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VFCS අදියර  

පෂමු අදියර: දෘ්ටිය භාවිතා කර කරනු බන  ක්රියාකාරක  ලදී ,  දෘය ශැකියාලන්  

පශසුවලන් වශ වාර්ථකල භාවිතා කරයි. 

ඳෂමු අදියරේ සිටින ර ොරශොමයක් ෂමුන් වදශා  නුහුරු/ජනාකීේණ ඳරිවරලදී වශ නල 

ක්රියාරාරර ව ලදී  දෘය ශකියයාලන් ාාිතයය අභිරයෝගාත්මර ිතය ශකිය ලන නමුත් ඔවුන්ට 

උඳරාර වශ අනුලේයන නිරන්යරරයන් අලය රනොර.    

වදලන අදියර: දෘය ශැකියාලන් වාර්ථකල භාවිතා කරන නමුත්, එම ක්රියාලන්  මර භ 

කිරීමට තමා විසින් වාදාගත් උපායමාර්ග අලය වේ.  

රදලන අදියරේ ෂමුන් දෘ්ටිය ාාිතයා රර රරනු  න  ක්රියාරාරර ව ලදී, එම ක්රියාලන්  

ආර වා ියරීමට යමා ිතසින් වාදාගත් උඳායමාේග නිරන්යරරයන්  අලය ර.  ඇයක විතට 

ඔවුන් දෘ්ටිය ාාිතයා රර රරනු  න  ක්රියාරාරර ව මගශරී නකයරශොත් එම ක්රියා 

ර.ගරයන් සිදු රරයි; එනමුත් එය ඔවුන්රේ දදනිර ක්රියා යනිරයන් රර ගකමටමට ියසිම 

 ාධාලක් රනොලන අයර ඇයක ව ිතට එය සුළු  ාධාලක් ිතය ශකියය   

 

 

 

රදලන වශ රයලන අදියරයන් අයර රලනව්ර ව  

 
 
අදියර II වශ III අයර ඇති රලනව ලන්රන් එදිරනදා රටයුතුලදී දෘ්ටිය අඛණ්ඩල ාාිතයා ියරීම 

වශා ඳරිවරය අනුලේයනයක් අලය වීමයි. රදලන අදියරේ ෂමුන් යමා ිතසින් වාදාගත් (එන ව 

ව්ලයං ආර වාර) උඳාය මාේග අනුගමනය රරන අයර ර ොරශෝ දෘ්ටිය ශා ව ව න්ධ ක්රියාරාරර ව 

ලදී දෘ්ටිය ක්රියාරාරීල ාාිතයා ියරීමට රෂමනාරරණය රරයි. III ලන අදියරේ ෂමයින්ට දෘ්ටිය 

ආශ්රිය ක්රියාරාරර ව සිදු ියරීම වශා ඳරිවරය අනුලේයනය වීම වශ / රශෝ ඔවුන් වශා ලන 

ක්රියාරාරර ව රලනව් ියරීම අලය ර.. ඔවුන්ට වාමානයරයන් ඉශෂ ප්රතිිතරු්ධ ඳසුබි ව (උදා: 

රෙව් පුලරු රටා; රළු වශ සුදු, රශ වශ නිල්, රතු වශ සුදු රටා), දෘය ඉක්රරේ ප්රව්ය ප්රමාණය 

වශ රලනව, දෘය වමූශය අඩු ියරීම, දෘය ඉක්රරේ දුර ප්රමාණය වශ / රශෝ ියයවීර ව ර වව, වශ 

/ රශෝ ිතාන ඳ්ධති වශ රලනත් දෘය යාක්ෂණිර උඳාංග අලය ර.. 

ඳෂමු වශ රදලන අදියරයන් අයර රලනව්ර ව  

 
දෘ්ටිය ාාිතයා රර රරනු  න  ක්රියාරාරර ව ලදී, දෘය ශකියයාලන් නිරන්යරරයන් වශ 

ව්ලාධීනල ාාිතයා රරමින්  එම ක්රියාලන්  ආර වා ියරීමට යමා ිතසින් වාදාගත් උඳායමාේග රයොදා 

ගකමටම,ඳෂමු වශ රදලන අදියරයන් රේ රලනව්ර වය ඳෂමු අදියරේ ෂමුන් අලුත් උඳරරණ, අලුත් 

මුහුණු  රශෝ නුහුරු ඳරිවරලදී දෘය ශකියයාලන් ාාිතයරේ දී ය ව ප්රමාදයක් දක්ලයි. රදලන අදියරේ 

