
A/L ගැන ඔබේ තිබුන උනන්දුව අඩුයි වබේද? එබෙම නැතිනම් බ ොතනින්ද පටන්ද 

ගන්දනද කියල හිතොගන්දන බැරිවද ඉන්දබන? සමෙර  ොල තියනව පොඩම් වැඩවලට අබේ 

තියන උනන්දුව අඩු බවන එ . ඒ ට විවිධ බෙේතු බලපොනව. ෙැබැයි  ල්පනො  රල 

වැඩ  බලොත් වැටුන වබලන්ද බගොඩ එන්දන පුලුවන්ද. බපොඩ්ඩක් බම්  කියවල බලන්දන, 

පොඩුවක් බවන්දබන නැෙැ ඔයොට විනොඩි 5ක් වැයවුනො කියල. 

01. විෂය නිර්දේශයට අදාළ කරුණු වලට දකටි 

සටහන් ගහමු. 

Image: startupdonut.co.uk 

බම් ටි  ෙරියට ගෙ ගත්තො කියන්දබන්ද ඉතිිං බගොඩම තමයි. විෂය නිබදදේශම ගිරව් වබේ 

පොඩම්  රන්දන  වුරුත්  ැමති නෑ බන්දෙේ ඉතිිං. ඒ නිසො අදොළ ,වැදගත්  රුණු ටි  

අරබගන බ ටි සටෙන්ද ටි ක් ගෙ ගත්බතොත් වැබඩ් බල්සියි බන්දද?. වරදවො වටෙො 
ගන්දන එපො බ ටි සටෙන්ද ගෙන්දබන්ද බෙට විභොගය කියලො අද රෑ නම් බනබමයි බෙොබේ. 

?විභොගයට මොස 4 , 5  ට  ළින්ද වැබඩ්ට බහින එ  තමයි සොර්ද ම ක්රමය. 

බමබෙමයි,මුලින්දම  ැමතිම විෂය අරබගන ඔයොට පොඩම්  රන්දන ආස විදියට බ ටි 
සටෙන්ද ගෙ ගන්දන. ඒ විෂය ඉවර උනො කියලො දැන ගත්තොම අනිත් විෂයන්ද වලටත් 
 ැමැත්තක් එනවො අනිවොයදබයන්දම. අතට ගත්තොම බලන්දන  ැමති විදියට ෙදො ගන්දන 
එ  ඔයොබේ වගකිම. ගැෙැණු ළමයි නම් ඉතිිං බපොඩ්ඩක්  ැටයම් වලට ආස නිසො පොට 

පොට පෑන්ද වලින්ද ෙැඩ වැඩ දොලො ෙදො ගත්බතොත් බෙොඳයි ඉතිිං ?.බ ොබෙොම ෙරි ෙදො 



ගත්තට පසේබසේ බම්  ොල සිමොව තුළ පොඩම්  රනවො කියලො හිබත් සැලසුමක් ෙදො 
ගන්දන. නැත්තම් ඉතිිං බ ටි සටෙන්ද ගෙ ගත්තො විතරක් බවයි 

බන්දද අන්දතිමට? 

02. විභාගය කට උඩ තියාදගන පංති නම් කට් කර 

ගන්න එපා. 

zabandownload.com 

විභොගය ලිං බවේදි ඉතිිං සලදො පිංති දොනවො බෙෝ බෙෝ ගොලො. සමෙර බව්ලොවට සතියම 
පිංති යන ළමයිනුත් ඉන්දනවො. එබෙේම නම් පිංති යන්දන එපො. උසසේ බපළට තිබයන්දබන්ද 
ෙර විෂයන්ද තුනයි බන්දෙේ. අඩුම ගොබන්ද දවසේ තුනක් පිංති ගිහින්ද ඉතුරු දවසේ ෙතර 
තියොගන්දන පොඩම්  ර ගන්දන. රැල්ලට පිංති ගියොට වැඩක් නෑ බන්දෙේ යන වැබඩ් ෙරියට 

 ර ගත්බත් නැත්තම් බන්දද? 

