මයන් බලපාන පරිේමෙන් ඔමබ් චර්යාතෙක හැසරීම් හා පරිසරය
ෙඟින් ඇති කළ හැකි මවනසේ කම් පිළිබඳ අධ්යයනය කරන epigenetics යනු ෙෑතකාලීන මසායාගැනීෙක්
වන අතර (ජාන අධ්යයනවල මපරමුමණ් සටී) එෙඟින් ජාන නිරූපණය සම්බන්ධ්මයන් භාවනාව
බලපාන්මන් මකමසේෙ යන්න පැහැදිලි මකමර්. දසල මසෞඛයය පවතවාගැනීෙ, දසල වියපතීමම්
මේගය අඩු කිරීෙ, මටමලාෙමර්සේ හායනය මකමරහි බලපෑම් ඇති කරන මටමලාෙමර්සේ එන්සයිෙය මකමරහි
භාවනාමේ භූමිකාව යන මම් සයල්ල ආශේචර්යෙත අනාවරණය කරගැනීම් මේ.

•

ප්රතිශක්තිකරණ ප්රතිචාර හා ප්රතිමේහ - භාවනාමේ නියුක්ත පුේගලයන් තුළ ප්රතිශක්තිය වැඩිදියුණු ීෙ හා
අවෙ ප්රොහක ප්රතිචාර ෙක්නට ලැමබ්. මම්වා සාමේක්ෂව නව අනාවරණය කරගැනීම් වන අතර ප්රොහ
තතතව සඳහා මහේතුවන ජාන ප්රකාශනමේ ෙැනිය හැකි අඩුීෙක් මහේතුමවන් මෙය සදුවන බව මසායාමගන
ඇත.

ෙැනට මපාදුමේ මල්ඛනගත ී පවතින සතිෙත භාවනාව ප්රගුණ කරන පුේගලයන් තුළ ඇතිවන ප්රධ්ාන මවනසේකම්:
1. මොළමේ සෙහර මකාටසේ හැඩමයන් හා විශාලතවමයන් මවනසේීෙ (neuroplasticity මලස හැඳින්මේ)
සදුවන අතර වැඩි මහෝ අඩු ක්රියාකාරිතවයක් ඇතිමේ. නව නියුමරෝන වර්ධ්නය ීෙෙ ප්රකට කරුණකි.
සිංකීර්ණ සිංජානන ක්රියාකාරිතවය, මතාරතුරු ෙත පාෙක හා වගකීම් සහගත තීරණ ගැනීෙ, දිගින් දිගට
කල්පනාමේ නියැලීෙ හා චිතතමේගී පැහැරගැනීම් වැළැක්ීෙ යන කාර්යය සඳහා මොළමේ වඩාතෙ
වරප්රසාෙලාභී විධ්ායක මක්න්ද්රය මලස සැලමකන ලලාට ඛණ්ඩිකාවට හැකියාව පවතී. භාවනාමේ නියුතු
පුේගලයන්මේ ලලාට ඛණ්ඩිකාව සවිෙත වන අතර ක්රියාකාරිතවමේෙ වර්ධ්නයක් ඇති මේ.
2. අනතුරු හඳුනාගැනීමම් මර්ඩාර් යන්ත්රය මලස ඇමිේඩලාව සැලමකන අතර ආතති තතතවයන්,
භායනක අවසේථා මහෝ කාිංසා තතතව උේගතවූ වහාෙ ඇමිේඩලාව විසන් ක්ෂණිකව ප්රතිචාර ෙක්වනු
ලැමබ්. සතිෙත භාවනාව තුළින් ඇමිේඩලාමේ ක්රියාකාරිතවය අඩුකරන අතර එහි විශාලතවය ෙ අඩු
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කරනු ලැමබ්. එෙඟින් මේගවත, මනාසතා ඉමබ් සදුවන ප්රතිචාර වළක්වාලයි. එවිට ඇමිේඩලාමේ
සේවයිං-පාලනය වැඩිදියුණු මේ. ඇමිේඩලාමේ ප්රතික්රියාකාරිතවය පාලනය, නියාෙනය හා නිස පරිදි
හසුරුවාලීෙ ලලාට ඛණ්ඩිකාමවන් සදු මේ. සතිෙතබව සහ භාවනාව ඔසේමසේ වැඩිවන ලලාට
ඛණ්ඩිකාමේ ක්රියාකාරිතවය ෙඟින් නැවත ප්රකෘතිෙත තතතවයට පැමිණීෙ, අභිමයෝග ෙරාගැනීමම්
හැකියාව, ආතති තතතවමයන් කඩිනමින් යථා තතතවයට පැමිණමම් හැකියාව ප්රවර්ධ්නය මකමර්.
3. ෙධ්ය මොළය ආශ්රිත මූලික හැඟීම් පාලනය කරන මොළමේ සිංකීර්ණ සේනායු ජාලය හා එහි චිතතමේග
ෙධ්යසේථාන චිතතමේග-ප්රතිචාර- ජනන ජාලය මවත සෘජුවෙ සම්බන්ධ් වන අතර මීට ලලාට
ඛණ්ඩිකාව, ඇමිේඩලාව හා හිමපෝකැම්පසේ ඇතුළත මේ. සතිවිලි ෙඟින් අපමේ ක්රියාකාරකම් හා සතිවිලි
මෙමහයැමවන්මන් මකමසේ ෙ යන්න මෙෙඟින් අණ මකමර්. අපමේ ප්රතිචාර හා පූර්වමයන් කටයුතු කර
වළක්වාගත හැකි අදූරෙර්ශී තීරණ අවමබෝධ් කරගැනීෙ සඳහා චිතතමේග බුේිය/ චිතතමේග
සාක්ෂරතාවය උපකාර මේ. සතිෙතබව මම් සයලු මකාටසේ සඳහා බලපාන අතර සක්රිය පාලනය, අපමේ
චර්යාව සම්බන්ධ්මයන් වගකීෙට හා සිංමේදීීෙ උපකාරී වන අතර, මම් සයල්ල ඔසේමසේ අවසාන
ප්රතිඵලය වනුමේ ෙනා අන්තර් පුේගල සම්බන්ධ්තාවයන්ය.
සතිෙතබව හා සොජ චිතතමේග ඉමගනුමම් ප්රධ්ාන සිංරචක අතර සම්බන්ධ්තාවයක් මගාඩනැිංීෙ සඳහා යමථෝක්ත
අවමබෝධ්ය ඔසේමසේ අමේක්ෂා මකමර්. සතිෙතබව පුහුණුව වනාහී සොජ චිතතමේග ඉමගනුමම් මගාඩනැිංීෙ සඳහා
සතය වශමයන් ෙ මයාොගතහැකි අඩිතාලෙකි. මම් වනවිට ඔේපු කර ඇති මොළමේ මවනසේකම් හා සේනායු ජනනය
යන කරුණු නිසාමවන්, රෙවත සතිෙතබව පුහුණුව ෙඟින් සොජ චිතතමේග ඉමගනුම් නිපුණතා තිරසරව වැඩිදියුණු
කරගැනීමම් හැකියාව ලැමබන බව පැවමසේ.

