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	ඔෙ�	ශ�රය	අ��
ඔබට	පම�!

	

අද	අ�	ඉෙගන	ග�න	ය�ෙ�	අෙ�	ශ�රය	ගැන�.		

ඔෙ�	ශ�රය	ඉතා
�ෙ�ෂ	බව	ඔබ
ද�නවාද?



අෙ�	ශ�රෙ�	��ධ	ෙකාට�	ෙබාෙහ�	ඇත.
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පාද	සහ	

තවද	අපට	��ග�ක	ෙකාට�	ද	ඇත.	

ඇ��
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ඔෙ�	ෙපෟ�ග�ක	ෙකාට�	ෙකාෙ�දැ�	ඔබ	ද�නවාද?		
ඔෙ�	��ග�ක	උපාංග	ඔෙ�	යට	ඇ��	ෙහ�	����	ඇ��	ව��	ආවරණය	කර	ඇත.	
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ශ�රෙ� සෑම ෙකාටසකටම ෙ�ඛාව� අ��න.
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යෙම�ට	ඔෙ�	ෙපෟ�ග�ක	ෙකාට�
�ප�ශ	කළ	හැ�	එකම	අව�ථාව	ෙමය�:

	
1.ඔබ	තරැණ	�ෙ�	��න	�ට	ඔෙ�	මව,
�යා	ෙහ�	ඔබව	බලා	ග�නා	��ගලයාට
එය	ලැෙ�	ඔෙ�	ෙපෟ�ග�ක	ෙකාට�

ෙස�දා	ගැ�මට	(ම�ද	එය	ඔබටම	��මට
ඔබ	ඉතා	�ඩා	වන	�සා),	න��	ඔබ
ෙම�ම	වැෙඩන	�ට	ඔෙ�	ශ�රය	ෙස�දා

ගැ�මට	ඔබ	ඉෙගන	ග�	ඇත.
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2.	ඔෙ�	ෙපෟ�ග�ක	ෙකාට�	�ෙදනවා	න�
අ�මා	ෙහ�	තා�තා	ෙහ�	ඔෙ�	භාරකරැ	එය
ඉවසා	��මට	��	�ය	හැ�ය	ෙබෙහ�	ඇත,
න��	ඔබට	ෙ�	ගැන	අපහ�තාවය�
ඇ�න�	ඔබට	ෂධය�	ලබා	ෙදන	ෙලස

�ය�න	ඔබට.
	

  3.ඔබ	අස�ප	�	ෙහ�	�වාලය�	ඇ�න�
ෛව�යවරයාට	ඔෙ�	ෙපෟ�ග�ක	ෙකාට�
�ප�ශ	��මට	අව�ය	�ය	හැ�	න��
ෙදමා�ෙය�	ෙනාෙ�	නැ�න�	ඔබ	ගැන
සැල��ම�	වන	ෙකෙන�	සැම�ටම	ඔබ

සමඟ	��.
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ෙවන	��ෙව�	��	�ෙටක�	ඔෙ�
ෙපෟ�ග�ක	ෙකාට�	�ප�ශ	ෙනාකළ	��ය!	

යෙම�ට	ඔබ	ඔ��ෙ�	ෙපෟ�ග�ක
ෙකාට�	බැ�මට	අව�ය	න�		එපා	යැ�
�ය�න	...	ෙපෟ�ග�ක	ෙකාට�	ෙපෟ�ග�ක
ය	!!	එෙහන�	���	ආර��ත
වැ���ෙය�ට	�ය�න.

��	�ෙටක�	ඔෙ�	ෙපෟ�ග�ක	ෙකාට�
ඡායාරෑප	ගත	��මට	��ෙව�ට	ඉඩ
ෙනාෙද�න.

යෙම�	ඔෙ�	ෙපෟ�ග�ක	ෙකාට�	�ප�ශ
��මට	උ�සාහ	කළෙහා�	එපා	යැ�
�ය�න.
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ඔෙ�	ශ�රය	�ෙ�ෂ	�සා	��ෙව�
ඔබට	කරදර	ෙනාකළ	���!

