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මා /0ර මා ස12 

මම කැම%& ඔබලාට හ-.වා ෙද.න “මා ?@ර මා සAB 
යන වැඩසටහන”. ෙමය 4තමය අ78. 9ාණව; 
ආකාරයට ඉ?8ප; කරන ළමා අපෙයා්ජන වැලැDEෙF 
වැඩසටහනD. සමාජෙJ 9KLMෙJ කතා කර.නට මැN වන 
ෙF මාතෘකාව PQබඳව කN. සඳහ. කල ප8? ෙවනSම 
අ7රT. දැUව; TVම අපෙW අදහස&. 
 
 

 



ළමා අපෙයා්ජන වල HIඵල;  
එයට ෙගා-Z [ ලමයාට ෙම.ම සැලTය 7\ ෙලස සමාජයට; බලපෑමD ඇ% 
කර&. ෙමය වැලැDEමට ෙහා් අ_ තරෙF ෙF වන`ට; අපෙයා්ජනයට ලDෙවන 
දZෙවD එ&. ගලවා ගත හැT ෙහාඳම මග නF අධMාපනයB. එමa. ඔb.ට 
තම. ආරDෂා Eමට කල 7\ ෙL PQබඳව දැUම;, K-EමD K- [ `ට දැUF ?ය 
7;ෙ; කාටද ය.න PQබඳව දැUම; ලබා ෙද&. එය ඔb.ට මහ; උදfවT. 
 
gN.ම අපට ඔb. ට  “ශOරය ආර/ෂා කරගැSම” PQබඳව Tයා ?ය හැT ය. 
ඒක තම& වඩා ෙහාඳ. මම ෙF වැඩ සටහන ඇම8කා එDස; ජනපදෙJ ලg. 
350000 කට අMක P8සකට ඉ?8ප; කර %ෙයන lසා ද.නව ෙF වැඩසටහන 
වයස අbZ- 3 . ඉහල ලම& සදහා ඉහල සාmථක;වයT. oයා;මක කල හැT 
බව.  

මා ?@ර මා සAB වැඩසටහෙ. ලSසනම ෙL තම& ඕන ෙකෙනqට ඒක 
දZව. හට Tයලා ?ය හැT Eම. සමාජ ෙSවක&.ට, ?වා rsqF මධuSථාන 
පව;ව.lය.ට , ෙදමාPය. ට ,පාසv `ෂය භාxර වැඩසටහ. පව;ව.න.ට 
yඩා සමාජ පව;වාෙගන යන අයට, හා ෙමz ෙනාz ඕන ෙකෙනqට ෙF 
වැඩසටහන ඉ?8යට කල හැTය. ෙFක සරල, අමතක ෙනාවන, ලමා අපෙයා්ජන 
ගැන කතා කරන මං අරඹන එlසාම ඉතාම; වැදග; වැඩසටහනD.  



“ඔෙU ද@වා සමග ලමා අපෙයා්ජන ගැන කතා WOම අරඹYෙY ෙකෙZ ද? ” 
ලමා අපෙය(ජන ගැන කතා කරන එක ෙගාඩ2 වැ456ය7 අකමැ8 ෙදය:. එබැ<7 ෙ= 

>?බඳව Aඩා දBව7 සමග කතා :Dමට FGම පවා HIඵල, හා කල:Dමට පL<ය හැ: 

ෙදය2 <ය හැ:ය. ෙ= වැඩසටහෙ7 ඇ8 <ෙන(දාLමක Nත වැ456ය7  ලමO සමග ෙ= 

>?බඳව සරලව හා ධනාLමකව එ2ව කතා :Dමට ඉඩ හසර සලRවනවා.   
 
සං#තය \මටද ? 
Aඩා දBව7 අ7තS TයාකාD බැ<7 ඔවu7ට වඩා වැදගL මතක තබා ගත යuW පX<ඩ 

ඉගැ7Yමට හැ: මාහැZ [මය: Nත. “ජSන\ ඔ] ^යuF2 ෙතර>” :යන සගරාෙ_ `කාaත 

ලමu7 ස=බ7ධ වාSතාව2 අනuව ෙපb ය7ෙ7 වඩාL ධනාLමක RYයLවය , ආLම ෙගෟරවය, 

හා ආLම <Iවාසය ඉහල නංවන නව Nත ලමO7ට තම7 ගැනම ධනාLමකව FGමට උද_ 

කරන බවO.  
*The Power Of Music - University of London 
 
 

 



ෙ2 වැඩසටහන ]යා^මක  කරYෙY ෙකෙZද?  
::ෙනා්දා^මක බව abම -  
ෙමම 4ත `ෙනා්දා;මක හා ධනා;මක කා}. ච8තයT.  7\ය. ෙමx� අප 
හ-.වා ෙදන K.- Tයන, හSතමය සංඥා ,නmතන හා ෙමම ප�bඩ මතක 
K}Eමට ඕන ෙදයD K-කරන ෙF ච8තෙJ නF “?YI”ය.   
 
:සරල බව abම -   
qඩා දZව. ලමා අපෙයා්ජෙ. බරපතල බව PNබදව TK; ෙනාද�. එබැ`. අප 
ඔb.ට ෙදනව සරල �% zපයD.  
1. කe@ව^ ඔබට fද:ය gA නෑ. 
2. කe@ව^ ඔබෙj klග7ක අවයව Zපmශ කල gA නෑ. 
3. කe@ව^ ඔබෙj klග7ක අවයව වල ජායාoප ගත gA නෑ. 
4. ඔබට ගැටqව/ ඇ^න2 කාටම හf WයYන. 
5. ඔබට කe@හf fදවනව න2 ෙහා් ඔබව අනවශM ෙලස Zපmශ   කරනව න2 
හංගYන එපා  කාට හf WයYන. 
6. ඔබට vfහැර කරනව න2 හංගYන එපා කාට හf WයYන. 
 
:ධනා^මක බව abම.  
ෙමx 9ධාන අරgණ තම& දZව. දැUෙම. ස.නLධ කරන එක. එතෙකාට 
ඔb.ට ��ව. තg.ෙW ශVරය ගැන ධනා;මකව හා ආරDෂාකාVව 
Kත.නට; ගැට�වD ඇ;නF කාටම හ8 Tය.න. 
ෙF අෙ� වැඩසටහන PQබඳව එ[ අදහS zපයD.



 
 
ෙ4 අෙ5 වැඩසටහන ";බඳව එව> අදහ@ Aපය+. 
 
 
“ෙපෟDගFකව මම කවදාවH අපෙයIජනයට ල+ ෙවලා නෑ. 

නමuH මෙL බාල සෙහIදMය, ඇයට ව> අතවරය+ ";බඳව 

අ4මාට Aවා, ඔබලාෙL ෙ4 වැඩසටහන දැAෙමP පසu.” 
 
 
 
O“--- ෙ4 වෙL අවu0Q 5ක ද0ෙවR ෙගP ලද STය+ 

වැUQර VමWශන කටයu1 වලට ෙයාමu කලා.  
 
