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1. ශෆඳින්වීම 
1.1 බ්රිතානය යජඹ තභ ඹටත්ිතජිතර ෘෂිාර්මි ටයුතු දියුණු 
කිරීභ වා ත යුතු ක්රිඹාභාර් ළිබඳඵ ාර්තාේ ඳඹන වර 
ද්දා එේ එේ යටරට එේ එේ නිවඹෝජිතඹකු ඵැගි්ද ඹැවීඹ. ඒ 

අනු ඉ්දදිඹාට ඹන රද්වද් වර් ලං ඇල්බට් ලං  ශොලළර්ඩ් ඹ. ඔහු 
ඉ්දදිඹාවේ ංචායඹ ය ෘෂිාර්මි ටයුතු සිදු න ආායඹ 
ළිබඳඵ අධයඹනඹ ය ඒ ඇසුරි්ද ් යනු රැබ ාර්තා 
බ්රිතානයඹට ඹැවීඹ. එභ ාර්තාවේ එේ තැන වභවේ ව්ද ිතඹ. 

“අපි ලං එාගන්තය ලං ඇතුළු ලං යු රෝප ේ ලං වරය ලං  ගොවිතෆයට ලං ලඩළ ලං
 ගොවිතෆයක් ලං  ම් ලං ර ට් ලං ඇත. ලං එය ලං වම්පූර්ණ ලං ල යන්ම ලං
වහලළභළවිවත්ලය ලං පදයම් ලං වර ගය ලං වරනු ලං බය ලං  ගොවිතෆයකි. ලං ඒ ලං
වඳශළ ලංබළහිර ලං යදවුම් ලං යොදළ ලංගන් න් ලංඉතළ ලංඅඩු ලනි. ලංඑය ලංවම්පූර්ණ ලං
තිරවළර ලං ක්රම  දයක් ලං බෆවින් ලං ඒ ලං වඳශළ ලං අ   ලං මෆිහශත්වීම ලං ඉතළ ලං

අඩු ලන් ලං  යදවීම ලං ඉතළ ලං ලෆදගත්ය.“ ලං තද  ඳාරනඹ වා 
ෘෂිාර්භා්දතඹ අතය ඇති ඵතාඹත්, ඉ්දදිඹානු ව ිතඹ්ද 
තභ ා ටයුතු වා අ්දතරීේ ඵරඹේ වවත් වදිතඹ්ද වා 
ඵැඳුණු ඵරඹේ ප්රවඹෝජනඹට ්දනා ආායඹත් ඔහුව  ාර්තාවේ 
ැඩිදුයටත් ව්ද ිතඹ. 

 

ඉවත කී ඉ්දදිඹානු ා ක්රභඹ ළිබඳඵ ඔ්ට්රිඹ්ද ජාති ර ඩෝල්සහ ලං

 ජෝව  ලං  ොරන්වහ ලං වහටයියර් ලංනම් දාර්ලනිවඹේ ද ලං (1861-1925) 

උන්දදුව්ද ඳසු ිතඹ. ඔහු ව  දර්ලනඹ Anthroposophy නම් 

ිතඹ. (Anthro - මිනිා + Sophy - දැනුභ) මිනිා ළිබඳඵ දැනුභ 
එහි සිංවර අර්ථඹයි. ඔහුව  දර්ලනඹට ඳසුබිම් වවේ වවේතු ධර්භ 
ාදඹ වා ගුප්ත ඵරවේඹ්දඹ. ඔහු වඵෞද්ධ වා හි්දදු වේද 
ග්ර්දථඹ්ද ඳරිීලරනඹ ශ වවනකි. එවභ්දභ ජදය ිතදයා වා 
භාජ ිතදයා ළිබඳඵ වර දැනුභේ ඇත්වතකි. වවවතභ වද් 
ධර්භඹ ළිබඳඵ යුවයෝඳවේ වද්ලන ඳැැත්ව වවනකි. එර 
යුවයෝඳවේ ා්ද ම්ඵ්දධවඹ්ද භතු ව ැටළු ළිබඳඵ ඔහුව  
වද්ලනරට වබාගි ව වඵ වවෝ වදනා ඔහුව්ද ිතභසව. ඒ 
වවයි්ද ඔහු එභ ා ැටළු ළිබඳඵ අධයඹනඹ ය්දනට වඳශුණණු 
අතය ඒ වා ඉවත කී ඉ්දදිඹානු ා ක්රභඹ ළිබඳඵද අධාණඹ 
වඹ මු ය්දනට ිතඹ. ඒ ඇසුරි්ද ඔහු 1924 දී යුවයෝඳඹට න ා 

ක්රභඹේ වඳු්දා දු්දව්දඹ. එභ න ා ක්රභඹ Bio Dynamic 
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Farming නම් ිතඹ. එඹ සිංවර බාාව්ද ලං ජජලගතිව ලං ලගළල ලං

වවත් ජජලගතිව ලංවෘෂිවර්මළන්තය ලංවර ලංවැඳි්දවේ.  
 
ජජති ා ම්ඵ්දධවඹ්ද වැදෑරීවම්දී ඒ ළිබඳඵ යචනා ව 
වඳ ත්ඳත්, ඟයා, ලිළිව්න, අධයඹනඹන ාර්තා ආදිඹ 
වඵවවිත්ද ප්රවඹෝජනත් වේ. එවවත් ඒා සිංවවර්ද ලිඹවුණු 
අ්ථා වඵවවිත්ද අඩුඹ. එවේ සිංවවර්ද ලිඹවුණු ෘතිඹකි 

ආචාර්ඹ ිතභරා වද්නායාඹන ව  ජජලගතිව ලං වෘෂිවර්මය. එහි ලං
ජජති ා ක්රභඹ ළිබඳඵ පුළු් ිතග්රවඹේ ඇතුශත් වේ. ඒ 

අතය ර ඩෝල්සහ ලං වහටයියර් ලං ඳැැත්ව වද්ලන ළිබඳඵ ද රුණු 
ව්ද වේ. ඔහුව  වද්ලන ව ට් අටට වඵදිඹ වැකිඹ.  
 

i. ර ඩෝල්සහ ලංවහටයියර් ලංතභ ඳශමු වද්ලනවඹ්ද ඳෘථිිතඹ වා ග්රවයි්දව  
ක්රිඹාාරිත්ඹ ආල්චර්ඹභත් ංසිද්ධිඹේ ඵ වඳ්දා දී තිවේ. 
වභභ වද්ලනඹ භඟි්ද ඳෘථිිතඹ භත ඇති ා බිම් වත වෞය ග්රව 
භණ්ඩරවේ ඵරඳෑභේ ඇති ඵ  වා එභ ඵරඳෑවම් ්බාඹ 
ඳැවැදිලි යයි.  

 

ii. එකිවනට ම්ඵ්දධ ක්රිඹාත්භ න ා ඳද්ධතිඹේ ළිබඳඵ 
ර ඩෝල්සහ ලංවහටයියර් ලංතම ලංවදන වද්ලනවේ දී වඳ්දා වදයි. එනම් 
ලා වා තු්ද ද, ඳ ව මිනිා ද එභ ජීිතවඹකුව  ිතිතධ අඹ 
වභ්ද එකිවනට ඵැඳී ඳතින ඵ කිඹයි. එයි්ද ා බිභ ඳ, 
ලා, තු්ද වා මිනිා අතය ඳත්නා අවනයෝනය ඵැඳීභ ඳැවැදිලි 
යයි. 

 

iii. ර ඩෝල්සහ ලංවහටයියර් ලංවතැනි වද්ලනවේ දී ා බිභ ළිබඳඵ ජජ 
යාඹන ිතදයාත්භ ිතග්රවඹේ යයි. එහිදී ඳැශෑටිඹේ තු සුිතවලේෂි 
ක්රිඹාාරිත්ඹේ තිවඵන ඵ වඳ්දා වදයි. 

 

iv. වතය න වද්ලනවේ දී ා වඳෝණීඹ තත්ඹ ඳත්ාවන 
ඹාභ ැන ිත්තය යයි. එහි දී ඹාව  අඟ බාිතත යමි්ද ් 
යනු රඵන වඳ වව ය ිතවලේඹේ ැන ව්ද වේ. එභ වඳ වව ය 

ිතවලේඹ අා ලං  පො ශොර නම් වේ. අං වඳ වව ය ් ය ්දනා 
ආායඹ වභභ වද්ලනවේ දී ිත්තය ය තිවේ. වතය න 
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වද්ලනවේ දී සිලිවළ ලං  පො ශොර ැන ද ිත්තය වවර්. සිලිා 
වඳ වව ය ් ය ්දනා ආායඹත් එහි ිතපුර ප්රවඹෝජනත් එහි 
ිත්තය ය ඇත.  

 

v. ර ඩෝල්සහ ලංවහටයියර් තභ ඳ ්වනි වද්ලනවේ දී වඳ්දා වද්දව්ද 
මුබඳ්ද ව්ද යන රද ඳරිදි ඳට වඳ වව ය එතු න ආායඹ 
ළිබඳඵයි. ලා ාය ජී ව ම්වඳෝ්ට් වඳ වව ය ඳට අ්රා 
ැනීභට ග්රවවරෝර ක්රිඹාාරිත්ඹ ද ඵරඳාන ඵ එහිදී ිත්තය 
ය තිවේ. 

 

vi. ා ් ඳැශ භර්දනඹ, ෘමී්දව්ද ාට සිදු න වානි 
ලි්ද ා ආයේා ය ැනීභ, ඳැශෑටිරට ැශවන වයෝ 

භර්දන ආදිඹ ැන ර ඩෝල්සහ ලංවහටයියර් ලංතභ වඹ වනි වද්ලනවේ දී 
ිත්ත්ය යයි. තද ව ම්වඳෝ්ට්ලි්ද වයෝ නිායණ ලේතිඹේ 
රැවඵන ඵ ද ඔහු වඳ්දා වදයි. 