ෂමුන් ඳෂමුලන අදියරේ ෂමුන් රමන් එර රව ක්රියාරාරර ව සිදු රරයි, නමුත් ඔවුන් 

වාමානයරයන් යමා ිතසින් වාදාගත් උඳායමාේග රයොදා ගමටමින් දෘය ඉක්රය  ා ගකමටමට  හිව 

ෙනය (උදා: භ්රමණය) ලකනි රශෝ අක්ෂි ෙනයන් ලකඩි දියුණු ියරීම වශා හිව පිහිටීම අනුලේයනය 

ියරීම ලකනි ව්ලයං ක්රරමෝඳායන් රයොදා ගමට. ගුණාත්මර; රඳයක් ඉයා වංකීේණ න ව ලඩාත් රශොඳින් 

ගර.ණය ියරීම වශා ඇව් රයොමු ියරීම රශෝ ඇඟිල් දිගු ියරීම (ර ොරශෝ ිතව්යර, ිතිතධ 

අරේක්ාලන් වශ ප්රමාණයන්, අවාමානය ආරෝරරරණ යත්ලයන්, ිතිතධ ලව්තු දිානතිය රශෝ 

ලව්තු අතිච්ඡාදනය); ලඩා රශො දෘය ඉක්රයක් නාභිගය ියරීම වශා  රශෝ ව්ථාලර ියරීම වශා 

දෘය ඉක්රරේ රශෝ ලව්තුරලහි දුර රලනව් ියරීම; ක්රියාරාරර ව ඳශසු ියරීම වශා දෘය ඉක්ර 

(උදාශරණයක් රව රවල් ව  ඩු රශෝ ඳාවල් උඳරරණ) දෘය ක්රේත්රරේ නි්චිය ප්රර්යරට 

ව්ථානගය ියරීම ආදිය සිදුර ශකර. 
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වතලන අදියර : දෘය ශැකියාලන් වාර්ථකල  භාවිතා කරන නමුත්, වමශර දෑ සිදුකිරීමට ය  

අනුලර්තනයන්   අලය වේ. 

රමම අදියරේ ෂමුන් දෘය ශකියයාලන් රයොදාරගන සිදුරරන ර ොරශොමයක්  දදනිර 

ක්රියාරාරර ව  වදශා  ,  යමා ිතසින් වාදාගත් උඳායමාේග ලට අමයරල ය ව අනුලේයනයන් 

ද අලය ර.   ඇවට රඳරනන ඳරිවරය රලනව් ියරීම , දෘය ශකියයාලන්  ලකඩි දියුණු ියරීම 

වශා උඳරරණ වශ/රශෝ යාක්ණිර රමල ව ාාිතයා ියරීම ලකනි දෑ අනුලේයනයන් වදශා 

නිදසුන්ය  

ශතරවලනි අදියර : වශොදින් අනුලර්තනය වූ පරිවරයක දෘය ශැකියාලන්  භාවිතා කරන 

නමුත්, දෘ්ටිය  ශා ව බන්ධ ක්රියාකාරක ලදී , එම ක්රියාවලන්  වකොටවක් පමණක් සිදු 

කරයි. 

රමම මට්ටර ව ෂමුන් වදශා අනුලේයනයන් වකඳයු ිතට, ඉයා රශොදින් රඳමටම ශා ව ව න්ධ ක්රියාරාරර ව සිදු  රෂ ශකිය නමුත් ,ඔවුන් යම දෘ්ටිය ාාිතයා 

රරන්රන් එම ක්රියාරාරරර වන් රරොටවරට ඳමණි, එම  ක්රියාරාරරම නිම ියරීම වදශා 

ඔවුන් ර ොරශෝ ිතට රලනත් වංර.දී අලයලයන්රේ වශය  ාගමට  

 

පව්වලනි අදියර : ඉතා අනුලර්තනය වූ පරිවරයක වුලද දෘය ශැකියාලන් භාවිතා වනොකරයි. 

