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නමමො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම්මො සම්බුද්ධසස් !!!  
ඒ බාග්ය්  රිහව්  ්මභා ්මඵදුරයජානන  වන ක  භාග්  නභකාායඹ වා !!! 

 
ආරාධනාව 

යොවතො භගවො ම ොම  - තිට්මෙයය තව සොසන 
තොවතො  පතිගණ්හොතු  -  පූජො ම ොොනුම්පයො 
බාග්ය්නන  වන ! ඹ්ම්ාා  ඔඵ වන කග්  ලානඹ රා ඳණ න්ම , ඒ්ාා  
රෝාානද්මඳාන  ිඹලු ඳජුාන  ඳිශිග්න නා කා ා !  

තෙල් පහන් පූජාව 
ගන්ධ මත ප්පදිත්මතන  - දීමපන තම ධසිනො 
තිම ො දීප සම්බුද්ධ  - පූජයොමි  තමමොනුද 
ු්රින  දැර ,ු රඳුය ුරයරන නා  ු්ම ඳවදුන  ්නන  රා  ඳවනා   ු
භෝවාන ධාායඹ ුරරැලු ඵදුරයජානන  වන ක ඳදුමි ! 

ඉටි පහන් පූජාව 
සිත්ථ මත ප්පදිත්මතන  - දීමපන තම ධසිනො 
තිම ො දීප සම්බුද්ධ  - පූජයොමි  තමමොනුද 
ඉටි්රින  දැර ,ුරඳුය ුරයරන නා  ු්ම ඳවදුන  ්නන  රා  ඳවනා  ,ු 
භෝවාන ධාායඹ ුරරැලු ඵදුරයජානන  වන ක ඳදුමි ! 

සුවඳ දුම් පූජාව 
සුගන්ධිොය  වදන - අනන්ත ගුණ ගන්ධින 
සුගන්ධිනො’හ ගන්මධන - පූජයොමි තථොගත 
ු්  ාඹා  වා ශ්රී භදකඹා ද ිණු රනන ්  ුග්නන ුදන  ු්   ු්ථාග්් 
ඵදුරයජානන  වන ක භභ ුදූන  ඳජුා ායමි. ඳජුා වා ! 

සිසිල් පැන් පූජාව 
සුගන්ධ සීත  ප්ප - පසන්න මධුර  සුභ 
පොනීයමමත භගවො  - පතිගණ්හොතු  මුත්තම 
උ්න්ම බාග්ය්නන   වන  ුදූන  ු්   ුද ිවලර   ුද ාැඳ  ුද ඳවන  මිවලිහ 
ඳිවි්නයැ ්ම ඳැන  ඳිශිග්න නා කා ා! 

තෙතහේ ඖෂධ පූජාව 
අධිවොමසතු මනො භන්මත  - මභසජ්ජ පරිප්පිත 
අනුම්ප  උපොදාය  -  පතිගණ්හොතු මුත්තම 
කාමීදු, රඳග්  ආයාධනා ඉා කා ා! උ් ්භඹානන  වන ! රඳ විින  ාක 
ාර ිඹර රන  ාැඳ ුඵව්  රනදා්මඳාන  ඳිශිග්න නා කා ා. 
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පරිෂ්කාර පූජාව 
අධිවොමසතු මනො භන්මත - පරි්ඛොර පරිප්පිත 
අනුම්ප  උපොදාය  - පතිගණ්හොතු මුත්තම 
කාමීදු, රඳග්  ආයාධනා ඉා කා ා! උ් ්භඹානන  වන ! රඳග්  රඳ 
විින  ාක ාර ිඹර රන  ාැඳ ුඳිහකාාය රනදා්මඳාන  ඳශිිග්න නා කා ා. 

මල් පූජාව 
වණ්ණ ගන්ධ ගුමණොමප’ත - එත ුසමු සන්තති 
පූජයොමි  මුනින්දසස  -  සිරීපොද  සමරොරුමහ 
භනා ර්නඹන  වා ග්න ධඹන  ඹ්ු  ්ම භර  භවූඹන  භදදන ද්රඹන  වන කග්  ශ්රී 
ඳාද ඳද භඹවල ඳජා ායමි. 
පූ මජමි බුද්ධ ුසුමමන මනන 
පුඤ්මඤන මමමතන  භොමි මමෝඛ 
පුප්ඵ මි ොයොති යථො ඉද මම 
ොමයො තථො යොති විනොස භොව 
භභ ්ම භරින  ඵදුරයජානන  වන ක ඳදුන නමි. ්ම ඳිනන  දුන  රඵ්මා! ්ම භර 
භැරන නාක භාග්  යිැයද විනාලඹ  ඳ්  න න ඹ. 
     

        නිමරොධ සමොපත්තිමතො වුට්ෙහිතව්ො විය, 
නිසින්න භගවන්ත අරහන්ත සම්මොසම්බුද්ධ, ඉමිනො 
පුප්මඵන පූමජමි පූමජමි  පූමජමි. (දුයාධ භාඳ් ණුඹන  නැග්ල ැඩ 
ිටින නාා  ැදු බාග්ය්  රර්ව්  ්මභා ්මඵදුරයජානන  වන ක  ්ම භරින  ඳජුා 

ායමි.  ඳජුා ායමි.  ඳජුා ායමි.) අය පුප්ඵ පූජො බුද්ධප්පච්මෙ 
බුද්ධ  අග්ගසොව  මහොසොව  අරහන්තොදීන 
සභොවසී , අහම්පි මතස අනුවත්තමො මහොමි. (්ම භර  
ඳජුා ඵදුර ඳකඵදුර රග්ව භව ව යව්  ආදී උ්නභන ග්  කබා චාිහ්රඹි. භභද 

උන වන කරා රනද ඳණුමි.) ඉද පුප්ඵ ඉදානි වණ්මණනපි 
සුවණ්ණ, ගන්මධනපි සුගනධ, සණ්ෙොමනනපි 
සුසණ්ෙොන, ඛිප්පමමව දුබ්බණ්ණ දුග්ගන්ධ 
දුස්සණ්ෙොන අනිච්ෙත පොපුනිස්සති. එවමමව මඛො 
සබ්මබ සඛොරො අනිච්ෙො,  සබ්මබ සඛොරො දු්ඛො,  
සබ්මබ ධම්මො අනත්තොති. දැන  ්ම භර ර්නඹන ද , ඹවඳ්  
ර්න ි් ් ඹ. ුදූන ද  මිවලිහ ු ි් ් ඹ.  වදුන  භනවය  වන  
ි් ් ඹ. එව්  ්  භාවා්ින  ුරර්ර්නඹ ද , ුරර්ග්න ධඹ ද , 
ුරකන ඨානඹ ද , රදු්ය බාඹ ද ඳ්  න න ඹ. එඳිහද දන භ ිඹළු ංකාායඹෝ 
රදු්යඹව. ුරා කඹව. ිඹලු ධර්භඹෝ රනා් භඹව.  
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තෙරැවන්  වන්දනාව 
ෙුද්ධ වන්දනාව 

 

      ඉතිපි මසො භගවො අරහ සම්මොසම්බුද්මධො 
විජ්ජොෙරණ සම්පන්මනො සුගමතො ම ොවිදු 
අනුත්තමරො පුරිසදම්ම සොරථි සත්ථොමදවමනුස්සොන 
බුද්මධො භගවො’ති.ඒ බාග්ය්නන  වන ක ්ම ායැනනදුර රර්ව් ඹ, 
්මභා ්මඵදද ධඹ, විද්යාචයන ධර්භඹන ග්න  ඹාු ්ඹ, ග්්ඹ, රෝාවිුරඹ, 
රනද් ්යඹ, ඳිහ ද්මභ ායණූඹ, දවි මිදුනු   රනදලාාඹ, ඵදද ධඹ, බාග්ය් ඹ. 
 
බුද්ධ  ජීවිත පරියනත් සරණ ගච්ඡොමි. 
මය ෙ බුද්ධො අතීතො ෙ - මය ෙ බුදධ්ො අනොගතො 
පච්ෙුප්පන්නො ෙ මය බුද්ධො - අහ වන්දාමි සබ්බදා 
නත්ථි මම සරණ අඤ්ඤ - බුද්මධො මම සරණ වර  
එමතන සච්ෙ වජ්මජන - මහොතු මම(මත) ජය මග       
උත්තමඞ්මගන වන්මද’හ - පොදපසු   වරුත්තම 
බුද්මධ මයො  ිමතො මදාමසො - බුද්මධො ඛමතු ත මම 
         භභ දිවි ිණු්ාා  ඵදුරන  යන ඹමි. රණ්ඹක ැඩ ිටි ඵදුරයජානන  
වන කරාද රනාග්්ඹක ඳවශන ඵදුරයජානන  වන කරාද  ර්්භානඹක ැඩිටින 
ඵදුරයජානන  වන කරාද භභ වැභ ාර වලභ දූමි. භ  රන  ඳිවල ා  නැ්. උ්න්ම 
ඵදද ධය් නඹ භ  ඳිවල යි.  ඒ ්යානදබාඹන  භ  (ඔඵ ) ඹවඳ්ා  වා! 
ඵදුරයජානන  වන කග්  ඳාඳව රද දූවිර රද භභ වලක භදුරදුන  න දනා ායමි.  
භාග්  ිණුන  ායින  චනඹන  ිුර ිඹළුඳභා යද  ඵදද ධ ය් ්ඹන  භ  භා 
රැේා! 

 

ධර්ම වන්දනාව 
 ස්වෝඛොමතො භගවතො ධම්මමො සන්දිට්ඨිමො 
අො ිමො එහිපස්සිමො ඔපනයිමො පච්ෙත්ත 
මවදිතබ්මබො විඤ්ඤූහී’ති. 
බාග්ය්නන  වන ක විින  ද ලනා ායන රද ධභමඹ භදර භැද රග් ඹවඳ් ඹ, 
ාන දෘකටිාඹ, ාර   නාඹා විඳාා දන න ඹ, එ ඵර ඹැයි කීභ  ුරඹු, ්භාග්  
ි්වල ඳිවල  ුවීභ  ුුරඹු, ්භ ්භන  ායවල රා නදනැ් ්න  දැන ග්් ඹු්නඹ.  
 
ධම්ම  ජීවිත පරියන්ත සරණ ගච්ඡොමි. 
මය ෙ ධම්මො අතීතො ෙ - මය ෙ ධම්මො අනොගතො 
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පච්ෙුප්පන්නො ෙ මය ධම්මො - අහ වන්දාමි සබ්බදා 
නත්ථි මම සරණ අඤ්ඤ - ධම්මමො මම සරණ වර  
එමතන සච්ෙ වජ්මජන - මහොතු මම(මත) ජය මග  
උත්තමඞ්මගන වන්මද’හ - ධම්ම ෙ තිවිධ වර 
ධම්මම මයො  ිමතො මදාමසො - ධම්මමො ඛමතු ත මම 
       භභ දිවි ිණු්ාා  ධර්භ ය් නඹ යන ඹමි. රණ්ඹක ද ලනා ායන රද 
ධර්භඹද රනාග්්ඹක ද ලනා ායන ධර්භඹද ර්්භානඹක ද ලනා ාය ණුඵන 
ධර්භඹද භභ වැභ ාර වලභ දූමි.  භ  රන  ඳවිල ා  නැ්. උ්න්ම ධර්භය් නඹ භ  
ඳිවල යි. ඒ ්යානදබා ඹන  භ  (ඔඵ ) ඹවඳ්ා  වා!  ඳිහඹ් ණු-ඳරණුඳ් ණු-
ඳරණුධ ඹන ණුරවිධ  ධර්භ ය් නඹ  භභ වල භදුරදුන  නභකාාය ායමි. ධර්භ 
ය් ්ඹ ායවල භාග්  ිණුන  ායින  චනඹන  ිුර ිඹළුඳභා යද  ධර්භ 
ය් නඹන  භ  භා රැේා! 