 

vii. ා බිවම් ාර්ථත්ඹට අට ඳරිය ඳද්ධතී්දද භවවෝඳාරි න 
ඵ ර ඩෝල්සහ ලංවහටයියර් තභ වත් වනි වද්ලනවේ දී වඳ්දා වදයි. 
ිතිතධ ඳැශෑටි, තු්ද, ෘමී්ද, කුරු්ර්ද ආදී්දව  චර්ඹා්ද ද 
ාවේ ඹම් ඹම් තත්ඹ්ද නිරිේණඹ කිරීවම් දී ප්රවඹෝජනත් වේ. 
එවභ්දභ ා බිභට ්ාබාිත ඳරිය ඳද්ධතිවේ 
අතයාලයතාඹ ද වඳ්දා දී තිවේ. 

 
viii. ා බිභ වඳෝණඹ යන ඹා ද අඳ ිතසි්ද වඳෝණඹ ශ යුතු 

ඵ ර ඩෝල්සහ ලං වහටයියර් අධායණවඹ්ද කිඹා තිවේ. ඹාට 
අලය සු, සුශඟ, හිරු එබඳඹ ඳා භැනිත්ද රඵා දිඹ  යුතුඹ. 
ඹාට නිදවවේ උරා ෑභට ැරැ්ිතඹ යුතුඹ. ිතවලේවඹ්දභ 
ඖධ ඳැශ වා ඳඳුරු ආවායඹට ැනීභට ැරැ්වීවම් ැදත්භ ද 
වවවතභ වඳ්දා වදයි 
 
1925 ලං මළර්තු ලං 30 ලං  ලනි ලං ිහය ලං ර ඩෝල්සහ ලං වහටයියර් ලං ව  අබාඹ සිදු 

ිතඹ. මිඹ ඹාභට වඳය ඔහු Experimental Circle of Anthroposophic 
Farmers and Gardeners නම් ංිතධානඹ ළිහිටුවීඹ. ජජති 
ා ක්රභඹ ළිබඳඵ ං්ඳඹ යුවයෝඳවේ යාප්ත වීභට එභ 
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ංිතධානඹ වඵවවිත්ද වවේතු ්දනට ිතඹ. වභර Biodynamic 
Agriculture Association ඹන නමි්ද වඳු්දනු රඵන 

Anthroposophical Agricultural Foundation 1928 දී බ්රිතානයවේ 

ළිහිටුන රදි. 1938 දී ඇභරිා එේත් ජනඳදවේ Biodynamic 
Farming & Gardening Association නම් ංිතධානඹ ළිහිටුනු 

රැබිණ. 1972 දී ප්රංලවේ International Federation of Organic 
Agriculture Movements යාඳායඹ ආයම්බ යන රදි. 
ජජති ෘෂිර්භා්දතඹ වරෝවේ ිතාලනඹ ්දව්ද ඒ 
ආායවඹනි. 
 
ජජති ෘෂිර්භා්දතඹ ළිබඳඵ ිතිතධ නිර්චන තිවේ. ඒ 
අතය Biodynamic Association වේ අඩිතඹ එඹ නිර්චනඹ ය 
ඇත්වත් “Biodynamics is a holistic, ecological, and ethical 
approach to farming, gardening, food and nutrition’’ ඹනුවනි. 

එහි සිංවර ඳරිර්තනඹ වභවේඹ “ජජලගතිව ලං විදයළල ලං යනු ලං
 ගොවිතෆය, ලං  ගලතු ලං ලගළල, ලං ආශළර ලං වශ ලං  පෝණය ලං වඳශළ ලං ව ලං
පරිපූර්ණ, ලංපළරිවරිව ලංවශ ලංවදළචළරළත්මව ලංප්ර  යකි.” 
 
 Biodynamic Association of Sri Lanka වේ අඩිතඹ ඊට දී ඇති 

නිර්චනවේ සිංවර ඳරිර්තනඹ වභවේඹ. “ජජලගතිව ලං
වෘෂිවර්මය ලං වළබනිව ලං  ගොවිතෆයට ලං  බ ශවින් ලං වමළයය. ලං යමුත් ලං
එයට ලං ර ඩොල්සහ ලං වහවයියර් ලං විසින් ලං එවතු ලං වරය ලං ද ලං වාවල්ප ලං
ඇතුෂත් ලං   . ලං  මහිදී ලං පළාශු ලං වළරලත් ලං බල, ලං ළව ලං ලර්ධ්යය ලං වශ ලං පශු ලං
වම්පත් ලං රැවලරණය ලං පළරිවරිව ලං ල යන් ලං අන්තර්වම්බන්ධිත ලං
වළර්යයන් ලං  ව ලං ආධ්යළත්ක ව ලං ශළ ලං අේත ත ලං දෘහඨි වෝණයන් ලං

අලධ්ළරණය ලංවරයි.”  
 

1.2 ලංජජලගතිව ලංලගළල ලංශළ ලංශ්රී ලංාවළ   ලංවළම්ප්රදළයව ලං ගොවිතෆය 

ර ඩොල්සහ ලං වහවයියර් ලං ජජති ා ඹන නමි්ද න ඳරිය 
හිතාමී ා ක්රභඹේ යුවයෝඳඹට වඳු්දා දු්දව්දඹ. එවවත් එඹ 
ඉ්දදිඹාට න ා ක්රභඹේ ඹැයි කි වන වැ. ඊට වවේතු 

ර ඩොල්සහ ලං වහටයියර් එඹ යුවයෝඳඹට වඳු්දා දීභට වඳය සිට එභ 

ා ක්රභඹ ඉ්දදිඹාවේ තිබීභයි. වර් ලංඇල්බට් ලං ශොලළර්ඩ් බ්රිතානයඹට 
ඹැව තභ ාර්තාවේ එභ ා ක්රභඹ ැන ව්ද වීවභ්ද ඒ ඵ 
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තවවුරු වේ. ඉ්දදිඹාවේ ඳැති එභ ා ක්රභඹ ැන ව්ද වවේ  

වභවේඹ. “අපි ලංඑාගන්තය ලංඇතුළු ලංයු රෝප ේ ලංවරය ලං ගොවිතෆයට ලං
ලඩළ ලං  ගොවිතෆයක් ලං  ම් ලං ර ට් ලං ඇත. ලං එය ලං වම්පූර්ණ ලං ල යන්ම ලං
වහලළභළවිවත්ලය ලං පදයම් ලං වර ගය ලං වරනු ලං බය ලං  ගොවිතෆයකි. ලං ඒ ලං
වඳශළ ලංබළහිර ලං යොදවුම් ලං යොදළ ලංගන් න් ලංඉතළ ලංඅඩු ලනි. ලංඑය ලංවම්පූර්ණ ලං
තිරවළර ලං ක්රම  දයක් ලං බෆවින් ලං ඒ ලං වඳශළ ලං අ   ලං මෆිහශත්වීම ලං ඉතළ ලං

අඩු ලන් ලං  යදවීම ලං ඉතළ ලං ලෆදගත්ය.“ එභ ා ක්රභවේ දී ඹාට 
සුිතවලේෂී තැනේ හිමි න ඵත් ඉ්දදිඹානු්ද තභ ා 
ටයුතුරදී වදිතඹ්ද වා ඵැඳුනු ඵරඹේ (අ්දතරීේ ඵරඹ) බාිතත 
යන ඵත්  ැඩිදුයටත් ව්ද ය තිබිණ. ඒ අනු එභ ා 
ක්රභඹ ඉ්දදිඹාවේ ාම්ප්රදාඹ ා ක්රභඹ ඵ ඳැවැදිලි වේ. 

 

ර ඩොල්සහ ලංවහටයියර් ලංව  ා ක්රභඹ ඉ්දදිඹාට ඳභණේ වන  ශ්රී 
රංාට ද න ක්රභවේදඹේ වන  වීඹ. ඊට වවේතු ශ්රී රංාවේ 

ාම්ප්රදායි ව ිතතැනත් වහටයියර් ලංව  ා ක්රභඹත් අතය වර කු 
වනේ වන  තිබීභයි. අවප් ාම්ප්රදාඹ ව ිතතැන ළිබඳඵ 
ිතභා ඵැලීවභ්ද ඒ ඵ ඩාත් වව ඳි්ද අවඵෝධ ය ත වැකිඹ.  

 
ශ්රී රංාවේ ාම්ප්රදාඹ ෘෂිර්භා්දතඹ ළිබඳඵ ඹම් ැටීමභේ 
රඵා ැනීභට ගුණවේන භවා සිංවර ලේදවෝඹ 

“වෘෂිවර්මළන්තය” ඹන චනඹ නිර්චනඹ ය ඇති ආායඹ 
ප්රවඹෝජනත් වේ. ගුණවේන භවා සිංවර ලේදවෝඹ ශ්රී රංාවේ 

වෘෂිවර්මළන්තය නිර්චනඹ ය ඇත්වත් “වෘෂිවර්මළන්තය ලංයනු, 

සී ලංවම,  ගොවිතෆය,  ගොවිවම,  ගොවිතෆන් ලංකිරී ම් ලංශළ ලංවතුන් ලංඇති ලං
කිරී ම් ලං විදයළලයි.” ඹනුවනි. වභහි තු්ද ඇති කිරීභ ඹනු  
ඳාරනඹයි.  ඳාරනඹත් එේතයා ක්රභවේදඹට සිදු ශ ඵ 

“වතුන් ලංඇති ලංකිරී ම් ලංවිදයළලයි” කීවභ්ද ඳැවැදිලි වේ. 

 
එවභ්දභ ශ්රී රංාවේ ාම්ප්රදායි ෘෂිාර්භා්දතඹ ළිබඳඵ රුණු 

වවීවම් දී තිරේ ්දවද්භ ව   වොබළදශම් ලං ගොවිතෆය ෘතිඹ ද 
ැදත් වේ. එහි අවප් ාම්ප්රදාඹ ව ිතතැ්ද ක්රභඹ වඳු්දා 

තිවඵ්දව්ද “ ශෂ ලං  ගොවිතෆය” ඹනුවනි. “අතීත ලං ශ්රී ලං ාවළ   ලං
වෘෂිවර්මය ලංවලර ලංවරුණු ලංපදයම් ලංවරගනික න් ලංසිදු ලංව ෂේ ලංදෆයි ලංවිමවළ ලං
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බෆලීම ලං ලටී. ලං අතිත ේ ලං  මරට ලං පෆලති ේ ලං පරවරයට ලං අනුගත, ලං
පරිවරහිතවළක , ලං ජජලහිතවළමී ලං වෘෂිවර්මළන්තයකි. ලං  මහිදී ලං
පරිවර ේ ලංඇති ලංසියලුම ලංක්තීන් ලංප්ර යෝජයයට ලංගෆීමම ලංවඳශළ ලංඅතීත ලං
 ගොවි ලංජයතළල ලංලගබළ ගය ලංඇති ලංබල ලං ප න්.”  ඹනුව්ද එහි ය 
ඇති ිත්තයවඹ්ද එර අවප් යවට් ඳැති ා ක්රභඹ ජජති 
එැයි කිවැකිඹ. 