මම සැම Vටම ෙයIජනා කරPෙP ඔබලා ලම2Pට Yටෙගන 
/PQ ZයPන ෙපළබVය යu1 බව2. එVට ඔවuP ඉදෙගන /]න 

Vට^ට වඩා වැU අවධානය+ ෙයාමu කර2. එVට හ@ත චලන 
වලටH වඩා ෙa/2. 



#තය 1 
මා ?@ර මා සAය 

මා /0ර මා ස1ය  



0wෙයා්ෙx ?YI ෙj වදY.  

ෙහෙලා් මෙj නම තමB ?YI. මම අද මා ?@ර මා සAB 
Wයන වැඩසටහන ඉzfප^ කරYනB යYෙY. ත{Yෙj 

ආර/ෂාව සලසා ගැSමට අවශM ෙl :ෙනා්දෙයY ඉෙගන 
ගS යB බලාෙපාෙරා^A ෙවනවා.  

ඔයාලා දYනවා අෙ| ?@ර :ෙ}ෂ බව හා කාටව^ එය 
අනවශM ෙලස Zපmශ WOමට ෙහා් fද0මට අBIය/ නැI 
බව. අපහ~තාවට ප^වන W?ව/ W?ෙව/ ෙනාකල gA 

බව. ෙ�Aව මෙj ?@ර මට :ෙ}ෂB. දැY අ� යYෙY පල{ 
?Y�ව bමටB. මට ඕන ඔයාල^ ෙ2 ?Y�ව මා^ එ/ක 

WයYන. 



ෙ2 මෙj ?@ර (#තෙ� පද ) 
ෙ2 මෙj ?@ර, මෙj ?@ර කාටව^ අBI නෑ ෙමමට fදවYන , 

මෙj ?@ර මෙjම �සB, 

ෙ2 මෙj ?@ර, මෙj ?@ර කාටව^ අBI නෑ මාව අ�ලන,  

මෙj ?@ර මටම �සB, 

Iෙයනවා මට අ^ෙදක/-අ�ලYන, ඇZ ෙදක/ බලYන,  

කY ෙදක/ Iෙයනවා ඔබ Wයන ෙl අහYන,  

Iෙයනවා මට තව �ග/ ෙපYනYන බැf ඔබට, 

ෙ2 මෙj ?@ර, මෙj ?@ර කාටව^ අBI නෑ ෙමමට fදවYන,  

මෙj ?@ර මෙjම �සB, 

ෙ2 මෙj ?@ර, මෙj ?@ර කාටව^ අBI නෑ මාව අ�ලන,  

මෙj ?@ර මටම �සB, 

මෙj vෙZ ෙකා�ඩය ලZසන දැB බලYන, 

මෙj ?@ෙm හf මැද �fයB,  

නහය^ ලZසනB ක\ෙ� ඇ�7^ යසB,  

කට Iෙ� මට WයYන මං කැමI ෙl ඔබට,  

ෙ2 මෙj ?@ර, මෙj ?@ර කාටව^ අBI නෑ ෙමමට fදවYන, 

මෙj ?@ර මෙjම �සB, 

ෙ2 මෙj ?@ර, මෙj ?@ර කාටව^ අBI නෑ මාව අ�ලන,  

මෙj ?@ර මටම �සB,



මා ?@ර මා සAය  - #තෙ� අර{ණ  
ත{Yෙj ?@ර ත{Y සA බව ද W?� ෙකෙන\ට තමYට fද0මට ෙහා් 
klග7ක අවයව Zපmශ WOමට අBIය/ නැI බව ද@වYට ඉගැY0ම.  
අෙ� KZර `ෙ�ෂ බව හා අපට 8දEමට ෙහා් අනවශu ෙලස Sපmශ TVමට 
කාටව; අ&%යD නැ% බව  දZව.ට Tයා �ම 9ධාන කාරණයT. තවද �LගNක 
අවයව යU යට ඇ�F වN. වැ� ඇ% තැ. බව;, ඒවා ඔb.ටම පමණD අය; 
බව; ෙප.වා ?ය 7\ය. 
සමහර අවSථාවල� ෙදමාPය.ට හා sක බලා ග.lය. හට �LගNක අවයව 
Sපmශ TVමට K- වන බව පැහැ?N TVම වැදග; ය.  
  
උදාහරණ :-  
1.qඩා කල ෙවන අෙයD ඔb.ව නෑEම කල 7\ය. නg; වයK. වැෙඩ;ම තම ඇග 
ෙසා්දන ආකාරය PQබඳව ඉෙගන ග�.  

2.ලg. \වාල E ෙහා් අස�පව ඇ;නF ෙදමාPය.ට ෙහා් sක බලා ග.lය. ට 
සමහර`ට ඔb.ෙW �LගNක අවයව වලට ෙබෙහ; දැ�මට K-ෙව&. එය ඔb.ෙW 
ෙහා් ෛවදuවZ.ෙW රාජකා8යD පමණD බව ඔb.ට Tයලා ?ය 7\ ය. ෙමx� 
දZවා ට ල�ජාවD Kෙ; නF ඔb.ටම ෙබෙහ; දාග.න Tයලා ?ය 7\ ය.  

3. ෛවදuවරෙයD bවද දZෙවq ෙW �LගNක අවයව Sපmශ කල 7;ෙ; දZවා 
අස�පව ෙහා් \වාල ලබා ඇ% `ට පම�. 



ඉහත සඳහ. අ78. හැර ෙවන; TK- ෙවලාවක ෙවන; TKම අෙයD 
දZවාෙW �LගNක අවයව Sපmශ ෙනාකල 7\ය. ඒ වෙWම තg.ව 
අපහrතාවට ලD කරන `ට� ෙහා් අකමැ% යමD කර.න ෙපාලබවන `ට 
“එපා” zම ෙහාද බව දZවා ද�. ෙF ආකාරය දZවා තම KZර තමා ස\ය 
ය.න K�මට ෙපලෙ�.  
 
90% කට වඩා 7ං�ක අපෙයා්ජන `ශාල පbv \ල ෙහා් ලමයා වඩා; 
`�වාස කරන �Lගලෙයq අ%l. `�වාසය කඩEම දZවාට K-වන මහ; 
හාlයT. ඔb. යF ආර/�ත තැනකට යා 7\ බව; තමාට ඇ�Y කY 
ෙදන, :}වාස කල හැW ෙකෙන/ ෙj උදx ලබා ගත gA බව^ 
දැනගත 7\ ය.  
 
රහZ abම.  
ලමා අපෙයා්ජකය. හා S� �ෂකය. ෙබාෙහා් `ට `�වාස කරනවා ලමයා 
ෙමය රහසD වශෙය. තබාගl& හා තl ෙව& Tයලා. එබැ`. “රහZ 
එ7WOෙ2” �%ය හ-.වා �ම ඉතා ෙහාඳ අදහසT.  
 
qඩා `ෙJ Kටම දZව.ට ෙමය �ම �මෙය. ��� TVෙම. ඔb.ට 
අනාර/� රහZ එNTVමට වඩා; පහrවD දැ.Eමට ��ව.. “අනාරD� 
රහS” යU කවෙරqෙහා් තමාට 8දවනව නF ෙහා් අනවශu ෙලස Sපmශ 
කරනව නF ඒ PQබඳව පැව�ම&.