 

සඞ්ඝ වන්දනාව 
 

සුපටිපන්මනො භගවමතො සොව සඞ්ම ො  
උජපුටිපන්මනො භගවමතො සොව සඞ්ම ො 
ඤායපටිපන්මනො භගවමතො සොව සඞ්ම ො  
සොමීචිපටින්මනො භගවමතො සොව සඞ්ම ො  
යදිද ෙතත්ොරි පුරිස යුගොනි අට්ෙ පුරිස පගුග් ො එස 
භගවමතො සොව  සඞ්ම ො. ආහමුනමයයො පොහුමනමයයො 
ද්ඛිමණමයයො අඤජ් ිර මයො අනුතත්ර පුඤඤ්් 
මඛතත් ම ොසස්ොත.ි 
    බාග්ය්නන  වන කග්  ලරාා ංත ්්ම භයා භාර්ග්ඹ  ඳිශිඳන න ඹ. ූජ ු
භාර්ග්ඹ  ඳිශිඳන න ඹ.  දුන  භාර්ග්ඹ  ඳිශිඳන න ඹ, ග්යැ ා ඹ්ුන භාර්ග්ඹ  
ඳිශිඳන න ඹ.  
    ඹ්ම ඒ ඳයුැ ඹග්ර ලඹන  ්ය ාා ා  ්   ඳිහ ඳදු ග්ර ලඹන  ර  
දනා  ් . බාග්ය්නන  වන කග්  ්ම ලරාා ංත ්්ම ුරයි  ුද ග්න 
වැය දිඹ ඹ්ුන ඳර්යඹ  ුරඹු, න්  යජ භැණුයැ වා ඳිරිඹර ාර ඳර්යඹන  
ඳිශිග්ැදභ  ුුරඹු, දා ිනා  ුුරඹු. ොවා්  භදුරන  දී ැදභ  ුර ුඹ, ිඹලු 
රෝාඹ භ උ්න්ම  ඳින  ා්ි. 
 
සඞ්   ජීවිත  පරියන්ත සරණ ගච්ඡොමි. 
මය ෙ සඞ් ො අතීතො ෙ - මය ෙ සඞ් ො අනොගතො 
පච්ෙුප්පන්නො ෙ මය සඞ් ො - අහ වන්දාමි සබ්බදා 
නත්ථි මම සරණ අඤ්ඤ - සඞ්ම ො මම සරණ වර  
එමතන සච්ෙ වජ්මජන - මහොතු මම(මත) ජය මග  
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උත්තමඞ්මගන වන්මද’හ - සඞ්  ෙ තිවිමධොත්තම 
සඞ්ම  මයො  ිමතො මදාමසො - සඞ්ම ො ඛමතු ත මම 
              භභ දිවි ිණු්ාා  ඞ්ත ය් නඹ යන ඹමි.  රණ්ඹක ැඩ ිටි ඞ්ත 
ය් නඹද රනාග්්ඹක ඳවශන ඞ්ත ය් නඹද ර්ථභානඹක ැඩිටින ඞ්ත 
ය් නඹද භභ වැභ ාර වලභ දිමි. භ   රන  ඳිවල ා  නැ්. උ්න්ම ඞ්ත ය් නඹ භ  
ඳිවල යි. ඒ ්යානදබාඹන  භ  (ඔඵ ) ඹවඳ්ා  වා!  භභදණු-කක-රකක ඹන 
ණුරවිධ උ් ්භ ඞ්ත ය් නඹ  භභ වල භදුරදුන  නභකාාය ායමි. ඞ්ත ය් ්ඹ 
ායවල භාග්  ිණුන  ායින  චනඹන  ිුර ිඹළුඳභා යද  ඞ්ත ය් නඹන  භ  
භා රැේා! 

 

තෙෝධි වන්දනාව 
 

යස්ස  මූම   නිසිනම්නොව - සබ්බොරි විජය අො 
පත්මතො සබ්බඤ්ඤුත සතථ්ො - වන්මද’ත මබොධිපොදප 
බාග්ය්නන  වන ක ඹ්ම ඵෝ්  භරූඹා වලදූමින  ිඹළු ්නයන  දිනා මඥත්ාා  
ඤානඹ  ඳැමිණි කා ද, ඒ ඵෝධීන  වන ක දූමි.  
 

ඉමම එ මත මහො මබොධි  - ම ොනොමථන පූජිතො 
අහම්පි මත නමස්සොමි  - මබොධි රොජො නමත්ථු මත 
ඒ ්ම බාග්ය්නන  වන ක විනි  රදුමි රෝචනාදිඹන  ග් ය ායන රද ඵෝධීන  
වන ක  භභද නභකාාය ායමි. නභකාාය වා!  

පෙම මබොධි ප ් ඞ්    -  දුතියඤ්ෙ අනිබ්බිස 
තතිය ෙඞ්මන මසට්ෙ -  ෙතුත්ථ රතනො ර 
පඤ්ෙම  අජපො ඤ්ෙ    -  මුෙ ින්මදන ඡට්ෙම 
සත්තම රොජොයතන   - වන්මද'ත මුනි මසවිත 
ඒ බාග්ය්නන  වන ක ඵදුරවීභන  ඳරභද ණුඹවල ඵෝ භදර ජරානඹවලද, දන 
ණුඹවල රදුමිරෝචන ඳජාවල ඹදමින ද ්නන න ණුඹවල යැන  ා භනවලද, 
ව්යන ණුඹවල යැන  ග්යිවලද, ඳකන ණුඹවල රජඳාර නදග් යැා භදරවලද, 
වඹන  ණුඹවල භදචරින ද නා යජ ුභග්ද, ව් න ණුඹවල යාජාඹ්න ිිහඳලු 
නදග්යැා භදරද, ැඩ ිටි ඒ ඳජදඹ කථාන භභ නභකාාය ායමි. 
 

            මහො රුණො රස පතිමණ්ඩිතස්ස, අනන්ත 
ඤාණස්ස,  අසොධොරණ පඤ්ඤස්ස, දස පොරමිතො 
බ  සමුදිතස්ස,  දසබ   සමන්නොගතස්ස, 
අපරිමමයය  ගුණ  සොගරස්ස,  අම්හො  සත්ථුමනො  
සරස  රසිජො   පරිිණ්ණ  සම්මොසම්බුද්ධ  
පූජිත  සිරි  මබොධිරොජ  සිරසො  නමොමි. 
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භවා ායැනාන , රනන ් ඤානඹන , රාධායන ඳරඥාවන , ද ඳායමීඵරඹන , 
දඵරඹන  වා රඳිහභාන ග්නන ාග්යඹන  ඹාු ්  රඳග්  ලාක්ූන  වන කග්  
වා් ඳ විවලුරනා  යල මි භාරාන ග්න  ග්ැී ග්්  ්මභා ්මඵදුරයජානන  වන ක 
විින  ග් ය ායනරද ඵෝධියාජඹානන  වන ක භභ ිය නභා දූමි.   

 
ෙදුධ්ගයාව වැඳීම 

යස්මි නිසජ්ජ වජිරොසන බන්ධමනන 
මජත්වො සවොසන ිමෙසබ  මුනින්මදා 
සම්මබොධි ඤාණමවගම්ම විහොසි සම්මො 
ත මබොධි මෙතියමහ සිරසො නමොමි 
බාග්ය්නන  වන ක ඹ්ම ඵෝධි භරූඹා ජරානඹ භ් ැඩ වල, ඳියෑ ඳායමී 
ඵරඹන  භාය කනා ජඹග්න මඥත්ාා  ඤානඹ රඵාධ  ාර කා ද ඒ ඳජදඹ 
කථානඹ භභ ිය නභා දූමි.   

ශ්රී මහා තෙෝධිය වැඳීම 
සුපතිට්ඨිත රට්ෙනුරොධපුමර   
සමදිට්ඨිත ද්ඛිණ සොඛ භව 
සුභ මම වනම්බර මම නිභ 
ජය මබොධිම’හ පනමොමි වර 
බාග්ය්නන  වන කග්  රධිකඨානඹ ඳිහදි, ජඹශ්රී ඵෝධියාජඹානන  වන කග්  
දා ින ලාකා  රනදයාධඳයුඹවල භවභවනා උඹන  රවවල ්මතඹා (ශාානරා ) 
ඵඳු ඵඵදලුමින  ැඩාඹ ායන ජඹශ්රී ඵෝධියාජඹානන  වන ක  භභ නභකාාය 
ායමි. 

 
ඉන්දනී  වණ්ණ පත්ත මසත ඛන්ධ භොසුර 
සත්ථු  මනත්ත පජොහි  පූජිතග්ග සොත-ද 
අග්ග මබොධි නොම වොම මදව රු්ඛ සන්නිභ 
ත  විසො   මබොධි  පොදප  නමොමි සබ්බදා 
ඉුරදුර  මිණින  ඳ්ර ිණු ඵඵරන ුරඳැවැ ාා  ිණු ලාක්ූන  වන කග්  
න් ඳිඹ්ුම රින  ඳජා රද, දුන  ැඳඹ රඵාදන නා, උ්න්ම ඵෝධි න්ම යභණීඹ 
දව යැාා  ඵඳු, ඒ විර  ඵෝධි ූා ඹ භභ වැභාර වලභ දූමි. 

රැවනම්ැලි සෑය වැඳීම 
සයිසු යස්මි සුගතස්ස  ධොතු   
නිම්මොය  රසුජ්ජ   බුද්ධරූප 
සුවණ්ණමො ීති  පතීත  නොම  
වන්දාම’හ  ථූප වර මහග්  
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ඹ්ම චච්ඹයා මඥත ධා්නන  වන කරා රැක විවලදන දුර්මි් ැ්ඳන ඵදුර 
යැා  ්නර ැඩ ිටින කා ද, යැන භැරි ෑඹ නමින  ඳ්ර  ඒ භවාර්ත චච්යඹ 
යාජඹානන  වන ක භභ දූමි. 
 

ථපූාරාම චෛෙයය වැඳීම 
නිදහිය මුනි ධොතු  ද්ඛිණ අ්ඛන්ත 
වසුපති මති මදවොනම් පිමයොතිස්ස  නොමමො 
පවර  වසිනි මදසො ොරයි මෙතිය  ය 
තමභි  මහිත  ථූපොරොම  ථූප  නමොමි 
බාග්ය්නන  වන කග්  දානනද රාන ධා්න දුධන  ාා   නදනැණු 
ද ාන්මඳිඹණුක යජ්නභා විින  උ්න්ම ූද ධිභ්  ^wkqrdOmqr& ද ලඹවල ඹ්ම 
ෑඹා  ායන රදද,  ඒ භව්  ඳිුර්ම රද ථඳායාභ චච්යඹ භභ දූමි.  