	
��ෙව�	ඔබට	පහර	ෙනා�ය	��ය,
��ෙව�	ඔබට	ප��	ගැ�ය	��	නැත,
��ෙව�	තැ��	ඉ��	ෙනාකළ	��ය,
��ෙව�	ඔබව	කපා	දැ�ය	��	නැත,

��ෙව�	ඔබව	���සා	දැ�ය	��	නැත.	
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ඔෙ�	�රැරට	හා�ය�	වන	ෙලස
යෙම�	යම�	කර�ෙ�	න�,	ඔබ
එය	ආර��ත	වැ���ෙය�ට
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uf. we`." uf. we`.

ßojkakg ldgj;a nE

uf. we`. uf. ú;ruhs

uf. we`." uf. we`.

w,a,kakg ldgj;a nE

uf. we`. uf. ú;ruhs

 

w;a folla w,a,kakghs

n,kak weia folhs

lka folla ;shkjd lshk foa wykak

weúÈkakg ll=¨;a

;j ryia ;ekl=;a

´fka kE th fmkakkak ldgj;a fmkakkafka ke;

 

uf. we`.

ldgj;a whs;s kE fuug ßojkak

uf. we`. uf. we`. Uguhs

uf. we`.

ldgj;a whs;s kE fuudj w,a,kak

uf. we`. uf. we`. Uguhs
 

 

uf. we`." uf. we`.

;shkjd ug fldKavhla fmkakkak

;j fmdä nqßhla nv ueo

ug ;sfhkjd fmdä kdihla

;j fmdä we`.s,s

lg ;sfha ug lshkak uu leu;s foa

 

uf. we`. uf. we`.

ldgj;au whs;s kE fuug ßojkak

uf. we`. uf. we`. Uguhs

uf. we`. uf. we`.

ldgj;au whs;s kE fuudj w,a,kak

uf. we`.

uguh
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හැ�� ගැන කතා කර�
අ� �ය� ෙදනාටම එක හා සමාන හැ�� ඇ� බව ඔබ ද�නවාද?

සමහර	�ට	අ�	ස��	ෙව�

සමහර	ෙවලාවට	අ�	ත�	ෙවනවාසමහර	ෙවලාවට	අ�	ෙ���	ග�නවා

සමහර	�ට	අ�	�ෙක�	���



��ධ ආකාරෙ� හැ�� රා�ය� ඇත. සෑම ��ණකම හැ�ම� ඇත.

ඔ��ෙ� හැ�� ෙමානවාදැ� ඔබට මට �ව හැ�ද?



	

����	අෙ�	ශ�රය	�ප�ශ	��මට	උ�සාහ	කරන	�ට	ෙහ�	උ�සාහ	කරන	�ට	සමහර	�ට	අපට
අපහ�තාවය�	දැෙ�	අ�	වැර�	යැ�	ද�නා	ෙ�	��මට	අපව	ෙපාළඹවා	ගැ�ම	සඳහා.	ය�	ෙදය�
�වැර�	ෙනාවන	බව	ඔබට	දැෙනන	�ට
නැතෙහා�	ඔබට	අපහ�තාවය�	දැෙනන	අතර	එපා	යැ�	පවසා	ආර��ත	වැ���ෙය�ට	�ය�න.

එය	දැෙන�ෙ�	නැ�න�,	එය	ෙනාකර�න!

��ර�ෙ�	�ඩනය	ගැන	ඔබ	අසා	�ෙ�ද?	
අෙන�	ළම��	එය	ලබා	ගැ�මට	උ�සාහ	කරන	අව�ථාව	ෙමය�	ඔබට	අව�ය	ෙ�	එය	��මට,	එය
ඔබට	අව�ය	ෙ�	ෙනා�න�	කර�න.	ඔබට	අව�ය	නැ�	��ඩාව�	ඔබ	��ඩා	කරනවාට	ඔ��ට	එය
අව�ය	�ය	හැ�ය	ෙස�ල�	කර�න,	නැ�න�	ඔබ	ෙකාෙ�	ෙහ�	ය�න	ෙහ�	ඔබට	යම�	කරනවාට
ඔ��	කැම�	�ය	හැ�ය	ඔබ	ෙනාකළ	��	බව	ද�නවා.	ඔෙ�	හැ��	වලට	සව�	�	��ය	මතක	තබා
ග�න:

එය	දැෙන�ෙ�	නැ�න�,	එය	ෙනාකර�න!
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��හැර	��ම	ය�	����	ඔබට	වචන	ව��	�ද�මට
උ�සාහ	කරන	�ට	ෙහ�	ඔ��	ඔබට	පහර	�මට	ෙහ�

��ෙය�	ඇ�මට	උ�සාහ	��ෙම�.
	