ලමා අපෙයා්ජනය/ e :ට ලමBY දැනගත gAB. 
1.ඔeY බැ�2 ඇ�මට ?� ෙනාවන බව.  

2.ඔeY වරදකාO හැ#ෙමY ෙනා?�ය gAය.  

3.ය2 අෙය\ට පැව?ය gAය යYන. 
මතක තබා ගත 7\&, ලමා අපෙයා්ජකය. සාමානuෙය. ලමයා ද.න, 
`�වාස කරන, ආදරය කරන අය&. එබැ`. ෙF මාතෘකාව ඉතා ප8Sස�. 
සාක�ඡාවට බ-. කල 7\ය. ලමයා ඉ?8ෙJ ෙD.%ය ෙනාග.න. ඔබ මනා 
සංයමයT. සව. �ම දZවාට ඉතා වැදග; ෙදයT.  
  
ඔබ දZවාට Tය.න, ම;q_, ම;�වu, වලට ඇ�බැx [ ලමා 
අපෙයා්ජකෙයqට �නZ;ථාපනය Eමට උදf TVම අවශu බව. එ`ට ඔb. 
ලමයාට තව-රට; කරදර ෙනාකරන බව. කාටහ8 පැව�ම වැදග; Tය.ෙ. 
ඒක&.  

තා/ෂ�ක gගය  
තාDෂ�ක 7ගය; සමග ලම&. ෙW අනවශu ඡායා�ප ග.නා �Lගලය. 
ෙග. ලම& ආරDෂා කල 7\ය. අනවශu Sපmශය ගැන කතා කරL�ම ඒ 
ගැන; ඔබ දZව. සමග කතා කල 7\&. �LගNක අවයව Sපmශ TVමට 
අවශu ෙනාbන; ඒවාෙW ඡායා�ප ගැ�මට උ;සාහ කරනවා නF ඔb. එයට 
“එපා” යYන පැව�ම^ කාටහf bම^ කල gAය.  
 



 #තය 2 
�වැරz යB ෙනා?ෙ^ න2  

�වැරz යB ෙනා?ෙ^ න2  



0wෙයා්ෙx ?YI ෙj පද.  

අP දැ. ඊළඟ 4තය සමග `ෙනා්ද ෙව.න ය.ෙ.. ඒෙක� ඉතා ව¢නා 
�%යD Tයලා ෙදනව. මතක %යාග.න. ඒක තම& - වැර? Tයලා 
xෙතනවා නF - එපා ඒක කර.න 
මම කතා කර.න ය.ෙ. ඔයාෙW ඉSෙකා්ෙv වැඩව; කාමෙm 
අSකරනව වෙW වැඩව; ගැන ෙනෙව&. මං Tය.ෙ. කbZ හ8 
ෙකෙනD ඔයාව එයා එDක ෙකාෙ¤ හ8 ෙගlය.න හදනව නF, 
ඔයාට xෙතනවා නF ඒක වැර?& Tයලා ඒක කර.න එපා. නැ;නF 
කbZ ෙහා් ඔයාට Tයලා ල�ජා xෙතන ෙදයD කරග.න හදනවා නF 
ඒක කර.න එපා.



වැරz Wයලා vෙතනවා න2 - එපා ඒක කරYන!! 
WයB අ�ලා ඔබව “හf �තලB “ Wයා. න{^ මතකB ඔබට  

ඔබ ?@ර ඔබ සAB Wයා, ඔබ තමB එකම, හf වැරz ෙl දැෙනන.  

වැරz Wයලා දැෙනනවා න2 - එපා ඒක කරYන! !  

ෙමා්ඩB ඔබ Wයා, ?තන අය ඇI එමට, 

ම^ කරYන හදB ඔබව, ෙනා� පාස� යYන,  

රWYන ෙ2 රහස, WයB සැම:ට ඔබට, න{^ දS ඔබ කලgA ෙl ෙහාzY,  

වැරz Wයලා දැෙනනවා න2- එපා ඒක කරYන! !  

වැරz Wයලා දැෙනනවා න2 -එපා ඒක කරYන! !  

ඔබව අ�ලා WයB සලකනවා අ� Wයා, 

WයYෙY ඔබට මං ෙනාWයYන ඔබ ගැන,  

වැරz Wයලා දැෙනනවා න2- එපා ඒක කරYන! !  

වැරz Wයලා දැෙනනවා න2 -එපා ඒක කරYන! ! එපා ඒක කරYන! ! 

වැරz Wයලා දැෙනනවා න2 -එපා ඒක කරYන! ! එපා ඒක කරYන! ! 

වැරz Wයලා දැෙනනවා න2 -එපා ඒක කරYන! !  



ත{Y �වැරz යB ෙනා?ෙ^ න2 ඒක කරYන එපා!!. - #තෙ� අර{ණ  
ත{Yෙj ?A:7වලට ඇ�2කY �මට ද@වාව �@ WOම -  
ෙගාඩD ලම&.ට ෙ;ෙරනවා තg.ට දැෙනන K\`N හ8ද වැර?ද  ඒ lසා 
ෙමානවා හ8 අපහrවD දැෙනනවා ද Tයා. එබැ`. ෙF �%ය ඔb.ට 
Tයලා ෙද.න . (s� 4තය ) ත{Y �වැරz යB ෙනා?ෙ^ න2 ඒක 
කරYන එපා!!. 
 
හැ#2 : 
හැ4F ගැන දZවා සමග කතා TVම අරඹන `ට ඔබට ��ව. ෙමාන වෙW 
K\`N අපට පහල ෙවනවා ද Tයා Tය.න. �ක, සAට, ත�කම 
තරහව , බය වෙj. වැදග;ම ෙL තම& ෙලාව �රා K¢න අl; අයට 
අයට; ඔය K\`N පහල ෙවනව Tයන එක. එබැ`. ඔb. තlE නැ% 
බවද බලපෑමකට ලD [ `ට ෙනාෙයD ෙනාෙයD K\`N Kෙතන බව 
සඳහ. කර.න.  
ඔබට k�වY සA� {�ණ/, �/ {�ණ/, තරහා {�ණ/ හා 
:ෙනා්ද ජනක {�ණ/ ෙපYව�Y �ඩාව/ WOමට ෙහා් ද@වාට 
එවැ� {��වල ?Aව2 ඇ�මට bම.  