 
තසාත ාසම්ස්ථාන වැඳීම 

මහියගන  නොගදීප -  ෙයොණ  පද ොඤ්ෙන 
දිවොගුහ  දී වොපි   -  මෙතියඤ්ෙ  මතුිඞ්ගන 
තිස්සමහො  විහොරඤ්ෙ  - මබොධි  මරිෙවට්ටිය 
සුවණ්ණමො ි මහොමෙතිය- ථූපොරොම  භයොගිරි 
මජතවන මස  මෙතිය - තථො  ොෙරගොම 
එමත මසොෙස ෙොනොනි   - අහ  වන්දාමි  සබ්බදා 
(ඵදුරයජානන  වන ක භාඳ් ණු ුඹන  ැඩිටි)   භවලඹංග්නඹ - නාග්දීඳඹ - 
ාැශණිඹ - ශ්රීඳාදකථාඹ - දිාග්නවා - දීතාඳිඹ - භදණුඹංග්න - ණුකභවායාභඹ - 
ශ්රීභවා ඵෝධිඹ - මිිහැටිඹ - යැන භැරි ෑඹ - ථඳායාභඹ - රබඹග්ලිහඹ - 
ේ්නඹ - කර චච්යඹ - ා්යග්භ ිිහවය ඹන  ඒ ාශාකභකථාන භභ 
වැභාර වලභ දූමි.   

ෛුද්දස ෙුද්ධ ඤාණ වනද්නා 
 

1. දු්මඛ ඤාණ බුද්ධඤාණ.  
 ුරා ක ්යඹවල ඳැණු ඤානඹයි. 

2. දු්ඛ සමුදමය ඤාණ බුද්ධඤාණ 
 ුරා ක භදදඹාර්ය ්යඹවල ඳැණු ඤානඹයි. 

3. දු්ඛ නිමරොමධ ඤාණ බුද්ධඤාණ   
    ුරා ක දුයෝධාර්ය ්යඹවල ඳැණු ඤානඹයි. 

4. දු්ඛ නිමරොධ ගොමිනී පටිපදාය ඤාණ 
බුද්ධඤාණ   
    ුරා ක දුයෝධ ග්ාමිදු ඳරණුඳොර්ය ්යඹවල ඳැණු ඤානඹයි. 
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5. අත්ත පටිසම්භිමද ඤාණ බුද්ධඤාණ  
    රර්ථ ඳරණු්මබලොවල ඳැණු ඤානඹයි. 

6. ධම්ම පටිසම්භිමද ඤාණ බුද්ධඤාණ  
    ධභම ඳරණු්මබලොවල ඳැණු ඤානඹයි. 

7. නිරුත්ති පටිසම්භිමද ඤාණ බුද්ධඤාණ   
    දුයෑ් ණු ඳරණු්මබලොවල ඳැණු ඤානඹයි. 

8. පටිභොන පටිසම්භිමද ඤාණ බුද්ධඤාණ  
    ඳරණුබාන ඳරණු්මබලොවල ඳැණු ඤානඹයි. 

9. ඉන්ද්රිය පමරොපරියත්මත ඤාණ බුද්ධඤාණ     
    භග් පර රඵන නනු ග්  ලරද ධාදී ඉන දි්රඹන  ග්ැන දන නා ඤානඹයි. 

10. සත්තොන ආසයොනුසමය ඤාණ බුද්ධඤාණ   
    ් ඹන ග්  ආ රනදඹ දන නා ඤානඹයි. 

11. යම පොටිහොරිමය ඤාණ බුද්ධඤාණ  
    ඹභා භව ඳශවැය දැා වී්මදී ඳැණු ඤානඹයි. 

12. මහො රුණො සමොපත්තියො ඤාණ බුද්ධඤාණ  
    භවා ානළුනද භ්  ඤානඹයි. 

13. සබ්බඤ්ඤුත ඤාණ බුද්ධඤාණ.  ර්ඥත්ා ඤානඹයි. 
14. අනොවරණ ඤාණ බුද්ධඤාණන්ති.  රනායන ඤානඹයි. 
     ඉමොනි ෙුද්දස බුද්ධඤාණොනි, ඉමමස අට්ෙ 
ඤාණොනි සොව සොධොරණොනි ඡඤාණොනි  
අසොධොරණොනි සොවමහි, ඉමමහි ෙුද්දසහි  
බුද්ධඤාමණහි  සමන්නොගත  සම්මො සම්බුද්ධ 
භගවන්ත සිරසො නමොමි.  
ම ොවුහු දශශතරක් බුද්ධ ඤාණමයෝය. ම යින් අටක් ඤාණමයෝ ශ්රාලස වාධාරණය. 
ඤාණ වයක් ශ්රාලසයන් ශා අවාධාරණය. ම මවේ දශශතරක් ඤාණයන්මෙන් 
ව න්විත වු භාෙයල්  ව්ම ා ව්මබුුරරාාණන් ලශන්මවේට YSIS m%Kdufhka j¢ñ' 
 

අට්ෙොරස බුද්ධ ඤාණ වන්දනො 
 

අතතීමස බදුධ්සස් භගවමතො අපප්ටිහත ඤාණ 
අනොගතමස බුද්ධසස් භගවමතො අප්පටිහත ඤාණ 
පච්ෙුපප්න්නමස බදුධ්සස් භගවමතො අපප්ටිහත ඤාණ 
කාමීදු , බාග්ය්නන  වන ! ඔඵ වන කග්  ඵදද ධ ඥාවනඹ රණ් ධර්භඹන  ග්ැනද 
නාඳැිරි ඳ් න ඹ. රනාග්් ධර්භඹන  ග්ැනද ර්්භාන ධර්භඹන  ග්ැනද 
නාඳැිරි ඳ් න ඹ 
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ඉමමහි තිහි ධම්මමහි සමන්නොගතස්ස බුද්ධස්ස 
භගවමතො, සබ්බ ොයම්ම ඤාණ පුබ්බඞ්ගම 
ඤාණොනුපරිවත්ත, සබ්බ වචීම්ම ඤාණ 
පුබ්බඞ්ගම ඤාණොනුපරිවත්ත, සබ්බ මමනොම්ම 
ඤාණ පුබ්බඞ්ගම  ඤාණොනුපරිවත්ත  
්ම ධර්භ ්නනන  භන වි්  ු බාග්ය්නන  වන කග්  ිඹලු ාාඹාර්භඹ නදන 
ඳය ුාා  නදන රනද ඳ් න ඹ. ිඹලු චී ාර්භ ද ඹිලු භනෝ ාර්භඹ ද 
නදන ඳය ුාා  නදන රනද ඳ් න ඹ. 

ඉමමහි ඡහි ධම්මමහි සමන්නොගතස්ස බුද්ධස්ස 
භගවමතො, නත්ථි ඡන්දස්ස හොනී, නත්ථි 
ධම්මමදසනොය හොනි, නත්ථි විරියස්ස හොනි, නත්ථි 
සමොධිස්ස හොනි, නත්ථි පඤ්ඤාය හොනි, නත්ථි 
විමුත්තියො හොනි.           
 ්ම ධර්භ ඹින  භන වි්  ු බාග්ය්නන  වන ක  නානැන ඡන දඹා  
ි් ් ඹ , නානැන ද ලනා ධර්භඹන ද , නානැන වීර්ඹා ද ,  නානැන 
භාධිඹා  ද  නානැන ඳරඥාවා  ද  නානැන රර්ව්  පරඹා  ද ි් ් ඹ 

ඉමමහි ද්වොදසහි ධම්මමහි සමන්නොගතස්ස බුද්ධස්ස 
භගවමතො, නත්ථි දවො, නත්ථි රවො, නත්ථි අප්ඵුට, 
නත්ථි මවගොයිතත්ත, නත්ථි අබයොවට මමනො, නත්ථි 
අප්පටි සඛොනුමප්ඛො. 
්ම ධර්භ ොශාින  භන වි්  ුබාග්ය්නන  වන ක  ාායිා ාචිා කීරඩාා  
නැ් ් ඹ. ඳැ රීභා  ද නැ් ් ඹ නදණින  නාද්  දඹා  ද නැ් ් ඹ නදණින  
්ාය ු වග්්  ිරඹා ද නැ් ් ඹ දුයර්ථා ි්  ඳැ්න්ම ද නැ් ් ඹ රඥාවන 
උඳා ාා  ද නැ් ් ඹ  

ඉමමහි අට්ෙොරසහි ධම්මමහි සමන්නොගත සම්මො 
සම්බුද්ධ භගවන්ත සිරසො නමොමි.      
්ම ර ශාක රවණිා ධර්භඹන  භන නාග්්  ු  බාග්ය්නන  ඵදුරයජානන  
වන ක  යි නභා දූමි.   
 

සේෙ සේෙෙි ඤාණ වන්දනා 
 

ජොති පච්ෙයො ජරො මරණන්ති ඤාණ. අසති ජොතියො 
නත්ථි ජරො මරණන්ති ඤාණ. අතීතම්පි අද්ධොන  
ජොති පච්ෙයො ජරො මරණන්ති ඤාණ. අසති ජොතියො 
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නත්ථි ජරො මරණන්ති ඤාණ. අනොගතම්පි අද්ධොන 
ජොති පච්ෙයො ජරො මරණන්ති ඤාණ. අසති ජොතියො 
නත්ථි ජරො මරණන්ති ඤාණ. යම්පිස්ස ත 
ධම්මට්ඨිති ඤාණ තම්පි ඛය ධම්ම වය  ධම්ම 
විරොග ධම්ම නිමරොධ ධම්මන්ති ඤාණ 
ඉඳදීභ ිණුාර වල ජයා භයන ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. ඉඳදීභ නැණු ාර වල 
ජයා භයන නැ් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ.   රණ් ාාරඹවලද ඉඳදීභ ිණුාර වල 
ජයා භයන ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. ඉඳදීභ නැණු ාර වල ජයා භයන 
නැ් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ.   රනාග්් ාාරඹවලද ඉඳදීභ ිණුාර වල ජයා 
භයන ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. ඉඳදීභ නැණු ාර වල ජයා භයන නැ් ්  
ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ.  ඹ්ම ඒ ආාායඹක ඤානඹා  ි් න්ම එඹද ා ඹ න 
ළුඹ. ඹ න ළුුඹ. වියාග් දුයෝධ කාබා ි් ් ඹැයි දැන ග්න නා ඤානඹ. 
 

භව පච්ෙයො ජොතීති ඤාණ. අසති භවස්ම් නත්ථි 
ජොතීති  ඤාණ. -මප- 
බඹ ිණුාර වල ඉඳදීභ ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. බඹ නැණු ාර වල ඉඳදීභ 
නැ් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. -ඳ- 

උපොදාන පච්ෙයො භමවො ඤාණ. අසති උපොදානස්මි 
නත්ථි භමවොති  ඤාණ. - මප - 
උඳාොනඹ ිණුාර වල බඹ ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. උඳාොනඹ නැණු ාර වල 
බඹ නැ් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. -ඳ- 

තණ්හො පච්ෙයො උපොදානන්ති ඤාණ. අසති තණ්හොය 
නත්ථි උපොදානන්ති ඤාණ. -මප-  
්න වා ිණුාර වල උඳාොනඹ ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. ්න වා නැණු 
ාර වල උඳාොනඹ නැ් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. -ඳ- 

මවදනො පච්ෙයො තණ්හොති ඤාණ. අසති මවදනොය 
නත්ථි තණ්හොති ඤාණ. -මප-                              

වදනා ිණුාර වල ්න වා  ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. වදනා නැණු 
ාර වල ්න වා නැ් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. -ඳ-  

ඵස්ස පච්ෙයො මවදනොති ඤාණ. අසති ඵස්සස්මි 
නත්ථි මවදනොති ඤාණ. -මප-                           

කඳර්ඹ ිණුාර වල වදනා ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. කඳර්ඹ නැණු ාර වල 
වදනා නැ් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. -ඳ-  

