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අිටයපරිසරය සුරය
එම.යඑි්.යඑමයඉම්රිි්ය් යය්

ය
ය

සිංහෙමයම ෙවයමිහවයා.ර.යසමරමය
ය
ය
ය

මිිියරමමයංියරමමයඅිටයඅ්යපරිසරයරරසරියංිය
 සරකරිරයරයිය බා මටය ඉි්ෙිමය ලරම්යදසර.ය එරය
හදියවව්ිිියි ිදලපහෙයඑරයහද ටිරයයියඅිවිස්රය
දසර.යය

රරසරදමයුමි හෙයඅෙුයරාරයරංමමදය(ිලෙලෙිලය
අහෙරහයිිලෙම)යතමියපාිවං.යය (මෙිාර:යරි්් ම)ය

මිිිහායඑලහ දියනවරහරයහයිෙමයවිරරමයපාංාල්ය
දසමමය ම ය හපමි ය ඉි්ෙිමය රරසරදමය ංිය
ි පිසරිදරිියර යිියදයරසහෙයපදිවයදසයසිර.ය
හදිය වව්ිිිරය අ්හර්ය රරසරදමය  සුරය කතය
ිමහමමර.ය 
ය

ශරීර පිරිසරර

වරසයරරසරදමයබා යිෙදියයාකහමයැයද්යමාැමයුහ්ය
ංිය ඉු ය හසෙමය ඉි්යුරමය්ිබය හලද රයෙඡය සනෙය
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දාපමය රිය සනෙය ිාහිම ටයංාරමයිරහප තයදාපමය
අග ය්ද යඅරසයහි ැමය ිිරයරරසරයුරමයමෙයමමිය
ුරහමමයප ියරරසරයුරමයිාියදෙය මය(ිලෙලෙිලය
අහෙරහය ිිලෙම)ය තමි්මය වසමය ර පල ය හමමය
අිවිස්රයදළයරරසරයුරමයහ .යයය
ය (මෙිාර:යරි්් ම)ය

ද්යමාදයරරසරයුරමයරකයිමහදමයඅිලයනයවටයපම්රය
හ  ියිෙමයිෙිරරරයිිංිමයවදි මයි යවටයපිියද්ය
මාැමය  ි ිිරයයිටයප්යදසයඅර.යයය

 මය(ිලෙලෙිලයඅහෙරහයි ිලෙම)යතමියි ිිටයඅතඇය
නහෙය මය (පථමහරමම)යද්යමලමහමයරාරයඑතමිහාය
මරරයයඉිිය (ස රලෙිලය අමංි)ය තමරය වසමය ිිවරිය
දස යෙැ.යය(මෙිාර:යරි්් ම)ය

මිිියිම යදරියයංයදස යවටයරමහරමයරබදයංම ය
අිි්ථිහ ය රරසරය දස ිිරය හමමමය අලෙිං්ය ිම ය
ිෙිරහෙය ැය දරිය දස ය වටය රබය දය හ  ංම ය අකරමය
රමරයරරසරයදසයබරයකතයහ .ය

එහමමමයහිහදි්යපසියර හිළටයිාදටමයහරලයබෙමය
 ිියවෙනමය(අ්රව)යරාිරමයදෙිටය  මියරාිරමයි ාිය
දෙදයර පල යහමමයරංමමදය මය(ිලෙලෙිලයඅහෙරහය
ිිලෙම)යතමිහ්ෙයපාිවං.යය(මෙිාර:ය්වමලයිංිර)ය

ස්සිදියල යි ් ි රයු රමයඅිිිවරයඅ්හවදය රිිරය
යිටය ප්ය දළිරය හමමමය  ඇය ංිය මංිය ු්ිය ිෙටය
භිජ රයනයවටයදය(ි්�යප ියහදපිවවිරටම)යඅිිිවයි  ය
ි් ි රය ර යිිය දය ය  මය (ිලෙලෙිලය අහෙරහය
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ිිලෙම)යතමිහ්ෙයයඅිවිස්රයදළං.යඑමයි් ි රය
(රරසරදම)ය දිසය යදිසරුමය ඉ ය දළය කතය දාරය දය
පාංාල්යදළං.ය(මෙිාර:යිංිරයංියරි්්ම)ය

පෙල යපිිංමයඅතඇයඅරමයපාෙමමයදිද්යරරසරියරයිය
බම ියහමමයදයඉි්ෙිමරයඅිවිස්රයදසයසිර.යනි්යි ය
සිරයැයරරසරයියසිම ාරයපාි ිිරයහමමමයමරයගරය
ප ියදයහදංරයරරසරයදස යහමමයංියඑරටය ිියවෙනමය
බලි යහමමයදයඉි්ෙිමයිරමයදසර.ය

