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මේ ඔබ ගත කරන්මන් වඩාත්ම සැලකිලිමත් විය යුතු කාලයයි. එමසේ නේ, 

 

1. යහපත් සිතුවිල්ලක් සමග දවස අරඹන්න 

අප දවස ඇරඹිය යුත්මත් සුබවාදී සිතුවිල්ලකිනි, එමමන්ම මවනදාටත් වඩා දැඩි අධිෂ්ඨානයකිනි. ඒ 

මන්ද යත්, මවනදා මමන් මනොව අප සැමටම මේ දිනවල දිනය උදා වන්මන් මබොම ෝ අභිමයෝග 

සමගිනි. විම ේෂමයන්ම, මේ මමොම ොමත්දී  අප සිතිය යුත්මත් අප  ද අන් අය ද COVID 19 වවරසයට 

මගොදුරු මනොවීමට ගත  ැකි සෑම උත්සා යක්ම ගත යුතු බවයි. එමමන්ම, අද දවස වඩාත් ම ොඳින් ගත 

කරන බවයි. ඇතැේ විට, මපර දිනයට වඩා  ාත්පසින්ම මවනස් ආකාරයට අපට දවස ආරේභ කිරීමට 

සිදු විය  ැකියි. ඒ පිළිබඳව සිතා කලබල මනොවන්න.  

 

2. මමොමහොතක් සිතන්න, අනවශ්ය මලස ලලලල මනොවන්න  

අද දවස ගත කළ යුතු ආකාරය ගැන මමොම ොතක් සිතන්න. ඒ අනුව කළ යුතු කාර්යයන් පිළිබඳ 

අවධානය මයොමු කරන්න. තම කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ මනසින් ම ෝ සැලැස්මක් සුදානේ 

කරගන්න. අව යනේ ඒ පිළිබඳ තම පුලමල් අමනුතත් සාමාිකකයන් සමග කතා කරන්න. කලබල 

මනොවන්න. කලබල වීමමන් කිසිදු ගැටළුවකට විසඳුේ මසවිය මනො ැකිය. සන්සුන් වන්න.  

 

3. සපුරා ගත යුතු ඉලක්ල මවත අවධානය මයොමුලරන්න 

සම ර විට, අපට අපමේ කාර්යයන් ආරේභ කිරීමට මමන්ම ක්රියාත්මක කිරීමට සිදු වන්මන් මවනදාටත් 

වඩා දැඩි මවම සක් දරමිනි. එමසේ ුලවත්, සැම විටම තම ඉලක්කය මවත අවධානය මයොමු කරන්න. 

අව ය විට මදක් විමකක ගන්න. නැවතත් ඔබ එම කටයුත්ත ඉදිියයට කරමගන යාමට උත්සා  ගන්න. 

ඔබ සමග සිටින අය ද ඒ සඳ ා උනන්දු කරවන්න. තනි පුද්ගලමයක් මලස ඔබද කණ්ඩායමක් මලස ඔබ 

පුලමල් සාමාිකකයින් ද ඒ පිළිබඳ අවධානය මයොමු කරන්න.  

 

4. ලායිලව සහ මානසිලව විමේල ගන්න 

වදනික කටයුතු ඔබව මවම සට පත් කරනු ඇත. එබැවින්,  ාරීියකව මමන්ම මානසිකව ද ඔබට 

විමකකය අව ය බව අවමබෝධ කරගන්න. පිියසිදු බව, පිළිමවල මමන්ම සන්සුන් බව, විමකකය ඔබමේ 

මවම ස නිවාලන්නට උපකාරී මක. පිියසිදු වාතාශ්රය, ආ ාරපාන, නින්ද, ආදිය මමන්ම සු ද පිළිසඳර, 

මසෞමය සගීතතය, වම්රි ස ගත සිතුවිලි ආදිය ඔබට ස නය මගන මදනු ඇත. 
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5. වර්තමානයට සිත මයොමු ලරන්න 

විවිධ ම ේතුන් නිසා ඔබ වයාකූලවලව සිටින්නට පුළුවන. නමුත්, මේ මමොම ොමත් ඔබ කළ යුත්මත් 