 
තිරේ ්දවද්භ ව   වොබළදශම් ලං ගොවිතෆය ෘතිවඹහි දැේවන 
ආායඹට ශ්රී රංාවේ ාම්ප්රදාඹ ව ිතතැවනහි ළිඹය 7ේ  
තිවේ. ඒා නම්  

 
i. ්ඹ් ඵැලීභ  
ii. අ්දතරීේ ඵරඹ ඳාිතච්චි කිරීභ  
iii. ආධයාත්මි ඵරඹ වඹ දා ැනීභ 
iv. අභ බිම් ් කිරීභ 
v. වබෞති ඵරඹ වඹ දා ැනීභ 
vi. වද්ීලඹ බීජ බාිතතඹ 
vii. වම්ඳව්ද ිතධි  

 
වල්යල් ලංබෆලීම ලං 
්ඹ් ඵැලීභ ඹනු ලංසුදුසු ාරවේ ා කිරීභත්, නුසුදුසු ාරාවේ 
ා වන ය සිටීභත්ඹ. සුදුසු ාරවේ ා කිරීවභ්ද අ්නු ැඩි 
ය ැනීභට වැකි වේ. නුසුදුසු ාරවේ ා කිරීවභ්ද ාට වවෝ 
අ්නුරට වානි සිදු ිතඹ වැකිඹ. සුදුසු ාරවේ ා කිරීවභ්ද 
ා්දට වඳ වව ය වඹදීභ අතයලය වන  වේ. වඳ ශවේ 
තිවඵ්දනා ව ායත් ඵ භ ප්රභාණත් වේ. ්ඹ් ඵරා 
ව ිතතැ්ද කිරීවම් දී ෘමි වා ඳබඳවඵෝධ වානිලි්ද ා ආයේා 
ය ැනීභට වැකි වේ. ඒ වා යාඹන ද්රයඹ  වඹදීභ ද අලය 
වන  වේ. උදාවයණඹේ වර ඇශ භාඹ ව ඹම් භැ්්ද ඵහුර 
භාඹකි. ඒ භාවේ දී අ්නු වනර්දන ඵරාවන ව ිතතැ්ද 
වශ ත් ා ව ඹම් භැ්ාට ව දුරු වේ. එවවත් ් ඹ් 
ඵරා ව ිතතැ්ද කිරීවම් දී ඇශ භාඹ න ිතට අ්නු වනශා 
අ්දඹ. එිතට ව ඹම් භැ්ාට ාට වානිඹේ කිරීභට 
අ්ථාේ වන  රැවේ.  
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ඳරියවේ සිදු න ඹම් ඹම් වන්ම් ැරකි්රට වන ා 
ටයුතුර නියත වීභත් ්ඹ් ඵරා ව ිතතැ්ද කිරීභට අඹත්ඹ. 
ව ිතතැ්ද ටයුතුර දී ැ් රැවඵන වන  රැවඵන ාරඹ්ද 
වඳුනා ැනීභ ඉතා ැදත් වේ. ඳැරැ්දවනෝ නිඹං ාරඹ වා ැසි 
ාරඹ වඳුනා ැනීභට ිතිතධ ක්රභ බාිතත ශව. ඒ අතරි්ද එකි 
දළුේ . ඳවත ේ කුරඹට අඹත් වභභ  සර්ඹාවරෝඹ 
වඵවවිත්ද ප්රිඹ යයි. ඉවඩෝය ාරවේ දී වභභ වේ දළු ලිඹරයි. 
ඊට වවේතු ඉදිරිවේ එන ඉවඩෝයඹට මණ දීභට ඒ  ජරඹ රැ් 
කිරීභයි. ඒ නිා දළුේ  ලිඹරන ිතට ඉවඩෝයඹේ ශ එන ඵ 
ඳැරැ්දවනෝ දැන සිටිඹව. ඔවු්ද ා ටයුතු ය්දව්ද එකී ඳරිය 
තත්ඹ්ද ැරකි්රට  වනයි.  

 
අන්තරීක් ලංබය ලංපළවිච්චි ලංකිරීම  
තිරේ ්දවද්භ ව  ව ඵාදවම් ව ිතතැන ෘතිවඹහි 

අ්දතරීේ ඵරඹ ිත්තය ය තිවඵ්දව්ද වභවේඹ. “අන්තරික්ය ලං
යනු ලංඅභයලවළයයි. ලංඅභයලවළ ේ ලංඇති ලංබය ලංසර්යයළ   ලංබයයි. ලං
සර්යයළ   ලං බය දර්යය ලං ලන් න් ලං ිහලිසීම ලං  වයි. ලං ඒ ලං පිළිබඳ ලං
විදයළලක් ලං ඇත. ලං ලආ ෝවය ලං බළ ලං ගෆීමම ලං වශ ලං පරළලර්තයය ලං වීම  ලං
වාවහවෘත/හින්ිහ ලං භළළලට ලං අනුල ලං ිහලිසීම ලං යනු ලං  ජෝති ලං යන්යයි. ලං
විදයළල ලං යනු ලං   දයයි. ලං ිහලිසී ම් ලං විදයළල ලං  ජයෝතිර් ලං   දයයි. ලං
අන්තරික් ලං බය ලං යනු ලං  ම් ලං  ජයෝතිර් ලං   දයයි.” ඹනුව්ද 
අ්දතරීේ ඵරඹ ඹනු වජය ති ලා්රඹ ඵ  ඳැවැදිලි ය තිවේ. 
ඳැරැ්දවනෝ තභ ා ටයුතුරදී බිභ ැසීභ, බීජැළිරීභ වවෝ 
සිටුවීභ, අ්නු වනලීභ ආදී ෑභ ටයුත්තේභ සුඵ නැතට 
අනු එනම් වජය ති ලා්රානුකර සිදු ශව. 

 
ආධ්යළත්ක ව ලංබය ලං යොදළ ලංගෆීමම  
ව ිතතැ්ද ටයුතු වා ආධයාත්භ ඵරඹ වඹ දා ැනීභ ඹනු 
ආවම් දවවම් ළිහිට ඳතාවන ා ටයුතු කිරීභයි. ත්රිිතධ 
යත්නවේ ආශිර්ාදවඹ්ද තභ්දට ළිහිටට සිටින වදිත 
වද්තාවු්දව  ළිහිවට්ද ා ටයුතු ාර්ථ ය ැනීභ වා 
ිතිතධ පුද පජා ඳැැත්වීභයි. එවේ නැතිනම් ා බිභ පුදබිභේ වර 

රා ටයුතු කිරීභයි. ඒ ළිබඳඵ වවයන ිත්තයඹේ විහල ලං

ඥළය ලං  වෝ යහි වභවේ ව්ද වේ. “ ගොයම් ලං මෆඩීම ලං  ගොවියළ ලං
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 ගොවි ලං මාගයයක් ලං  වද ලං වමත ලං ශුේධ් ලං ත ක යක් ලං  වද ලං ශුනන්ලයි. ලං
 ගොවි ලං ජීවිත ේ ලං විළම ලං වතුට ලං  ගොයම් ලං පළගළ ලං අවහලෆන්ය ලං බළ ලං
ගන්යළ ලංිහයය ලංවීම ලංඊට ලං ශේතු ලං  . ලං ගොවියළ ලංවමත ලංශුේධ් ලංත ක යක් ලං ව ලං
වවන් න් ලං ම් ලංනිවළය. ලංවම ත් ලංබය ලංවි ේ යන් ලං තරුලන් ලංවශ ලං
ඉරු ලංවුන ලං  දවියන් ලංමත ලං රඳළ ලං පලතී. ලං පන්ව ල් ලංශෆසිරීමට ලංපිළි ලක් ලං
ඇතිලළ ලං මන්ම ලංවම ත් ලංද ලංඒ ලංවඳශළ ලං ලයමම ලංශෆසි රය ලංවිිහයක් ලංඇත. ලං
 පොදු ලංලයලශළර යන් ලං ලන් ලංව ලං ලයම ලංබවහ ලංලශරක් ලංද ලංවම ත්දී ලංභළවිත ලං
ලනු ලංදෆකිය ලංශෆකිය.” ලංඹනුව්ද ඳැරැ්දන්ද තභ ආධයාත්මි ඵරඹ 
අ්නු වනලීවම් දී ද බාිතත ශ ආායඹ ිත්තය වවර්. 

 
ත ද භත් ිතලි්ද ද ාම්ප්රදාඹ ව ිතඹාව  ආධයාත්භඹ 
ිතයණඹ යයි.  ඳවත දැේව්දව්ද එඵඳු භත් ිතඹකි. 

 
බුද්ධං යණඹද ඵව් - ධම්භං යණඹද ඵව් 
ංකං යණඹද ඵව් - වභතුං යණ භත තුව් 
ඉය වදිතවඹෝ ැඩිඹ තැව්ද - වඵ ් ළිනි වන තිවඵයි එතැව්ද 
 වදිතවඹෝ ැඩිඹ තැව්ද  - ළුය වන තිවඵයි එතැව්ද 
භවජතු්ද ැඩිඹ තැව්ද - ණුමු් වන තිවඵයි එතැව්ද 
ැභ වදිතඹ්ද ැඩිඹ තැව්ද - උදුරු වන තැවඵයි එතැව්ද 
වී ව බිජු පුර රට - ගියානි්ර වන තයභට 
දිඹ ඵඳිමින නිසි තයභට - ීම්ද ඵණ්ඩි වන ව ඹභට 
ය් නැමී නැවනහියට  -  ව ඹම් ඳැසී තිවඵන රට 
නැත් ඵරා ව ඹම් ලිඹා -  භතට නිසි බිභේ ව ඹා 
නැත් ඵරා භත ලිඹා - භත ටට ැ් ඇදඹා 
(-ිතල් ඥාන වෝඹ- 2 වළුභ 83 ළිටු) 

 
ාම්ප්රදාඹ ව ිතතැව්ද දී භත් ටයුතුරදී බාිතත වවයන 
සුිතවලේෂි බාාේ තිබිණ. එඹ භත් බාා නම් ිතඹ. භවත් දී 
තා ශ යුත්වත් එභ බාාවනි. එවේ වන  කිරීභ අැඳඹ. ඊට 
ඳදනම් වී ඇත්වත් ඳායම්ඳරි ඳැත ආ ිතල්ාඹ්ද වා තවංචි ඹ. 
උදාවයණ කිහිඳඹේ ඳවති්ද දැේවේ. 
ඹා - අම්ඵරුා 
උවද් ෑභ - ඇුණර 
ද් ෑභ - මුත්වතට්ටු 
බුරත් ිතට - ඳැඟිරිඹ 
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භත් ැඩරදී වමත් ලං යන්ත්ර බාිතත කිරීභ ද අනිාර්ඹ අංඹකි. 
භත් ඹ්දරඹ ඹනු තම තවඩු අඳින රද රඳ ටවනකි. 
අ්ැ්දනට වානි ඳාඩු වන වී ාර්ථ භත් ැඩටයුතු නිභා 
ය ැනීවම් අයමුණි්ද වභභ ඹ්දර බාිතත වරිණ. භවත් වරි 
භැ වභඹ ශරා ඒ භතට ව ඹම් දභා මී ඹ්ද රා ව ඹම් 
ඳානු රැවේ.  එභ ඹ්දර ප්රවද්ලවඹ්ද ප්රවද්ලඹට වන් ඹ. 
එැනි ඹ්දර කිහිඳඹ රඳ ටව්ද ාර්තාවේ අ්ද ළිටුවේ 
දැේවේ. 