ය

පරිසයිිසරි්ර.ය

පරිසරයබා යිෙදියයාකහමයැයරරසරියංිය සරකරිය
රයියබරයකතර.යය

ජ රිටයංියපරිසරටයංිිදිරදය දෙය ඉි්යුරමයහංෙය
රරසරය ුරමය දි රරය (ිදදිිර)ය ිමහමය රාරය  මය
(ිලෙලෙිලයඅහෙරහයිිලෙම)යතමියපදිවයදළං.යය

ජ රිටයංිියපරමයි යදෙයමිවබහරමයඉි්යුරම්ය
දි රු.ය රාරය  මය රංමමදය (ිලෙලෙිලය අහෙරහය
ිිලෙම)යතමිහ්ෙයපාිවං.ය(මෙිාර:යරි්් ම)යය

 ාමරමයි ිංියහ ෙිිමයහිමයදසයැයඅලෙිං්හායයදසරය
ංියද ්ිියහමයදසයබා මටයඉලරප්යි ිිරයහමමමය
ජ රිටයදසදසයහබ යහද යංිියපරමි යද මයඉි්ය
ුරමටයදයහ ෙිිමයහිමදසයහබ යදටකතයදළයකතර.ය
හමරය දය  ාමරමරය හෙිය  මය (ිලෙලෙිලය අහෙරහය
ිිලෙම)යහමමයංැිරයමගමයපාංාල්යදළං.යය
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මිහි්යමිවබහෙයබමමයදස යවටයද යඅ්රරයදාදය
එරය එරාිමය ඉි්ය දහළ ර.ය ඔලහාය එමය රංය  රිිය
අලෙිං්යර බ්හ්ර.යඔලටයිමිියරර ාරහ ර.යි්ත්ය
දහළ රය රාරය  මය (ිලෙලෙිලය අහෙරහය ිිලෙම)ය
තමිහ්ෙය පාිවං.ය (ිිවරිද :ය අබයලහසරසිය
(ස රලෙිලයඅමල)යමෙිාර:යිංිර)යය

අලෙිං්හායිමිිටයදයි්ත්යපදයුරමටයදයෙරයි යඉරිය
ෙිි්යදවරිවරරයයිටයපරිසයයපරසරදමයඅවථයබමිිය
අර.යය

ජ රිය බාිහි ය නි්ය ි ය ි්ථි ය  සරකරිය
හ  පාිතහෙය මයහ  හර්්යහෙෙයහසෙබයංියයෙපෙමය
ිෙටයඅපයෙරයි යයියදන ්යදම ියද ්ු.යය

අදයසහටයහෙිංයි විපරය මට්යහය හංෙයහද ියමස්රටය
ප් මට්යපරිසරයරරසරියහ  ්දමයපවි යහං තිරය ය
අර.යය

එමිිියජෙරයසහි යි්ථි රමයිිියදා මයය

වසය දසකය ෙය ය ිම,ය ුරය ංටිය හරෙබටය හදෙපපය
හප ලද යටරවය් මයයපෙිි්ිරයයරමයි ාියදෙහයජෙරය
සි්යහ  ි යපරලයව ිවයදසයදා ම.ය

ඒිියිරමරය්මයහබ ෙිලයිෙටයදා ම.යය

දිකයි්මයජෙරයබෙියර යපරලයරරසරයදසයබා මයිාිය
දෙයඅිිිවරහරමයදළයකතයරාරයසජරයවසමයිහ ද රය
දසයඅර.යය
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ාමදි යහමහංකමයමගමයි ෙමයි ්ථි රරමයරරසරයු රහමය
හි ිරයලර්යදසමමයසිර.යය

රි්් මිසහර්ය හමමය හි ිහෙය ිසරය ි ය වටය ඔලය
අලෙිං්හායපිපරිමිිටයංියදකරතරිිටයහමදමයෙය ය
හි ිිිදය ිරාහළර.ය ජ රිහාය දාරමටය අකිය ඔලය
ාමදි රදයි සරයනි්යඉි්ෙිමහෙයදාරහමමය ාමරමරය
ඉ යුරහමයභිබවරයඔලයෙයර.යඑමයිිියඅපියදයඅපයඅිටය
පරිසරයදයසහටයපරිසරයදයදිද්යයසරිියදසයබා මටය
අපයදාපයහිර.යය

ඉමිියඅලෙිං්.යය




