2 ශ්රේණිය ක ෝශ් ික ෝ ්ම ක
අ යවශ්ය
ඉශ්ෙනුම්
නිපුණ ා

නිපුණ ාවශ

ඉශ්ෙනුම් පලක

ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන්
වශහන්ශ්සේශ්ේ
ආෙමක ැවිල්ල
ඇසුශ්මන්
අේෙකියි. තුති
පුෙයි. ප්රතිශ්ප්රේ ක
ෙක්වශයි.

ලස්සන ශ්ලිෝක වශමණනා
ෝමමින් එක රැෝෙ හැකි
ආෝාමක සාෝච්ඡා ෝමයි.

විෂක අන් මෙ ක

ගු. ා.
ශ්ේ.
ස.පිටු
අංෝ
ෙස් වශැල්, ල්, ඵල, 1 ශ්රේණිය ග .මා.දාශ්සා ා 1
සතුන් ඇතුළු ලස්සන පිකවශම 1,2
ශ්රේණිය 
ශ්ලිෝක.
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 1 පාඩ
ග
ශ්ලිෝක හරි ලස්සනයි. .මා.දා
ශ්සා ා
2

ලස්සන ශ්ලිෝක චිත්රක
නඟයි.

ගු. ා.ශ්ේ. ස.හා ශ්පළ
ශ්පොශ්ේ පාඩ
ක්රිකාෝාමෝ

ගීතිෝාවශක් ඟින් ලස්සන
ශ්ලිෝක දුන් ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන් වශහන්ශ්සේ
පසසයි.
මිනිස් සිරුම ශ්ෙවි පිකාණන්
වශහන්ශ්සේශ්ේ අනමඝ
නිම ාණකක් බවශ ප්රෝා්
ෝමයි.

ශ්හිේ
ශ්ෙවි
පිකාණන් වශහන්ශ්සේ
දුන් වි්් ජනෝ
මිනිස් සිරුම නිසි
ශ්ලස ප්රශ්කිජනක
ෙැනී හා පවිත්රවශ
බා ෙැනී

්රීමක ආමක්ෂා ෝමෙ
හැකි අයුරු ප්රෝා් ෝමයි.
සිරුම පවිත්රවශ බා
ෙැනීශ්ම් අෙක ප්රෝා් ෝමයි.
1

පිකවශම 1,2,3,4,5
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 2 පාඩ
ශ්ේ සිරුම
23පිටුවශක්රිකාෝාමෝ

3, 4

ෝාලක

පැක 1.

ෙස්වශැල්, ල්,
සුම ල් සතුන් හා
කුරුල්ලන් ඇතුළු
ශ්හිේ
ශ්ෙවි
පිකාණන් දුන්
ලස්සන ශ්ලිෝක
ආෙමක කිරී හා එක
සුරැකී .

ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන්
වශහන්ශ්සේ ශ්ෙන් අප ලෙ
ලස්සන ශ්ලිෝක වශම්නක
කිරී සඳහා පාසල් භූමික
පිරිසිදු ෝම පැළ සිටුවශා
අලංෝාම ෝමයි.

ශ්ෙ වුපිකන්,සශ්හිෙම,
සශ්හිෙරිකන් ශ්ේවශ තිළිණ
බවශ ප්රෝා් ෝමයි.
ඔවුන් උෙවු උපෝාම
ෝළහැකි අයුරු විස් ම
ෝමයි.
ශ්ෙ වුපිකන් ආෙමක
ශ්ෙෞමවශක ෙක්වශමින් ජීවශේ
වික යුතු බවශ ප්රෝා් ෝමයි.

2

පිකවශම 1,2
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 5 පාඩ
ශ්ෙවිඳුන් ැවූ ලස්සන
ශ්ලිෝක රැෝ ෙනිමු. 25
පිටුවශක්රිකාෝාමෝ
8,9

.
අම් ා, ාේ ා,
සශ්හිෙම,
සශ්හිෙරිකන්,ආච්චී,
සීකා සමීප නෑෙෑකන්
ආදී පවුශ්ල් අක

පිකවශම 1,2,3
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 3 පාඩ
අශ්ේ පවුල

ගුරුවශරුන්,
අසල්වශැසිකන් හා
මිතුරු මිතුරිකන්

පිකවශම 1,2
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 4 පාඩ
ශ්ේවශ ආෙමක තුළින්
අප ලැබුණු වශේ අක
24 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 6 පාඩ
කිතුණු ෙරුවශා ශ්හොඳ
ළ ශ්කකි.