2. තමYට සම අයෙගY ?�වන බලපෑම  
තමා සම අයෙග. K- වන බලපෑම දZව.ට `Sතර TVමට ෙF 4තය ෙයාදාගත 
හැT ය. පාසෙv අl; ලg. ෙහා් පbෙv සාමා§කෙයD ෙහා් තම. අකමැ% වැර? 
ෙදයD කර.න ෙපාලබවන `ට. තමා සම අයෙග. K-වන බලපෑම ෙලස හ�.ව&.   
“ඔබට vෙතනවා න2 යම/ වැරz Wයලා - එපා ඒක කරYන “ 

ඔb. තම.ව බලපෑමකට ලD කරන `ට� ඊට එෙරx Eෙම. ෙකාතරF 
ආ;ම `�වාසයD තමාට දැෙනනවා ද තමා ෙකාතරF ශD%ම; ෙවනවද 
ය.න පැහැ?N කර.න.  
“ඔබට vෙතනවා න2 යම/ වැරz Wයලා - එපා ඒක කරYන “ 



 #තය 3  
ෙමෙහම eෙනා^ කරYෙY ෙමාක/ද? 

ෙමෙහම වuෙනාH කරPෙP ෙමාක+ද? 



0wෙයා්ෙx ?YI ෙj වදY  
දැ. අP ය.ෙ. “ෙමෙහම bෙණා; “ ෙසvලම කර.න. ෙමx � අප ඉෙගන 
ග.ෙ. ආග.\කෙයD අපට එය; එDක ය.න ෙපාලබවා ග.න හදනවා 
නF ඔයාෙW �LගNක අවයව Sපmශ TVමට හදනවා නF ෙමාකද කර.ෙ. 
Tයලා. ඔයා ද.නවා ද ඔයාෙW �LගNක අවයව %ෙය.ෙ. ෙකාෙහද Tයලා? 
ඒවා ඔයාෙW යට ඇ�F වN. වැ� ඇ% තැ. ය. කbZ; ඒවා ඇvNය 7\ නෑ . 
ඔයා ෙගාඩD �ං© කාෙv අFමා හ8 තා;තා හ8 ඔයාව නාවL� ඒවා අvලන 
K- ෙව&. නg; ඒ හැර ෙවන; TKම ෙකෙනD ඔයාව ඇvªම වැර?&. 
ඉDමl. ඔය; ඉෙගන ගl& තlයම නා.න. තවද ඔයාට අස�ප නං හ8 
\වාල ෙවලා ඉ.නවා නF හ8 අFමාට, තා;තාට හ8 ෙදාS තර ෙකෙනqට 
හ8 ඒ තැ. වලට ෙබෙහ; දා.න ෙව&.  

අP දැ. බලg ෙගදර ඉ.න ෙකෙනD හ8 පbෙv සාමා§කෙයD අPව 
අපහrතාවට ප; කරනවා නF හ8 අPට 8දවනව නF හ8 ෙF ෙසvලෙF 
ඔයාට %ෙයන එකම ෙL “එපා “ zම&. ඉ%. ෙF K.-ව ලSසනට හ&ෙය. 
Tය.න. 



ෙමෙහම eෙනා^ කරYෙY ෙමාක/ද? 

අ� දැY කරYන යYෙY “එෙහම eෙණා^ “ ෙස�ලම B. H}නය\B ��Aර\B Iෙයනවා ඔබ ෙව�ෙවY. 
 ඔබට අවශM න2 හැම:ටම zනYනට, ෙ2 තමB ඔබ කල gA ෙl.  

“එපා “ WයYන!,  “එපා “ :තර/ WයYන! 

පාසෙලY ප~ව,  

හදනවන2 ෙකෙන/ නා�නන, ෙග�යYන ඔබ ෙගදර,  

ප නවා න2 එයා, කාරය/ z7ෙසන,  

Wයනව න2 “ ෙහෙලා්! “, රeම/ ය{ද?  

“එපා “ අ{^ෙත/ ඔබ,                                                 

යYෙY නෑ මම, කාරෙයY ඔෙU,  

WයYනද ෙ�Aව, Wxවා අ2මB, තා^තB මට  

යYන එපා සමග, ෙකෙන/ නා�නන,  

“එපා” WයYෙන� !, එපා :තර/ Wය�! ! 

ඉ lz මම ෙගදර,  

සමග ෙකෙන/ මා බලන, 

හදනවන2 අ�ලYන, A7Y මෙj යට ඇ¡2,  
කරYෙY Wමද?  

“එපා “ WයYන, 

ඕන නෑ අ�ලYන, ඔබ මෙj ?@ර ,  

WයYනද ෙ�Aව, ඒවා අවයව, මෙj klග7ක,  

මෙj ?@ර අBI නැත ඔබට,  

“එපා “ WයYන!, එපා :තර/ WයYන!  

අ� කරYෙY ෙස�ලම B, “eෙණා^ එෙහම” 

Iෙයනවා H}නය/, ��Aර/ සමග ඔබට,  

ඕන න2 zනYනට සැම:ටම,  

ෙ2 තමB කල gA ෙl :?Y  ඔබ, “එපා” WයYන!,   
එපා :තර/ WයYන! “ 

ඉYනවා ෙකෙන/,  

පeෙ� ෙහා් යාqෙව/,  

කරනවා Zපmශ, අනවශM ෙහා් fදවනව න2 ඔබට,  

දැෙනනවා ඔබට, නරක ෙහා් අපහ~ව,  

WයYෙY \ම/ද ඔබ,  

“එපා “ WයYන! එපා :තර/ WයYන!  

කරYනට එපා ඒක,  

අකමැIB මම එෙහම, අ�ලනවට මාව,  

න{^ ආසB මම ඔබට,  

කරYනට එපා ඒක මට,  

WයYනද  ෙ�Aව, ෙපාwB මම තාම,  ෙපෙY: ඔබට ,  

“එපා “ WයYෙන�! එපා :තර/ Wය�.  



ෙමෙහම eෙනා^ කරYෙY ෙමාක/ද?  - #තෙ� අර{ණ.  
ලමBYට බලපෑමකට යට^ ෙවYන “එපා” bම,  
දZවා g�ණ ෙදතැ& සැක කරන ඕනෑම අවSථාවකට “ෙමෙහම bෙණා; “ Tයන 
ෙසvලම ෙයාදාග.න ��ව.. දZවා අ�Z අවSථාවක� lZප«තව ෙ�V ඒමට 
ෙනාදැන K¢ය හැTය.  

උදාහරණ 
1.ත�යම ෙගදර ඉYන අවZථාවක කe@හf ෙදාරට ත£� කෙළා^. 
A. කවදාව^ ෙදාර අfYන එපා.  
B. එයා zගටම ෙදාර ගාව ඉYනවා න2 අස�වැ? කාට හf නෑදෑෙය\ට හf ෙකා්� 
එක/ ගYන.  
C.  එෙහම^ බැf න2 ෙපා§?යට (119) කතා කරYන. 

2 ඔයාව බලාගYන ෙකනා ඔයාව වැරz :zයට අ�ලන හදනව න2.  
A.”එපා” WයYන �vY කාට හf WයYන.  
B.එයා Wxව^ කාටව^ WයYන එපා Wයලා ඔයා ඒක අහYෙY නැIව කාට හf  
WයYන.  
 