 
අලම ලංබිම් ලංවවවහ ලංකිරීම ලං 
අභ බිම් ් කිරීභ ඹනු නඟුර වා උදැ්ර බාිතත යමි්ද බිභ 
් කිරීභයි. නගුවර්ද වා උදැ්වර්ද බිම් ් කිරීවම් දී ඳ 
බුරු් ්දව්ද අලය ප්රභාණඹට ඳභණි. එයි්ද ඳට වා ඳවහි 
ජීවී්දට සිදු න වානිඹ අභ වේ.  

 
 භෞතිව ලංබය ලං යොදළ ලංගෆීමම ලං 
වබෞති ඵරඹ ඹනු ්ාබාිත ඵර ලේතී්ද බාිතත වන  කිරීභයි. 
එහි දී බාිතත ්දව්ද ව ිතඹාව  දෑවත් ඵරඹ වා ඹා ව  
ලේතිඹ ඳභණි. ඹ්දර සර බාිතත වන  වවර්.   

 
 ේශීය ලංබීජ ලංභළවිතය 
වවශ ව ිතතැව්ද දී බාිතත වවය්දව්ද වද්ීලඹ බීජඹ. එනම් 
ැළිරීභ වා බාිතත වවයන වද්ීලඹ වී ර්ඹ. වද්ීලඹ වී ර් 
ආවායඹේ ඳභණේ වන  ඖධඹේ ද ිතඹ. උදාවයණ වර ළු 
ීමනැටි ව්, සුැ් ආදිඹ දැේිතඹ වැකිඹ. වභභ වී ර් වභර 
ද ිතිතධ වයෝ අ්ථාර දී ඖධ වර බාිතත වවර්. 

 
 වම්පශන් ලංවිධි  
වම්ඳව්ද ිතධි ඹනු ිතිතධ වම් ක්රභඹ්දඹ. ා ිතිතධ ෘමි වා 
දිලීය වයෝලි්ද වා  ඳබඳවඵෝධඹ්දව්ද ආයේා ය ැනීභට 
වම් ක්රභ බාිතත වරිණ. තිරේ ්දවද්භ භවතාව  
ව ඵාදවම් ව ිතතැන ෘතිවඹහි එැනි වම් ක්රභඹට 

උදාවයණඹේ වඳ්දා දී තිවේ. ඒ වභවේඹ. “කුකුෂළ ලං ශෆඬලීමට ලං
 පර ලංඑයම් ලංබ්රශහම ලංමර්ති යන් ලං ලංිහයවඩක් ලංකිට්ටුල ලංඇති ලංමී ලංගශක් ලංෂටට ලං
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 ගොවහ ලං ග වේ ලං ශතර ලං පෆත්තට ලං ලෆඳ ලං ග වේ ලං උතුරු ලං පෆත් තන් ලංඋඩ ලං සිට ලං
පශෂට ලං  පොතු ලං වෆබෆල්ක් ලං  ගය ලං  වොටළ ලං කුඩු ලං කුඹු ර් ලං විසුරුලළ ලං
දෆක ය ලංයුතුය.” ලං ඹනුව්ද දේා ඇත්වත් මීඹ්දව්ද කුුණය ආයේා 
ය ්දනා ක්රභඹකි. 
 

ර ඩොල්සහ ලං වහටයියර් ව ජජති ා ක්රභඹ වා වවශ 
ව ිතතැන ං්දදනාත්භ වන ඵැලීවම් දී ්ටයිනර්ව  
ඉැ්දවීම්රට ඩා ැඩි ඹභේ වවශ ව ිතතැව්ද තිවඵන ඵ 

දේනට රැවේ. ර ඩොල්සහ ලංවහවයියර් ලංහිරු, ඳු වා ග්රවවරෝර ඹම් 
ඵරඳෑභේ ා බිම්රට තිවඵන ඵ කීඹ. ලංඔහු ලංඒ ැන කිඹ්දනට 
වඳය සිට ලං අවප් ඳැය්දවනෝ එභ ඵරඹ තභ ා ටයුතුරදී 
භැනිත්ද බාිතත ශව. ඒ වජයති ලා්රඹ වයවාඹ. ඳැරැ්දවනෝ 
ා ටයුතුරදී බිම් ් කිරීවම් සිට අ්නු වනරන වතේභ 
සිඹලු ටයුතු සිදු යන රද්වද් වජයෝති ලා්රානුකර සුඵ  

නැතට අනුඹ. ර ඩොල්සහ ලං වහටයියර් ලං ව භ වඳ වව යර 
ටිනාම් වඳ්දා දු්දව්දඹ. වවවතභ  අං බාිතත යමි්ද 
් යනු රඵන ව භ වඳ වව ය ිතවලේඹේ වඳු්දා දු්දව්දඹ. 
අවප් ාම්ප්රදාඹ ව ිතතැව්ද දී   අං ඇසුරි්ද ් යන රද 
වඳ වව ය ිතවලේඹේ ැන ව්ද වන  වද ව භ වඳ වවෝය 
බාිතතඹ වවශ ව ිතතැනට අලුත් වදඹේ වන  වීඹ. වවශ 
ව ිතතැව්ද දී සී ා්දව්ද ඹාවනි. එහි දී ඹාව  ව භ ටි 
ා බිභට එතු වේ. ා වන යන ාරවේ දී ද ඹ්ද 
නිදැ්ව් උරා ්දව්ද ා බිම්රඹ. එහි දී ද ව භ ටි 
වඳ ශට එතු වේ. ව භ වඳ වව යට අභතය අවප් ාම්ප්රදාඹ 
ව ිතතැව්ද දී ජු වරලි වඳ වව ය ද බාිතතඹට ැව්ද. වවශ 
ව ිතතැවනහි එන ්ඹ් ඵැලීභ, ආධයාත්මි ඵරඹ වඹ දා 
ැනීභ, අභ බිම් ් කිරීභ, වබෞති ඵරඹ වඹ දා ැනීභ, 

වද්ීලඹ බීජ බාිතතඹ, වම් ක්රභ බාිතතඹ ැනි අං ර ඩොල්සහ ලං

වහටයියර් ව  ජජති ා ක්රභවේ ඇතුශත් වන  වේ. ඒ අනු 

ඵරන ර ර ඩොල්සහ ලං වහටයියර් ලංව  ඉැ්දවීම් ඉේභා ගිඹ ා 
ක්රභඹේ අතීතවේ අඳ යට තුශ ඳැති ඵ කි වැකිඹ.   
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2. ලංඅධ්යයය ේ ලංපසුබිම  
2019 වර් ව වයෝනා වයෝඹ යාප්ත වීභත් භඟ ජජති 
ආවාය ඳාන රට වරෝඹ ැඩි අධාණඹේ වඹ මු ය්දනට ිතඹ. 
ඊට වවේතු වවේ ලරීය ප්රතිලේතියණ ඳද්ධතිඹ ලේතිභත් කිරීවම් 
වැකිඹාේ ජජති නි්ඳාදනර තිබීභයි. ඒ නිා වරෝවේ 
ජජති නි්ඳාදනරට තිවඵන ඉ්ලුභ පුයාලීභට වභවතේ 
වැකි වී වන භැත. වරෝවේ වඵ වවෝ යට් ජජති 
ෘෂිර්භා්දතවේ නියත වුත් ඒ ඉ්ලුභ පුයාලීභට වන  වැකි වී 
තිවේ. ඊට වවේතු ජජති ආවායඳාන රට ඇති ඉ්ලුභ 

දිවන්ද දින ඉවශ ඹාභයි. ඳවත දැේව්දව්ද Indian Journal of 

Pure & Applied Bioscience වේ අඩිතවේ ඳශ ව 

“Biodynamic Farming: A Promising Path towards Tomorrow’s 
Sustainable Agriculture” ඹන අධයඹන ාර්තාව්ද උපුටා 

්දනා  රද ප්ර්ථාය ටවනකි. එහි වඳ්දා දී ඇත්වත් වරෝවේ 
ජජති ාවේ නියත න ප්රධාන යට්ඹ. ඒ අනු ැඩිභ 
බිම් ප්රභාණඹේ ජජති ා වා වඹ දාවන තිවඵ්දව්ද 
ජර්භනිඹයි. ඉ්ද ඳසු සිටි්දව්ද ඉතාලිඹයි. ්ිතට්ර්ර්දතඹ, 
එේත් යාජධානිඹ, නසීර්දතඹ වා ැනඩා ළිබඳවලි්ද 
ඉදිරිවඹ්ද සිටී. ඒ ආායඹට ජජති ආවාය නි්ඳාදනඹ 
වවයහි යුවයෝඳඹ තුශ ිතලාර නැුණරුේ දේනට රැවේ. එභ 
යටර ජජති නි්ඳාදන ඳරිවබෝජනඹ ද ඉවශ භට්ටභ 
තිවේ. ඒ වවේතුව්ද එභ යට් ිතවද් යටලි්ද ජජති 
ආවාය නි්ඳාදන ආනඹනඹ යයි. එවවත් ප් යභාණත් වන  වේ. 
එ්ද ඳසුබිභ ජජති ආවාය නි්ඳාදනඹ වවයහි අඳ යට 

67% 

1% 

2% 

11% 

13% 
6% 

ජජලගතිව ලංලගළල ලංසිදු ලංවරය ලං 

බිම් ලංප්රමළණය ලං ශක්ටයළර් 

ජර්භනිඹ 

ැනඩා 

නසීර්දතඹ 

්ිතට්ර්ර්දතඹ 

ඉතාලිඹ 

එේත් යාජධානිඹ 
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වඹ මු ්දව්ද නම් ිතලාර ිතවද්ල ිතනිභඹ ප්රභාණඹේ උඳඹා ත 
වැකි නු ඇත. 
  

American Institute of Science වේ අඩිතවේ ඳශ ව Agricultural 
and Biological Sciences Journal අධයඹන ාර්ථාවේ ව්ද 
ආායඹට වරෝවේ ජජති ාවේ නියත යට් ංයා 
55කි. ා යනු රඵන බිම් ප්රභාණඹ (වවේටඹාර්) අනු 
ඉදිරිවඹ්දභ සිටි්දව්ද ජර්භනිඹයි. ඉ්දදිඹා 5 වනි ්ථානවේ 
සිටී. එවවත් ශ්රී රංා සිටි්දව්ද 18 වනි ්ථානවේඹ. 
ජජති ා වා භාන ාම්ප්රදාඹ ා ක්රභඹේ තිබුණු ශ්රී 
රංා ඉ්දදිඹාට ඩා ළිඹයේ වදේ වන  ළිඹය ණනාේ 
ළිටුඳසි්ද සිටී. ඉ්දදිඹා වා භානන වබෞමි, වද්ලගුණි, 
ඳාරිරි වා ඓතිවාසි ඳසුබිභේ තිවඵන ශ්රී රංා ඒවේ 
ඳසුාමී  තත්ඹ සිටීභට වවේතු වභ නා දැයි ව ඹා ඵැලීභ 
ාලීන අලයතාඹකි. 
 