5, 6

7

පැක 1

ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන්
වශහන්ශ්සේ ස ඟ
ෝ ා ෝමයි

ශ්හිේ
ශ්ෙවිකන්
වශහන්ශ්සේශ්ේ
ෙරුවශකු බවශ
පේ ශ්වශයි.

සෑ කාච්ඤාවශෝ
ශ්පම
සාන් කුරුසක ලකුණ
නිවශැමදිවශ උච්චාමණක
ෝමමින් සලකුණු ෝමයි.

සාන් කුරුසක
ලකුණ සලකුණු
කිරී , ශුේ්වූ
ත්රිේවශක,

සාන් කුරුසක
කාච්ඤාවශ ඇතුළේ
මූක ෝ කැදුම්.
ප්රසාෙ ස්නාපනක

ප්රසාෙ ස්නාපනශ්කන් ශ්ේවශ
ෙරුවශකු වශන බවශ විස් ම
ෝමයි.
ශ්ේවශ ෙරුවශා ස්වශමෙ
මාජයක ිමමිෝරුකු වශන
බවශ විස් ම ෝමයි.
ඥාන වුපිකන් පිළිබෙ
ශ් ොමතුරු කිකයි.
ප්රසාෙ ස්නාපනක ලැීමශ් න්
ශුේ් වූ සභාශ්ේ
සා ාජිෝශ්කක් වශන බවශ
ප්රෝා් ෝමයි.

3

26 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ
පිකවශම 1, 2
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 7 පාඩ
ශ්හිේ
ශ්ෙවි
පිකාණන් වශහන්ශ්සේ
ෝ ා ෝමමු.
27 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ

11

පැක 1

පිකවශම 1,2
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 8 පාඩ
සාන් කුරුසික
28 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ
පිකවශම 1,2,3,4,5
12,13
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 9 පාඩ
ශ්ේවශ ෙරුවශකු ශ්වශමි.
29 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ

පැක 1

උේ රී ම
ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේශ්ේ
සුවිශ්්ේෂ
ගුණාංෙ නම්
ෝමයි

රික ෑණිය කන් කනු
උේ රී ම ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේශ්ේ ෑණිය කන් බවශ
ප්රෝා් ෝමමින් නශ් ි රික
කාච්ඤාවශ භක්තිශ්කන්
උච්චාමණක ෝමයි.
ශ්ේවශ ෑනිකන් තුළ තිබූ
ශ්හපේ ගුණාංෙ නම් ෝමයි.
ජප ාලකක් නිම ාණක
ෝමයි.
සුරැකි පිකා වූ ජුශ්සේ තු ා
ශ්ේසුස් වශහන්ශ්සේවශ
ආෙමශ්කන් රැෝබලා ෙේ
බවශ ප්රෝා් ෝමයි.
ශුේ් වූ ජුශ්සේ තු ාශ්ේ
කහපේ ගුණාංෙ විස් ම
ෝමයි.
සුබපැතුම් ප ක් නිම ාණක
ෝමයි.

උේ රී ම ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේශ්ේ වශ වූ
රික ෑණිය කන්
හඳුනා ෙැනී .

උේ රී ම ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේශ්ේ සුරැකි
පිකා වූ ජුශ්සේ තු ා
හඳුනා ෙැනී .

නේ ශ්ල් අරු ශ්බො
ෙැනි පන්ති ෝා මක තුළ ෙවශ ඩුවශෝ උපන්
ක්රිකාවශ නංවශයි.
උේ රී ම ශ්ේසුස්
උේ රී ම ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේ.
වශහන්ශ්සේශ්ේ උප මඟ
ෙක්වශයි.
නේ ල් සුබ පැතුම් ප ක්
නිම ාණක ෝමයි.
4

පිකවශම 1,2,3
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 10 පාඩ
සාන්
රිකනි, ශ්ේවශ
ෑණිය කනි.
30 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ

14, 15

පිකවශම 1,2,3
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 11 පාඩ
සුරැකි පිකා වශන ශුේ් වූ
ජුශ්සේ තු ා
31 පිටු පිකවශම 1,2,3