3.අ�රYෙY නැI ෙකෙන/ Wයනව න2 “මෙj ~රත� සතා නැI ෙවලා 
k�වY න2 මට ෙහායාගYන උදx කරYන Wයලා . 
A.බෑ Wයලා WයYන. එයාට ඇ^තටම උදx ඕන eණ^ ඔයාට අවසරය/ නෑ 
W?ම දYෙY නැI ෙකෙන\ට උදx කරYන. zගටම බෑ Wයලා WයYන.  
ෙමවැl K-EF හැTතාD ලම&.ට �Z- TVම කල 7\ය. - ඉ%. දැ. අP ආපr 
එනව අ�; ෙතාර\Z වN. 7\ 4ත වලට. 



ආගYAකයY ය� කeද Wයලා ලමBYට හ�Yවා �ම.  
ලමB ක�ඩායමWY ආගYAකෙය/ ය� කවෙර/ද ය�ෙවY ඇ~ෙවා^ 
::ධ ¨ උ^තර 20 / පමණ ෙදB.  
1.ආගYAකෙය/ ය� නරක ෙකෙනW.  
2 ඔයාට fදවන ෙකනW.  
3.ඔයාට ෙටා©, ෙචා/ල£ ෙදන ෙකෙනW .  

අ� ලමBYට Wයලා ෙදනවා. 
“ආගYAකයYට කතා කරYන එපා, ආගYAකෙය/ වාහෙYකට කතා 
කෙලා^ ඒකට න�Yන එපා ආගYAකයYෙගY කෑම ªම ගYන එපා.“  
න{^ අ�ට �තරම අමතක ෙවනවා ආගYAකයY ය� කeද Wයලා 
ලමBYට Wයලා ෙදYන.  

එබැ`. gN.ම “ආගYAකයY ය� කeද?” Tයලා ලම&.ට Tය.න.  
ගෑU ෙකෙනD, P8� ෙකෙනD, බාල ෙකෙනD, මහ� ෙකෙනD, ෙපා්ස; හ8 -�ප; 
හ8 ඕනම ජා%යක ෙකෙනD. ඕනෑම පාටකක ෙකෙනD.  
ඔeYට ඇ^තටම Wයලා ෙදYන හැම ආගYAකයYම නරක නැI බව.  
 
ඔයා ආදරය කරන :}වාස කරන ෙකෙන/ ඔයාට ආගYAකෙය/ 
හ�Yවා ෙදනව න2 ඒ ආගYAකයාට ඔයාෙj යාqෙව/ :ය හැWB.  
න{^.... ඔයා ආදරය ෙනාකරන , :}වාස ෙනාකරන ෙකෙන/ ඔයාට 
ආගYAකෙය/ අ�Yවා �Yෙනා^ කවදාව^ම ඒ ආගYAකයට කතා 
කරYන එපා. 



තා/ෂ�ක gගය  
ෙF තාDෂ�ක 7ගෙJ� ලම&. හා ඒ අයෙW ෙදමාPය. PQබඳව ෙතාර\Z සමාජ 
මාධu හා එවැlම [ ෙව� අඩ` මa. ඕනෑම �Lගලෙයqට ෙvKෙය. ෙසායා ගත 
හැT ය. එෙලස ඔb. දZවාෙW පbෙv සාමා§කය. ෙW නF ෙගන, දZවාව ඔb. 
සමග sෙගන යාමට උ;සාහ කල හැT ය.  
 
එබැ`. අlවාmයෙය.ම ලම&.ට Tය.න, “ඔයා ගැන ඔයාෙW ෙගදර අය ගැන 
ෙකා�චර ෙතාර\Z දැනෙගන x¢ය;, අP ඔb. ගැන ෙනාද� නF ඒ අය 
ආග.\කය. ය. ඒ lසා ඔb. එDක ය.න එපා.  
එවැ� ආගYAකයY ද@වY {ලා WOමට Wයන ෙබා@ සදහා උදාහරණ 
Wvපය/.  
     A.ඔයාෙj අ2මා Wxවා අද එYන පර/\ ෙවනවා, ඔයාව ඉZෙකා්ෙලY එ/ක  

එYන Wයලා.  
B.මෙj කාm එෙ/ ලZසන ~රත� සAY ඉYනවා - ඔයා කැමI ද බලYන.  
C.මට ඔයාට k�ම vෙතන ෙදය/ ෙපYවYන ඕන ඔයාව ආප~ 
ෙමෙහට ම එ/ක එනවා Wයලා ෙපාෙරාY� ෙවනවා. ඔයාට IෙයYෙY �vY 
බලYන :තරB. - ඒක හfම ලZසනB.        

ඊලග SIය තමා ෙකා¬චර ලZසන eන^ �ට ෙකෙන/ ෙදන තෑjග/ 
කවදාව^ම ගYන එපා. 



#තය 4  
ඔයාට H}නය/ Iෙයනව න2

ඔයාට H}නය/ Iෙයනව න2  



0wෙයා්ෙx ?YI ෙj වදY 
කbZ ෙහා් ඔයාට 8දවනව නF හ8 අනවශu ෙලස Sපmශ කරනව නF හ8 කාට 
හ8 Tයන එක ඉතාම වැදග; ෙදයT. ඔයාට බය x\න;, ල�ජා x\න; ඔයා 

ඉතාම; ඉතාම; lm¬ත E කාට හ8 Tය.න  
Tය.න ෙගාඩD ක¢ය ඉ.නවා. අFමා , තා;තා, ආ�©, �යා, නැ.දා, මාමා, 

®චm, ¯.Kපv, gv°Z±මා, ෙහා් වැ²මහv සෙහා්දරෙයD, සෙහා්ද8යD, 
අසvවැKෙයD, පාසv ෙහ?ය, ෙපාNS මාමා/නැ.දා , යහ�ව. ෙW මfPය. 

වෙWම ඔයාට ඉ.න `�වාස  
කල හැT ඕනෑම ෙකෙනD. ඔයා Tfවාට පSෙS එයාල `�වාස ෙනාකරනවා 
නF, සමහර `ට ආය කාටව; Tය.න එපා Tයලා Tය&. - නg; එතෙකාට 

ඔයා ax. කාටම හ8 Tය.න . ඒ `?යට ඔයාව `�වාස කරන ක. හැෙමා්ටම 
Tය.න. කවදාව; අ;හ8.න, එපා. 

ඔබට H}නය/ ඇ^න2 



ඔබට bcනය+ ඇHන4  
Iෙබ^ න2 H}නය/ ඔබට, දYනෑ කරYෙY Wමද?  

යYන, �vY WයYන කාට ෙහා්,  

සවY ෙදන A@ ඔබට,  

අවශMයB ෙසායYනට, කරදර WයYනට ෙකෙන/. 