සෙොයතන පච්ෙයො ඵස්මසොති ඤාණ. අසති 
සෙොයතනස්මි නත්ථි ඵස්මසොති ඤාණ. -මප-                      

 ආඹ්න ඹ ිණුාර වල කඳර්ඹ ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. ආඹ්න ඹ 
නැණු ාර වල කඳර්ඹ නැ් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. -ඳ-  
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නොමරූප පච්ෙයො සෙොයතනන්ති ඤාණ. අසති 
නොමරූපස්මි නත්ථි සෙොයතනන්ති ඤාණ. -මප-  
නාභ යෑඳ ිණුාර වල ආඹ්න ඹ ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. නාභ යෑඳ නැණු 
ාර වල ආඹ්න ඹ නැ් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. -ඳ-  

විඤ්ඤාණ පච්ෙයො නොමරූපන්ති ඤාණ. අසති 
විඤ්ඤාණස්මි නත්ථි නොමරූපන්ති ඤාණ. -මප-  
විඤ ඤානඹ ිණුාර වල නාභයෑඳ ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. විඤ ඤානඹ නැණු 
ාර වල නාභයෑඳ   නැ් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. -ඳ- 

සඞ්ඛොර පච්ෙයො විඤ්ඤාණන්ති ඤාණ. අසති 
සඞ්ඛොමරසු නත්ථි විඤ්ඤාණන්ති ඤාණ. -මප-  
ංකාාය ිණුාර වල විඤ ඤානඹ ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. ංකාාය නැණු 
ාර වල විඤ ඤානඹ නැ් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. -ඳ-  

අවිජ්ජො පච්ෙයො සඞ්ඛොරොති ඤාණ. අසති අවිජ්ජොය 
නත්ථි සඞ්ඛොරොති ඤාණ. අතීතම්පි අද්ධොන 
අවිජ්ජො පච්ෙයො සඞ්ඛොරොති ඤාණ. අසති අවිජ්ජොය 
නත්ථි සඞ්ඛොරොති ඤාණ. අනොගතම්පි අද්ධොන 
අවිජ්ජො පච්ෙයො සඞ්ඛොරොති ඤාණ. අසති අවිජ්ජොය 
නත්ථි සඞ්ඛොරොති ඤාණ.  
ය පිස්ස ත ධම්මට්ඨිති ඤාණ තම්පි ඛය ධම්ම 
වය  ධම්ම විරොග ධම්ම නිමරොධ ධම්මන්ති ඤාණ 
රවිද්යා ිණුාර වල ංකාාය ි් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. රවිද්යා නැණු ාර වල 
ංකාාය නැ් ්  ඹයි දැන ග්න නා ඤානඹ. රණ් ාාරඹවලද-ඳ- රනාග්් 
ාාරඹවලද - 

ඉමොනි සත්ත සත්තති ඤාණොනි. ඉමමහි සත්ත 
සත්තතියො ඤාමණහි සමන්නොගත සම්මො සම්බුද්ධ 
සිරසො නමොමි. 
්ම ්  ැ් ්ෑ ඤානඹෝඹ. භක ්  ැ් ්ෑ ඤානඹන ග්න  භන නාග්් ්මභා 
්මඵදුරයජානන  වන ක  ිය නභා දූමි.   
 

තෙසැේෙෑ ඤාණ වන්දනා 
 

1. මසොතොවධො මන පඤ්ඤා සුතමමය ඤාණ. 
දව්ම දභු  ාන ඹාභද ිිහ්ම ඳරඥාව ්ුභඹ ඤානඹයි. 

2. සුත්වොන සවමර පඤ්ඤා සී මමය ඤාණ 
ිීභන  ංයවී්ම ඳරඥාව ීරභඹ ඤානඹයි. 
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3. සවරිත්වො සමොදහමන පඤ්ඤා සමොධි 
භොවනොමමය ඤාණ   
ංය වීභන  ි් ්ැන ඳ්  ිිහ්ම ඳරඥාව භාධි බානාභඹ ඤානඹයි. 

4. පච්ෙය පරිග්ගමහ පඤ්ඤා ධම්මට්ඨිති ඤාණ  
නාභ යෑඳඹන ග්  ඳර්ය ධර්භඹන  යකථා ිීම්ම ඳැැණු ඳරඥාව ධ්මභ්ඨිතණු 
ඤානඹයි. 

5. අතීතොනොගත පච්ෙුප්පන්නොන ධම්මොන සඛිපිත්වො 
වවත්ථොමන පඤ්ඤා සම්මසමන ඤාණ  
රණ්දු , රනාග්්දු  , ර්්භාදු  , ඳඤ චකාන ධ ධර්භඹන  එාාශාක 
්ැනා ාැටිාා    යකථා ිිහ්ම ඳරඥාව ්මභන  ඤානඹයි. 

6. පච්ෙුප්පන්නොන ධම්මොන විපරිණොමොනුපස්සමන  
පඤ්ඤා උදයබ්බයොනුපස්සමන ඤාණ  
ර්්භාන ලඹන  රැඵන නා  ුඳඤ චකාන ධ ධර්භඹන ග්  බංග්ඹ නැ් 
නැ් නදණින   ඵැරී්ම ඳරඥාව උදඹේඵඹානද ඳකනා ඤානඹයි. 

7. ආරම්මන පටිසඛො භගොනුපස්සමන පඤ්ඤා  
විපස්සමන ඤාණ 
යෑඳාදී බ දන ැටි ඵරන ඤානඹක බංග්ඹ නැ් නැ් නදණින  ැරකී්ම 
ඳරඥාව බංග්ානදඳකනා න්ම විදර්ලනා ඤානඹයි. 

8. භයතුපට්ෙොමන පඤ්ඤා ආදීනමව ඤාණ  
බඹ ලඹන  ැ වී්ම ඳරඥාව ආදීන ඤානඹයි 

9. මුඤ්චිතු මයතො පටිසඛො සන්තිට්ෙනො පඤ්ඤා  
සඛොරුමප්ඛොසු ඤාණ  
මිදනද ාැභැ් ් , ඊ  උඳාඹ ැරකීභ , උඳකා ාවීභ ලඹන  නැණභ ඹන 
්නන  ආාායඹා  ිණු ඳරඥාව ංකායැඳා කා ඤානඹයි. 

10. බහදිධ්ො වුට්ෙොන විවට්ටමන පඤ්ඤා මගොතරභූ  ඤාණ.   
ඵාවලය ංකාාය දුමි් ්න  නැග් ීආඳ ුවැීම්ම ඳරඥාව ග්ා්රබන ඤානඹයි. 

11. දුභමතො වටු්ෙොන විවට්ටමන පඤ්ඤා මගම්ග ඤාණ.  
දුමි් ් ඳ් ් දින  නැග් ීඳයාර්්නඹ න ඳරඥාව භාර්ග් ඤානඹයි. 

12. පමයොග පටිප්පස්සද්ධි පඤ්ඤා ඵම  ඤාණ. 
ඵර්  ඹෝග් ිරඹාන  දුභාන   ුඳරඥාව පර ඤානඹයි. 
 

13. ඡින්න වටුමොනුපස්සමන පඤ්ඤා විමුත්ති ඤාණ. 
දිූන රද ාරක   නැ් රාා ඵරන ඳරඥාව විභදා ණු ඤානඹයි. 

14. තදා සමුදාගමත ධම්මම පස්සමන පඤ්ඤා  

පච්ෙමව්ඛමණ ඤාණ. 
එාර එා්න  ඳ්  භග්ඳර ආදී ධර්භඹන  දැකී්ම ඳරඥාව ඳකවිාන්ම ඤානඹයි. 
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15. අජ්ඣත්ත වවත්ථොමන පඤ්ඤා වත්ථු නොනත්මත 
ඤාණ 
රධයා් භ ධර්භඹන  යකථා ායන ඳරඥාව ් ථ ුනාන් ් ඤානඹයි. 

16. බහිද්ධො වවත්ථොමන පඤ්ඤා මගොෙර නොනත්මත 
ඤාණ  
ඵාවලය  ුඔනු ග්  විඹඹන  යකථා ායන ඳරඥාව ග්ාචය නාන් ් ඤානඹයි. 

17. ෙරියො වවත්ථොමන පඤ්ඤා ෙරියො නොනත්මත 
ඤාණ.  
චර්ඹාන  යකථා ායන ඳරඥාව චිහඹා නාන් ් ඤානඹයි. 

18. ෙතු ධම්ම වවත්ථොමන පඤ්ඤා භූ මි නොනත්මත 
ඤාණ    
්ය ්ය ඳරබ ද්  ධර්භඹන  යකථා ායන ඳරඥාව බනමි නාන් ් 
ඤානඹයි. 

19. නව ධම්ම වවත්ථොමන පඤ්ඤා ධම්මනොනත්මත 
ඤාණ 
න න ඳරබ ද්  ධර්භඹන  යකථා ායන ඳරඥාව ධ්මභ නාන් ් ඤානඹයි. 

20. අභිඤ්ඤා පඤ්ඤා ඤාතට්මෙ ඤාණ.  
යැඳකඳනාදී කබාඹන  ඳංචකාන ධාදි ධර්භඹන  දා නා ඳරඥාව ඤා්කබා 
ඤානඹයි. 

21. පරිඤ්ඤා පඤ්ඤා තීරණට්මෙ ඤාණ.  
ාභානය රා නඹන  රඵෝධඹන  ඳැණුය දන නා ඳරඥාව ණයන කබා 
ඤානඹයි. 

22. පහොමණ පඤ්ඤා පරිච්ෙොගට්මෙ ඤාණ.  
දු්ය ඤ ඤාදිඹ ඳරවාන ඳරඥාව ඳිහ්චචාග්්ඨඨ ඤානඹයි. 

23. භොවනො පඤ්ඤා එ රසට්මෙ ඤාණ 
බානා ඳරඥාව ඒාය්ඨඨ ඤානඹයි.  

24. සච්ඡිිරියො පඤ්ඤා ඵුසනට්මෙ ඤාණ. 
ඳර්යා  ායන ඳරඥාව වින දන කබා ඤානඹයි.  
 

25. අත්ථ නොනත්මත පඤ්ඤා අත්ථ පටිසම්භිමද 
ඤාණ.   
රර්ථඹන ග්  නානා කබාඹවල ඳැණු ඳරඥාව රර්ථ ඳටි්මබලො ඤානඹයි.  

26. ධම්ම නොනත්මත පඤ්ඤා ධම්ම පටිසම්භිමද 
ඤාණ.  
ධර්භඹන ග්  නානා කබාඹවල ඳැණු ඳරඥාව ධර්භ ඳරණු්මබලො ඤානඹයි. 
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27. නිරුත්ති නොනත්මත පඤ්ඤා නිරුත්ති 
පටිසම්භිමද ඤාණ 
දුයැ් ණන ග්  නා නා කබාඹවල ඳැැණු ඳරඥාව දුයැා ණු ඳරණු්මබලො ඤානඹයි.   

28. පටිභොන නොනත්මත පඤ්ඤා පටිභොන පටිසම්භිමද 
ඤාණ    
ඳරණුබානඹන ග්  නානා් ඹවල ඳැණු ඳරඥාව ඳටිබාන ඳරණු්මබලො ඤානඹයි. 

29. විහොර නොනත්මත පඤ්ඤා විහොරට්මෙ ඤාණ.  
නා නා විදර්ලනා විවයන ඳරඥාව විවාය කබා ඤානඹයි.  

30. සමොපත්ති නොනත්මත පඤ්ඤා සමොපත්තට්මෙ 
ඤාණ 
රදුමි් ්ාදි නා නා භාඳ් ණු ඳශිිඵ ඳරඥාව භාඳ් ණු කබා ඤානඹයි.  

31. විහොරසමොපත්ති නොනත්මත පඤ්ඤා විහොර  
සමොපත්තට්මෙ ඤාණ.  
විවාය භාඳ් ණු දාභ ඳිශිඵ ඳරඥාව විවාය භාඳ් ණු කබා ඤානඹයි. 