16

ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 12 පාඩ
ශ්ේසුස් වශහන්ශ්සේශ්ේ
උප
32 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ

17,18

පැක 1

පැක 1

උේ රී ම ශ්ේසුස්
උේ රී ම ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේ ෝළ පළමු වශන
වශහන්ශ්සේශ්ේ පළමු
ප්රාතිහාමකශ්කන් ශ්ේසුස්
වශන පුදු ක්රිකාවශ
වශහන්ශ්සේශ්ේ
බලවශන් ෝ ේ,
උන්වශහන්ශ්සේශ්ේ තුළ තිබූ
කහපේ භාවශකේ ප්රෝා්
ෝමයි.
අන් අකශ්ේ අවශ්ය ා දුටු
වි උන්වශහන්ශ්සේ උෙවු ෝළ
අවශස්ථා නම් ෝමයි.

පිකවශම 1,2
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 13 පාඩ
ශ්ේසුස් වශහන්ශ්සේශ්ේ
පුදු ක්රිකා
33 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ

කුරුසිශ්ේ මණක
පේවූ උේ රී ම
ශ්ේසුස් වශහන්ශ්සේ

පිකවශම 1,2,3
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 14 පාඩ
කුරුසික ජක ෙේ
ශ්ේසුස් වශහන්ශ්සේ
34 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ

උේ රී ම ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේ අප ඇති ආෙමක
නිසා දුක් විඳ, මණක
පේවශ උේථාන වූ බවශ
ප්රෝා් ෝමයි.
උේ රී ම ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේ ඇති ආෙමක
ශ්පන්වී
ආේමීෝ ල්
ශ්පොකුමක් සෝස් ෝමයි.

පිකවශම 1,2
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 15 පාඩ
ශුේ් වූ බයිබලක
35 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ

5

19

විනාඩි
45

20

විනාඩි
45

ශුේ් බයිබලක
සාන්තුවශමකන්
ශ්ේ චරි හා
ශුේ් බයිබලක
හඳුනා ෙනියි

ෝශ් ික ෝ භක්තිෝකන්ශ්ේ
උතුම් ග්රන් ක ශ්ේවශ
වශචනක අඩංගු ශුේ්
බයිබලක බවශ ප්රෝා් ෝමයි.
ශුේ් බයිබලක ෙරු
බුහු න් ෙැක්වික යුතු
ආෝාමක පන්ති ෝා මක
තුළ ක්රිකාවශ නංවශයි.

21

ශුේ් වූ ජුශ්සේවශාස් මුනිතු ා
අප මශ්ේ සාන්තුවශමකා බවශ
ප්රෝ් ෝමයි

ශුේ් වූ ජුශ්සේ වශාස්
මුනිතු ා

ශ්ේවශ ෑණිය කන්ශ්ේ වශ
සාන් ආනා තුමික බවශ
ප්රෝා් ෝමයි.

සාන් ආනා තුමික

සාන් අන්ශ් ිනි මුනිතු ා
ශ්හොඳ ශ්ේ්ෝශ්කක් බවශ
ප්රෝා් ෝමයි.
සාන් ශ්බස්තිකන් මුනිතු ා
ජීවි ක ශුේ් වූ සභාවශ
උශ්ෙසා පූජා ෝළ බවශ
ප්රෝා් ෝමයි.

සාන් අන්ශ් ිනි
තු ා
සාන් ශ්සබස්තිකන්
තු ා

6

පිකවශම 1
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 16
පාඩ
ශුේ් වූ ජුශ්සේ වශාස්
මුනිතු ා
පිකවශම 1
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 17 පාඩ
සාන් ආනා තුමික

22

විනාඩි
45

විනාඩි
45

23

පිකවශම 1
24
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 18 පාඩ
සා. අන්ශ් ිනි මුනිතු ා
පිකවශම 1
25
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 19 පාඩ
සා. ශ්සබස්තිකන්
මුනිතු ා

විනාඩි
30

අති උතුම් ප්රැන්සිස්
ශුේශ්්ිේ
පිකතු ා
වශම ාන ෝශ් ික ෝ
සභාශ්ේ නාකෝකාණන් බවශ
පිළිෙනියි.
ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන්
වශහන්ශ්සේශ්ේ
ආෙමක ැවිල්ල
ඇසුශ්මන්
අේෙකියි. තුති
පුෙයි. ප්රතිශ්ප්රේ ක
ෙක්වශයි

අති උතුම් ප්රැන්සිස්
ශුේශ්්ිතු
පිකතු ා

ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන්
අප ලබා දී ඇති නවශ වශසම
සඳහා සතු ෙනවශන
ගී කක් ොකනා ෝමයි.
නවශ වශසශ්ම ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන් අප පබා දී
ඇති අලුේ ශ්ේ නම් ෝමයි.