මශළචළර්ය ලං රොශළන් ලංඋල්ලුවිවහ ශේලළ ිතසි්ද ශ්රී රංාවේ ජජති 
ෘෂිර්භා්දතඹ ළිබඳඵ 1996 දී අධයඹනඹේ යන රදි. ලං ශ්රී 
රංාට ජජති ෘෂිර්භා්දතඹ වඳු්දා දීවම් අයමුණි්ද 
යන  රද එභ අධයඹනවේ දී ශ්රී රංාවේ ජජති 
ෘෂිර්භා්දතඹ වා ාම්ප්රදාඹ ෘෂිර්භා්දතඹ ළිබඳඵ පුළු් 
ිතග්රවඹේ යයි. එහි දී ජජති ෘෂිර්භා්දතඹ ව 
ාම්ප්රදාඹ ෘෂිර්භා්දතඹ අතය ඇති භානතාඹ වවේතුව්ද 
එඹ ඳවසුව්ද වභයට තුශ යාප්ත ශ වැකි ආායඹ ද වඳ්දා දී 
තිවේ. ත ද ජජති ෘෂිාර්මි ං්ඳඹ ඵදුදවමි්ද 
වඳෝණඹ න ආායඹ භැනිත්ද ඳැවැදිලි ය තිවේ. වී ාට 
අභතය වවේ්ද ව ිතතැන, භත්ය  ා ැනි ේවේරඹ්ද 
ළිබඳඵ ද එහි දී පුළු් වර ාච්ඡා ය ඇත. ශ්රී රංාවේ 
ජජති ෘෂිර්භා්දතඹ යාප්ත කිරීවම් දී අනුභනඹ ශ 
යුතු ඳැතිඩඹ්ද වතයේ එභ අධයඹනවේ දි වඳ්දා දී තිවේ. 
ආර්ථි, වද්ලඳාරනි, භාජ ං්ෘති වා තාේණි 

ඹනුවනි. මශළචළර්ය ලං  රොශළන් ලං උල්ලුවිවහ ශේලළ ිතසි්ද එභ 
අධයඹනඹ සිදු ය වම් න ිතට ය 26 ාරඹේ ත වී ඇතත් 
අවප් යවට් ජජති ෘෂිර්භා්දතවේ ැරකිඹ යුතු 
යාප්තිඹේ දේනට වන  රැවේ. ඊට ිතිතධ වවේතු ඵරඳා තිබිඹ 
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වැකිඹ. ජජති ෘෂිර්භා්දතඹ ළිබඳඵ භාජවේ 
ප්රභාණත් තාඵවේ සිදු වන  වීභ ඒ අතරි්ද එේ ිතඹ වැකිඹ. 
වභභ අධයඹනවේ අවප්ේා නුවේ ද එ්ද තාඵවට කිසිඹම් 
ඳසුබිභේ රා දීභයි.  

 

3. ලංඅධ්යයය ේ ලංමලිව ලංඅරමුණු 

 
i. ජජති ෘෂිර්භා්දතඹ ළිබඳඵ දැනුභ අවඵෝධඹ යාප්ත 

කිරීභ 
ii. ජජති ෘෂිර්භා්දතඹ ළිබඳඵ ප්රතිරාබ   හිතය ඵ ළිබඳඵ 

අවඵෝධඹේ රැබීභ 
iii. ජජති නි්ඳාදන ම්ඵ්දධවඹ්ද න වතියණඹ ළිබඳඵ 

වත යතුරු යාප්ත කිරීභ 

 

4. ලංඅධ්යයය ලංක්රම  දය 
ඉවත අයමුණු ඉටුය ැනීභ වා අනුභනඹ යනු රඵන 
ක්රභවේදඹ බුද්ධි රම්ඵන ැසිඹේ ඳැැත්වීභඹ. ඒ වා 
ජජති ා්දහි නියත ඳාර්ල වදේ වා ජජති 
නි්ඳාදන වා වති නිකුත් යනු  රඵන ආඹනඹේ ම්ඵ්දධ 
ය ැණින. එභ ආඹතන ඳවත දැේවේ. 
 
 

i. Control Union Inspection (Pvt.) Ltd  
ii. Bio Food (Pvt.) Ltd 

iii. Hela Suwaya Weda Gedara 
 

5. ලංබුේධිවම්බය ලංවෆසි ේදී ලංවළවච්ඡළ ලංව ලංවරුණු 
 

5.1 ලංControl Union Inspection (Pvt.) Ltd 

මළතෘවළල ලං- ලංජජලගතිව ලංවෘෂිවළර්ක ව ලංනිහපළදය ලංවශතිව ලංවරණය ලං 
 
Control Union Inspection (Pvt.) Ltd ඹනු ජජති 
ෘෂිාර්මි නි්ඳාදන වා වති නිකුත් කිරීවම් ාර්ඹවේ දී 
අදාශ ටයුතු ම්ඵ්දධීයණඹ යනු රඵන ආඹතනඹකි. එඹ 2nd 
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Floor, BAM Musee Tower, No. 52, Sir Marcus Fernando Mw, 
Colombo 07 ඹන ලිළිනවඹහි ළිහිටා ඇත. දුයථන අංඹ - 
0112678608 වේ. 
 

ජජලගතිව ලංලගළ   ලංමලිවළාග ලං 
ජජති ා ටයුතුරදී අධාණඹ වඹ මු ශ යුතු රුණු 
කිහිඳඹේ තිවේ. ඒා ජජති ාවේ මලිාංඹ්ද වර 
වැඳි්දවේ. එභ මලිාංඹ්දට අනුකර ා ටයුතු සිදු ශ 
යුතුවේ. කිසිඹම් ාේ ජජති ාේ ්දව්ද ඒ අනු 
ටයුතු කිරීවභ්දඹ. ඳවත දැේව්ද එභ මලිාංඹ්දඹ. 

 
i. ඳ වවත් බිම් ් කිරීභ  

ii. ාඵනි ද්රය වඹදීභ 
iii. අනතරීේ ඵරඹ බාිතතඹ 
iv. ේෂුද්රජීවී්දව  ක්රිඹාාරිත්ඹ ප්රවඹෝජනඹට ැනීභ 
v. ඓ්දද්රීඹ ව ට් ප්රවඹෝජනඹට ැනීභ 

vi. මිනි් ශ්රභඹ බාිතතඹ 
vii. ෘමී්ද ඳබඳවඵෝධයි්ද තියාය වර ඳාරනඹ 

viii. වබෝ භාරු සිදු කිරීභ 
ix. ජජති වඹදවුම් බාිතතවඹ්ද ිතල් ලේතිඹ ආර්ලනඹ ය 

ැනීභ 
x.  ඳාරනඹ සිදු කිරීභ 

 

පව ලං ශලත් ලංබිම් ලංවවවහ ලංකිරීම. ා බිභ ජජති ාට සුදුසු 
බිභේ ඵට ඳත් කිරීභ වභයි්ද අදව් වවර්. එහිදී ජජති 
වඹදවුම්  (Biodynamic Preparations) ා බිභට එේ ය බිම් 
් කිරීභ සිදු වවර්. 
 

වළබනිව ලංද්රලය ලං යදීම. වභහිදී ාඵනි ාවේ දී බාිතත වවයන 
ාඵනි ද්රය ා බිභට එතු කිරීභ සිදු වවර්. 
 

අන්තරීක් ලංබය ලං යොදළ ලංගෆීමම ඹනු වෞය ග්රව භණ්ඩරවේ රිද්භ 
යටා ා බිභට වඹ දා ැනීභයි. ා ලිත බාිතත ය සුදුසු ාරවේ 
ා කිරීවභ්ද වා ජජති වඹදවුම් වඹදීවභ්ද වභභ 
අ්දතරීේ ඵරඹ ා බිභට රඵා ත වැකිඹ. 
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ක නිවහ ලං ශ්රමය ලං භළවිත ලං කිරීම. ජජති ා බිභ ා ටයුතු 
මිනි් ශ්රභඹ වඹ දා වන සිදු යනු රැවේ. ඹ්දර සර වඹ දාවන 
ා ටයුතු කිරීවභ්ද ා බිවම් ජජ ඳද්ධතිඹට වානි සිදු ිතඹ 
වැකිඹ. 
 

වෘමීන් ලං ශළ ලං පළි බෝධ්වයින් ලංතිරවළර ලං  ව ලං පළයය. ලංෘමී්දව්ද 
වා ඳබඳවඵෝධයි්දව්ද ා බිභ ආයේා කිරීභ වා ෘෂි 
යාඹන ද්රය බාිතත වන  වවර්. ඒ වනුට ා භාරු ක්රභ, ා 
ලිත අනු ා ටයුතු කිරීභ ආදිඹ භගි්ද ෘමි වා ඳබඳවඵෝධ 
උදුරුලි්ද ා ආයේා ශ වැකිඹ. 
 

ක්ෂුද්රජීවීන්   ලං ්රියළවළරිත්ලය ලං ප්ර යෝජයයට ලං ගෆීමම. ා බිභ 
වබෝර ර්ධනඹට ේෂුද්රජීවී්දව  ක්රිඹාාරිත්ඹ වඵවවිත්ද 
ප්රවඹෝජනත් වේ. යාඹන ද්රය ාට වඹදීවභ්ද ේෂුද්රජීවී්දට 
වානි සිදු වේ. ඒ නිා ා බිභ ේෂුද්රජීවී්දට හිතය ආායවඹ්ද 
ඳත්ා වන ඹායුතුඹ. 
 

ඓන්ද්රීය ලං වොටවහ ලංප්ර යෝජයයට ලංගෆීමම. ා බිභේ ් කිරීවම් දී 
එභ ා බිවම් තිබුණු ්ැ්ර දියාගිඹ ව ට් ද ා බිභට 
එතු ය නු රැවේ. එා ද ාවේ වඳෝණඹට වවේතු වේ. 
 

 භෝග ලංමළරුල. එේ ්දනඹදී ා යන රද වබෝ ර්ඹ ඊශඟ 
්දනවේ දී ා වන  ය ඒ වනුට වනත් වබෝ ර්ඹේ 
ා කිරීභ වබෝ භාරුයි. ෘමි වා ඳබඳවඵෝධ උදුරුලි්ද ා 
ආයේා ය ැනීභට  වභඹ ප්රවඹෝජනත් වේ. 
 