����	ඔබට	��හැර	��මට	වචන	භා�තා	කර�ෙ�	න�:
	ස���ව	���න	-ඉව�ව	ය�න	-ච��යා	ෙනාසලක�න	

	
		යෙම�	ඔබට	�ද�මට	උ�සාහ	කළෙහා�	ඔබට	පහර

ෙද�න	ෙහ�	ත��	කර�න
			ඔෙ�		හඬ	භා�තා	කර�න	-	"නැහැ!	නව�ව�න!	උද�

කර�න!"	���ත				ෙව�න
	

			එ�ට	සෑම	�ටම	යෙම�ට	�ය�න.	ඔබට	ෙහ�	ෙවන�	අෙය�ට
��හැර	කර�ෙ�	න�,	එය	��	�ෙටක�	ඔබ	�ළ	තබා	ෙනාග�න!

��හැර	��ම	ය�	�ම�ද?

නැ
හැ

, 
නව
�ව
�න

,

උද
� කර

�න
වච
න �ෙ

දන
වා
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2:	 jerÈ kï lrkaku tmd

Thdj w,a,,d kshuhs fka lshkak mq`Mjka

Thdf.a we`. Thdguhs" u;l ;shd.kak

Thdhs okafka tal yßo jerÈo lsh,d

jerÈ kï" lrkakg tmd

lrkak tmd ' ' lrkak tmd

 

fjk wh Thd fudavfhla lsh,d ys;hs

u;a fjk foaj,a fokak;a yodú

biafldaf,aa u`. wßkak lshdú

ryfiaa foaj,a lrkak lshdú

ta;aa wh jerÈ ' ' ' jerÈ kï lrkakg tmd

lrkak tmd ' ' lrkakg tmd

 

ljqre fyd a Tn w,a,d fyd|hs lshdù ' '

tal fyd| kE lsh,d lshkafk aj;a kE

ta;aa ±kqfkd;a tal jerÈ fohla lshd

jerÈ kï lrkaku tmd

lrkak tmd ' ' lrkak tm

jerÈ kï lrkaku tmd

lrkak tmd ' ' lrkak tmd

jerÈ kï lrkaku tmd
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අ�	සමහර	ෙ�	ඉෙගන	ග�ෙ�	"��ඩා	න�	�ම�"

ය�ෙන�	

ආග��කෙය�	ය�	�ම�දැ�	ඔබ	ද�නවාද?
ආග��කෙය�	ය�	අ�	ෙනාද�නා	ෙකෙන�!	ආග��කෙය�ට
���ෙය�	ෙහ�	කා�තාව�	�ය	හැ�ය,	වයසක	ෙහ�	තරැණ
ෙකෙන�,	ඕනෑම	ව�ණයක	ෙකෙන�,	ඕනෑම	ව�ණයක	ෙකෙන�,

සහ	ඕනෑම	සමාජ	ක�ඩායමක	ෙකෙන�.

�ය�	ආග��කය�	නරක	����	ෙනාෙ�!	ඔබ
ආදරය	කරන	ෙහ�	��වාස	කරන	ෙකෙන�	හ��වා
ෙදනවා	න�	ආග��කයා,	ආග��කෙය�ට	��ෙර�
�ය	හැ�ය.

න��	....	ඔබ	ආදරය	කරන	සහ	��වාස	කරන
ෙකෙන�	ඔබව	ආග��කෙය�ට	හ��වා
ෙනා��ෙනා�,	ඔබ	කවදාව�	ෙනාකළ	���	ඔ��
සමඟ	කතා	කර�න	ෙහ�	ත�වම	ඔ��	සමඟ	ය�න.My Body Is My  Body
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ළමාර�ෂක	ෙහ�	ඔෙ�	ප�ෙ�	ෙකෙන�	ඔෙ�	ෙපෟ�ග�ක
ෙකාට�	�ප�ශ	��මට	උ�සාහ	කළෙහා�	ඔබ	�ම�
කර�ෙ�ද?