නවශ වශසම තුති
පිදී .
ා ආෙමක ෝමන
ගුරුවශරු,
කහළුශ්වශි,අසල්වශැසි
ශ්කි

පිකවශම 1
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 20 පාඩ
අති උතුම් ප්රැන්සිස්
ශුේශ්්ිේ
පිකතු ා

26

2 ශ්රේණිය ග .මා.දාශ්සා .
පිකවශම 1,2,3,4

2
ශ්රේණිය 
ග.මා.ද පැක 1
ාශ්සා .
1

ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 1 පාඩ
46 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ

පිකවශම 1,2,3,4
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 3 පාඩ

ශ්හිේ
ශ්ෙවි
පිකාණන්ශ්ේ ආෙමක නිසා
අප ලැබුණු ගුරුවශරුන්,
කහළුවශන්, අසල්වශැසිකන්
ශ්වශනුශ්වශන් ස්තුති ෝම
කාච්ඤාවශක් උච්චාමණක
ෝමයි.

පිකවශම 1,3, 4, 5
ශ්ේවශ ආෙමශ්ේ
සලකුණ වශන ශ්සොබා ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 2 පාඩ
53 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ
ෙහශ්ම් සම්පේ
ශ්පොශ්ළොවශ , අහස ,
දික ෙහම

ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන්
වශහන්ශ්සේ අප ලබා දුන්
ශ්සොබා ෙහම් සම්පේ
ආමක්ෂා ෝළ යුතු බවශ
ප්රෝා් ෝමයි.
7

විනාඩි
30

3,4

2

පැක 1

පැක 1
සිරුම රැෝ ෙැනී
අවශ්ය ෛෙනිෝ ශ්සෞ්ය
පුරුදු නම් ෝමයි.
එ ශ්සෞ්ය පුරුදු
අනුෙ නක ෝමයි.

උේ රී ම
ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේශ්ේ
සුවිශ්්ේෂ
ගුණාංෙ නම්
ෝමයි

ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන්
වශහන්ශ්සේශ්ේ
ආෙමක ැවිල්ල
ඇසුශ්මන්
අේෙකියි. තුති
පුෙයි. ප්රතිශ්ප්රේ ක
ෙක්වශයි

ශ්පෞේෙක ෝ
පිකවශම 1,2,3
පිරිසිදු ාවශක ඟින්
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 4 පාඩ
ශ්හිේ
ශ්ෙවිඳුන් 8 පිටුවශ කි්රකාෝාමෝ
දුන් සිරුම ෙරු
කිරී .
ෛෙනිෝ ශ්සෞ්ය
පුරුදු

ශ්හිේ
ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේශ්ේ දුක් විඳී ,
මණක සහ උේථානක
ඟින් අප ආෙමක ෙැක්වූ
බවශ සංශ්ේදීවශ ප්රෝා්
ෝමමින් ච ාරිෝ ගීතිෝා
ොකනාශ්ේ නිම ශ්වශයි.
පාෙ න ස්ෝාමක සහභාගි
ශ්වශයි.

අවශන භාවශක
ශ්හිේ
ශ්ෙවි
පිකාණන් වශහන්ශ්සේ
අවශන වී (පාස්කු
සිේධික)

ශ්ේසු සමිඳුන්ශ්ේ කුඩා ෝළ
සිදුවීම් ප්රෝා් ෝමයි.
නිවශශ්සේදී ශ්ෙ ාපිකන්
කීෝරු වූ අවශස්ථානක්
චිත්රක නඟයි.

