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Preface

� ලංකා සංඥ භාෂාව ස�ංහල කථාකරන භාෂාව
ෙමන්ම ප�කාශන සහ වවන �ශාල සංබ�ාව�න්
සප�� අංගස�පූණ භාෂාව�. සංඥ භාෂාව
හා ස�ප�මට ඇති ෙහාඳම මග වන්ෙන් �හි�
පුද්ගලයන් ෙහා සංඥ භාෂාෙ� ද�ෂයන් සමග
සංඥ මගින් අදහස් හුවමා� කර ගැනීමයි.
ෙමම ග�න්ථය ස�පාදනය කරනු ලැබුෙ� වඩාත්
සරලව සහ පැහැ�ල�ව ස�ංහල භාෂාෙවන් සංඥ
ෙක�ෂය� සැකසීම ෙවනුෙවන් සහ එමගින්
ස�ංහල සංඥ භාෂාව සහ සන්නිෙ�දනය �යුණ�
��ෙ� අරමුෙනනි.

This book was created to meet the need for a clear,
simple Sign Language dictionary with the aim of developing conversational skills in Sri Lankan Sign Language.

ෙමම ග�න්ථය සංඥ 350 පමණ සරල ෙකාටස්
වලට ෙබදා ඇත. සෑම ෙකාටසකම උදාහරණ
සහිතව වාක� සහ ප�ශ්න ෙයාදා ගනි�න්
පාඨකයාට එ� එ� සංඥව ෙවන් ෙවන්ව
හ�නා ගැනීම සහ එම සංඥෙවන් එ�ෙකාට
ප�කාශනය� ඉ��පත් කරන්ෙන් ෙකෙස්ද යන්න
සරලව දක්වා ඇත.
� ලංකාෙ� සංඥ භාෂාව ප�ෙද්ශෙයන් ප�ෙද්ශයව
ෙවනස් වන අතර මුල�කව ආසන්නෙය්ම ඇති
�හි� පාසෙල් සංඥා භාෂාව අදාල ප�ෙද්ශෙය්
භා�තා ෙ�. ෙමම ග�න්ථය සැකසීෙ�� උපෙය�ගි
කරගනු ලැබූෙ� මාතර ෙවෙලෙගාඩ ෙර�හණ
�ෙශ්ෂ ��හල සහ මාතර �ස්ත�ි�කෙය් �හි�
පුද්ගලයන් බහුලවම භා�තා කරන සංඥ
භාෂාවයි. ෙමම ග�න්ථය මගින් ෙර�හණ �ෙශ්ෂ
��හල සාමා�කයන් සමග සන්නිෙ�දනය ඇති
��මද බලාෙපාෙරාත්ත� ෙ�.
ෙදමාප�යන්, ග��ව�න්, පවුල්වල සාමා�කයන්,
පාසල් කා�යම�ඩලය, ආ� ශිෂ�යන් සහ
ෙවනත් ෙ� ස�බන්ධ උනන්�ව� ද�වන
පුද්ගලයන් ෙමම ග�න්ථය ප�ශීලනය ��ම මගින්
�හි� පුද්ගලයන් සමග වඩා ෙහාඳ සබඳතාව�
ෙගාඩනගා ගැනීම අපෙග් බලාෙපාෙරාත්ත�වයි.
සැම�ටම ඔබ ෙමම ග�න්ථය මගින් ඉෙගනගන්නා
සංඥ ත�ල�න් ෙර�හණ �ෙශ්ෂ ��හල් ස�සු
ස�සුවයන් හා ආ�ස�සුන් සමග අදහස් හුවමා�
කරගැනීමට උත්සහ කරන්න.
සභ ගමන්!

We have divided more than 350 signs into concise
categories. Each category also includes example statements and questions so the reader can learn how individual signs work together to enable communication.
Sign Language in Sri Lanka comes in many diﬀerent
dialects, with each dialect usually corresponding to the
sign system used at the nearest deaf school. The signs in
this book reﬂects those used by Rohana Special School
pupils in Welegoda, Matara, and by many deaf people
in the Matara district. This book does not attempt to
be the standard for Sign Language across Sri Lanka. It
is intended to be used to communicate with members
of the Rohana Special School community.
We hope that parents, teachers, family members,
school staﬀ, and other interested persons will make
use of this dictionary to gain conversational skills and
communicate with deaf people. Sri Lankan Sign Language, like spoken Sinhala, is rich in vocabulary and
expression. The best way to acquire this language is
to converse with a deaf person. Please do practice the
signs you learn from this book by talking with a deaf
person.
Suba Gaman! (Good Luck!)
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Without receiving love, we have won the world,
Without eyes, we have seen the beauty,
Without ears, we have heard the sound.
We are the Rohana children,
We are the heroes of Rohana.

උදාර ස�ත��ල� පැත�� අනුත්තර
නිධාන ගතවුන හද ඇත්ෙත�
අතිතෙයන් එද සුවඳ ��නනට
ප�ං බල සහ ස� බල ඇත්ෙත�

Great thoughts and dreams are in our hearts,
We will always be ﬁrst, never second.
In the past was only loneliness,
But now luck and energy unite us all.

රට නැංවූ මහ ��වන් ගිය මග
යන අ�ටන අප හදට ��
කල්ප කාල යුග ගණන් ෙගෙවනත��
මල් එල ගනු ඇත සුවඳ ��
අෙප් දයාබර ෙර�හණ �නිතිය
ඔබ අප යන මාවතට ලැ�
නුවණැස පාදා අෙල�කය�
අප �� ගන්වනු මැන� සැ�

Our heroes developed our country,
And the determination in our hearts,
It shall lead us down these same roads,
Until the ﬂowers blossom with sweetness.
Our dear Mother Rohana,
Please praise the paths we choose,
Encourage us by giving brightness, and
Light to our minds.
Senehasa handunana lowa dinuwo
Denuwana ahimiwa ruwa dutuwo
No asena sawanin handa asuwo
Api wemu Rohana sisu daruwo
Udara situwili pathum anuthara
Nidana gathauna hada aththo
Athieethayen ena suwanda widinnata
Pin bala saha sawi bala aththo
Rata nanwu maha mweruwan giya manga
Yana aditana apa hadata didee
Kalpa kala yuga ganam gewanathuru
Malpala ganu atha suwanda didee
Ape dayabara Rohana dinithiya
Oba apa yana mawathata ladi
Nuwanasa pada alokayadi
Apa diri ganwanu manawi sadee.
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