ශ�ද	නඟා	එපා	�ය�න.	ආර��ත	වැ���ෙය�	ෙවත	�ව	ෙගා�
ඔ��ට	�ය�න.

ඔබ	එ�මහෙ�	ෙස�ල�	කර��	��ය�	අ�රැදහ�	�	බ�	පැ�යා
ෙසායා	ගැ�මට	උද�	කරන	ෙලස	යෙම�	ඔෙබ�	ඇ�ෙවා�	ඔබ
�ම�	කර�ෙ�ද?

ශ�ද	නඟා	එපා	�ය�න.	ආර��ත	වැ���ෙය�	ෙවත	�ව	ෙගා�
ඔ��ට	�ය�න.
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ෙමම	��ඩාව	��කර	අව�ථාව���	�ම�	කළ	��	දැ�	�යා	�මට�:
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ඔබ	�වෙ�	ත�ව	��ය�	යෙම�	ඔෙ�	ෙදාරට	ත��	කළෙහා�	ඔබ	�ම�	කර�ෙ�ද?

කවදාව�	ෙදාර	අ��න	එපා
ඔ��	ඉව�	ෙනාව�ෙ�	න�	අස�වැ�ෙය�ට	ෙහ�	ඥා�ෙය�ට	කතා	කර�න.
���	උද�ව�	ලබා	ෙනාෙගන	ඔබ	�ය	ව�ෙ�	න�	ෙපා��ය	අමත�න.

ආග��කෙය�	ඔබව	පාසෙල�	කැඳවාෙගන	ඒමට	පැ�ණ,	“ඔෙ�	මව	ෙහ�	�යා	ඔ�	මට
��වා	ඔබව	ර�ෙගන	ෙගදර	ෙගන	යන	ෙලස”	ඔබ	එෙ�	පැව�වෙහා�	ඔබ	කර�ෙ�	�ම�ද?

ශ�ද	නඟා	එපා	�ය�න.	ආර��ත	වැ���ෙය�	ෙවත	�ව	ෙගා�	ඔ��ට	�ය�න.

ආග��කයා	ඔෙ�	අ�මාෙ�	සහ	තා�තෙ�	නම	ද�නවා	න�,	සහ	ඔෙ�	නැ�දලා	සහ	මාමලා
න�,	ඔ��	ඔෙ�	ප�ල	ගැන	ද�නවා	යැ�	ඔබ	�තනවාද?	ඔ��	ෙමම	�ය�	ෙතාර�රැ
අ�ත�ජාලෙය�	ෙසායා	ගත	හැ�	අතර,	ඔබ	තවම�:

ශ�ද	නඟා	එපා	�ය�න.	ආර��ත	වැ���ෙය�	ෙවත	�ව	ෙගා�	ඔ��ට	�ය�න|
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fudlo fjkafka fi,a,uhs 

wms lrkaafka  

fudlo fjkafka fi,a,uhs

m%Y akhs W;a;rhs ;shkjd

Tng ieuod Èkqu ´kE kï '.

lrkak ;sfhkafka fïlhs

tmd lshkak tmd

 

mdi, wereKdu

okake;s flfkla tkjd f.or tlalka hkak

,iaik È,sfik ld¾ tllska weúÈka

yf,da f.or huqo wms

kE Thd msg flfkla ld¾ tfla hkafka kE ux

wïuhs ;d;a;hs ug lsõfõ

okake;s wh tlal hkak tmd lsh,hs

kE kE

 

Thd bkafka ;ksfhka

fufylre ú;rhs bkafka f.or

we÷ï háka w; odkjd kï

fudlo lrkafka

tmd tmd lshkjd

tmd! Tfydu w,a,kak tmd

tjd uf.a ryia ;eka 

uf.a we`. Thdg whs;s kE

kE kE

 
 