ශ්ෙ ාපිකන්ශ්ේ සහ
ගුරු ාපිකන්ශ්ේ
කහපේ ඔවශෙන්වශල
කීෝරු වී

8

3

පිකවශම 1,2.3,4
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 5 පාඩ
47 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ

22
23

පැක 1

පිකවශම 1,2,3,4
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 6 පාඩ

6
7

පැක 1

අශ්ේ උෙවු අවශ්ය අක
පිිම වීශ් න් ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන් වශහන්ශ්සේ
ආෙමක ෝළ හැකි බවශ
ප්රෝා් ෝමයි. .
විශ්්ේෂ අවශ්ය ා ඇති අක
සහ ශ්මිගීන් ශ්වශනුශ්වශන්
කාච්ඤා ෝමයි.

අශ්ේ උෙවු අවශ්ය
අක පිිම වී .

ආෙම් ේ කිතුනු ෙරුවශකු
කහපේ කිතුණු
ශ්ලස ‘ශ්හොඳ ළ කා’ දිනක
ෙරුවශකු වී
ෙ ෝමන ආෝාමක විස් ම
ෝමයි.
කහපේ කිතුනු ගුණාංෙ ඇති
ෝම ෙනිමින් ආෙම් ේ
කිතුනු ෙරුවශකු ශ්ලස
ෝ යුතු ෝමන ආෝාමක
චිත්රක නඟයි.
ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන්
වශහන්ශ්සේ ස ඟ
ෝ ා ෝමයි.

නැ දීශ්ම් ඉරිකවු
ෙෑේ එක්ෝම වශැඳී
ශ්ෙොශ්හොේ මුදුන් දී
වශැඳී
ෙණ න ස්ෝාම ෝම
වශැඳී

ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන්
වශහන්ශ්සේ වශන්ෙනා
න ස්ෝාම කිරීශ්ම් දී
පිළිපැදික යුතු ඉරිකවු
ශ්පන්නුම් ෝමයි.
ශ්ේවශස්ථානක ශ්ෙොස්
නිවශැමදි ඉරිකවු ශ්කොො
ෙනිමින් කාච්ඤා අ
උච්චාමණක ෝමයි.
9

පිකවශම 1.3,4 ශ්පළ
ශ්පොශ්ේ 7 පාඩ

8
9

පිකවශම 1,2,4
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 8 පාඩ

10
11

පිකවශම1, 2
(පාසල අසල
ශ්ේවශස්ථානකක්
ඇේනම් ප ණක්
පිකවශම 3,4 ශ්කොො
ෙන්න.)
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 9 පාඩ

12
13

පැක 1

පැක 1

පැක
1.15

නශ් ි රික කාච්ඤාවශ
ශ්හවශේ ශ්ේවශ දූ
ංෙලම්
ශ්පොදු කැදුම්
කී නිවශැමදිවශ හා
නශ් ි රික
භක්ති ේවශ උච්චාමණක
කාච්ඤාවශ
ෝමමින් ශ්ේවශ ෑණිය කන්ශ්ේ
ැදිහේෝ ප්රාමථනා ෝමයි.

පිකවශම 1,2,3,4
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 10 පාඩ
48 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ

14
15

පිකවශම 1,2,3,4
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 11 සහ
12 පාඩම්
49 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ

16
17

පැක
1.15

නශ් ි රික කාච්ඤාශ්ේ
ශ්හිේ
ශ්ෙවිකන්
වශහන්ශ්සේශ්ේ වශචනක අඩංගු
බවශ ප්රෝා් ෝමයි.
පරිසමශ්ේ ඇති ද්රවශය ශ්කොො
ෙනිමින් ජප ාලකක්
නිම ාණක ෝමයි.
සමූහකක් / පිරිසක් සිටින
අවශස්ථාවශලදී ශ්ෙවිඳුන් වශැඩ
සිටින ශ්ේවශ පවුලක් ශ්ලස
ශ්ෙවි පිකාණන් වශහන්ශ්සේ
කාච්ඤා ෝමමින් ෝ ා ෝළ
හැකි බවශ ප්රෝා් ෝමයි.

සාමුිමෝ ශ්ේවශ
පවුලක් ශ්ලස
ශ්හිේ
ශ්ෙවි
පිකාණන් නැ දී .
නිවශශ්සේ දී
පාසශ්ල් දී
ශ්ේවශස්ථානශ්ේ දී
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පැක 1

ශ්හිේ
ශ්ෙවි පිකාණන්
වශහන්ශ්සේශ්ේ
ෙරුවශකු බවශ
පේශ්වශයි.