32. අවි්මඛප පරිසුද්ධත්තො ආසව සමුච්මඡමද 
පඤ්ඤා ආනන්තරි සමොධිම්හි ඤාණ.  
භාධිඹකභ ඳිිහිුරාමින  ාාභාදී ආලරඹන  ිරන නා ුඳරඥාව ආනන ්ිහා 
භාධිඹ ඤානඹයි. 

33. දස්සනොධිපමතයය සන්මතොෙ විහොරොධිගමමො  
පණිතොදිමුත්තතො පඤ්ඤා අරණ විහොමර ඤාණ.  
විදර්ලනාව රධිඳණු බාඹ ද රධිග්්  ුලාන ් යව්  පරඹ ද , පර භ්වල      
රධිභද් ණුඹ ද  ඹන භවල ඳැණු ඳරඥාව රයන විවාය ඤානඹයි.  

34. ද්වීහි  බම හි  සමන්නොගතත්තො  තමයොෙ 
සඛොරොන පටිප්පස්සද්ධියො මසොෙසහි ඤාණ 
ෙරියොහි නවහි සමොධි ෙරියොහි වසී භොවතො 
පඤ්ඤා නිමරොධ සමොපත්තියො ඤාණ.  
භථ විදුනන  ඳිිහඳනු  වයින  ණුරවිධ ංකාායඹන ග්  දුයෝධඹ වා  ු, 
ඤාන ඳැ්න්ම  ාශින ද , භාධි ඳැ්න්ම නඹින ද ී බාඹ ිණු 
ඳරඥාවදුයෝධ භාඳ් ණු ඤානඹයි. 

35. සම්පජොනස්ස පවත්ත පරියොදාමන පඤ්ඤා  
පරිනිබ්බොමන ඤාණ.  
භයා  ඳරඥාවන  දැන ාරක   ිරන ඳරඥාව ඳිහදුේඵාන ඤානඹයි.  

36. සබ්බ ධම්මොන සම්මො සමුච්මඡමද නිමරොමධෙ  
අනුපට්ෙොනතො පඤ්ඤා සමසීසට්මෙ ඤාණ.  
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ාර ච්රබනමිා දව්ම ඳිශිඵ න ්ණුඹ දිභන  භැනවින  දුයෝධඹ ාශ ාර 
ඹශි නඳූදීභ දා නා ඳරඥාව භී්ඨඨ ඤානඹයි.  

37. පුථු නොනත්තමතජ පරියොදාමන පඤ්ඤා  
ස ්ම ඛට්මෙ ඤාණ  
රාව්නයැ  ග්නනන  න  ුයාග්ාදීන  ද , නාන් ් ුාාභ්චඡන ොදීන  ද ්න  
ුරකීරයාදීන  ග්ාරන ඳරඥාව ර රක ඤානඹයි.  

38. අස ් ීනත්ත පහිතත්ත පග්ගහට්මෙ පඤ්ඤා  

විරියොරම්මභ ඤාණ.   
නා වැිළුනද ි්ැණු ුද ාාඹ ජීවි් දුයඳකා ාඹන  වශාදු ,්ැනැ් ්ාග්   
උ් ාව   කබාඹක ඳරඥාව විිහඹාය්මබ ඤානඹයි.  

39. නො නො ධම්මප්පොසනතො පඤ්ඤා  
අත්ථ සන්දස්සමන ඤාණ  
නා නා ධර්භඹන  ඳරා  ාා  දා න ඳරඥාව ර් ් න දකන ඤානඹයි.  

40. සබ්බ ධම්මොන එසගහතො නොනත්මතත්ත  
පටිමවමධ පඤ්ඤා දස්සන විසුද්ධි ඤාණ.  
ිඹලු ධර්භඹන  එා්න ාා  ංග්රවඹවල ද නානා්  ඒා්  ධර්භඹන ග්   
ඳරණුධඹකද ඳරඥාව  දර්ලන විදු ධි ඤානඹයි.  

41. විදිතත්තො පඤ්ඤා ඛන්ති ඤාණ.  
යෑඳකාන ධාදිඹ ද්  වයින  ඳැණු ඳරඥාව කන ණු ඤානඹයි  

42. ඵුට්ෙත්තො පඤ්ඤා පරිමයොගොහමණ ඤාණ.  
යෑඳකාන ධාදිඹ රදු්ය ංඥාවදිඹන  කඳර්ල ාශ වයින  ඳැණු ඳරඥාව 
ඳිහඹෝග්ාවන ඤානඹයි  

43. සමමොදහමන පඤ්ඤා පමදසවිහොමර ඤාණ.  
කාන ධාදීන ග්  ඒාද ලඹා  න වදනා ධර්භඹ ඳිඩද ාා  ැරකී්ම ඳරඥාව    
ඳරද ලවිවාය ඤානඹයි.  

44. අධිපතත්තො පඤ්ඤා සඤ්ඤා විවට්මට ඤාණ.  
නා ක්මභාදිඹ රධිා ුඹන  ්දධිා බාඹන  ඳැණු ඳරඥාව ඤ ඤා 
වි්ඨ ඤානඹයි. 

45. නොනත්මත පඤ්ඤා මෙමතො විවට්මට ඤාණ.  
ැඩිඹ ඹු්න ධර්භඹන  රනය කබා  ුාාභ්චඡන ොදිඹවල ආදීන දැා භන  
ඳැණු ඳරඥාව ච්ා වි්ඨ  ඤානඹයි.  

46. අêට්ෙොමන පඤ්ඤා චිත්ත විවට්මට ඤාණ.  
නා ක්මභාදී ලඹන  ි් ඳිවල ුාරන ඳරඥාව චි් ් වි්ඨ  ඤානඹයි. 

47. සුඤ්ඤමත පඤ්ඤා ඤාණ විවට්මට ඤාණ.  
ආ් භ ආ් මීඹ්  ලනනය්ාඹන  රනා් භ රන් මීඹ් ඹවල ඳැණු ඳරඥාව ඤාන     
වි්ඨ ඤානඹයි.  

48. මවොස්සග්මග පඤ්ඤා විමමෝඛ විවට්මට ඤාණ.  
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ාාභ්චඡන ොදීන  වැයඳීභන  නා ක්මභාදිඹවල ඳැණු ඳරඥාව විභාා කවි්ඨ  
ඤානඹයි.  

49. තථට්මෙ පඤ්ඤා සච්ෙ විවට්මට ඤාණ.  
එා  එා  ්යඹා ්ය ්ය ැදැයැ්ම රැඵන රවිඳීම් කබාඹවල 
ර්මභෝව ාූ්ය ලඹන  ඳැණු ඳරඥාව ්චච වි්ඨ  ඤානඹයි.  

50. ොයම්පි චිත්තම්පි එ වවත්තොනතො 
සුඛසඤ්ඤ               ඤ්ෙ  හුසඤ්ඤඤ් ෙ අධිට්ෙොන 
වමසන ඉජ්ඣනට්මෙ පඤ්ඤා  ඉද්ධිවිමධ ඤාණ.   
යෑඳ ාඹ්  ඳාදා ධයාන ි්්  එා්න ාා  යකථා ිීමභන  වා කු 
ඤ ඤා ්  හුවඤ්ඤාලට්  ඇතුළුල සිටීම න්ද සිද්ධි ව්ලභාලමයහි පැලති 
ප්රඥා ඉද්ධිවිධඤාණයයි.  

51. විත් විප්ඵොර වමසන නොනත්මතත්ත සද්ද  
නිමිත්තොන පරිමයොගොහමණ පඤ්ඤා මසොත ධොතු 
විසුද්ධි ඤාණ.  
්භාග්  වි්ර්ා වග්ඹන  රනද නා නා කබා  ුද ඒාකබා දු ලේද    
දුමි් ්ඹන  ි්නළුවී්ම ඳරඥාව ෝ් ධා්න විදු ධි ඤානඹයි.  

52. තිණ්ණ චිත්තොන විප්ඵොරත්තො ඉන්ද්රියොන  
පසොදවමසන නොනත්මතත්ත විඤ්ඤාණෙරියො 
පරිමයොගොහමණ පඤ්ඤා මෙමතොපරිය ඤාණ.  
ා්මනක ෝමනක උඳකා ා ඹන ්නන  ි්  වග්ඹන ද ඩ්ඉන දි්රඹන ග්  ඳරන න    
බාඹන  ද නා  නා කබාදු එා කබා දු විඤ ඤාන චිහඹාන  ි්නලු  
වී්ම ඳරඥාව ච්ාඳිහඹ ඤානඹයි. 

53. පච්ෙය පවත්තොන ධම්මොන නොනත්මතත්ත  
ම්මවිප්ඵොර වමසන පරිමයොගොහමණ පඤ්ඤා 
පුබ්මබ නිවොසොනුස්සති ඤාණ.  
නා නා කබා දු, ඒා කබා දු, ාර්භඹන ග්  වග්ඹ රනද ඳර්යඹන      
ඳැණු ධර්භඹන  ි්නළුවී්ම ඳරඥාව ඳේුේ දුාානදකණු ඤානඹයි.  

54. ඔභොස වමසන නොනත්මතත්ත රූප නිමිත්තොන  
දස්සනට්මෙ පඤ්ඤා දිබ්බේඛු ඤාණ.  
ාිනාරෝාඹක ඵරඹන  නා නා කබාදු ඒා කබාදු  යෑඳ දුමිණු 
දන නා කබාඹන  ඳැණු ඳරඥාව දිේඵචා කද ඤානඹයි.  

55. ෙතුසට්ඨියො ආොමරහි තිණ්ණන්න ඉන්ද්රියොන  
වසීභොවතො පඤ්ඤා ආසවොන ඛමය ඤාණ.  
ුැ  ආාායඹින  රෝාෝ් ් ය ්නන  දනාග්  ීබාඹවල ඳැණු ඳරඥාව   
ආා කඹ ඤානඹයි.  
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56. පරිඤ්ඤට්මෙ පඤ්ඤා දු්මඛ ඤාණ.  
ුරාවල ඳිිහි කබාඹවල ඳැණු ඳරඥාව ුරා ක ඤානඹයි.  

57. පහොනට්මෙ පඤ්ඤා සමුදමය ඤාණ.  
භදදඹක ිුැදැයෑ්ම ඳරවාන කබාඹක ඳැණු ඳරඥාව භදදඹක ඤානඹයි. 

58. සච්ඡිිරියට්මෙ පඤ්ඤා නිමරොමධ ඤාණ.  
දුයෝධඹක ිුැදැයෑ්ම ඳර්යාශඹු්න කබාඹවල ඳැණු ඳරඥාව දුයෝධඹක 
ඤානඹයි. 

59. භොවනට්මෙ පඤ්ඤා මග්මග ඤාණ.  
භාර්ග්ඹක ිුැදැයෑ්ම ඳර්යා  ාශඹු්න කබාඹවල ඳැණු ඳරඥාව 
භාර්ග්ඹකඤානඹයි. 

60. දු්මඛ ඤාණ.  
ුරා ක ්යඹවල ඳැණු ඤානඹයි.  

61. දු්ඛ සමුදමය ඤාණ.  
ුරා ක භදදඹ ආර්ඹ ්යඹවල ඳැණු ඤානඹයි.  

62. දු්ඛ නිමරොමධ ඤාණ. 
ුරා ක දුයෝධ ආර්ඹ ්යඹවල ඳැණු ඤානඹයි.  