රමම අදියරේ ෂමුන් වදශා දෘය ශකියයාලන් රයොදාරගන සිදුරරන දදනිර ක්රියාරාරර ව  

රලනුරලන් වකියය යුතු අනුලේයනයන්රගන් වශය  ාදුන්නද,ඔවුන්ට එම  ක්රියාරාරර ව 

සිදු ියරීම ඉයා අසීරු ර.  ඔවුන් ව වපූේණරයන්ම රලනත් වංර.දී අලයලයන්රේ වශය 

 ාගමට  (ශ්රලණය, ව්ඳේය යනාදිය) 

 ශයරරලනි වශ ඳව්රලනි අදියරයන් අයර රලනව්ර ව  

 
අදියර IV වශ V අයර ඇති රලනව න ව අනුලේයනයන්රගන් දකඩි රව වශාය දක්ලන්රන් න ව 

දෘ්ටිය ශා ව ව න්ධ ක්රියාරාරර වල රරොටවක් ියරීමට දරුලාට ඇති ශකියයාලයි. IV ලන 

අදියරේ ෂමුන් වමශර ිතට ඉශෂ අනුලේයනයක් ව ඳරිවරයක් වශ රලනත් වංර.දර ක්රම 

(ශ්රලණය, ව්ඳේය ආදිය) මඟින් වශාය දක්ලන්රන් න ව දෘය ශකියයාල ාාිතයා රරයි. ඳව්ලන 

මට්ටර ව ෂමුන් වාමානයරයන් දෘ්ටිය ශා ව ව න්ධ ක්රියාරාරර ව සිදු රනොරරන අයර ඔවුන්ට 

වකමිතටම අලය ලන්රන් රලනත් වන්ර.දී අලයලයන්රේ වශයයී. 

රයලන වශ ශයරරලනි අදියරයන් අයර රලනව්ර ව  
 
 
අදියර III වශ IV අයර ඇති රලනව න ව, III අදියරේ ෂමුන් දෘය ක්රියාරාරිත්ලය ව්ථාලර 

ආරාරයියන් ාාිතයා රරන අයර ක්රියාරාරර ව සිදු ියරීම වශා වාමානයරයන් රලනත් වංර.දර 

ක්රම අලය රනොර.. ශයරලන අදියරේ ෂමුන්, දකනටමත් III ලන අදියර වශා ිතව්යර රර ඇති 

අනුලේයනයන්ට අමයරල, රඳමටම ඳශසු ියරීම වශා ආරෝරරරණ යත්ලයන් රලනව් 

ියරීරමන් වාමානයරයන් ිතා ලාසියක්  ා ගමට, උදාශරණයක් රව අේධ අඳුරු යත්ලයන් 

තුෂ ඉක්රගය ලව්තු ආරෝරමත් ියරීම. ඔවුන්රේ දෘ්ටිය සීමා වශ අව්ථාලර ලන අයර 

ඔවුන්ට රෂ ශකක්රක් දෘ්ටිය ශා ව ව න්ධ ක්රියාරාරර ව ලලින් රරොටවක් ඳමණි. නිදසුනක් 

රව, ඔවුන් අඛණ්ඩ රනොලන අක්ෂි  ව ව න්ධයා රඳන්ලයි, අතියින්ම අනුලේයනය ව 

අලව්ථාලන්හිදී රලනත් වංර.දර ක්රම ාාිතයා රරමින් මුහුණු රශෝ ලව්තූන් ශඳුනා ගමට. රලනත් 

වංර.දර ක්රම ඒරා ්ධ ියරීමියන් රයොරල දෘය අධීක්ණය ඉයා අඳශසු ර.. 



 

බ ොබ ෝ දෘෂ්ටිය  ආශ්රිත ක්රියොකොරකම් 
වලදී දරුවො දෘෂ්ටි   ැකියොව  භොවිතො 

කරයිද? 

 
බ ොබ ෝ දෘෂ්ටිය  ො සම් න්ධ 

ක්රියොකොරකම් වලදී දෘශ්ය  ැකියොව  
භොවිතො කිරීමට දරුවොට අනුවර්තනයන් 

අවශ්යද? 

දෘශ්ය සම් න්ධ ක්රියොකොරකම් වලදී  
දරුවොට  අනුවර්තනයන්බෙන් දැඩි බලස 

ස ොය ලැබ න්බන් නම්,  දෘශ්ය  ැකියොව   
අවම වශ්බයන් බකොටසක්  භොවිතො 

කරයිද? 