උේ රී ම
ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේශ්ේ
සුවිශ්්ේෂ
ගුණාංෙ නම්
ෝමයි.

එදිශ්නො ජීවි ශ්ේ දී අප
සහක වශන අක හඳුන්වශා
ශ්ෙමින් ඒ සඳහා නිෙසුන්
සපකයි.
අප සහක වශන අකශ්ේ
පින්තූම අලවශයි.
ඔවුන්ශ්ේ ශ්සේවශාවශ තුති
පුෙමින් කාච්ඤාවශෝ නිම
ශ්වශයි.
ාෙ ශ්ේවශ ෙරුවශකු බවශ
පවශසමින් අනාෙ ශ්ේ දී අන්
අක ශ්වශනුශ්වශන් ශ්සේවශාවශක්
ෝමන ආෝාමක පවශසයි.

එදිශ්නො ජීවි ශ්ේ දී
අප සහක වශන්ශ්නි
ආහාම පාන
සැපයී
කහ ඟ
ශ්පන්වී සහ
ඉෙැන්වී
ශ්මිොතුම වූවි
ෙ න් බි න් කා

උේ රී ම ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේ ශ්බේශ්ලශ්හශ්ම්
ෙවශශ්ලනෝ ඉපදුණු
බවශේ,සමල දිවි ශ්පශ්වශ ක්
ෙ ෝමමින් නාසශ්මේිම
ජීවශේ වූ බවශේ ප්රෝා් ෝමයි.
කිතු උප සිිම ෝමමින්
ෙවශශ්ලනක් හා නේ ල්
සැමසික  නිම ාණක ෝමයි.

සමල දිවි පැවශැේ
ශ්බේශ්ලශ්හම් නුවශම
දී
නාසශ්මේ නුවශම දී

11

පිකවශම 1,2,3
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 13, 14
පාඩම්

පැක
1.15
18
19

පිකවශම 2, 3
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 15,16
පාඩම්

පැක 1
20
21

ශුේ් බයිබලක
හා
සාන්තුවශමකන්
ශ්ේ චරි හඳුනා
ෙනියි.

ශුේ් බයිබලක කනු ‘ශ්ේවශ
වශචනක යි’ කන වශාෝය
ෝඩොසි තීරුවශෝ ක කා
අලංෝාමවශ ප්රෙම්නක ෝමයි.
ආෙම් සහ ඒවශ, ෝායින් සහ
ආශ්බල්, ශ්නිවශා සහ ජල
ෙැල් කන සංසිේධි ප්රෝා්
ෝමයි.
ආෙම් සහ ඒවශ, ෝායින් සහ
ආශ්බල්,ශ්නිවශා සහ ජල
ෙැල් කන සිේධිවශල
සිේෙේ අවශස්ථාවශක් චිත්රක
නෙයි.
විවි් අමුද්රවශය ශ්කොො
ෙනිමින් ශ්නිවශාශ්ේ නැශ්ේ
ආෝාතිකක් නිම ාණක
ෝමයි.
ශුේ් බයිබලශ්ේ ඉහ
චරි වශක න් ෙ හැකි
ආෙම් ප්රෝා් ෝමයි.

ශුේ් බයිබලශ්ේ
චරි
ආෙම් සහ ඒවශ
ෝායින් සහ ආශ්බල්
ශ්නිවශා සහ ජල
ෙැල්
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පිකවශම 1,2,4
ශ්පළ ශ්පශ්ේ 17, 18,19 24
පාඩම්
25
50 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ

පැක
1.15

සාන්තුවශමකන් කනු ශ්ේසුස්
වශහන්ශ්සේ විශ්්ේෂ ආෙමකක්
ෙැක්වූ අක බවශ ප්රෝා් ෝමයි.
සාන් ශ්ෙොමිනික් සාවිශ්කි
මුනිතු ා පිළිබඳ වශැකිකක්
ක කයි.

සාන්තුවශමකන්ශ්ේ
චරි
සාන් ශ්ෙො නික්
මුනිතු ා
සාන් නිකුලස්
මුනිතු ා

පිකවශම 1,2,3
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 20 පාඩ

පැක 1
26
27

පිකවශම 1,2
ශ්පළ ශ්පොශ්ේ 21පාඩ
51 පිටුවශ ක්රිකාෝාමෝ
28
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