 

tmd 

wms lrkafka" 

fudlo fjkafka fi,a,uhs

m%Yakhs W;a;rhs ;shkjd Tng ieuod Èkqu ´kE kï '

lrkak ;sfhkafka fïlhs

kE kE

 

mjqf,a" hd¨fjla fyda bkakjd

w,a,kakg yß ßoaokakg yß yeÿfjd;ska

fudlo lrkafka

tmd

Tfydu lrkak tmd

Tfydu w,a,kak tmd

uu Thdg leu;s jqK;a w,a,kjg leu;s kE

ux fmdä orefjla

tmd tmd tmd 
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ආර��ත	වැ���ෙය�	ය�	ඔබට	ගැට�ව�	ඇ�න�	ඔබට	�ව	හැ�	අෙය�.	ඔබට
පහ�ව�	දැෙනන	ෙකෙන�	ඔබ	සමඟ	කතා	කරන	හා	ද�නා	ෙ�	ඔබට	උපකා�	ව�	ඇත.
ඔබට	ගැට�ව�	ඇ�න�	ඔබට	පැව�ය	හැ�	සමහර	��ගල��ෙ�	ලැ���ව�	ෙම�න.

ආර��ත	වැ���ෙය�	ය�	�ම�ද?

��හ�ප�	ෙහ�	�රධාන
මා�ට�	අස�වැ�යා
ෙපා��	�ලධා�යා

උපෙ�ශක
පා�ට�	අ�යා��ක	නායකයා

අ�ෙ�
අ�ප��
ආ��
�යා

වැ�මහ�	සෙහ�දරයා
ෙහ�	නැ�දා	සෙහ�ද�ය

මාමා	�ච�
	



ඔබට	ගැට�ව�	ඇ�න�	ඔබට	කතා	කළ	හැ�	ෙවන�	ෙකෙන�	ගැන	ඔබට	��ය	හැ�ද?
ඔබට	�ව	හැ�ෙ�	කාටදැ�	�යා	ඔ��ෙ�	���	පහ��	අ��න.



ඔබට	ගැට�	ඇ�න�	ඒ	ගැන	යෙම�ට	පැව�මට	උ�සාහ	කර�ෙ�	න�,
ඔබට	ඇ�	�ය	හැ�	හැ��	��පය�	න�:
A)	ඔබට	අපහ�තාවය�	දැෙන�නට	��වන

න��	එය	කම�	නැත	-	ෙබාෙහ�	ෙදෙන�	තම	ගැට�	ගැන	පැව�මට
උ�සාහ	කරන	�ට	ෙමවැ�	හැ�ම�	ඇ�	ෙ�

	
B)	�වැර�	වචන	ෙසායා	ගැ�ම	ඔබට	අපහ�	�ය	හැ�ය	
න��	ඔබට	කළ	හැ�	ෙහාඳම	�රමය	පැහැ��	කර�න

	
C)	ඔෙ�	හදවත	ෙ�ගෙය�	ගැෙහන	අතර	ඔෙ�	හඬ	ෙව�ල�

	න��	ගැ�රැ	��ම�	ග�න	ෙස��	කතා	කර�න.
	

D)	�න	��පය�	�ළ	�ෙක�	�ක	�ම	ඔබට	පහ�	
�ය	හැ�ය	ඔබ	ෙකෙ�	පැව�ව�	කම�	නැත

	ඔබ	�යන	තා�	ක�
	

E)	ඔෙ�	ගැට�ව	��මට	ඔබට	පහ�	�ය	හැ�ය
ප�ව	එය	ආර��ත	වැ���ෙය�ට	ෙද�න
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ඔබ	යෙම�ට	පැව�වෙහා�	ඔ�	ඔබට	උද�
කර�ෙ�	නැ�න�	��වාස	ෙනාකර�ෙ�	න�,

තව�	ෙකෙන�ට	�ය�න!
ඔ��	ඔබව	��වාස	ෙනාකර�ෙ�	න�,

තව�	ෙකෙන�ට	�ය�න!
යෙම�	ඔබව	��වාස	කරන	�රැ	ෙනාකඩවා

�ය�න!
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m%Yakhla ;sfí kï 

m%Yakhla ;sfí kï  

okakeoao lrkd foa

wyklx ldgyß .sy ka lshkak

fydhd.kak ljqreyß

Thdf.a m%Yak lshkak

m%Y akhla kï

wyk flfkla fydhd .kak

 

lshkak wïud" ;d;a;d" wdÉÖ" iShd" 

kekaod" udud" mdif,a àpg

lshkakg fjkjd

wyklx ljqreu yß

m%Yakhla kï

lshkak  flfkla  fydhd .kak

 