 

දෘෂ්ටිය  ො සම් න්ධ බ ොබ ෝ 
ක්රියොකොරකම් වලදී දෘශ්ය  ැකියොව 
සොර්ථකව භොවිතො කිරීම සඳ ො දරුවො 
විසින්  සකසො ෙත්   ක්රබමෝපොයන් 

අවශ්යද? 

III මට්ටම 

දෘශ්ය  ැකියොව  භොවිතො කරන නමුත් 
සම ර අනුවර්තන අවශ්ය බේ (පොරිසරික 

බවනසට කිරීම්, අනුවර්තන උපකරණ ස  
තොක්ෂ්ණික උපොාංෙ) 

I මට්ටම 

දෘශ්ය  ැකියොව ප සුබවන්  ස  

සොර්ථකව භොවිතො කරයි, අලුත්   ො නුහුරු 

පරිසරයන් ස  / බ ෝ ක්රියොකොරකම් වලදී 

දෘෂ්ය  භොවිතො කිරීබම්දී බ ොබ ෝ විට 

අභිබයෝෙොත්මක විය  ැකිය 

II මට්ටම 

දෘශ්ය  ැකියොව සොර්ථකව  භොවිතො කරන 

නමුත් හිස චලනය, ඇසට චලනය , ඇඟිලි 

තුඩු භොවිතො කිරීම, දෘශ්ය ඉලක්කබේ දුර 

බවනසට කිරීම වැනි තමන් විසින් සකසො 

ෙත්  ක්රබමෝපොයන් අවශ්ය බේ. 

IV මට්ටම 

ඉතො අනුවර්තනය වූ පරිසරයක දෘශ්ය 
 ැකියොව  භොවිතො කරන නමුත් දෘශ්ය 
සම් න්ධ ක්රියොකොරකම්වල බකොටසක් 
පමණක් සිදු කරන අතර සොමොනයබයන් 
බවනත් සාංබේදක ක්රම භොවිතො කරයි 

(ශ්රවණය, සටපර්ශ්ය ආදිය) 

V මට්ටම  
ඉතො අනුවර්තනය වූ පරිසරයක පවො 

දෘශ්ය  ැකියොව භොවිතො බනොකරයි, 

සැලකිය යුතු අනුවර්තනයකින් ස ය 

ලැබුවද, දදනික දෘෂ්ටිය  ආශ්රිත 

ක්රියොකොරකම්වල දැඩි සීමොවන් ඇත, 
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VFCS epiyfs; 

epiy I : ghu;itg; Gyid ,yFthfTk; ntw;wpfukhfTk; gad;gLj;j KbAk;.  

epiy I ,y; cs;s gps;isf;F gof;fkw;w R+oy;fspNyh, neUryhd 

R+oy;fspNyh, my;yJ Gjpa  nraw;ghLfspNyh ghu;itg;Gyid 
gad;gLj;Jtjpy; rthy;fs; fhzg;glyhk;. VdpDk; ,tu;fSf;F khw;wPl;L 
El;gq;fNsh my;yJ ,irthf;fq;fNsh njhlu;r;rpahf Njitg;glhJ.  

 

epiy II : ghu;itg; Gyid ntw;wpfukhfTk; gad;gLj;j KbAk;, vdpDk; 
Rakhd khw;wPl;L El;gq;fs; Njitg;gLfpwJ.  

epiy II ,y; cs;s gps;isf;F fl;Gy nraw;ghLfis nra;tjw;F 
njhlu;r;rpahf Ra khw;wPl;L El;gq;fs; Njitg;gLk;. ghu;itj;jpwd; Njitahd 
rpy nraw;ghLfis ,tu;fs; jtpu;g;gu; ,y;yJ tpiuthf nra;tu;. vdpDk; 
,tu;fspd; ghu;it Gy ,lu;ghlhdJ ,tu;fspd; Rakhd ehshu;e;j 
tho;f;ifia ghjpg;gjpy;iy my;yJ kpfTk; rpwpajstpNyNa ghjpf;fpd;wJ. 

