
ආග�ක ෙ�ලාව 
ෙ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 
ප.පදාෙව/. 

එෙසේ ම හැම ෙගදරක ම ආග1ක ෙ2ලාව� ස	මත කර ගත 34 ය. ෙ	 කට35තට 
ෙදමා6ය� 78ය 34 බැ:� :ෙශේෂෙය� 6යාණ�ට පහ, ෙ2ලාව� >ම ෙහොඳ$. ෙ	 
කට35තට ෙලො� ළම$� ෙම� ම �ඩා ළම$� ද සහභාA කරගත 34 බැ:� B ෙනො:ය 
34ය. 

ෙදමා6ය� ෙC ආදDශය දEවනට ලැFය 34ම ෙහ$� මG6ය ෙදෙදනා ම සහභාA :ය 
34ම $. ෙනො වැලැ�:ය හැ/ කට35ත� ෙය�ණ5 එ�ෙකෙන� ෙහෝ සහභාA :ය 34ය. ය	 
:�ෙය/� ෙගදරට අI5ත� ෙදෙදන� පැ1Jෙයො5 හ�ස්7ය� ෙනොෙ2 න	 ඒ අය5 ආග1ක 
ෙ2ලාවට සහභාA කරගත 34ය. එෙසේ /Lෙම� යහප5 ෙදක� 7� ෙවනවා. 

1. එෙසේ සහභාA M අය 7ය Nෙවස්O5 ආග1ක ෙ2ලාව� ආර	භ /Lම 
2. නැවැත ෙ	 ෙ2ලාවට ෙනො පැ1Pම 
Nය1ත ෙ2ලාවට ෙගදර 7යQ ෙදනාම �� වRන තැනට ෙහෝ ,�, තැනකට ෙහෝ Sස් > 

පහත සඳහ� කET 8ක ස	*ණ කළ34 ෙ2. 
1. ප�7� සමාද� >ම. 
2. �� වැ�ම, ම� පහ� 6Vම. 
3. කරPයෙම5ත Wතයව5 එකර සY ඣායනා /Lම. 
4. ළම$නට5 ගැලෙපන ප[� ,\ ෙ2ලාව� භාවනා /Lම. 
5. බණ ෙපොත/� 6] ෙදක� ව5 කාට5 ඇෙසන ෙසේ /ය>ම. 
6. දEව�ෙC කට34 ෙසොයා බලා අවවාද /Lම. 
7.  ෙද:යනට 6� Vම (ආකාස_ ඨාච...) 
8. දEව� ෙදමා6ය�ට වැඳ කට34 අවස� /Lම. 
 �ඩා දEව� සහභාA වන Nසා භාවනාව ෙමෙසේ ෙයොදාගැcම මැනැ:. 
“මම N�� ෙව	වා, cෙරෝA ෙව	වා, ,වප5 ෙව	වා. මා ෙම�ම 7යQ ස5වෙයෝ ද N�� 

ෙව5වා, cෙරෝA ෙව5වා, ,වප5 ෙව5වා” $ කාට5 ඇෙසන ෙසේ පස ්වාරය� g� හh� /යා 
එය ම Nහඬව පස ්වාරය� 7jම. 

බණ ෙපොෙත/� දවසකට 6] ෙදක� /යM :ට මාසයකට 6] හැටක කET ඉෙගන ගc. 
අGE'දකර 6] 728ක කET ඉෙගන ගc. 

nරාණ කාලෙයO ක]34 බoල රජවE ද ෙ	 න$� ෙබොෙහෝ බණ  ඉෙගන ග5තා. 
සැදැහැව5 ජනතාව ද එෙසේ ම ඉෙගන ග5කා. සමහර රජවE අpධමෙය� ද බණ /යා ඇත. 
 
මsෙහේ පඤ් ඤාuහ ස් ථ:ර 