63. දු්ඛ නිමරොධ ගොමිනී පටිපදාය ඤාණ. 
ුරා ක දුයෝධ ග්ාමිදු ඳරණුඳො ආර්ඹ ්යඹවල ඳැණු ඤානඹයි. 

64. අත්ත පටිසම්භිමද ඤාණ.  
රර්ථ ඳරණු්මබලොවල ඳැණු ඤානඹයි.  

65. ධම්ම පටිසම්භිමද ඤාණ.  
ධභම ඳරණු්මබලොවල ඳැණු ඤානඹයි.  

66. නිරුත්ති පටිසම්භිමද ඤාණ. 
දුයැ් ණු ඳරණු්මබලොවල ඳැණු ඤානඹයි.  

67. පටිභොන පටිසම්භිමද ඤාණ.  

ඳරණුබාන ඳරණු්මබලොවල ඳැණු ඤානඹයි. 

68. ඉන්ද්රිය පමරොපරියත්මත ඤාණ. 
භග් පර රඵන නනු ග්  ලරද ධාදී ඉන දි්රඹන  ග්ැන දන නා ඤානඹයි.  

69. සත්තොන ආසයොනුසමය ඤාණ.  
් ඹන ග්  ආර රනදඹ දන නා ඤානඹයි.   

70. යම පොටිහොරිමය ඤාණ.  
ඹභා භව ඳශවැය දැා වී්මදී ඳැණු ඤානඹයි.  

71. මහො රුණො සමොපත්තියො ඤාණ. 
භවා ානළුනද භ්  ඤානඹයි. 

72. සබ්බඤ්ඤුත ඤාණ. 
 ර්ඥත්ා ඤානඹයි. 



18 

 

73. අනොවරණ ඤාණන්ති. 
රනායන ඤානඹයි.  

     ඉමොන ි මතසත්තති ඤාණොනි, ඉමමස මතසත්තතියො 
ඤාණොන සත්ත සට්ඨි ඤාණොනි සොව සොධොරණොනි, ඡ 
ඤාණොන ි අසොධොරණොනි සොවමහ ි ඉමමහ ි මතසත්තතයිො 
ඤාමණහ ිසමන්නොගත සම්මො සම්බුද්ධ භගවන්ත සිරසො 
නමොමි.  
භාවු ු ්නන  ැ් ්ෑා  ඤානඹෝඹ. භයින  ැ  ්ා  ඤානඹෝ ලරාා 
ාධායනඹ. ඤාන ඹා  ලරාාඹන  වා රාධායනඹ. භක ්නන  ැ් ්ෑා  
ඤානඹන ග්න  භන වි්  ුබාග්ය්  ්මභා ්මඵදුරයජානන  වන ක  ිය නභා 
දූමි.   
 
 

සියළුම පූජනීය ස්ථාන වන්දනා කිරීම 
 

වන්දාමි මෙතිය  සබ්බ  - සබ්බ ෙොමනසු පතිට්ඨිත 
සොරීරි ධොතු මහො මබොධි - බුද්ධ රූප ස  සදා 
ෑභ ්ැනාභ ැඩ ිටින නා ලාීමිහා ධා්නන  වන කරා, ඵෝධීන  වන කරා, ඵදුර 
ඳිශිභ වන කරා  භභ වැභ ාර වලභ දූ්ම. 

සාධු! සාධු! සාධු!  
 

* * * * * * * 
තෙෝධි පූජාව 

 

මසවිත ධම්ම රොමජන - පත්තු සම්මබොධි මුත්තම 
වන්දාමි මබොධි රොජොන  - නිබ්බොන සුඛ සිද්ධියො 
බාග්ය්නන  වන ක විින  ්මභා ්මඵදද ධ් ඹ  ඳැමිණීභ ඳිණි කනඹ ාශා  
ඵෝධි යාජඹානන  වන ක, දුන  ු ඳ්ා න දනා ායමි.  
 

පහන් ආතලෝක පූජාව 
මසවිත ධම්ම රොමජන - පත්තු සම්මබොධි මුත්තම 
පූ මජමි මබොධි රොජොන   - දීපොම ොමන සොදර 
බාග්ය්නන  වන ක විින  ්මභා ්මඵදද ධ් ඹ  ඳැමිණීභ ඳිණි කනඹ ාශා  
ඵෝධි යාජඹානන  වන ක, ්ම ඳවන  ආරෝාඹන  ඳජා ායමි. 
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සුවඳ දුම් පූජාව 
මසවිත ධම්ම රොමජන - පත්තු සම්මබොධි මුත්තම 
පූමජමි මබොධි රොජොන   - ගන්ධ ධූ මපන සොදර 
බාග්ය්නන  වන ක විින  ්මභා ්මඵදද ධ් ඹ  ඳැමිණීභ ඳිණි කනඹ ාශා  
ඵෝධි යාජඹානන  වන ක, ්ම ු ුරමින  ඳජා ායමි. 

මල් පූජාව 
මසවිත ධම්ම රොමජන - පත්තු සම්මබොධි මුත්තම 
පූ මජමි මබොධි රොජොන   - ගන්ධ පුප්මඵන  සොදර 
බාග්ය්නන  වන ක විින  ්මභා ්මඵදද ධ් ඹ  ඳැමිණීභ ඳිණි කනඹ ාශා  
ඵෝධි යාජඹානන  වන ක, ්ම ු භර  රින  ඳජා ායමි. 

සිසිල් පැන් පූජාව 
මසවිත ධම්ම රොමජන - පත්තු සම්මබොධි මුත්තම 
පූ මජමි මබොධි රොජොන   - සීමතොදමන සොදර 
බාග්ය්නන  වන ක විින  ්මභා ්මඵදද ධ් ඹ  ඳැමිණීභ ඳිණි කනඹ ාශා  
ඵෝධි යාජඹානන  වන ක, ්ම ිිර  ඳැන  රින  ඳජා ායමි. 

තෙතහේ ඖෂධ පූජාව 
මසවිත ධම්ම රොමජන - පත්තු සම්මබොධි මුත්තම 
පූ මජමි මබොධි රොජොන   -  මභසජ්මජන සොදර 
බාග්ය්නන  වන ක විින  ්මභා ්මඵදද ධ් ඹ  ඳැමිණීභ ඳිණි කනඹ ාශා  
ඵෝධි යාජඹානන  වන ක, ්ම ඵව්    ඖධ රින  ඳජා ායමි. 

පරිෂ්කාර පූජාව 
මසවිත ධම්ම රොමජන - පත්තු සම්මබොධි මුත්තම 
පූ මජමි මබොධි රොජොන   - පරි්ඛොමරන සොදර 
බාග්ය්නන  වන ක විින  ්මභා ්මඵදද ධ් ඹ  ඳැමිණීභ ඳිණි කනඹ ාශා  
ඵෝධි යාජඹානන  වන ක, ්ම ඳිිහාය රින  ඳජා ායමි.  

සුවඳ පැන් අභිතෂ්ක පූජාව 
මසවිත ධම්ම රොමජන - පත්තු සම්මබොධි මුත්තම 
පූ මජමි මබොධි රොජොන   - ගන්මධොදමන සොදර 
බාග්ය්නන  වන ක විින  ්මභා ්මඵදද ධ් ඹ  ඳැමිණීභ ඳිණි කනඹ ාශා  
ඵෝධි යාජඹානන  වන ක, ්ම ු ඳැන  රබීාඹන  ඳජා ායමි. 

පරෙිපේෙි පූජාව 
මසවිත ධම්ම රොමජන - පත්තු සම්මබොධි මුත්තම 
පූ මජමි මබොධි රොජොන   - පටිපත්තියොපි සොදර 
බාග්ය්නන  වන ක විින  ්මභා ්මඵදද ධ් ඹ  ඳැමිණීභ ඳිණි කනඹ ාශා  
ඵෝධි යාජඹානන  වන ක, ්ම ීරාදි ඳරණුඳ් ණුඹන  ඳජා ායමි. 
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පූජා වාකයය 
 

         නිමරෝධ සමොපත්තිමයන් නුගී සිටියෝ 
 මමන්ද, මහොරුණො  සමොපත්තිමයන් නුගී සිටියෝ 
 මමන්ද, අරිහත්ඵ  සමොපත්තිමයන් නුගී සිටියෝ 
මමන්ද, වුඩසිටින්නොවූ මදතිස් මහො පුරුෂ 
 ්ෂණමයන්ද, අසූව් අනුවයඤ්ජන 
 ්ෂණමයන්ද, වයොම් පරභොමවන්ද, 
ම්තුමො ො ොරමයන්ද, සවණ් ගණ 
බුදුරැස්මො ොමවන්ද, හිරුමඬ ්  මමන් බබ න්නොවූ, 
තුන් ම ෝ වොසීන්මග් ආමිස පූජො, පරතිපත්ති පූජො 
පිෙිගුනීම ට මයෝගයවූ, අගර ද්ෂිණෝහවූ, මද්වොති 
මද්වවූ, සරොති සරවූ, බරහ්මොති බරහ්මවූ, මොරපරොජය 
ෙොවූ, වන්දනීය අභිවන්දනීයවූ, පූජනීය 
අභිපූජනීයවූ, දසබ ධොරීවූ, සම්මො සම්බුදුරජොණන් 
වහන්මස්ටද, 
         මහො ොරුණිවූ  ශොන්ති නොය 
ධමමරොජයොණන්  වහන්මස් විසින් ස් වඥතෝ 
ඤාණයට පුමි ම පිණිස මස්වනය රණ  ද මබෝධි 
රොජයොණන් වහන්මස්ටද, සතර මොගගඤාණ 
මබෝධියටද, සතර ඵ ඤාණ මබෝධියටද, 
සවමඥතෝඤාණ මබෝධියටද, ශොන්ත නිවමොණ ධොතු 
මබෝධියටද, 
 
සුවඳ මත ින් ද ්වන  ද මම් පරදීපොම ොමයන්ද, විදු  ි
පහන් ආම ොමයනද්               පූජොරමි  පූජොමේවො! 
මම් සුගන්ධ ධූපමයන්                පූජොරමි  පූජොමේවො! 
මම් සුවද ම  ්සමූහමයන්           පූජොරමි  පූජොමේවො! 
මම් සසිි ් පුනින්                     පූජොරමි  පූජොමේවො!                                    
මම මබමහත් ඖෂධමයන්           පූජොරමි  පූජොමේවො! 
මම් පරිෂ්ොරමයන්                   පූජොරමි  පූජොමේවො! 
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 මම් සුවද පුන් අභිමෂ්මයන්     පූජොරමි  පූජොමේවො! 
මම් සී ොදී පරතිපත්ති ධමමමයන්     පූජොරමි  පූජොමේවො! 
                
            මමමස් බුදධ් පූජො පුවුත්වීමද, මබෝධි පූජො 
පුවුත්වීමද, ඤාණ පූජො පුවුත්වීමද, ම ොව පහෙ 
වී වදාෙොවූ අනන්ත අපරිමොණවූ බුද්ධප්පච්මෙ 
බුද්ධ අගරශරොව මහො ශරොව මහරහත් ආදී 
මමහෝත්තම- යොණන් වහන්මස් ොමග්  මශර්ෂ්ෙ ෙොරිතර 
සී යි. මමද ඒ උතුම් ෙොරිතර සී ය මමමස් 
අනුගමනය රමි.  මම් පර ත පූජො වස්තු සමූහය 
ස්ව ්ප මමොමහොතින් අනිච්ෙත්වයට යන්නො මස් 
සියළු සස්ොරමයෝ අනිතයමයෝය. සියළු 
සස්ොරමයෝ දු්ඛමයෝය. සියළු ධමමමයෝ 
අනොත්මමයෝය. 
          මම් බුද්ධ පූජොමය මබෝධි පූජොමය ඤාණ 
පූජොමය වන්දනොමය සී මය පරතිපත්තිමය 
ුස ොනිසස ධමමය බුදු පමස් බුදු මහරහතන්  
වහන්මස් ො නිවී සුනසී පුමිණ වදා ො වූ ශොන්ති 
 ්ෂණ වූ නිවමොණ අභය පුරයට සූවමස් පුමි ම 
පිණිසම මහ්තු මේවො! වොසනො මේවො!          