ßoj,d kï Tng ljqreka fyda

 okake;a;ka lrk foa

.syska lshkak ldgyß

wyklkau

fydhd.kak ljqreka fyda

m%Yak lshkak

m%Yakhla kï

lshkak flfkla fydhd .kak
 

kEoEhl= fyda

m%Yakhla kï lshkak flfkla fydhd.kak 

úYajdi flfkla

m%Yak lshkakg ´k fohla

lshkak 

lj qreka fyda wyklkau

m%Yakhla kï

lshkak flfkla fydhd .kak 

m%Yakhla kï

lshkak lj qreka fyda wyklkau
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ආදරය	මෘ��
ආදරය	මෘ�	හා	කාරැ�ක	ය.	එය	එ�ෙනකා
ගැන	සැල��ම�	�ම,	ෙබදාගැ�ම	සහ

��වාසය	තැ�ම�.
අ�	කැම�	අය	සමඟ	කාලය	ගත	��මට	අ�
කැම��,	උදාහරණය�	ෙලස	එකට	ෙ�ව�

��මට	අ�	කැම��

	
ෙපා�	�යවනවා
��ඩා	කරනවා
ගැ�ම	සහ	ඇ��ම

ඇ�ම
සං�තයට	සව�	�ම

ආහාර	��ම
රෑපවා��ය	ෙහ�	��රපට	නැර�ම



ඔබ	කැම�	අය	සමඟ	ඔබට	��මට	අව�ය	සමහර	ෙ�ව�	�ය�න	ෙහ�	��රය�	අ��න	ඔබට	තව�	�ම�	��මට	අව�යද.



���� ඔබව ර�කබලා ග�නා �ට ඔ��ට එය
තහ�රැ කර ගැ�මට �� ෙ�: 

 

ඔබ ආදෙර�
ඔබට කෑමට �රමාණව� ආහාර �ෙ�

ඔබට ���� ඇ�� ඇත
ඔබ ඔෙ� ද� ���� කර�න
ඔබ ඔෙ� ෙකා�ඩය �ර�න
ඔබ �නානය කර ඇත

ඔෙ� ගැට�වලට ඔ�� ඔබට උද� කර�
ඔබ �ෙක� �� න� ඔබට උද� ��මට ඔ�� ��

 

 

ස��� වැ�මට ඔබ ගැන ෙහා�� සැල��ම�
�ම වැදග�  ෙසෟ�ය ස�ප�න සහ ශ��ම�
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wdorh uDÿhs ' '  lreKdjka;hs wdof¾ 

ගhkak ud yd ' ' ' yuqjk ;=re Tng

wdorh olajkak - úê  yqÕla we; wmg

l;djla lshkak ' ' fndaf,ka  fi,a,ï lrkak .syska t<shg

ihslf,a mÈkak ' ' ' Wojq fokak 

lrkak we; yq`.la foa wmg tla ù 

ie,ls,a, olajkak  yqÕla   l%u we; wmg

wdofrhs  lshkak mq`Mjka yeu úg

Tng yelso fokak ug ld,h

fnod.kak wdorh Tn;a iu`.

 

wdorh uDÿhs ' '  lreKdjka;hs wdof¾

ගhkak ud yd ' ' ' yuqjk ;=re Tng

yelsh fnod .kak fuh Tn tlal

 

wdorh uDÿh



"රහ�	එපා	�ය�න"	යන	��ය	ඉෙගන	ග��	සමහර	�ට	����	ඔබට	�දවන	�ට	ෙහ�	�ප�ශ
��මට	උ�සාහ	කරන	�ට	ඔෙ�	ෙපෟ�ග�ක	ෙකාට�	රහස�	ෙලස	තබා	ග�නා	ෙලස	ඔ��

ඔෙබ�	අස�	ඇත.	ඉ��,	අ�	ඉෙගන	ගත	���	“එපා	�ය�න	රහ�	වලට	”��යට.
	