ජජලගතිව ලං  යදවුම් ලං භළවිත යන් ලං විහල ලං ක්තිය ලංආවර්යය ලංවර ලං

ගෆීමම. ජජති වඹදවුම්  (Biodynamic Preparations) ඹනු 
ජජති ා වා වඹ දනු රඵන වඳ වව යඹ. එභ 
වඳ වව ය ජජති දිඹය වා ජජති මිශ්රණ ඹනුව්ද 
ව ට් වදකි. ඒා ාට වඹදීවභ්ද ිතල් ලේතිඹ ආර්ලනඹ 
ය නු රැවේ.  
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ගල ලං පළයය ලං සිදු ලං කිරීම. ජජති ාවේදී ඹාට සුිතවලේෂි 
තැනේ හිමි වේ. ඒ නිා  ඳාරනඹ අතයාලය ටයුත්තකි. 
ඹාව්ද වත ය ජජති ාේ වන භැතිඹැයි කි වැකි 
තයභට  ඳාරනඹ ැදත් වේ. 

 

ජජලගතිව ලං පො ශොර ලංභළවිතය ලං 
ජජති ා බිවම් වයෝඳනඹ යන රද වබෝඹ්දට වඹ දනු 
රඵන වඳ වව ය ජජති වඳ වව ය (Biodynamic 
Preparations) වර වැඳි්දවේ. එභ වඳ වව ය බාිතතඹ වා 
ම්ඵ්දධ ටයුතු ප්රධාන ව ට් තුනට වඵදනු රැවේ.  

. 

i. Two field sprays - ජජති දිඹය ඉසීභ. වභඹ අං වදකි්ද 

යුේත වේ. එනම් BD 500 වා BD 501යි. BD 500 (cow horn 
manure) ඹනු ඹාව  අං ආශ්රවඹ්ද ් යනු රඵන 

වඳ වව ය ිතවලේඹකි. BD 501 (Horn Silica) ඹනු ඹාව  අං 
සිලිා වඹ දාවන ් යනු රඵන වඳ වව ය ිතවලේඹකි. 
 

ii. Five compost preparations - ජජති ාඵනි මිශ්රණඹ 

වඹදීභ. ඒා BD 505 වා BD 508 ඹනුව්ද නම් ය තිවේ. 
 

iii. Other compost preparations - වනත් ාඵනි මිශ්රණ වඹදීභ. 

වභභ මිශ්රණඹ්ද – CPP, Vermin-compost, Vermiwash වර නම් 
ය තිවේ. 
 

iv. A moon and astrological planting calendar (It's a correlation 
between different parts of rhythms, the cycles of the moon, 
and an astrological chart.) ජජති ෘෂිාර්මි ලිත බාිතත 
කිරීභ. ාට වඳ වව ය වඹ දනු රඵ්දව්ද එභ ජජති 
ෘෂිාර්මි ා ලිතට අනුකරඹ. 
 
ඒ ආායඹට ජජති ාට වඹ දනු රඵන වඳ වව ය 
(Biodynamic Preparations) ව ට් වදකි්ද යුේතඹ. එනම් 
Field BD වා Compost BD ඹනුවනි. Field BD ව ටට BD 
500 වා BD 501 අඹත් වේ. Compost BD ව ටට BD502, 
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BD502, BD503, BD504, BD505, BD 506, BD507, BD508 
ඹන ප්රවදදඹ්ද අඹත් වේ. 

 

ජජලගතිව ලංනිහපළදය ලංවශතිව ලංකිරීම 
කිසිඹම් ජජති ව ිතබිභේ වවෝ නි්ඳාදනඹේ 
ජජතිඹැයි වති කිරීභේ අලය ව ිතට ඒ වා වති 
කිරීවම් ක්රභවේදඹේ තිවේ. එභ ක්රභවේදඹට අනු ජජති 
නි්ඳාදන වා වති කිරීවම් ටයුතු සිදු යනු රැවේ. 
ජජති නි්ඳාදන වා වති නිකුත් යනු රඵ්දව්ද 
Biodynamic Federation Demeter International (BFDI) 
ආඹතනඹයි. ඒ වා ජාතය්දතය ළිබඳත් ම්භත ක්රභවේදඹ 
International Demeter Biodynamic Standard ඹනුව්ද 
වැඳි්දවේ. ජජති ා බිභ අ්ැ්දන ් කිරීභ, ව්ඵ් 
කිරීභ, (වද් ිතවද්) වවශවඳ ශට ඹැවීභ ැනි ෑභ 
ටයුත්තේභ එහි ප්රමිතී්දට අනු සිදු ශ යුතු වේ.  

 
කිසිඹම් ා බිභේ වා ජජති වතිඹේ රඵා ැනීභට 
අලය ්දව්ද නම් ඒ වා cerification@demeter ඹන ිතදුත් 
ලිළිනඹට අඹදුම්ඳතේ ඉදියඳත් ශ යුතු වේ. එඹ ඉදිරිඳත් යනු 
රඵ්දව්ද Certification Organization (ICO) නම් ආඹතනඹටයි. 
අඹදුම්ඳත රැබීවභ්ද අනතුරු එභ ආඹතනඹ අදාශ ාබිභ 
ජජති ක්රභඹට ඳරිර්තනඹ කිරීභ වා ැරසුභේ ඉදිරිඳත් 
යනු රැවේ. එභ ැරැ්භට ඳරිර්තනඹ යනු රැබ ා බිභ 
ඳරිේා කිරීභ වා ජජති ඳරිේ (Inspection) 
ආඹතනඹේ වත ඳයනු රැවේ. ශ්රී රංාවේ ඒ වා තිවඵ්දව්ද 
Control Union Inspection ආඹතනඹයි. ාරු වා අදාශ 
ජජති ඳරිේ ආඹතනඹ ගිිතසුම්ත වීවභ්ද අනතුරු 
ඳරිේා කිරීම් සිදු ය එහි ාර්ථා ICO වත ඉදිරිඳත් යනු 
රැවේ. එකී ාර්ථා ැරකි්රට වන වති කිරීභ සිදු යනු 
රැවේ. 
 
ශ්රී රංාවේ ජජති ාටයුතු සිදු යනු රඵ්දව්ද ඉතාභත් 
සුළු ළිරිකි. ඒ සිඹළු වදනා භ ජජති වති රඵා වන ා 
ටයුතුර නියත න අඹ වන  වති. ජජති වති රඵා 
වන තිවඵන ංයා වඹකි. ඒ අඹ සුළුඳරිභාණවේ ා 
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රු්දඹ. ඔවුහු වත්, කුළුඵඩු ආශ්රිත නි්ඳාදන, වඳ ් ආශ්රිත 
නි්ඳාදන සිදු යති. එභ නි්ඳාදනරට ැඩිලවඹ්ද අඳනඹනඹ 
ය්දව්ද ජර්භනිඹටයි. ඊට අභතය ඇභරිා එේත් ජනඳදඹ වා 
අවනකුත් යුවයෝපීඹ යටරටද අඳනඹනඹ වවර්. එවේ වුත් 
වරෝවේ ඇති ඉ්ලුභට රිරන ආායවේ ැඳයුභේ සිදු වන  
වේ. වද ඩම් යු, මිඳි යු, ජු, ඳශතුරු ආදිඹ ැඩි ඉ්ලුභේ ඇති 
නි්ඳාදන අතය වේ. 

 

ජජලගතිව ලංවෘෂිවර්මළන්තය ලංවඳශළ ලංලය ලංපිරිලෆය 
ජජති ාටයුතු සිදු ය වන ඹාවම් දී ිතිතධ අලයතා 
වා ිතඹදම් දැරීභට සිදු වේ. එභ ිතඹදම් ඳවත ව්ද ආායවඹ්ද 
ව ට් 3ට වඵදිඹ වැකිඹ.  
 

i. ලගළබිම ලං ප්රක තිගත ලංකිරීමට ලං ලෆය ලං ලය ලං වියදම - ා වා වඹදිඹ 
යුතු අමුද්රය, නඩත්තු ටයුතු, ාර්ඹ භණ්ඩරඹ පුහුණු කිරීම් ආදිඹ 
වා න ිතඹදම් මීට අඹත් වේ. 
 

ii. ලගළ ලං බිම ලං පරික්ළ ලං කිරී ම් ලං ගළවහතු - ජජති ා ටයුතු සිදු 
යවන ඹාවම් දී එභ ටයුතු ළිබඳඵ භනා ඳශපුරුද්දේ ඇති 
අනුභැතිඹ රත්  උඳවද්ලඹකු ව  වේා රඵා ැනීභට අලය 
වේ. ඒ වා කිසිඹම් ා්තුේ වවීභට සිදු වේ.  
 

iii. වශතිව ලං වරණය ලං වඳශළ ලං ලය ලං වියදම් - කිසිඹම් ා බිභේ 
ජජති ව ිතබිභේද, එභ ාවේ නි්ඳාදනඹ්ද ජජති 
නි්ඳාදනඹ්ද ද ඹ්දන ළිබඳඵ වති කිරීභේ අලය වේ නම් ඒ 
වා වතිඹේ නිකුත් යනු රැවේ. ිතවලේවඹ්ද භ වභභ 
වති කිරීභ අලය ්දව්ද කිසිඹම් නි්ඳාදනඹේ ිතවද් 
වශවඳ ශට වඹ මු කිරීවම් දීඹ.  
 