සොමොනය ඉිංග්රිසි වලට පිංති ගියත් ඔයොට දවසේ තුනක් ඉතුරුයි පොඩම්  රන්දන. 
බ ොබෙොම ෙරි පිංති ගිය බව්බල් ඉදන්ද යොළුබවෝ එක්  ඕපුප කියවො කියවො ඉන්දබන්ද 
නැතුව බෙොඳින්ද ඇහුම් න්ද බදන්දන බලන්දන. බමො ද බම් දවසේ වල කියලො බදන බේවල් 
බගොඩක් වැදගත් විභොගයට .ඔයො කියවො කියවො ඉේදි වැදගත්  රුණු මඟ ෙැබරන්දන 

පුළුවන්ද .එබෙම වුබනොත් ඉතිිං බලොකු අපරොදයක් බන්දද?. 



සද කියලො බදන බ ොට ඔයොට මත  හිටින විදියට බපොඩි බපොඩි චිත්ර මවො බගන ඔළුවට 
දො ගන්දන. එබෙේම  රොම විභොගබේදි ඒ  රුණු මතක් බවන්දබන්ද ඔයො බනොහිතපු විදියට. 
බ ොබෙොමද කියනවො නම් ඔයොට හිබතයි ඒ  මැජික් බබලන්ද උන බදයක් ද කියලත්. 

?අනි  තමයි පිංති ඉවර වුනොම යොළුබවෝ එක්  රසේතියොුබව් යන්දනයි, ගැෙැණු ළමයි 
බෂොපිං යන්දනයි තියො ගත්බතොත් ඉතිිං ඒ  ොබලත් අපරොදයක් බවනවො. ඒ නිසො බම් දවසේ 
වල බපොඩ්ඩක් ඉක්මනටම බගදර යන්දන බලන්දන බ ොබෙොම ෙරි පිංති යන එ ත් 
සැලසුම ට  බරොත් ඉතිිං බගොඩම තමයි. 

03. පාඩම් කරන එක පුරුේදක් කර ගන්න. 

Image: entrepreneur.com 

ලබන මොබසේ විභොගය කියලො බම් මොබසේ ඉඳන්ද ෙරි ෙරියට පොඩම්  රනවට වඩො බෙොඳ 
නැේද මොස පෙ ෙයක් තියලො දිනපතොම පොඩම් වැඩ  බරොත්. ඒ කියන්දබන්ද ඔයො 
දදනි ව  රන වැඩ බ ොටසට පොඩම්  රන එ ත් ඇතුළත්  ර ගන්දන. ෙරියට බව්ල් 

තුන බව්ලොවට  නවො වබේම අනිවොයද බදයක්  ර ගන්දන. ?. 
එබෙම  රොම විභොගය ලිං බවේදි හිතට දැබනන සැනසිම වචනබයන්ද විසේතර  රන්දන 
බැරි තරම්. ඒ සතුට විදින්දන නම් අද ඉදන්දම දදනි ව පොඩම්  රන එ  පුරුේදක්  ර 

ගන්දන.  

04. පාඩම් කරන්න නිදහස,්සාමකාමී වටපිටාවක් 

තිදයන තැනක් දතෝරා ගන්න. 



Image: zmescience.com 

පොඩම්  රන්දන නම් ඉතිිං නිදෙසේ සොම ොමී පරිසරයක් බතෝරො ගන්දන ඒ  වඩොත්ම 
බෙොඳයි. බෙේතුව විෂය  රුණු පොඩම්  රේදි අවධොනය තිබයන්දබන්ද ඕන විෂය  රුණු 
වලට පමණයි. 
බ ෝෂො ොරී පරිසරය  නම් නිතර නිතර ශේද ඇබෙන නිසො අවධොනය අනිවොයදබයන්දම 

බිබදනවො. රූපවොහිනියක්,ගුවන්ද විුලියක් තිබයන තැන  පොඩම්  රනවො කියන්දබන්ද 

ඉතිිං  රන්දන පුළුවන්ද වැඩක් බනබමයි  රන්දන බැරි වැඩක්ම තමයි.  
අනිත් ඒ  තමයි බමොබයිල් එ  ඔන්ද එබක් තිබයේදි නම් පොඩම්  රන්දන ටි ක් 
බනබමයි බගොඩක්ම අමොරුයි. 

විනොඩිබයන්ද විනොඩියට බ ෝල්,මැබසේජ් එනවො. බ ේසේබුක් එබක් බනොටිෆිබක්ෂන්ද එනවො. 