වැඩිදුර
කියීෙ සඳහා
1. https://www.understood.org/articles/en/social-emotional-learning-what-you-need-to-know

2. රිචර්ඩ් මඩ්විඩ්සන් හා ඩැනිමයල් මගෝල්ොන් මේ Science of Meditation (Penguin, Random House)
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කතුවරු
වවෙය ටාරා ෙ මැල්, වෘතතිමයන් දවෙයවරියක් වන ෙැය, අධ්යාපන අොතයාිංශමේ මල්කම් තනතුර ෙ මහාබවා
තිමබ්. ඇය 2007 වර්ෂමේ සට මබෞේධ් භාවනාව ප්රගුණ කිරීමම් කාර්යමේ නියුක්තව සටින්නීය. සතිෙතබව පිළිබඳ
මූලික සවු අඩිතාලෙ හා පාලි ත්රිපිටකමේ මබෞේධ් ඉගැන්ීෙ ෙත මෙතුමියමේ පුහුණු කිරීම් මක්න්ද්රගත ී තිමබ්.
මීතිරිගල නිසේසරණ වනය ආරණය මසේනාසනමේ ප්රධ්ාන ආශ්රොිපති හා නිමයෝජය ආශ්රොිපති වශමයන් වැඩවාසය
කරන හිමිවරුන් වන පූජය උඩඊරියගෙ ධ්ම්ෙවිජය හිමි හා පූජය පානදුමර් චන්ද්රරතන හිමි ෙැයමේ ප්රධ්ානතෙ ගුරුවරු
වශමයන් සැලමක්.

දිනූෂා ික්රම්ස්කර, මයෝග වයායාෙ පුහුණු කිරීමම් ගුරුවරියක් හා ජීවන රටා පිළිබඳ උපමේශකවරියක් ෙ මේ.
වයාවහාරික ෙමනෝවිෙයාව පිළිබඳ ශාසේත්රමේදී උපාිය ෙැනට හොරමින් සටින ෙැය ඕසේමේලියාමේ ෙරුවන් සඳහා
සතිෙතබව පුහුණු කිරීමම් කාර්යයමේ නියුක්ත ීෙට පුහුණුකරුවකු ීෙ සඳහා පුහුණුීමම් ෙ නිරතව සටින්නීය. ඇය
ටිමබට් මබෞේධ් සම්ප්රොය අනුගෙනය කරන්නීය. අධ්යාපන අොතයාිංශය හා විවෘත විශේවවිෙයාලය සෙඟ එක්ව
ප්රාථමික ගුරුවරුන් සඳහා සතිෙතබව පිළිබඳ වැඩසටහන් සැකසීෙ සඳහා ොයකතවය හා එෙ වැඩසටහන්
පැවැතීමම් කාර්යමේ ෙ ඇය නියුක්ත වූවාය.

නිලූකා ගුණවරධන, සතිෙතබව පුහුණු කිරීමම් කාර්යය සම්බන්ධ්මයන් සහතිකපතලාභිනියක් වන අතර එක්සත
රාජධ්ානිමේ පාසැල් සඳහා වන සතිෙතබව වයාපෘතිය (MiSP) සඳහා ෙ ලියාපදිිංචි ී සටී. අධ්යාපන අොතයාිංශය හා
විවෘත විශේවවිෙයාලය හරහා ප්රාථමික ගුරුවරුන් සඳහා සතිෙතබව පිළිබඳ වැඩසටහන් සැකසීෙ සඳහා ොයකතවය හා
එෙ වැඩසටහන් පැවැතීමම් කාර්යමේ ෙ ඇය නියුක්ත වූවාය. සානුකම්පිත හා සැමවාෙ ඇතුළතවන ප්රජා
මගාඩනැිංීෙ අභිවර්ධ්නය කිරීෙ සඳහා ෙරුවන් හා තරුණ වැඩිහිටියන් තුළ සතිෙතබව ප්රවර්ධ්නය කිරීමම් කාර්යය
සඳහා ඇය කැපී සටී.