ජජලගතිව ලංවෘෂිවර්මළන්ත ේ ලංදී ලංමුහුණ ලංදීමට ලංසිදු ලංලය ලංගෆටළු 
ජජති ෘෂිර්භා්දතවේ නියත වීවම් දී ඒ වා ම්ඵ්දධ ඹම් 
ඹම් ැටළුරට මුහුණඳෑභට සිදු වේ. ඒ අතරි්ද කිහිඳඹේ ඳවත 
දැේවේ. 
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i. ාබිභ ජජති බිභේ ඵට ඳරිර්ථනඹ කිරීවම් දී ඒ වා 
වඹදිඹ යුතු වඹදවුම් (BD 500-BD 5008) (Bio Dynamic 
Preparations) ආනඹනඹ කිරීභට සිදු වීභ. 

ii. දැනට ඳතින නිවයෝධාඹන නීති රීති නිා ඹම් ඹම් ද්රය ආනඹනඹ 
කිරීභ තවනම් වීභ 

iii. ජජති ෘෂිර්භා්දතඹ ළිබඳඵ අනුභත උඳවද්ලඹ්ද 
වන භැතිභ වා ඒ අඹව  වේඹට වවීම් සිදු කිරීභ 

iv. ජජකි ා ටයුතු ළිබඳඵ ඳහුණුවීම් අඳ යට තුශ වන භැති 
වීභ 

v. අනුභත අමුද්රය හිඟභ - වඳ ් නි්ඳාදනඹ අඩු වීභ නිා වඳ ් 
තුය රඵා ැනීභ අඳවසු වීභ උදාවයණඹකි. 

vi. වශවඳ ව් ඹම් ඹම් ද්රයර මිර නිතය නිතය ඉවශ ඳවශ ඹාභ  
 

ජජලගතිව ලංලගළ   ලංනිරත ලංවී ම් ලංදී ලංවෆ වය ලංලළසි ලං 
ජජති ාවේ දී ඉවත දැේවන ආායවේ ැටළුරට 
මණඳෑභට සිදු වුද ඹම් ඹම් ාසි වත තත්ඹ්ද ද නැතුා 
වන වේ. එැනි ාසි වත තත්ඹ්ද කිහිඳඹේ ඳවති්ද දැේවේ. 

 
i. ජජති නි්ඳාදනරට වරෝවේ ඉවශ ඉ්ලුභේ තිබීභ 

ii. දැනට ාඵනි ාවේ නියත අඹට ඊශඟ අදිඹයඹට එනම් 
ජජති ෘෂිර්භා්දතඹ දේා ර්ධනඹ කිරීභට වැකි වීභ 

iii. ජජති ෘෂිර්භා්දත ේවේරවේ රැකිඹා අ්ථා ඉවශ ඹාභ 
 

5.2 Bio Food (Pvt.) Ltd 

මළතෘවළල ලං- ලංජජලගතිව ලංනිහපළදය ලං්රියළලලිය 
ශ්රී රංාවේ ජජති ාවේ නියත සිටින ළිරි ඉතා අ්ඳඹ. 
ඒ අතරිනුත් ජාතය්දත්ය ප්රමිතී්දට අනු ජජති ාවේ නියත 
වමි්ද එභ නි්ඳාදන ිතවද් යටරට අඳනඹනඹ ය්දව්ද 

ඉතාභත්භ සුළු ළිරිකි. Bio Food (Pvt.) Ltd ලංඒ අතරි්ද එකි. 
එභ ආඹතනඹ ප්රධාන ලවඹ්ද අඳනඹනඹ යන ජජති 
නි්ඳාදනඹ්ද ්දව්ද වඳ ් වා ාදිේාඹ. ඊට අභතය වත් ද 
අඳනඹනඹ යයි. එඹ අං 52, 1 D, න නුය ඳාය, ඩුවර ඹන 
ලිළිනවේ ළිහිටා ඇත. දුයථන අංඹ 0117487100 වේ. 
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Bio ලංFood (Pvt.) Ltd ලංආඹතනඹ නිර්චනඹ යන ආායඹට 

“ජජලගතිව ලං වෘෂිවර්මළන්තය ලං යනු ලං  වොබළදශ ම් ලං මධ්ර්මයන්ට ලං
අනුල ලං ජීවී ලං ලවහතන් ලං වමට ලං වටයුතු ලං කිරීමත්, ලං එහිදී ලං ජීවී ලං බයක් ලං
වම්බන්ධ් ලංවර ලංගෆීමමත්, ලං මශ පොෂල ලංසුලපත් ලංවර ගය ලං ගොවිතෆන් ලං
කිරීමත්ය.” ලං ඒ අනු ා භූමිඹ ඳරියඹ භඟ 
වම්ඵ්දධතාඹේ ඇති ජීවී ඳද්ධතිඹේ වර ඳත්ාවන යුතු 
වේ.  

 
ඒ වා ර ඩොල්සහ ලංවහටයියර් ලංප්රධාන ලවඹ්දභ ක්රිඹාභාර් වදේ 
ව්දා දී තිවේ. ලංඒා නම්  
 

I. ග්රව්ත්දව  රිද්භඹ්ද ැරකි්රට වන ටයුතු කිරීභ. 
II. ග්රව්ත්දව  ලේතී්ද ව ිතතැන වත ශඟා ය ැනීභ වාත්, 

නිය්දතය ජීවී ඳද්ධතිඹේ ඳත්ාවන ඹාභ වාත් ජජති 
වඹදවුම් බාිතත කිරීභ. 
 
Bio Food (Pvt.) Ltd  ආඹතනඹ තභ ා ටයුතු දිඹතරා, 
ම්වඳ ශ ඹන ප්රවද්ලර සිදු යයි. එභ ආඹතනඹ තභ ා 
බිම්රට අලය ජජති වඹදවුම් එනම් ජජති වඳ වව ය 
තභ ව ිතඳශරභ නි්ඳාදනඹ ය නී. ඒ නිා ජජති 
වඹදවුම් ිතවද්ලඹ්දව්ද ව්දවීවම් අලයතාඹේ වන  ඳතී. 
එයි්ද ජජති වඹදවුම් ආනඹනඹ කිරීභට ැඹ න ිතලාර 
ිතවද්ල ිතනිභඹ ප්රභාණඹේ ඉතිරිය ත වැකි තිවේ. 
 
තභ ා්ද වා අලය ජජති වඳ වව ය නි්ඳාදනඹ 
කිරීවම් දී ඇතැම් ද්රය වභයටි්ද ඳඹා ත වන  වැකිඹ. මුාව  
මුරාලඹ, ඕේ වේ වඳ තු,  ව්රිඹ්ද භ් ආදිඹ එැනි ද්රය අතය 
වේ. වම්ා ආනඹනඹ කිරීභට සිදු වීභ එභ ආඹතනඹ මුහුණ වදන 
ප්රධාන ැටළුකි. 
 
ඉවත ව්ද ශ ආායවේ ඇතැම් අතයාලය ද්රය ආනඹනඹ 
කිරීවම් දී දැනට ඳතින නිවයෝධාඹන නීති රීති ද අඹවඳත් 
ආායවඹ්ද ඵරඳා ඇති ඵ Bio Food (Pvt.) Ltd  ආඹතනඹ 
වඳ්දා වදයි. ඒ නිා එභ ද්රය ආනඹනවේදී ඹම් ඹම් ැටළුරට 



21 
 

මණඳෑභට සිදු වී තිවේ. එඹ ජජති ාවේ යාප්තිඹට 
ඵාධාේ ඵයි එභ ආඹතනඹ කිඹාසිටි්දව්ද.  
 
කිසිඹම් ව ිතවඹකුට වවෝ ව ිත ංිතධානඹට ජජති ා 
ක්රභඹ වා වඹ මු වීවම් අලයතාඹේ ඇත් නම් ඊට අලය 
භඟවඳ්දවීභ සිදු කිරීභට Bio Food (Pvt.) Ltd ආඹතනඹ  සදානම් 
ඵ කිඹා සිටියි. ඒ අනු කිසිඹම් ව ිත භවවතකු ජජති ා 
ක්රභඹ ආයම්බ කිරීභට ඵරාවඳ වය ත්තු ්දව්ද නම් තභ ා බිභට 
මුබඳ්දභ ජජති වඹදවුම් වඹ දා ඳ ් ය ත යුතු වේ. 
එතැ්ද ඳට්ද Demeter වතිඹ රඵා ්දනා වතේ තභ 
ආඹතනවේ වාඹ රඵා දිඹ වැකි ඵ එභ ආඹතනඹ කිඹයි. 
Demeter වතිඹ ඹනු ජජති ා ටයුතු වා එභ ා 
බිවම් නි්ඳාදනඹ්ද ජාතය්දතය ජජති ප්රමිතී්දට අනුකර ඵ 
තවවුරු යන වතිඹකි.  
 
කිසිඹම් බිභේ ජජති ා බිභට ඳරිර්තනඹ කිරීවම් දි 
ඳශපුරුදු වා අනුභත උඳවද්ලවඹකුව  වාඹ  රඵා ැනීභ 
අතයලය වදඹකි. ඔහුව  උඳවද් අනු  ජජති වඹදවුම් 
වඹදීභ, ා බිවම් බිභ ් කිරීභ ආදි ටයුතු සිදු යනු රැවේ. 
දැනට ාඵනි ා වා වඹ දා  වන ඇති ා බිභේ වුද 
ජජති ා බිභේ දේා ැඩි දියුණු කිරීවම් වැකිඹා ඳතී. 
ඕනෑභ වවනකුට Bio Food (Pvt.) Ltd ආඹතනඹ භඟ ම්ඵ්දධ 
වී ජජති ා ටයුතු සිදු කිරීභට ද වැකිඹා ඳතී. ඒ වා 
මුබඳ්දභ අදාශ ව ිතඹා ාඵනි ව ිතවඹකු ඵට ඳත් ය 
නුරවේ. ඒ වා යූවයෝ 500 ඳභණ මුදරේ ැඹ වේ. ඒ 
අායඹට  ාඵනි ව ිත බිභේ වර ය තුනේ ඳත්ාවන 
ඹායුතු වේ. එභ ාරඹ තුශ ා බිභට ජජති වඹදවුම් 
වඹදීවම් ඵාධාේ වන භැත. ඒ ආායඹට ා බිභ ංර්ධනඹ 
කිරීවභ්ද ඳසු ජජති ව ිතවඹේ වර ඉ්ලුම් කිරීවම් 
වැකිඹා තිවේ. ා ටයුතු ය වන ඹාවම් දී අලය න 
ජජති වඹදවුම් ර් ා්තු අඹකිරීභකි්ද වත ය රඵා දීභට 
වැකිඹා ඇති ඵ ද Bio Food (Pvt.) Ltd ආඹතනඹ කිඹා සිටියි.  
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5.3 ලංHela Suwaya Weda Gedara 

මළතෘවළල ලං- ලං ශෂ ලංසුලය ලංලගළ ලංක්රමය 

වවශ සුඹ ා ක්රභඹ ඹනු ර ඩොල්සහ ලං වහවයියර්   ජජති 

ා ේ යභඹ වන වේ. එභ ා ක්රභඹ ජජති ා ක්රභඹේ 

වන වේඹ ඹ්දන ඉ්ද අදව් වන වවර්. ඔවු්දව  ා ක්රභඹ 

අවප් යවට් ඳායම්ඳරි ව ිතතැ්ද ක්රභඹ ඹැයි කි වැකිඹ.  

112/D, ව්දවත ට ඳාය, භාරවේ ඹන ලිළිනවඹහි ළිහිටි එහි දුයථන 

අංඹ 0112412943 වේ. 