Iෙබ^ න2 H}නය/,ෙසායYන කාවහf සවY ෙදන ඔබට,  

WයYන අ2මට, තා^තාට ෙහා් �යාට,  

ආ¬ ෙහා් නැYද^ කzමB WයYනට,  

මාමා ෙහා් ®චm කරB උදx ඔබට,  

WවgAB, zගටම අසනA@ ඔeY,  

IෙU න2 H}නය/ ඔබට, ෙහායYන කe@ ෙහා් 

WයYන ඔෙU H}න , 

fදවනව න2 කe@ ෙහා් ඔබව, දYනෑ කරYෙY Wමද?  

යYන, WයYන කාට ෙහා් සවY ෙදන A@ ඔබට  

අවශMයB ෙසායYනට, කරදර WයYනට ෙකෙන/. Iෙබ^ න2 H}නය/ ඔබට,  

ෙසායYන කාවහf සවY ෙදන ඔබට,  

WයYන අස�වැ?ෙය\ට , උපෙlශකය\ට, දYන ෙහාද ෙකෙන\ට,  

වැදග^ ය, H}න ෙබදා ගැSම , 

WවgAB zගටම අසනA@ ඔeY,  

Iෙබ^ න2 H}නය/ ෙසායYන කාවහf සවY ෙදන ඔබට,  

Iෙබ^ න2 H}නය/ WවgAB zගටම අසනA@ ඔeY, 



ඔයාට H}නය/ Iෙයනව න2 -  #තෙ� අර{ණ  
“ඔයාට H}නය/ Iෙයනව න2 ඒ ෙගා�ෙලා ඔයාට ඇ�2කY ෙනාෙl න2 
කe@ හf ෙකෙන/ ඔයාට ඇ�2කY ෙනාෙl න2 කe@ හf ඇ�2කY 
ෙදනකY zගටම WයYන!” Wයලා ද@වාට වැw වැwෙයY WයYන.  
 
 9�නය PNබදව දැ UF ෙද න එක දZවාෙW පැ;ෙත . අමාZ ෙද යD `ය හැ Tය,  
ෙ¤\ව 9�නය ෙ;ZF කර �මට දZවාට වචන ෙසායා ගැ�මට සමහර `ට අපහr 
`ය හැT Eම; වැ²x¢ය. ෙFක ඇ�ෙවා; ෙකාෙහාම හැKෙර& ද Tයා K�ම 
lසා; ය. 

එබැ`. යෙමqට Tය.න Tයලා දZවාට zෙF�, K-`ය හැT 9%ඵල සදහා දZවා 
�Z- TVම අතuවශu&. (ලම&. සදහාම පමණD ෙමය භා`තා කර.න )  

වැ²x¢ය. ආ�මණµª, තරහා, කFපනය ෙහා් බය `ය  හැT ය.  
ඔb. ලමයා `�වාස ෙනාකර K¢ය හැTය.  
ලමයා බය කර ෙවන කාටව; Tය.න එපා ය& Tව හැT ය  
රහසD `?යට %යාග.න ය& Tව හැT ය.  
 
අlවාmයෙය.ම -ෙවන කාටහf WයYන. ඔයාව කbZ හ8 `�වාස කරන 
ක. ?ගටම Tය.න. 

කවදාව^, අ^හfYන එපා! !



ගැටq ගැන සාක¬ඡා කල හැW klගලයY 
ලැBZAව/ ද@වYට ෙදYන.  
අ2මා,  
තා^තා,  

ආ¬,  

�යා,  

නැYදා,  

මාමා,  

®චm,  

°Y?ප�,  
{�±@²මා,  
ෙහා් වැwමහ� සෙහා්දරෙය/,  
සෙහා්දfය/,  
අස�වැ?ෙය/,  
පාස� ෙහzය,  
ෙපා7Z මාමා,  
උපෙlශකයY. 
 
ක@ණාකර තව^ එකA කල gA යB ඔබ ?තන අයෙj 
න2 හැW තර2 එකA කරYන. 



හැ#2  
9�නයD PQබඳව කාටහ8 zෙF�, දZවාට දැෙනන හැ4F කN. දZවා 
දැන K®ම අතuවශu&. පහත කZ� ඒ සදහා උදf ෙව&. 

A.  ඔබට සමහර `ට ඔබෙW ගැට�ව PNබදව කතා TVමට ල�ජා xෙත& - නg; 
ඒක 9�නයD නැහැ. 
B.  ඔබට ගැට�ව පැව�මට වචන ෙතා්රා ගැ�මට අපහr `ය හැT ය. නg; ඔබට 
��ව. ෙහාඳම `?යට 9�නය ඉ?8ප; කර.න.   
C.  ඔයාෙW හදවත ෙfගෙය. ගැ�මට හැTය. වචන ෙවfල.නට හැTය.   නg; 
?° �SමD ෙගන x�. කතා කර.න.   
D.  සමහර `ට ඔබට xෙත.න ��ව. වඩා ෙvK ¢ක ¢ක දවS zපයD Tයන 
එක Tයලා.  
E.  නැ;නF ඔබෙW ගැට�ව කාට හ8 Nයල ෙදන එක Tයලා. 

ඔb.ට Tය.න %ෙයන ෙහාදම `?යට තම.ට පහr& Tයලා xෙතන 
`?ෙය. කාට හ8 Tය.න Tයලා, ඒවෙWම මතක %යාග.න, Tයන ෙකනා 

අහ.න ¶දානF නැ;නF ෙහා් `�වාස කර.න ¶දානF නෑ Tයලා 
xෙතනවා නF. 

ෙවන කාට හf WයYන! 



 #තය 5  
ආදරය මෘ�B

ආදරය මෘ�B  
 



0wෙයා්ෙx ?YI ෙj වදY  
අP ආදරය ගැන කතා කරg. ආදරය ලැ·ම ඉතා 
වැදග; ය. ඔයාට ආදරය ෙනාකරන අය ඔයාට 

8දවනව, අපහrතාවට ප; කරනවා ආදරය කරන අය 
ඔයාට කත.දර Tයලා ෙදනවා , ඔය; එDක ෙසvලF 

කරනවා, `ෙනා්ද ෙවනව, ඇ`?.න එDක ය&, 
බ&Kකv ප?.න �Z- කර&.  

ආදරය යU සැලzම හා ෙබදා හදා ගැ�ම&. 
ෙදමාPය. හා sක බලා ග.lය. අPව බලා ග.න 
බව තහbZ කර&, කෑම කව&, නාව& ඇ-F ෙහා්දා 
ෙද&, අස�ප [ `ට ෙදාS තර ලගට ෙගlය&, අPට 
sකවරණය ලැ·ම අතuවශu&. එ`ට අපට ස\¢. 

හා ශD%ම;ව ෙසෟඛu සFප.නව වැºමට ��ව.. 