����	ඔබට	�ද�මට	යම�	කරන	�ට,	අෙන�	අය	ෙසායා	ගැ�මට	ඔ��ට	අව�ය	නැත	ඔ��
ෙමානවද	කර�ෙ�	�යලා.	එබැ��	ඔ��	ඔබට	අස�ය	ෙ�	පැව�මට	උ�සාහ	කර�	ඇත:

ඔ��ට	ෙමෙ�	පැව�ය	හැ�ය:
	

A)	����	ඔබට	ඇ��ක�	ෙනාෙද�	.....	ඒවා	��වාස	කර�න	එපා
B)	����	ඔබට	තව�රට�	ආදරය	ෙනාකර�	ඇත	...	ඔ��ව	��වාස	ෙනාකර�න

C)	ඔබ	ඇ��	�මට	ය�ෙ�	කරදර	...	ඒවා	��වාස	කර�න	එපා
D)ඔයා	��ෙවා�	මම	ඔයාට	��ද�න�	ය�ෙ�	...	��වාස	කර�න	එපා	ඔ��ට
E)	මම	ඔයාෙ�	ප�ෙ�	ෙකෙන�ට	��දනවා	....	එයාලව	��වාස	කර�න	එපා

	
	
	
	
	

රහ�	එපා	යැ�	�ය�න		
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��මය�	�ෙන�දජනක�!	රහ�	වලට	�ය�න	එපා.	
එය	රහස�	ෙහ�	��මය�	න�	පහ��	ර��	කර�න.

	
	

1.	අ�මෙ�	උප��නය	ෙව�ෙව�	අ�	�ෙ�ෂ	ෙකාටස�	කරනවා.
	

රහ�															��මය
	

2.	මට	ඕෙ�	ඔයා	මා�	එ�ක	එ�න,	අ�	අ�මට�	තා�තට�	�ය�න	එපා.
	

රහ�															��මය
	

3.	මම	ඔෙ�	සෙහ�ද�යෙ�	��යතම	ෙ��	���ස�න	යනවා.
	

රහ�																		��මය
	

4.	අ�	සංෙ��	��ඩාව�	��ඩා	කර�,	න��	අ�	එය	��ෙව�ට	ෙනා�ය	��ය
	

රහ�																					��මය	
	
	

ක�රැහ�	ඔබට	නරක�	දැෙනන	යම�	පැව�වෙහා�,	අපහ�තාවය�	දැෙනනවා	ෙහ�	ඔ��	ඔෙ�	ෙපෟ�ග�ක	ෙකාට�
�ප�ශ	කර�න,	එය	රහස�	ෙලස	තබා	ග�නා	ෙලස	ඔ��	ඔබට	�ය�,	එපා	යැ�	පවසා	ආර��තව	��න

වැ���ෙය�ට	�ය�න.
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kE ryia ´k  
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6:	

©	Lyrics	and	Music	Chrissy	Sykes

ug ysßyer lrkjd kï - th jer§
ux .syska lshkjd 
wms .syska lshkjd

kE ryia ´k kE , kE ryia ´k kE 
kE ryia ´k kE  kE kE kE

 
ud Tnf.a fydr ryia rlskakE
wms Tnf.a fydr ryia rlskakE
ud Tnf.a fydr ryi a rlskakE
wms Tnf.a fydr ryia rlskakE 

 
 lshkjd ˜ kE˜  ryiaj,g
lshkjd ˜ kE˜  ryiaj,g
lshkjd ˜ kE˜  ryiaj,g

 lshkjd ˜ kE˜  
 

ud Tnf.a fydr ryi a rlskakE

wms Tnf.a fydr ryia rlskakE

ud Tnf.a fydr ryi a rlskakE

wms Tnf.a fydr ryia rlskakE

 

Tn ug ßojkjd kï 

ud fjk whg lshkjd

tkak yefudau 

wms .sy ska lshkjd

jerÈ fohla Tn lrkjd kï

Yla;su;a ù 

.syska lshkjd

ud Tnf.a fydr ryiaa rlskakE

wms Tnf.a fydr ryia rlskakE

ud Tnf.a fydr ryia rlskakE

wms Tnf.a fydr ryia rlskakE 
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ඔෙ�	ශ�රය	ආර��තව	තබා	ගැ�මට	ඔබ	
ඉෙගන	ග�	කරැ�	හය�	�ය�න!





Keep	safe	everyone	!!
	
	
	