 

epiy III : ghu;itg; Gyid gad;gLj;j KbAk;, vdpDk; rpy ,irthf;fq;fs; 

Njitg;gLfpwJ.  

epiy III ,y; cs;s gps;isf;F ngUk;ghyhd ehshu;e;j fl;Gy nraw;ghLfis 
nra;tjw;F njhlu;r;rpahf Ra khw;wPl;L El;gq;fspw;;F Nkyjpfkhf rpy 

,irthf;fq;fs; Njitg;gLk;. R+oy; ,irthf;fq;fs;, ,irthf;fg;gl;l 

cgfuzq;fspd; ghtid, njhopy;El;g rhjdq;fs; Nghd;wd ghu;it Gy 
Nkk;ghl;Lf;fhd ,irthf;fq;fspDs; cs;slq;Fk;. 

epiy II ,w;Fk; epiy III ,w;Fk; ,ilapyhd NtWghL 

ehshu;e;j nraw;ghLfspd; NghJ njhlu;r;rpahf ghu;itg;Gyid gad;gLj;Jtjw;F 
Vw;wtifapy; R+oiy ,irthf;fk; nra;tjw;F cjtp Njitg;gLfpd;wikNa epiy 
II ,w;Fk; epiy III ,w;Fk; ,ilapyhd NtWghlhFk;. epiy II ,y; cs;s 
gps;isfs; jd;dpr;irahfNt (mjhtJ Ra khw;wPl;L) ,irthf;f El;gq;fis 
gad;gLj;jp ngUk;ghyhd fl;Gy nra;ghLfis nra;tu;. epiy III ,y; cs;s 
gps;isfSf;F fl;Gy nraw;ghLfis nra;tjw;F R+oy; ,irthf;fq;fNsh 
nraw;ghl;by; khw;wq;fNsh Njhitg;gLk;. tof;fkhf ,tu;fSf;F kpfTk; njspthf 
NtWgpupj;jwpaf;$ba gpz;dzp Njitg;gLk; (cjhuzk; : rJuq;f ml;ilapd; t) 
ghu;itf;fhd ,yf;fpd; Jhuj;jpid rupnra;jy;, thrpg;gjw;fhf tbtikf;fg;gl;l 
Nkirfs; cUnghUg;gpj;J fhl;Lk; rhjdq;fs; kw;Wk; njhopy;El;g rhjdq;fs; 
Nghd;wd ghu;it Gy Nkk;ghl;Lf;fhd ,irthf;fq;fspDs; cs;slq;Fk;. 

epiy I ,w;Fk; epiy II ,w;Fk; ,ilapyhd NtWghL 

fl;Gy nra;ghLfis RakhfTk; njhlu;;r;rpahTk; nra;tjw;F Ra khw;wPl;L 
El;gq;fspd; NjitNa epiy I ,w;Fk; epiy II ,w;Fk; ,ilapyhd NtWghlhFk;. 

epiy I ,y; cs;s gps;isfs; rpy re;ju;g;gq;fspy; rw;W fhyjhkjkhfyhk;, 
cjhuzkhf Gjpa nghUl;fs; my;yJ guPl;r;rakw;w egu;fspd; Kfq;fis 
,dq;fhzy;, gof;;fkw;w R+oiy Muha;e;J ghu;j;jy;. epiy II ,y; cs;s 

gps;isfshy; epiy I ,y; cs;s gps;isfs; nra;Ak; rfy nraw;ghLfisAk; 

nra;aKbAk;, vdpDk; ahjhapDk; Ra khw;wPl;L El;gq;fis ntspg;gLj;Jtu;. 

cjhuzkhf,  jiy mirTfs; (jiy jpUg;Gjy;) my;yJ ,yf;fpid 
cWjpnra;tjw;fhf my;yJ fz; mirtpd; juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf jiyapd; 
epiyia khw;wpaikj;jy;;; fhl;rpfis rpwg;ghf Muha;tjw;fhf fz; rpkpl;Ljy; 

my;yJ tpuyhy; Rl;bf;fhl;Ljy;, Fwpg;ghf rpf;fyhd fhl;rpfspw;F (mjpfsthd 

tplaq;fs;, NtWgl;l Nfhzq;fs; kw;Wk; msTfs;, tof;fj;Jf;F khwhd ntspr;r 

epiyikfs,; nghUl;fspd; NtWghl;l epiyfs; my;yJ nghUl;fspd; Nkw;nghUe;jy;); 
,yf;Ffis my;yJ nghUl;fis cz;zpg;ghf ghu;f;f my;yJ epiyg;gLj;j 
J}uj;ij khw;wpaikj;jy;;  nraw;ghl;bid nra;tjw;F VJthf ,yf;Ffis 
(cjhuzkhf tpisahl;L nghUs; my;yJ ghlrhiy cgfuzq;fs;) ghu;it 
Gyj;jpd;; Fwpg;gpl;l gFjpapy; itj;jy;. 
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epiy IV : kpfTk; ,irthf;fg;gl;l R+oypy; ghu;itg; Gyid gad;gLj;j 