ආදරය මෘ�B 
මෘ-& ආදරය, q��& එය, ගය.න අප 

සමග ලැෙබ& ඔබට ``ධ `M, ෙප.න.න 
ආදරය  

Tය.ෙ. නැLද, කත.දරයD ඔබ මට  
යgද අP එNයට, ගස.නට oක,  

හැT& ඔබට කර.නට උදf මට, ප?.නට 
ස&කලය,  

ඉ%. ෙනාවැෙ` මං,  

%ෙ� ``ධ ෙL - කර.න එDE අපට  
%ෙ� ``ධ �ම - ෙප.න.න සැලTvල  

%ෙ� ෙවලාව. ෙගාඩD - Tය.න 
“ආදෙර& ඔබට” , 

%�ෙබ; නF ෙවලාවD ෙවUෙව. මට - 
කැම%& මම ෙද.න ඔබට; ,  

මෘ-& ආදරය q��& ආදරය ,  
ගය.න අප සමග ලැෙබ& ඔබට,  

``ධ ෙL ක?ම, 



0wෙයා්ෙx ?YI ෙj වදY  
මං vතනවා අ�^එ/ක #ත ගායනා WOෙමY 
ඔයාලා :ෙනා්දය ලැ�වා Wයලා. ඔය ෙගා�ලYට 

මතක IෙයB අෙ| ?@ර ගැන අද අ� ඉෙගන ග^ත 
ෙlව� ගැන. මතක IයාගYන කe@හf ඔයාෙj 

klග7ක අවයව Zපmශ කරනව ෙහා් අපහ~තාවට 
ප^ කරනවා න2 ෙහා් ඔයාට fදවනව න2 “එපා “ 

Wයලා WයYන.  
ෙ2 SIය මතක IයාගYන,  

“වැරz Wයලා vෙතනවා න2 - එපා ඒක කරYන!! “ 
ඒ වෙjම කාටහf Wයන එක අමතක කරYනඑපා,  

ඔයාට fදවනව න2 හf අනවශM ෙලස Zපmශ 
කරනව න2 හf බලපෑ2  

 
ආප~ සැරය/” මා ?@ර මා සAB “ #ත Wය{.



ආදරය මෘ�B  - #තෙ� අර{ණ  
ආදරය ය� ක@ණා වYත මෘ� හා සැලbම, ෙබදා හදා ගැSම, 
:}වාසය මත පදන2 ¨ ෙදය/ බව ද@වාට ඉගැY0ම. 
ලම&. ``ධ පbv පr»F වN. එන lසා අපෙයා්§ත පbලT. එන ලමෙයqට 
සාමානu ෙLවv සාමානu පbලක ලමෙයqට අසාමානu ෙලස දැlය හැTය. එබැ`. 
ආදරය යU qමDද ෙකාෙහාමද �Lගලය. ලම&.ට ආදරය ෙප.ව.ෙ., ෙමානවද 
පbලT. අෙ�Dෂා කල 7;ෙ;, යන කZ� ගැන සාක�ඡා TVම ඉතා වැදග; ය.  
 
සාක¬ඡා WOමට මාතෘකා bපය/.  
*දZව. මෘ-ව ආදරය ලැ»ය 7\ය.  
*දZව. සැලzම හා ආරDෂාව ලැ»ය 7\ය.  
*කෑමට ඇ% තරF `ශාල ආහාර ලැ»ය 7\ය.  
*P8K- ඇ-F ලැ»ය 7\ ය.  
*කවෙරD ෙහා් ඔb. ද; මැදදා ද, නෑවාද, xස ¼Zවාද Tයලා සැලTNම; `ය 7\ ය. 
*කbZ. ෙහා් ඔb.ෙW ගැට� වලට උදf `ය 7\ ය. සව. ?ය 7\ ය. 
*Tයවා ?ය 7\ය.  
*කbZ. ෙහා් ඔb. -T. K¢න`ට ස\} කල 7\ය.  
*ඔb. `�වාස කල හැT ෙකෙනD ලැ»ය 7\ය. 
 
ෙF %ෙය.ෙ. කතා TVමට මාතෘකා zපයD, ප.%ෙJ � NEමට, ඇ�මට 
ෙහා් ඔb. ස\} කරවන, -ක ෙගන ෙදන සහ තම.ට ඇ% ඕනෑම 9�නයD 
කතා TVමට ෙමය ෙයාදා ග.න. 
 



ල{Y ඇ· H}න bපය/  

H}නය : ඇB ��~Y ලමBYට fදවYෙY? 
��Aර : ෙ¤\ zපයD %»ය හැTය, සමහර �Lගලය. ඔb.ෙW ලමා කාලෙJ� 
අපෙයා්ජනයට ලDE K¢යා `ය හැT ය. දැ. ඔb.ට ඕන එම ච�ය ඉ?8යට ෙගන 
යාමට ෙවන කාටහ8 කරදර කර.න. සමහZ ම;පැ., ම;�වu ෙගන ෙහා් තරහ 
ax. ඉ.නවා `ය හැT ය. මතක තබා ගත 7\ වැදග;ම ෙL ලම&.ට x8හැර TVම 
වැර?& Tයලා. ඒක තම& ඔයෙගාvෙලා් කාටම හ8 zම වැදග; ව.ෙ.. එතෙකාට 
ඔයාලට උදf ලබා ගත හැT ය.  

H}නය : ඇB ��~Y ලමBY ෙj klග7ක අවයව Zපmශ කරYෙY?  
��Aර :   ෙමතන�; 9ධාන ෙ¤\ zපයD %»ය හැTය. ෙගාඩD ෙවලාවට ඔb. 
ලමා කාලෙJ� අපෙයා්ජනයට ලD ෙවලා `ය හැT ය. කාටහ8 පැව�ම වැදග; 
Tය.ෙ. ඒක&. එතෙකාට ඒ �Lගලය.ට lවැර? 9%කmම ලබා � යහමඟට ගත හැT 
ය. ඉ. පr ඔb. තව-රට; ලම&.ට x8හැර කරදර, ෙනාකර&.  

H}නය : මම කාටහf W:ෙවා^ ?lධ ෙවYෙY ෙමාක/ද?  
��Aර : ඔb. එ`ට �% අංශ ෙවත පැ��N කල 7\ය. දZෙවD අපෙයා්ජනයට ලD 
ෙවනවා Tයලා. එ`ට අදාල අංශ `K.  lවසට පැ�ණ lවැKය. සමග කතා කර 
lවස දZවාට ½ව; ෙව.න r-r ද Tයා බල&. Ur-r නF r-r තැනකට යව&.  
 



H}නය : මම එපා Wයලා Wxව^, ඔeY නව^වYෙY නැ^න2 ෙමාකද 
කරYෙY?  
��Aර : ඔබ ද.නවා නF උදf කල හැT ෙකෙනD ලග පාතක ඇ% Tයලා,  හ&ෙය. 
කෑ ගස.න. කාටහ8 ඇෙS නF ඔබට උදf TVමට එ&. නැ;නF ආරDෂාකාV 
අවSථාවD ලැ¾� `ගස ax. කාටහ8 Tය.න. 