සාධු!   සාධු!   සාධු! 
 
 

   
තදෙිස් මහා පුරැෂ ලක්ෂණ 

 
ඒ මොමග් ස්වොමී වූ සම්මො සම්බුදුරජොණන් වහන්මස්, 
1. සුපිහිටි සිරිපො ඇති මස් 
2. මදසිරි පතු ්හි පිහිටි ෙර  ්ෂණයන් ඇති මස් 
3. දි් විෙිඹු ඇති මස් 
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4. දිගුඟි ි ඇති මස් 
5. මුදු මමොම ෝ අතු ් පතු ් ඇති මස් 
6. ජො   ්ෂණ අතු ් පතු ් ඇති මස් 
7. උසින් පිහිටි සිහින් පො ඇති මස් 
8. ඕලු මුවන්මග් වුනි ජ ො ඇති මස් 
9. මනොනුමී දන මඩ  පිරිමදින ශ්රී හස්ත ඇති මස් 

10. සුඟවුනු  පුරුෂ වයඤ්ජන ඇති මස් 
11. රන්වන් වූ මස් 
12. සිනිදු සිවි ඇති මස් 
13. මරෝම ූ පයන්හි පිහිටි එ එ මරෝමයන් ඇති 

මස් 
14. දුණට රුවුණු අඳුන්වන් උඩු ද්වො  පිහිටි     

මරෝමයන්  ඇති මස් 
15. බරහ්ම රොජයුමග් මමන් ඍජු ය ඇති මස් 
16. පිරුණු සත්තුන් ඇති මස් 
17. පිරුණු දූ වර ඇති මස් 
18. සිහයුමග් මමන් පිරුණු ඉදිරි ය ඇති  මස් 
19. වට නුග රු මස් පිහිටි සිරුර ඇති මස් 
20. සමව වටව පිහිටි ගරීවය ඇති මස් 
21. ගරීවමයහි පිහිටි සත්සියය් රස නහර ඇති මස් 
22. සිහ රොජයුමග් මමන් සම්පූ්ණ වූ මදහනු ඇති 

මස් 
23. සම සතෙිස් දන්තයන් ඇති මස් 
24. සමව පිහිටි දන්තයන් ඇති මස් 
25. අවිවර දන්තයන් ඇති මස් 
26. අතිශයින් සුදු දෙදා ඇති මස් 
27. දිගු පුලු ් තුනී දිේදා ඇති මස් 
28. බරහ්ම ස්වර ඇති මස් 
29. ඉදුනි ් මිණි වන් මනත් ඇති මස් 
30. ඉතො පරසන්න මනත් ඇති මස් 



23 

 

31. න  ් ත මයහි පිහිටි රිදීවන් ඌ්ණ මරෝමධොතු   
ඇති මස් 

32. බබ න න  ් ත ය් හො පිරුණු සිරස් ඇති 
මස් 

       මමොවුහු මදතිස් මහො පුරුෂ  ්ෂණමයෝය. 
මමමස් ද්වතිස මහො පුරුෂ  ්ෂණමයන් 
සමන්නොගතවූ සම්මො සම්බුදුරජොණන් වහන්මස්ට 
මොමග් නමස්ොරය මේවො! මමග් ජීවිතයද පූජො රමි 
පූජො මේවො!          

සාධු!   සාධු!   සාධු! 
 

තසේ පරාර්ථනා ගාථා   
 
ජමයො මුනින්දස්ස සමුබොධි මූම  
අමහොසි මොරස්ස පරොජමයොහි 
උග්ම ොසයු මබොධි මණ්මඩ පමමොදිතො 
ජය තදා නොග ගණො මමහසිමනො 
එමතන සච්මෙන සුවත්ථි මහොතු 
භදදන ද්රඹන  වන ක ඵෝධි භරූඹකදී භාය ඳයාජඹ ාා  ජඹ රැඵවූයි ඵෝධි 
භන ඩරඹ  රැක නාග් භවූඹා ඳරීණුඹන  භව්  ක වන නැග්නාවඹු. ඒ ්ය 
ඵරඹන  ්  වා! 
 

ජමයො මුනින්දස්ස සමුබොධි මූම  
අමහොසි මොරස්ස පරොජමයොහි 
උග්ම ොසයු මබොධි මණ්මඩ පමමොදිතො 
සුපණණ සඞ් ොපි ජය මමහසිමනො 
එමතන සච්මෙන සුවත්ථි මහොතු 
භදදන ද්රඹන  වන ක ඵෝධි භරූඹකදී භාය ඳයාජඹ ාා  ජඹ රැඵවූයි ඵෝධි 
භන ඩරඹ  රැක ග්නයැළු භවූඹා ඳරීණුඹන  භව්  ක වන නැග්නාවඹු. ඒ ්ය 
ඵරඹන  ්  වා! 
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ජමයො මුනින්දස්ස සමුබොධි මූම  
අමහොසි මොරස්ස පරොජමයොහි 
උග්ම ොසයු මබොධි මණ්මඩ පමමොදිතො 
ජය තදා මදව ගණො මමහසිමනො 
එමතන සච්මෙන සුවත්ථි මහොතු 
භදදන ද්රඹන  වන ක ඵෝධි භරූඹකදී භාය ඳයාජඹ ාා  ජඹ රැඵවූයි ඵෝධි 
භන ඩරඹ  රැක දවිඹන  ඳරීණුඹන  භව්  ක වන නැග්නාවඹු. ඒ ්ය ඵරඹන  
්  වා! 
 

ජමයො මුනින්දස්ස සමුබොධි මූම  
අමහොසි මොරස්ස පරොජමයොහි 
උග්ම ොසයු මබොධි මණ්මඩ පමමොදිතො 
ජය තදා බරහ්ම ගණොපි තොදිමනො 
එමතන සච්මෙන සුවත්ථි මහොතු 
භදදන ද්රඹන  වන ක ඵෝධි භරූඹකදී භාය ඳයාජඹ ාා  ජඹ රැඵවූයි ඵෝධි 
භන ඩරඹ  රැක ්ාදී ග්නන ිණු ඵරව භඹන ද ඳරීණුඹන  භව්  ක වන නැග්නාවඹු. ඒ 
්ය ඵරඹන  ්  වා! 
 

    *  *  *  *  *  *  * 
 

නමමො තසස් භගවමතො අරහමතො සම්මො සම්බුද්ධසස් !!! 
 
 (ර ය)මමතත් සතූරය 
 රතන සූතරය 
       
          එමතන  සච්ෙ වජ්මජන  ඉමස්මි ෙ  
ආරොමස්මි  ඉමස්මි  ෙ  ආරොම  වත්ථුස්මි  
භි්ඛූන, භි්ඛු න, උපොසොන, උපොසිොන, 
මනවොසිොන, අප්පියො, අමනොපො,අහිතොමො, 
අමයොග්මඛමොමො, අඵොසුොමො, මිච්ඡොදිට්ඨිො, 
මිච්ඡොපටිපන්නො, ප ිමබොධොරො,       
    මය මත භූ තො-පිසොෙො-ුමභණ්ඩො-ය්ඛො-මපතො 
මභරවො - අමනුසස්ො - මෙොරො - ආගුෙොරිමනො - 
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mdmමිත්තො - දී ජොතිමනො - සිරිසපො - ඩසො - 
මසො - මඞ්ුණො - මූසිො  රමගො ිො-
ුන්ථිපි ් ිො-ු්ුරසුනඛො-බි ොරමූසිො සතපදි-
උණ්ණොkdභී, අපොද දිපොද ෙතුප්පොද බහුප්පොද  
මතපි සබ්මබ සදා අමරොගො  අබයොපජ්ඣො  අනී ො  
චිර  දී මද්ධොන  සුඛී  අත්තොන  පරිහරන්තු! 
        තථොපි  මත  ඉමම්හො ෙ ආරමස්මො, ඉමම්හො ෙ  
ආරොම  වත්ථුස්මො, පටි්මන්තු  ප ොයන්තු 
*නස්සන්තු *විනස්සන්තු දූමරවසන්තු මො 
පුනරොගමිසු. 
ඒ ්ය ඵරඹන  ්ම ආයාභඹක ආයාභ බනමිඹක බලා න   බලා ණීන   උඳාා 
උඳාිාාන   න ාාිඹන   රඳරිඹ රභනාඳ රනර්ථ ාැභණු රවල්  ාැභණු ග්ණු භග් 
දුන  භග් ශාන මි්යාදෘකිතා මි්යාභග්  එශ ය ඹමි ඒ බන් ඳිාච-ාන්මබන ඩ-
ඹා -ඳර්ාදී බඹානා රභනදයඹන  ් ද, ායැ-රඳයාධාායඹන -ඳාඳමි්රඹන , 
ර්ඳයින -භැකන -භුරයැන -භානනන -මීඹන -නන -ානවමුදන -ඵර රන -ඵශලුන -
ඳ් ්ෑයින -භානළුන  ආදී රඳා-දඳා-ිවඳා-ඵවඳුා ිඹලු ් ඹෝ වැභාර වලභ! 
දුයෝග්ල ් ා! චය නැ් ්ෝ ් ා! දුුරා  ් ා!  
             එකභ ඔනු  ්ම ආයාභඹන ද ආයාභ බනමිඹන ද ඉ්  ් ා! 
ඳරාඹ් ා! w;=reoyka fjkjd ුරිහන  ාඹ ාය් ා! නැ් භවල නාඳැමින් ා!  
 

එමතන සච්ෙ වජ්මජන ර්ඛ බන්ධොමි සබ්බමසො!  
ඒ ්ය චනඹක ඵරඹන  yd;amiska /ljrK i<iñ 

 
දසධම්ම සූතරමය් සටි ධම්මේප්පවතත්න සූතරය ද්වො     
   දිනට එ් සතූරය බුගින ්        
 

 අනාේම ලක්ෂණ සූෙරය.  
 එව මම සුත, එ සමය භගවො බොරොණසිය 
විහරති ඉසිපතමන මිගදාමය. තතර මඛො භගවො පඤෙ 
වග්ගිමය භි්ඛූ ආමන්මතස ිභි්ඛමවොති, භදන්මතති 
මත භි්ඛූ භගවමතො පච්ෙස්මසොසු, භගවො 
එතදමවොෙ.   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
*“නසස්න්ත ුවිනස්සන්තු” hk mo foflka zzw;=reoyka fj;ajd jeks woyila oelafõ 
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 භා විින  භක රන රදී. එා  භඹා වල බාග්ය්නන  වන ක ඵයනැක 
නදය ඉිඳ්න මිග්ොඹවල ැඩ න කා. එාර වල බාග්ය්නන  වන ක 
“භවනදු” ඹයි  ඳඤ ච ග් ග්ඹී බලා න  ිභ්න කා. “වන ” ඹයි ඒ බලා න  
ඳිශි්නයැ ුරන ව. බාග්ය්නන  වන ක භක ොශ කා. 

