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ෙමකල ඇතැ	 ෙගව�වල �� වැ�මට ස්ථානය� �ඩා ම��රය� ද හදාෙගන ඇත. එය 

ඉතා ෙහොඳ$. ඇතැ	 අය උෙ' සවස �� ව(නවා,  ම� - පහ� ආහාර - පාන ,ජා කරනවා. 
.�දර ප0පදාව1. 

ෙමෙසේ හැම ෙගදරක ම ආග3ක ෙ4ලාව� ස	මත කැර ගත 56 ය. ෙ	 කට57තට 
ෙදමා8ය� 9:ය 56 බැ<� <ෙශේෂෙය� 8යාණ�ට පහ. ෙ4ලාව� @ම ෙහොද$. ෙ	 
කට57තට ෙලො� ළම$� ෙම� ම �ඩා ළම$B7 සහභාD කරවා ගත 56 බැ<� වඩා E 
ෙනො<ය 56ය.  

ෙදමා8ය�ෙF ආදGශය දHවනට ලැIය 56ම ෙහ$� මJ8ය ෙදෙදනාම සහභාD <ය 56ම 
$. ෙනොවැල�<ය හැ1 කට57ත� ෙය�ණ7 එ� ෙකෙන� ෙහෝ සහභාD <ය 56 ය. ය	 19 
<�ෙය1� ෙගදරට අL7ත� ෙදෙදෙන� පැ3Mෙයො7 හ�ස්9ය� ෙනොෙ4 න	 ඒ අය7 
ආග3ක ෙ4ලාවට සහභාD කරවා ගත 56 ය. එෙසේ 1Oෙම� යහප7 ෙදය� 9� ෙවනවා. 

01. එෙසේ සහභාD P අය 9ය QවෙසR7 ආග3ක ෙ4ලාව� ආර	භ 1Oම. 
02. නැවත ෙ	 ෙ4ලාවට ෙනොපැ3Sම. Qය3ත ෙ4ලාවට ෙගදර 9යT ෙදනා ම �� ව�න 

තැනට ෙහෝ අ� .�. තැනකට ෙහෝ Uස් @ පහත සදහ� කHV :ක ස	,Gණ කළ56 
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1. ප�9� සමාද� @ම. 
2. �� වැ�ම, ම� පහ� 8�ම. 
3. කරSයෙම7ත Wතය ව7 එකට සYඣායනා 1Oම. 
4. ළම$�ට ගැලෙපන ප[� .\ ෙ4ලාව� භාවනා 1Oම. 
5. බණ ෙප ාෙත1� 8 ] ෙදක� ව7 කාට7 ඇෙසන ෙසේ 1ය@ම. 
6. දHව�ෙF කට56 ෙසොයාබලා අවවාද 1Oම. 
7. 3ය^ය ඥා0යනට හා ෙද<යනට 8� �ම. 
8. දHව� ෙදමා8යනට වැද කට56 අවස� 1Oම. 

�ඩා දHවB7 සහභාD වන Qසා භාවනාව ෙම ෙ ස් ෙයොදා ගැ`ම මැන<.  
“මම .වප7 ෙව	වා, Q�� ෙව	වා, `ෙරෝ^ ෙව	වා, මා ෙම�ම 9යT ස7වෙයෝ ද .වප7 

ෙව7වා, Q�� ෙව7වා, `ෙරෝග ෙව7වා’$ කාට7 ඇෙසන ෙසේ පස් වාරය� a� හb� 1යා 
එයම Qහඩ ව පස් වාරය� 9cම. 

බණ ෙපොෙත1� දවසකට 8] ෙදක� 1ය P <ට මාසයකට 8] හැටක කHV ඉෙගන ග`. 
අJH'දකට 8] 728 ක කHV ඉෙගන ග`. 

gරාණ කාලෙයR කට56 බhල රජවH ද ෙ	 න$� ෙබොෙහොම බණ ඉෙගන ග7තා. 
සැදැහැව7 ජනතාව ද එෙසේ ම ඉෙගන ග7තා. සමහර ර ජවH අiධGම ෙය�ද බණ 1ය ා ඇත. 
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