H}නය: මම කාටහf W:ෙවා^ මට හf මෙj පeෙ� ෙකෙන\ට හf 
කරදර කරනවා Wයලා බය කෙලා^? 
��Aර : ලමා අපෙයා්ජකය.ට තමා කරන ෙL සමාජෙය. වස. TVමට 
අවශuය&. එබැ`. ඔබට හ8 පbෙv ෙකෙනqට හ8 තmජනය කර රහසD ෙලස 
තබා ගැ�මට උ;සාහ කර&. ඔබ lm¬ත E කාට හ8 zම අතuවශu&.  

H}නය: පeෙ� සෙහා්දරෙය/ හf සෙහා්දfය/ :?Y අපෙයා්ජන 
කරB න2?  
��Aර : ෙදමාPය.ට Tය.න. ඔb.  `�වාස ෙනාකර& නF පාසෙv කාට හ8 
ෙහා් ඉහත සඳහ. කල `�වාස කරන �Lගල ලැ&S\ෙf කාට හ8 Tය.න.  

H}නය : මම කාටහf W:ෙවා^ ඔeYට තරහ යB ද?  
��Aර : හැම`ටම නැ% නg; සමහර `ට තරහ යා හැT ය. නg; ඔබ lm¬ත E 
Tව 7\ය . එ`ට ඔb. ඔෙ� �LගNක අවයව Sපmශ කරන එක නව;ව&. 
  



ළමා අපෙයා්ජෙY දmශක 
පහත දැDෙව.ෙ. අපෙයා්ජනෙJ හා ෙනාසලකා හැVෙF ලDෂණ&. ඔබ 
ෙFවා&. එකD ෙහා් TxපයD ලමයා \ළ දz නF ෙහා් ලමයා ඔබට 
ෙතාර\Z එN කර& නF  
 
1.කලබල ෙනා0 ඉYන. ෙතාරA@ ෙදYන Wයල ලමයාට බල ෙනාකරYන.  

2.ලමයාව සනසYන, ෙතාරA@ ෙබදාග^තට Z²I කරYන. අදාල අංශ  
(ජාIක ලමාර/ෂන අ¸කාfය) දැ�ව^ කරYන.  

3.මතක IයාගYන, ඔයා සං~Y හා උපකාO Wයා ?ෙතන තරමට ම ද@වා 
ඉතා \ඩා ෙතාරAර/ පවා ෙදB . 
 
පහත දැDෙව.ෙ. ලමා අපෙයා්ජන වල ලDෂණ&. ලමයා ෙFවා ෙග. එකD ෙහා් 
TxපයD දDවනවා `ය හැT ය. ෙමය මාmෙගා්පෙLශයD පම�. පැහැ?Nව දැTය 
හැT ෙවනSකF දZවාෙW හැKVෙF ෙ�.න ඇ;නF කZණාකර පහත දැDෙවන 
කZ� වN. එකD ෙහා් අදාලද බල.න.  
 



ශාOfක අපෙයා්ජනෙ� ල/ෂණ  
 
ලමයා ෙj ෙප�ම  
* අසාමානu පහරවv තැªF, කැලැv, PQSrF \වාල, අS¿ »�F .  
* හැ¼F සලq�.  
* lතර lතර K- වන හ?K අන\Z.  
* අන\ර හා ඊට අදාල `Sතරය ෙනාගැලෙ� නF,  
* ?° අ; ඇ% ඇ-F අ?නවා නF ෙහා් ෙගාඩD ඇග වැෙහන ඇ-F 
අ?නවා නF 
 
ලමයා ෙj  හැ?Oම  
* අzකZ, කට7\ TVමට අපහr Eම.  
* අසාමානu ෙලස ල�ජා Eම, අl; �Lගලය. මග ඇVම.  
* ස\} TVම ඉතා අපහr Eම, අbෙල. K®ම.  
* ෙදමාPය.ට බය Eම.  
* ෙදමාPය.ෙග. ෙව. Eමට -කD ෙනාEම ෙහා් ෙපා² -කD 
පමණD ෙප.Eම. 



ෙනාසලකා හැOෙ2 ල/ෂණ  
 
ලමයා ෙj ෙප�ම.  
* ස�පාරDෂාෙf අ_කම, අP8K- ෙකාÀඩය, ඇෙග. එන -ගද.  
* ෛවදu ෙහා් ද.ත ෛවදu ෙSවා ලබා ගත 7\ ත;;වයක K®ම.  
* කාල°ණ ත;;වයට  ෙනාගැලෙපන ඇ-F පැළ-F.  
 
ලමයා ෙj හැ?Oම  
* lතරම ෙවෙහසකාV බව, ශD%යD නැ% බව, කFමැN බව.  
* Kඟම. යැ�ම , කෑම ෙසාරකF TVම.  
* lතර lතර පාසv ඒමට පරDq Eම ෙහා් පාසv ෙනාපැ�Áම.  
* ගZ සZ නැ% හැKVම . 
* ආ;ම අÂමානය අ_ Eම.  
 



^තෙx# අපෙයා්ජෙY ල/ෂණ.  
 
ලමයා ෙj ෙප�ම  
ෙF අපෙයා්ජෙ. � අl; අපෙයා්ජන වලට වඩා Pටට ෙපෙනන ලDෂණ 
අ_ය. ෙමය හ-නා ගත හැT ෙහාඳම මග ලමයා ෙW හැKVම&.  
 
* යා�ව. ෙග. ෙහා් සමාජෙJ අl; අය ෙග. ඈ; E K®ම.  
* lතර lතර පාසv ඒමට පරDq Eම ෙහා් පාසv ෙනාපැ�Áම.  
* Sවයං අÂමානය අ_Eම  
* ගZ සZ නැ% හැKVම.  
* පාසෙv අධuාපන කට7\ අඩාල Eම. 



7ං�ක අපෙයා්ජෙY ල/ෂණ.  
ලමයා ෙj ෙප�ම.  
* ඉZණ, ෙv තැවZ� ෙහා් -mවmණ [ යට ඇ�F.  
* Nංaක අවයව වN. 8�මD ෙහා් කැ�මD දැ.Eම.  
* Nංaකව සFෙÄෂණය  වන ෙරා්ගයD %·ම.  
 
ලමයා ෙj හැ?Oම  
* Nංaක හැKVF ෙහා් දැUම ෙF වයS වල ලg. සදහා Ur-r&.  
* අl; ලම&.ව Nංaකව ඇvªම.  
* හැKVෙF Dෂ�ක ෙවනස  
* ෙවන �Lගලෙයq `K.  (ආදරෙය.) Sපmශ TVමට දDවන අකමැ;ත. 

*ඔබ ලමා අපෙයා්ජනය/ ගැන සැක කරනව න2, ලගම ඇI 
ලමා ආර/ෂක අ¸කාO කාmයාලයට දYවYන.  ලමයා 
කරදරයක ?®න2 ඔeY ඔබට සවY � ඔබ ෙව�ෙවY 

ලමයා සදහා  ගත gA �යවර ගS. 
අ� ලමයාව ~ර/�තව තබ{. !!!
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