ඳසුගිඹ ාරවේ අවප් යවට් යජයට ප්රවද්ලර වවේතු වඳුනා වන  ත් 
කුඩු වයෝඹේ ළිබඳඵ අ්දනට රැබිණ. වවශ සුඹ වද 
වදය නිර්භාතෘ ප්රිඹ්දතා වේනානාඹ භවත්මිඹ එභ වයෝඹට 
වවේතු වභ නදැයි ව ඹ්දනට ිතඹ. අනු ජී ිතදයා වැදෑර 
වවනේ න ඇඹ එහි දී එභ වයෝඹට වවේතු වර වඳුනා ්දනා 
රද්වද් එභ ප්රවද්ලර ජනතා ්දනා ආවායඳානර අඩංගු 
ආනිේ, ඹනයිට් ැනි යාඹන ද්රයඹ්දඹ. එභ යාඹන ද්රයඹ්ද 
ආවාය භඟි්ද ලරීයත ්දනට ඇතැයි උඳ්ඳනඹ යන රදි. 
යාඹන වඳ වව ය වා ෘෂියාඹන ර් වඹ දන රද ා 
බිම්ලි්ද වනශා ්දනා රද ආවාය ඳානර ලරීය වෞයට 
අහිතය ිත යාඹනඹ්ද තිබිඹ වැකිඹ. ඒා ආවායඹට ැනීවභ්ද 
කුඩු වයෝ, ළිබඳා වයෝ, අේභා වයෝ ආදි ිතිතධ වඵෝ වන  
න වයෝ ැශඳිඹ වැකිඹ.   
 
වභභ තත්ඹ දිගි්ද දිටභ ඇති වීභ ශේා ැනීභට නම් යාඹන 
වඳ වව ය වා ෘෂියාඹන ර් වඹදීවභ්ද දෂිත ව ඳ ායත් 
ශ යුතු ඵ ඇඹව  අදව ිතඹ. ඒ අනු ිතනාල ව ෘෂුද්ර වඳෝ 
ව ට් නැත ඳවහි ඇති ය ත යුතුඹ. ඒ වා ළිඹය වදේ 
අනුභනඹ වවර්. ඳශමුැ්දන ඳවහි ේෂුද්ර ජීවී වණඹ ඇති 
කිරීභයි. වදැ්දන ාට හිතය එවභ්දභ ඳ ායත් යන 
ැඩිත්ර්ද ආදී ත් වණඹ ර්ධනඹ කිරීභයි. එභඟි්ද 
වබෝරට අලය ඳාංු  ුවඹ ැසීභ වා වඳෝණ ංකට 
නිඳදවීභ ආයම්බ වේ. එහි ප්රතිපරඹේ වර ඳවේ ැටිත්ර්දව  
ක්රිඹාාරිත්ඹ ආයම්බ වේ. එභඟි්ද ා බිවභ්ද ඈත් ගිඹ ඵත් 
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කය්ද, භනළු්ද ැනි ජීවී්ද නැත ා බිභ වත ඳැමිවණ්. ා 
බිවම් ජජඳද්ධතිඹ ර්ධනඹ වේ. 
 
වවශ සුඹ ා ක්රභඹට අනු ා බිභ ඳ සුඳත් කිරීභට 
ඖධ වඵෝත් ඳවේ වඳු්දා දී තිවේ. ්ර භ්, මු්, ව ශ, 
වඳ තු, තු්දව  සුරු ැනි දෑ එේ ය ඒා නි්ඳාදනඹ ය 
තිවේ. බිම් ් කිරීවම් සිට අ්නු වනරන වතේ වභභ 
ඖධ ිතිතධ අ්ථාර ා බිභට වඹ දනු රැවේ. ා ්ඳැශ, 
දිලීය, ඳබඳවඵෝධ, ෘමි ආදි උදුරුලි්ද ා ආයේා ය 
ැනීභට ද වභභ ඖලි්ද වැකිඹා රැවේ. ඒ නිා වනත් කිසිදු 
වඳ වව යේ වවෝ ් නාලඹේ වවෝ දිලීය නාලඹේ ාට 
වඹදීභ අලය වන  වේ. වී ාවේ දී ඳභණේ වන  අවනකුත් ා 
ටයුතුරදී ද වභභ ඖධ බාිතත වවර්.  
 
වවශ සුඹ ා ක්රභඹට අනු වදමුහු්ද බීජ වා ැඩිදියුණු ශ බීජ 
ර් ද ලරීය වෞයඹට අහිතය වේ. වවශ සුවේ උඳවද 
්දව්ද ඳායම්ඳරි වී ර් ා යන වරයි. ඒ අනු වද්ීලඹ වී 
ර් කිහිඳඹේ ැන ව්ද වේ. ඒා නම්  
 

i. කුරුළුතුඩ 
ii. ළුඅීමනැටි 

iii. සිඹඳත්ඇ් (ඳච්චවඳරුභා්) 
iv. සුැ් 
v. භඩතාලු  

vi. වනු ආදිඹයි.  
 
වභභ වී ර් වඳෝණ ගුණවඹ්ද ඉතා ඉවශඹ. ඒ නිා ිතිතධ වඵෝ 
වන න වයෝරට ගුණදාඹඹ. එවභ්දභ වඵෝන වයෝලි්ද 
ආයේා වීභට අලය ප්රතිලේතියණඹ ද සිරුයට රඵා වද්. වභභ වී 
ර් ා කිරීවභ්ද ඳ නැත නැත ර්ධනඹ වීභ වභභ වද්ීලඹ වී 
ර් ා කිරීවම් ඇති තත් සුිතවලේෂි රේණඹේ වේ.  
 
ශ්රී රංාවේ ිතිතධ ප්රවද්ලර ව වීහු වභභ වවශ සුඹ ා ක්රභඹට 
අනු තභ ා ටයුතු සිදු යති. ඒ ළිබඳඵ උන්දදුේ දේ 
වනත් වවනකුට වභභ ා ක්රභඹ අනුභනඹ ශ වැකිඹ. ඒ 
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වා අලය උඳවද් වවශ සුඹ වද වදරි්ද කිසිදු වවීභකි්ද 
වත ය රඵා ත වැකිඹ. ා්ද වා අලය ඖධ වා 
ඳභණේ කිසිඹම් අභ ා්තුේ අඹයනු රැවේ. 
 

6. ලංවමළ ෝචයය 
ජජති ෘෂිර්භඹට වඹ මු වීවම් ර්ධනඹේ වරෝඹ තුශ 
දැකිඹ වැකිඹ. එවභ්දභ ජජති ෘෂි නි්ඳාදනරට ද 
වරෝවේ ඇති ඉ්ලුභ දිවන්ද දින ැඩි න ආායඹේ දේනට 
රැවේ. හ්රී රංා ද ඒ වදට වඹ මු වී ඇතත් ඒ සුළු ලවඹනි. අවප් 
යවට් ාඵනි ා ටයුතු සිදු ය්දව්ද ද අඩු භට්ටභකිනි. 
ාම්ප්රදාඹ ක්රභඹට ා යන ළිරි ද තුටුදාඹ භට්ටභ 
වන භැත. ඵහුර සිදු ය්දව්ද යාඹන වඳ වව ය වා ෘෂි 
යාඹන බාිතත යමි්ද යනු රඵන ා ටයුතුඹ.  
 
ශ්රී රංාවේ ා ටයුතු වා යාඹන වඳ වව ය වා ෘෂි යාඹන 
බාිතත කිරීභ වවේතුව්ද ිතිතධ ැටළු ණනාේ ඳැන නැඟී ඇත. 
වෞයභඹ ැටළු ඒ අතරි්ද එකි. යවට් කුඩු වයෝ ැනි වඵෝ 
වන න වයෝරට ව දුරු ව්දට ප්රතිාය කිරීභ වා ිතලාර 
මුදරේ ැඹ කිරීභට සිදු තිවේ. එභ වෞයභඹ ැටළු යවට් ශ්රභ 
ඵරාඹට ද අඹවඳත් අ්දදමි්ද ඵරඳා ඇත. යාඹන වඳ වව ය වා 
ෘෂි යාඹන ආනඹනඹ කිරීභට ිතලාර ිතවද් ිතනිභඹ ප්රභාණඹේ ද 
ැඹ වේ. එඹ යවට් ආර්ථි අභිෘද්ධිඹට ඵාධාකි. ඊට අභතය 
යාඹන වඳ වව ය වා ෘෂි යාඹන බාිතතවඹ්ද ඳට, ඳරියඹට, 
ායුවෝරඹට වා යවට් ජජඳද්ධතිඹට සිදු න ඵරඳෑභ 
වභඳභණැයි කි වන වැකි තයම්ඹ. එැනි ඳසුබිභේ තුශ යාඹන 
වඳ වව ය වා ෘෂියාඹන බාිතත යමි්ද වවයන ා ක්රභවේදඹ 
ැන ප්රතිඳත්ති ම්ඳාදඹ්ද ව  අධාණඹ වඹ මු ිතඹ යුතු තිවේ.  
 

ර ඩෝල්සහ ලං වහටයියර් ව  ජජති ා ක්රභවේ නියත වීවම් දී 
මණඳෑභට සිදු න ැටළු ළිබඳඵ 5.1 ඹටවත් වඳ්දා දී තිවේ. ඒ 
නිා ජජති ෘෂිර්භා්දතවේ නියත වීභ ිතඹදම් අධි 
ටයුත්තේ වර වවනකුට සිතිඹ වැකිඹ. එවවත් Bio Food 
(Pvt.) Ltd ආඹතනඹ අනුභනඹ යනු රඵන ආායවේ ා 
ක්රභවේදඹේ අනුභනඹ කිරීවභ්ද එකී ැටළු වා ිතඹදම් වඵ වවෝ 
දුයට භඟවයා ැත වැකිඹ. ඔවු්දව  ා ක්රභඹ ද ජජති 
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වති රඵා වන ඇති අතය තභ නි්ඳාදන අඳනඹනඹ කිරීවභ්ද 
ිතවද්ල ිතනිභඹ ද උඳඹයි. ජජති වති යණඹ වත ශඟා 
වන වුනත් වවශ සුඹ ා ක්රභඹ ද ඳරිය හිතාමී ා ක්රභඹඹකි. 
ඒ අතය යවට් ිතිතධ ප්රවද්ලර ාම්ප්රදාඹ ා ක්රභඹ්ද බාිතත වේ. 
ඒා ප් යවද්ලවඹ්ද ප්රවද්ලඹට වන් ිතඹ වැකිඹ. අවප් යවට් 
ාඵනි ාද සිදු වවර්. වම් ෑභ ව ිතතැ්ද ක්රභඹේභ 
එේතයා ආායඹ ජජති ා ක්රභඹ්ද ඹැයි කි වැකිඹ. 
වවේතු ඒා ජජඳද්ධතිඹට වවෝ ඳාරිරි භතුලිතතාඹට වවෝ 
අඹවඳත් ඵරඳෑභේ එ්ර ය ඇති ඵේ වභවතේ ිතදයභාන වන  
වීභයි. එඵැිත්ද එැනි ා ක්රභඹ නියතවීභ අනාතවේ ද 
ජජති ා ක්රභඹට වඹ මු වීභ ඳවසු යනු ඇත.  
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