අන්දතිබම්දි ඉතිිං බුක් එ  බම්බසේ බ ේසේබුක් එ  අබත් තමයි. ? ? 

අපළිබවළ  ොමරයක් කියන්දබන්ද හිතට ෙරි වදයක්,බනොසන්දසුන්ද බවක් ඇති  රන 
බදයක් කියලයි මිං නම් හිතන්දබන්ද. ඕ  බපොඩ්ඩක් ලසේසනට අසේ රලො බඩු මුට්ටටු නියම 
තැන්ද වල තියලො ලසේසනට ෙදො ගත්බතොත් හිතට දැබනන්දබන්ද ඉතිිං පුුම සැෙැල්ලුවක්. 
ඒ සැෙැල්ලුව පොඩම් වැඩ වලට බගොඩක් ම බලපොනවො මබේ අදෙස අනුව නම්. 

05. පසුගිය විභාග ප්රශ්න වලට පිිතුරරු ියයමු. 
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පොඩම්  රලො විතරක් මදි ,පොඩම්  රපු බේ බපොඩ්ඩක් පරික්ෂො කිරිමකුත්  රන්දන ඕන 

ඉතිිං. බමො ද බෙොරට පොඩම්  රොද කියලො බලන්දනත් ඕන බන්දෙේ.  ? ? 

ඒ ට බෙොඳම බේ තමයි පසුගිය විභොග ප්රශේන පත්ර වලට පළිතුරු ලිවිම. පහුගිය වසර පෙ 

ෙය  බේපද අරබගන, ඒ අදොළ  ොලයට අනුව ප්රශේන වලට පළිතුරු සැපයිම වඩොත් 
සොර්ද  ක්රමයක් විභොගයට බෙොඳින්ද මුහුණ දීබම්දී. තමන්ද තමන්දටම අවිං  වී පළිතුරු 
පරික්ෂො  ර බලන්දනත් පුළුවන්ද. එබක්දී බවන්දබන්ද තමොබේ මට්ටටම තමොටම ෙඳුනො 
ගන්දන පුළුවන්ද බවන එ . 
 ොල  ළමනො රණය  රන්දනත් බෙොඳින්ද පුහුණු බවන්දන පුළුවන්ද බම් තුළින්ද. තුන්ද 
ෙතර පොරක්  රොම ඔයො බෙොඳ පුහුණුවක් ලබලො ඉන්දබන්ද විභොගයට මුහුණ බදන්දන. ඒ 
ෙැගිම තමුන්දටම දැබනන  ම් බම් විදියට නැවත නැවත අභයොසබයහි බයබදන්දන. 

06. පාඩම් කරලා මහන්ිත් ඇති දන්හ් දපාඩි 

විදේකයකුත් ගමුද ? 
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ඒ  දිගට පොඩම්  රන ඒ  නම් ඒ තරම් සොර්ද  නෑ. මනසට බපොඩි විබව් යකුත් 
බදන්දන ඕන. එතබ ොටයි පොඩම්  රන බේ බ ෝන්දිට්ට දැම්මො වබේ බෙොඳට මත  

හිටින්දබන්ද. ඉතිිං අප දැන්ද බපොඩ්ඩක් විබව්  ගමු? ? 

ඔයො ලසේසන , හිතට නිදෙසක් දැබනන සින්දු ටි ක් ඩවුන්දබලෝඩ්  රලො අෙන්දන පුරුු 

බවන්දන ,පොඩම්  රලො මෙන්දසි වුනොම. බපොඩ්ඩක් එළියට ගිහින්ද වට පබට්ට ඇවිදලො 

එන්දන. බගදර අයත් එක්  බපොඩි චැට්ට එ ක් දොන්දන. ගිටොද එ ක්, ඕගන්ද එ ක් 
තිබයනවො නම් බපොඩි සිිංු  ෑල්ලක් කිය කියො ේබල්  රලො බලන්දන. ඔයොබේ මනසට 
බලොකු සැෙැල්ලුවක් දැබනයි. 
බම් බේවල් ෙරියටම  රලො උනන්දුබවන්ද පොඩම් වැඩ  බරොත් ඉතිිං අනොගතබේ දි 

ලැබබන ප්රතිලොභ,  ොපු  ටු වලට වඩො සැපයි කියලොනම් අනිවොයදබයන්ද ම හිබතනවො 
ෙැබමෝටම. 
 


