
SOUTH ASIA 
PROGRAM

 

ක ෝර්කේල් විශ්වවිද්යාලකෙහි සිංහල 

 
           අධH න                 මධH    න                න  

 

  

 •  ක ෝර්කේල් විශව්විද්යාලකේ, ද්කුණු ආසොති  වැඩසටහන, ද්කුණු ආසොව පිළිබඳ 

 පර්කේෂණ සහ ඉගැේවීම කමේම ආචාර්යවු හා සසුේ සඳහා සහාෙ වන අේතර් විෂයි  

 මධ්යසථ්ානෙකි. 

 

•  ශ්රී ලිං ා අධ්යෙනෙ1960 සට ක ෝර්කේල් විශ්වවිද්යාලෙ තුළ ස්ථාපනෙ වී තිකබන අතර 

 ක ෝර්කේල් විශව්විද්යාලකේ පීඨ හා වෘත්තීෙ අධ්යෙන පීඨ කිහිපෙ  ආචාර්ෙවුේ විවිධ් 

 වූ විෂෙ ක්කෂේත්ර මගිේ සම්බේධ් ක කරයි.  

 

• ක ෝර්කේල් විශව්විද්යාලකේ Kroch ආසොති  පුස්ත ාලකෙහි ශ්රී ලිං ාවට අද්ාළව 

 සිංහල, කද්මළ, පාලි හා සිංස් ෘත ෙන භාෂාවලිේ ලිෙැවුණු කලෝ  මට්ටකම් අති විශාල 

 ප්රමාණකේ  ෘති එ තුවක් පවත්වාකගන ෙනු ලැකබයි. 

 

 •  ක ෝර්කේල් විශව්විද්යාලෙ මගිේ සිංහල පිළිබඳ පූර්ණ විෂෙ මාලාවක් අධ්යෙන වර්ෂෙ පුරා 

 පවත්වාකගන ෙ      න අතර එකලස ශ්රී ලිං ාකවේ පිටත අධ්යෙන වර්ෂෙ පුරා සිංහල 

 විෂෙ ඉගැේකවන කලොව එ ම විශව්විද්යාලෙද් කවයි.  සිංහල භාෂාව ඉගැේවීකම්  පාඨ 

 ග්රේථ  ස ස්කිරීකම් කගෝලීෙ ප්රමුඛොද් කවයි.  

 

•  ක ෝර්කේල් සිංහල භාෂා වැඩසටහන මහාචාර්ෙ කේම්ස් කගෙර් (D. L. සාහිතය චක්රවර්ති 

  ැලණිෙ විශව්විද්යාලෙ, Ph.D. ක ෝනල් විශව්විද්යාලෙ) විසේ ස්ථාපිත  රන ලදී.  

 

•   ැළණිෙ විශව්විද්යාලකේ වාග් විද්යා අධ්යෙනාිංශකේ හිටපු මහාචාර්ෙ ඩබ්ලිව්. එස.් 

  ුණාතිල  මහතා ක ෝර්කේල් විශ්වවිද්යාලකේ සිංහල භාෂා වැඩසටහන     ම, 

 ඉගැේවීම     පාඨ ග්රේථ සිංවර්ධ්නෙ කිරීම      මහාචාර්ෙ කගෙර් සමග ඉතා සමීපව 

  ටයුතු ක ොට තිකබ්. 



For more information contact: Anne M. Blackburn, Director, Cornell South Asia Program: 
amb242@cornell.edu, 607 255-8923 and Bandara Herath, Lecturer in Sinhala: 607.220.7672. 
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වටිනා මකිේ යුතු භාෂාවක් 

ක ෝර්කේල් විශව්විද්යාලෙ තුළ ශ්රී ලාිංකි       ක් සහිත සසුේ ඇතුළු උපාධි අකේක්ෂ යිේ 

සහ පශ්චාත් උපාධි අකේක්ෂ යිේ විසේ සිංහල භාෂා පාඨමාලා කමේම, සිංස් ෘතිෙ,      

සාහිතය, ආගම, ඉතිහාසෙ, පාරිසරි  අධ්යෙන පාඨමාලා සහ ශ්රී ලිං ා සමාජෙ පිළිබඳ පාඨමාලාද් 

හද්ාරනු ලැකබයි.  

 

සිංහල යනු:  

•  කලෝ    එක් විකශේෂිත භාෂාවකි  

• ගැඹුු සාහිතයයි  හා සාිංස් ෘති  උුමෙේ හා බැඳී පවතී   

•  ශ්රී ලාිංකි  ප්රජාව සහ ශ්රී ලිං ාව කමේම අතීතෙ හා වර්තමානෙ පිළිබඳ අධ්යෙනෙේට 

 මූලෙ කවයි 

 

ක ෝර්කේල් විශව්විද්යාලයීෙ සිංහල ප්ර ාශන  

 ථා වයවහාර සිංහල (කෙොබෑේක්ස,් කගෙර් සහ ද් සල්වා 1968, 1981), සාහිතයයි  සිංහල 

(1974),  ථා වHවහාර  සිංහල කිෙවීම (කගෙර් ,  ුණාතිල , සහ Paolillo), මූලි  කිෙවීම සහ 

සිංහල අ ාරාදිෙ (බණ්ඩාර කහේරත් 2011), මූලි  කිෙවීම සහ කල්ඛන පරිචෙ (බණ්ඩාර කහේරත් 

2011)  මූලි   ථා වයවහාර සිංහල (T. McGarry සහ ඒ. ලිෙනකග් 2011), මූලි  සිංහල 

වයා රණ අත්කපොත (බණ්ඩාර කහේරත් 2015), ද්වීතීයි  සිංහල කිෙවීම (බණ්ඩාර කහේරත් 2015)  
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