KbAk;, vdpDk; fl;Gy nraw;ghLfspd; NghJ gFjpastpNyNa ghu;itg; 

Gyid gad;gLj;Jfpwhu;.  

epiy IV ,y; cs;s gps;isf;F ,irthf;fq;fspd; Clhf NjitahdsT 

JizGupAk; NghJ ghu;itg; Gyid gad;gLj;Jfpdwhu;. Vt;thwhapDk; ,tu;fs; 

ghu;itg; Gyid njhlu;r;rpahf gad;gLj;Jtjpy;iy. fl;Gy nra;ghLfspYk; 

gFjpastpNyNa <LgLtu;. mj;Jld; ghu;itg; Gyid Muk;gpg;gjw;F kw;Wk; 

njhlu;r;rpahf NgZtjw;F Vida Gyd;fis (Nfl;ly;, njhLif Nghd;w) mbf;fb gad;gLj;Jfpd;whu;.  

 

 

 

 

epiy V : kpfTk; ,irthf;fg;gl;l R+oypYk; ghu;itg; Gyid gad;gLj;j 
Kbatpy;iy.  

epiy V ,y; cs;s gps;isf;F NjitahdsT ,irthf;fq;fis toq;fp 
JizGupe;jhYk; ehshu;e;j fl;Gy nraw;ghLfs; nra;tjpy; kpfTk; rpukk; 
fhzg;gLfpd;wJ. ngUk;ghYk; mr;nraw;ghLfspw;F Vida Gyd;fisNa 

(Nfl;ly;, njhLif Nghd;w) gad;gLj;Jfpd;whu;. 

epiy III ,w;Fk; epiy IV ,w;Fk; ,ilapyhd NtWghL 

epiy III ,w;Fk; epiy IV ,w;Fk; ,ilapyhd NtWghL ahnjdpy; epiy III ,y; 
cs;s gps;isfs; ghu;itg; Gyid njhlu;r;rpahf  gad;gLj;Jtu; mj;Jld; 
mtu;fSf;F nraw;ghLfis nra;tjw;F Vida Gyd;thq;fpfs; Njitg;glkhl;lhJ. 
epiy IV ,y; cs;s gps;is, nghJthf epiy III ,y; cs;s gps;isfSf;F 
Fwpg;gpl;l ,irthf;fq;fSf;F Nkyjpfkhf ntspr;rj;jpid khw;wpaikg;gjd; 
Clhf ghu;itg;Gydpw;fhd mD$yq;fis mjpfsthd ngWtu;. cjhuzkhf 
kg;Gke;jhu ntspr;r R+oypy; ghu;f;fNtz;ba nghUis gpufhrpf;fr;nra;jy;. ,tu;fs; 
ghu;itg; Gyid tiuaiwAlDk; epiyaw;w tpjj;jpYk; gad;gLj;JtJld; fl;Gy 
nra;ghLfspYk; gFjpastpNyNa <LgLtu;. cjhuzkhf njhlur;rpahf 
kw;iwatupd; fz;id ghu;f;fkhl;lhu;, kpfTk; ,irthf;fg;gl;l R+o;epiyapNyNa 
kl;Lk;jhd; ghu;itia epiyg;gLj;jy;;, Kfq;fisAk; nghUl;fisAk; 
,dq;fhz;gjw;F Vida Gyd;thq;fpfisAk; gad;gLj;jy;. Vida 
Gyd;thq;fpfspd; xUq;fpizg;G ,y;yhky; ghu;itg;Gy nraw;ghLfis 
Nkw;nfhs;tJ kpfTk;  rpukkhf ,Uf;Fk;. 

