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.

 පහත වාකය පපයග ී  කගයන

න්  .

ිත්ිතග ාාතක කාාව ිත්ර ඳිමින්  කතාව යනා

3 ශ්රේණිය

01. හිමාලග ව යේ මැද මහා නුන නසක් ිතබුණා.

02. යම් නුන නස ගට හමුව ඇයතකු වඳුයගකු හා වටු කුරුල්ලකු ිනුරරු ව ිසූහහ. ින පතා හමුව
ඔවුහු වැඩිහිටිග් ට නරු කළ යුුර බව සිතා, ින ක් ඳප ඳතරි්  වැඩිහිටිගා කවයගක් දැයි
යසවීමට ඔවුහු යග ා ා කළහ. මහා නුන නස පළමුව දුටු යක ා වැඩිහිටිගා බවට යග ා ා
කග න්හ.

03. කැයල් ඇිසින

ිසට නුන නස බයේ නෑවුණු බව ඇතා පැවසුයේ ග.

04. තම්  බිම හිටයන

නුන නයසේ දලු කෑ බව වඳුගා පැවසුයේ ග.

05. යව නුන නසකි්  ඇටගක් කා මලපහ කළාට පසු යම් නුන නස පැළ වූ බව වටු කුරුල්ලා
පැවසුයේ ග.
06. ඒ ඳනුව වැඩිහිටිගා යත ගා. වැඩිහිටි වටුකුරුල්ලාට එදා සිට ඳනි් ස්ුර යදයද ා නරු
බුහුම්  දැක්වූ හ.
වැඩිහිටියන් යනු තමාට වඩා වයසින් වැඩි අයටයි. බාහිර සේවරූපශ්යන් කුඩා වූවත්
වැඩිහිටියන් හඳුනාශ්ගන ඔවුන්ට ගරු බුහුමන් දැක්වීම. උතුම් ගුණ ධර්මයකි.

02. වැඩිහිටිග්  කවුරු්  ද ග් 

ඔබ යත ගා පහත වච

1. සීගා

4. ගුරුුරිනග

7.

2. ආච්චිත

5. මාමා

8. ඳයිගා

3.

4. පංිත ඳම්මා

ැ් දා

නිවාඩු කාලයේ පැවරුම් - 2020

ංී 

ගවුම් කග්  .
9. ඳම්මා

12 ඳක්කා

10. තා්තා

13. මල්ී

11. යපාඩි හාමුදුරුයව
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03. ගා කග්  .

1. බුදුගාා ්  වහ් යසේ
ගුණයග්  පිහිට වූවා.

මහා

ිසශාඛා සිටු යේිසග

කරුණා

වටුවා, ඇතා වඳුගා

2. බුදු සසුය්  ඳග්ර දායිකා ත ුරග
3. ිත්ිතග ාාතක කතායේ එ
4. සුේයධ ද

යස පාක, මට්ටකුණ් ී, ගජ්ජුමාලා

සුර්  ිතයද ා

භේිනග නුවග සිටුවගයගකි

ගාුරමා

5. ධ ංාග සිටුුරමා

සංඝින්තා යතගණි්  වහ් යසේ

6. ශ්රී මහා යබ න්්  වහ් යසේ ලක්ිනවට වැ ම
කිරීම.

කිඹුල්ව් පග ඳන ගා

04.
01. “වැඩිහිටියන්ට ගරු කරමු” ග
02. වැඩිහිටග් ට නරු කග

මාතෘකාව ගටය් වැකි 2 ක් ලිග්  .

ඳවසේාාවක් ිත්රගට

න්  .

03. ිත්ිතග ාාතක කාාව මතකයග්  ඔයේ ඳම්මාට තා්තාට කිග්  .
04. ඔබ වැඩිහිටිග් ට නරු කග් 

පරුදු යව්  .

05. ඔබ, වැඩිහිටිග් ට නරු බුහුම්  දැක්යව

නිවාඩු කාලයේ පැවරුම් - 2020

කිස පංිත යව ් යපා්වලි්  යන පා ම් කග න්  .