ුතමක්දැයි යන්න පිළිබඳව මදක් සිතන්න. ඒ අනුව ක්රියා කරන්න. ඔබ ඔබමේ නිවමස ම ලිලිකත්වය 

මගන කටයුතු කරන්මන් නේ, ඔබ වයාකූලවලව සිම ම අන් අයටද ඩාඩාවක් මගන දිය  ැකියි. එම නිසා, 

සන්සුන්ව කටයුතු කිරීම අන් අයට ද ස නයක් මක. ඉන් අද ස් කරන්මන් ඔබමේ සියලු ගැටළු සිත තුල 

මතරපාමගන කටයුතු කිරීම මනොමක. ඔමේ සිමත් ඇති ගැටළුව ම ෝ වයාකූලවලත්වය එය මත්රුේ ගත  ැකි 

අමයුත සමග මබදා  දා ගන්න.  

 

6. තම සිතුවිලි සහ හැඟීම් අන් අය සමග මලදා හදා ගන්න 

මමම කාල වකවානුව තුල වදනික කටයුතු ඉටු කිරීමේදී ඔබට, ඩාඩාව, දුක, තර ව, එපා වීම, කලකිරීම 

ආදී මනොමයක්  ැඟීේ දැනීමට පුළුවන. සීමා ස මත ඉඩ ප්රමායයක, ඒකාකාරී වදනික ක්රියාකාරකේවල 

නිරත වන විට එමසේ දැනීම සාමානය මදයකි. වර්තමාන තත්ත්වය තුල අපමේ වදනික ීවවන රටාව 

මවනස්වී ඇති බව අපි දනිමු. ඒ පිළිබඳ අවමබෝධ කර ගැනීමත්, ඔබට දැමනන  ැඟීේ ඔබට වි ්වාසවන්ත 

අමයුත සමග පැවසීමත් ඔබට සැනසීමක් මගනමදනු ඇත.  

 

7. යහපත් සිතුවිල්ලකින් දවස අවසන් ලරන්න, මහට දිනට අදිටන් ලර ගන්න 

දවස ආරේභය මමන්ම අවසානය ද නිමා කළ යුත්මත් ය පත් සිතුවිල්ලකිනි. ඔබ ඉටු කළ ය පත් මද් 

ගැන සිතා සතුටු වන්න,  ඉටු කිරීමට අමපොම ොසත් වූ මද් ගැන සිතා පසුතැවිලි මනොවන්න. 

විම ේෂමයන්ම, වර්තමාන තත්ත්වය තුල, සැලසුේ කළ සියල්ල එමලසම ඉටු කර ගැනීම 

අභිමයෝගාත්මක විය  ැකියි. මමවැනි තත්ත්වයන් අත්දකින එකම පුද්ගලයා ඔබ මනොවන බව ම ොඳින් 

මතක තබා ගන්න. අදටත් වඩා ම ොඳින්, ප්රමකසේ ස ගතව ම ට දවස ගත කිරීමට අදිටන් කර ගන්න. 

ම ට දිනමේ දී ඒ සඳ ා ඔබ කළ යුතු මද් ගැන මමොම ොතක් සිතන්න. දවස ය පත් මලස ගත කිරීම 

ඔබට සුවදායී නින්ද ලැබීමට ම ේතු මක. දැඩිව අදිටන් කර ගන්න. ඔබ ීවවත් වන්මන් ඔබ තුල වූ චිත්ත 

 ක්තිය අන් කවර කලකටත් වඩා අවැසි මමොම ොතකයි. සැමවිටම ය පත් අරමුයක් මපරදැිය 

කරගනිමින් කටයුතු කරන්න. ය පත් සිතුවිල්ලකින්, ය පත් අරමුයක් උමදසා කටයුතු කිරීම ඔබට 

ය පත් ප්රතිලලයක් මගන මදනු ඇත. ය පත් සිතුවිලි මත ක්රියා කිරීම තුලින්, පුද්ගලමයක් ව මයන් 

පමයක් මනොව, කණ්ඩායමක්, ප්රජාාවක් ස  රටක් ව මයන් අප  මුමක තිමබන අභිමයෝග ජාය ගැනීමට 

අපට  ැකි වනු ඇත.  
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