epiy IV ,w;Fk; epiy V ,w;Fk; ,ilapyhd NtWghL 

,irthf;fq;fspd; Clhf kpfTk; Jiz toq;Fk; NghJ ghu;itg; Gyid 
gad;gLj;jp fl;Gy nraw;ghLfis gFjpastpyhtJ nra;Ak; jpwNd epiy IV 
,w;Fk; epiy V ,w;Fk; ,ilapyhd NtWghlhFk;. epiy IV ,y; cs;s 
gps;isf;F mjpfsthd ,irthf;fg;gl;l R+oy; kw;Wk; Vida Gyd;thq;fpfspyhy 
(Nfl;ly;, njhLif Nghd;w); JizGupAk; NghJ rpyNtisfspy; ghu;itg; Gyid 
gad;gLj;Jfpdwhu;. epiy V ,y; cs;s gps;is fl;Gy nraw;ghLfis 
nra;tjpy;iy mj;Jld; mtu;fs; vg;nghOJk; Vida Gyd;fisNa gad;gLj;Jthu;. 



 

 
cq;fs; gps;is ngUk;ghyhd 

fl;Gy nraw;ghLfis nra;tjw;F 
ghu;itg; Gyid 

gad;gLj;Jfpd;whuh? 

 
cq;fs; gps;isf;F ngUk;ghyhd 

fl;Gy nraw;ghLfis 
nra;tjw;F ,irthf;fq;fs; 

Njitg;gLfpd;wjh? 

,irthf;fq;fspd; Clhf 
kpfTk; Jiznra;Ak; NghJ 
cq;fs; gps;isahy; fl;Gy 

nraw;ghLfis 
gFjpasthNtDk; nra;tjw;F 

ghu;itg; Gyid 
gad;gLj;Jfpd;whuh? 

cq;fs; gps;isf;F ngUk;ghyhd 
fl;Gy nraw;ghLfis ntw;wpfukhf 
nra;tjw;F Ra khw;wPl;L El;gq;fs; 

Njitg;gLfpd;wjh? 

 

epiy III  
ghu;itg; Gyid gad;gLj;j KbAk;, 

vdpDk; rpy ,irthf;fq;fs; 
Njitg;gLfpwJ. 

(R+oy; ,irthf;fq;fs;, ,irthf;fg;gl;
l cgfuzq;fs;, njhopy;El;g 

rhjdq;fs;) 

epiy I 
ghu;itg; Gyid ,yFthfTk; 

ntw;wpfukhfTk; gad;gLj;j KbAk;. 

Gjpa, gof;fkw;w R+oy;fspNyh 

my;yJ Gjpa, gof;fkw;w 
nraw;ghLfspNyh ghu;itg;Gyid 

gad;gLj;Jtjpy; rthy;fs; 
fhzg;gLk;. 

epiy II 
ghu;itg; Gyid ntw;wpfukhfTk; 

gad;gLj;j KbAk;, vdpDk; Rakhd 
khw;wPl;L El;gq;fs; Njitg;gLfpwJ. 

cjhuzkhf,  jiyia mirTfs;, fz; 
rpkpl;Ljy;, tpuyhy; 

Rl;bf;fhl;Ljy;, ,yf;Ffis ghu;g;gjw;F 
VJthd tpjj;jpy; J}uj;ij khw;Wjy;. 

epiy IV 
kpfTk; ,irthf;fg;gl;l R+oypy; ghu;itg; Gyid 

gad;gLj;j KbAk;, vdpDk; fl;Gy nraw;ghLfspd; 
NghJ gFjpastpNyNa ghu;itg; Gyid 

gad;gLj;Jfpwhu;. mj;Jld; mr;nraw;ghLfspd; NghJ 

Vida Gyd;fisAk; (Nfl;ly;, njhLif Nghd;w) 
gad;gLj;Jfpd;whu;. 

 

epiy V  
kpfTk; ,irthf;fg;gl;l R+oypYk; 

ghu;itg; Gyid gad;gLj;j 
Kbatpy;iy. 

NjitahdsT ,irthf;fq;fis 
toq;fp JizGupe;jhYk; ehshu;e;j 
fl;Gy nraw;ghLfs; nra;tjpy; 
kpfTk; rpukk; fhzg;gLfpd;wJ. 
ngUk;ghYk; mr;nraw;ghLfspw;F 
Vida Gyd;fisNa (Nfl;ly;, 

njhLif Nghd;w) 
gad;gLj;Jfpd;whu;.modalities 

Mk; 
,y;iy 

VFCS epiyfis ,dq;fhZk; Kiw 

Mk; 

Mk; 

Mk; 
,y;iy 

,y;iy 

,y;iy 