 

රූප භි්ඛමව අනත්තො, රූපඤ්ෙ හිද 
භි්ඛමව අත්තො අභවිස්ස, නයිද රූප ආබොධොය 
සවත්මතයය,  බ්මභථ ෙ රූමප එව මම රූප 
මහොතු,  එව මම රූප මො අමහොසී’ති. යස්මො ෙ 
මඛො භි්ඛමව රූප අනත්තො, තස්මො රූප 
ආබොධොය සවත්තති, න ෙ  බ්භති රූමප  එව මම 
රූප මහොතු, එව මම රූප මො අමහොසී’ති.  
භවනදු, යෑඳඹ රනා් භයි. භවනදු ්ම යෑඳඹ ආ් භ වි න්ම ආඵාධ ඳිණි 

නාඳ් න ඹ. භවනදු, භාග්  යෑඳඹ භක වා! භක නාවා! ඹයි me;Sfuka 
රැඵන න ද? භවනදු, යෑඳඹ රනා් භ ඵැවන  භාග්  යෑඳඹ භක වා! භක 
නාවා! ඹයි me;Sfuka නාරැඵන න ඹ.  

    මවදනො  භි්ඛමව අනත්තො. මවදනො ෙ හිද, 
භි්ඛමව, අත්තො අභවිස්ස, නයිද මවදනො 
ආබොධොය සවත්මතයය,  බ්මභථ ෙ මවදනොය,  
එව මම මවදනො මහොතු, එව මම මවදනො මො 
අමහොසීති. යස්මො ෙ මඛො, භි්ඛමව, මවදනො 
අනත්තො, තස්මො මවදනො ආබොධොය සවත්තති, න ෙ 
 බ්භති මවදනොය,  එව මම මවදනො මහොතු, එව 
මම මවදනො මො අමහොසීති.  
භවනදු, වදනා රනා් භයි. භවනදු ්ම වදනා ආ් භ වි න්ම ආඵාධ 

ඳිණි නාඳ් න ඹ. භවනදු, භාග්  වදනා භක වා! භක නාවා! ඹයි 
me;Sfuka රැඵන න ද? භවනදු, වදනා රනා් භ ඵැවන  භාග්  වදනා භක 
වා! භක නාවා! ඹයි me;Sfuka නාරැඵන න ඹ.  

සඤ්ඤා භි්ඛමව අනත්තො…මප.… සඞ්ඛොරො 
භි්ඛමව අනත්තො. සඞ්ඛොරො ෙ හිද, භි්ඛමව, 
අත්තො අභවිස්සසු, නයිද සඞ්ඛොරො ආබොධොය 
සවත්මතයයු,  බ්මභථ ෙ සඞඛොමරසු, එව මම 
සඞ්ඛොරො මහොන්තු, එව මම සඞ්ඛොරො මො අමහසුන්ති. 
යස්මො ෙ මඛො, භි්ඛමව, සඞ්ඛොරො අනත්තො, තස්මො 
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සඞ්ඛොරො ආබොධොය සවත්තන්ති, න ෙ  බ්භති 
සඞ්ඛොමරසු එව මම සඞ්ඛොරො මහොන්තු, එව මම 
සඞ්ඛොරො මො අමහසුන්ති. 
භවනදු, ඤ ඤා රනා් භයි...ංකාාය රනා් භයි. භවනදු ්ම ංකාාය 

ආ් භ වි න්ම ආඵාධ ඳිණි නාඳ් න ඹ. භවනදු, භාග්  ංකාාය භක වා! 
භක නාවා! ඹයි me;Sfuka රැඵන න ද? භවනදු, ංකාාය රනා් භ ඵැවන  
භාග්  ංකාාය භක වා! භක නාවා! ඹයි me;Sfuka නාරැඵන න ඹ.  

විඤ්ඤාණ භි්ඛමව අනත්තො. විඤ්ඤාණඤ්ෙ 
හිද, භි්ඛමව, අත්තො අභවිස්ස, නයිද 
විඤ්ඤාණ ආබොධොය සවත්මතයය,  බ්මභථ ෙ 
විඤ්ඤාමණ  එව මම විඤ්ඤාණ මහොතු, එව මම 
විඤ්ඤාණ මො අමහොසීති. යස්මො ෙ මඛො භි්ඛමව, 
විඤ්ඤාණ අනත්තො, තස්මො විඤ්ඤාණ ආබොධොය 
සවත්තති, න ෙ  බ්භති විඤ්ඤාමණ  එව මම 
විඤ්ඤාණ මහොතු, එව මම විඤ්ඤාණ මො 
අමහොසීති. 
භවනදු, විඤ ඤානඹ රනා් භයි. භවනදු ්ම විඤ ඤානඹ ආ් භ වි න්ම 

ආඵාධ ඳිණි නාඳ් න ඹ. භවනදු, භාග්  විඤ ඤානඹ භක වා! භක 
නාවා! ඹයි me;Sfuka රැඵන න ද? භවනදු, විඤ ඤානඹ රනා් භ ඵැවන  භාග්  
විඤ ඤානඹ භක වා! භක නාවා! ඹයි me;Sfuka නාරැඵන න ඹ.  

ත ි මඤ්ඤථ, භි්ඛමව රූප නිච්ෙ වො 
අනිච්ෙ වොති? අනිච්ෙ, භන්මත. ය පනොනිච්ෙ 
දු්ඛ වො ත සුඛ වොති? දු්ඛ, භන්මත. ය 
පනොනිච්ෙ දු්ඛ විපරිණොමධම්ම,  ්  නු ත 
සමනුපස්සිතු  එත මම, එමසොහමස්මි, එමසො මම 
අත්තොති? මනො මහත භන්මත.  
භවනදු ාක ි්න නවදු? යෑඳඹ දු්යද? රදු්යද? රදු්යයි කාමීදු. 

ඹභා  රදු්ය න්ම එඹ ුරාද? ැඳද? ුරායි කාමීදු. ඹභා  රදු්ය න්ම ුරා න්ම 
නක න කබාඹන  ඹාු ් න්ම එඹ භග්  මි, ඒ භභ මි, ඒ භග්  ආ් භඹ 
ව ඹයි දැකීභ  ුරදු? නැ් කාමීදු. 

මවදනො… සඤ්ඤා… සඞ්ඛොරො… විඤ්ඤාණ 
නිච්ෙ වො අනිච්ෙ වොති? අනිච්ෙ භන්මත. ය 
පනොනිච්ෙ දු්ඛ වො ත සුඛ වොති? දු්ඛ 
භන්මත. ය පනොනිච්ෙ දු්ඛ විපරිණොමධම්ම 
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 ්  නු ත සමනුපස්සිතු  එත මම, 
එමසොහමස්මි, එමසො මම අත්තොති? මනො මහත 
භන්මත.  
වදනා...ඤ ඤා...ංකාාය...විඤ ඤානඹ දු්යද? රදු්යද? රදු්යයි 

කාමීදු. ඹභා  රදු්ය න්ම එඹ ුරාද? ැඳද? ුරායි කාමීදු. ඹභා  රදු්ය න්ම 
ුරා න්ම නක න කබාඹන  ඹාු ් න්ම එඹ භග්  මි, ඒ භභ මි, ඒ භග්  
ආ් භඹ ව ඹයි දැකීභ  ුරදු? නැ් කාමීදු.   

තස්මො තිහ භි්ඛමව, ය ිඤ්චි රූප 
අතීතොනොගත පච්ෙුප්පන්න අජ්ඣත්ත වො බහිද්ධො 
වො ඔෙොරි වො සුඛුම වො හීන වො ප ත වො ය 
දූමර  සන්තිම වො, සබ්බ රූප  මනත මම, 
මනමසො හමස්මි, න මමමසො අත්තො’ති එවමමත 
යථොභූ ත සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ෙබ්බ.  
එඵැවින  භවනදු,   රණ් රනාග්් ර්ථභාන  රබයන ්ය වෝ ඵාවලය, 

ග්ායෝුවෝ ා භ, ඳව්  වෝ උක, ඹ්ම යෑඳඹා  ි් ද, ුරය වෝ ශඟ 
ඹ්ම යෑඳඹාන්  ි් ද, ඒ ිඹළු යෑඳඹ “භග්  නායි” “භභ නාමි”, “භග්  
ආ් භඹ නාව” ඹයි භක ඒ ඹථා කබාඹ විදර්ලනා ඥාවනඹන  දැිඹ ඹු්නඹ.    

යො ොචි මවදනො , යො ොචි සඤ්ඤා,   මය මචි 
සඞ්ඛොරො, ය ඤි්චි විඤ්ඤාණ අතීතොනොගත 
පච්ෙුප්පන්න අජ්ඣත්ත වො බහිද්ධො වො ඔෙොරි 
වො සුඛුම වො හීන වො ප ත වො ය දූමර වො 
සන්තිම වො, සබ්බ විඤ්ඤාණ – ‘මනත මම, 
මනමසොහමස්මි, න මමමසො අත්තොති එවමමත 
යථොභූ ත සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ෙබ්බ. 

lsishï වදනාා ... lsishï ංඥාවා .... lsishï ංකාාය... රණ් රනාග්් 
ර්ථභාන  රබයන ්ය වෝ ඵාවලය, ග්ායෝුවෝ ා භ, ඳව්  වෝ 
උක, ඹ්ම විඤ ඤානඹා  ි් ද, ුරය වෝ ශඟ ඹ්ම විඤ ඤානඹාන්  ි් ද, ඒ 
ිඹළු විඤ ඤානඹ “භග්  නායි” “භභ නාමි”, “භග්  ආ් භඹ නාව” ඹයි 
භක ඒ ඹථා කබාඹ විදර්ලනා ඥාවනඹන  දැිඹ ඹ්ුනඹ. 

එව පස්ස, භි්ඛමව, සුතවො අරියසොවමො 
රූපසමිම්පි නිබ්බින්දති, මවදනොයපි නිබ්බින්දති, 
සඤ්ඤායපි නිබ්බින්දති, සඞ්ඛොමරසුපි නිබ්බින්දත,ි 
විඤ්ඤාණස්මිමපි නිබ්බින්දති. නිබ්බින්ද විරජ්ජති 
විරොගො විමුච්ෙති. විමුත්තස්මි විමුත් තමිති ඤාණ 
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මහොති. ඛීණො ජොති, වුසිත බරහමෙරිය, ත 
ර ය, නොපර ඉත්ථත්තොයොති පජොනොතීති. 
භවනදු, භක විදර්ලනා ඥාවනඹන  දිනා ලරැ්්  ආර්ඹ ලරාාඹා 

යෑඳඹවලද ාශියයි, වදනාවලද ාශියයි, ඤ ඤාවලද ාශියයි, 
ංකාායඹන වලද ාශියයි, විඤ ඤානඹවලද ාශියයි. ාශිීමභන  නාිර භ 
ිණුව. නාිරීභ දුා ි් ාරනු ග්න  මිදීභ යි. මිුරනද ාර වල. ි් 
ාරනු ග්න  මිුරන ඹයි ඥාවනඹ ිණුව. එයින  ජාණුඹ ා ඹ විඹ. ඵමය විීභ 
දුභන රද, ාශ ඹු්න ද  ායන රද, යව්  ඵ වා ාශඹු්න රන  ා ඹ්ු ්ා  
නැ්ැයිද දැන ග්දුයි. 

ඉදමමවොෙ භගවො. අත්තමනො පඤ්ෙවග්ගියො 
භි්ඛූ භගවමතො භොසිත අභිනන්දුන්ති. 
බාග්ය්නන  වන ක භඹ ොශ කා. එයින  ්න  ු  ඳකග් භවනදන  

වන කරා බාග්ය්නන  වන කග්  ද ලනා ඳිශිග්් ව.  

ඉමස්මිඤෙ පන මවයයො රණසමි 
භඤ්ඤමොමන පඤ්ෙ වග්ගියොන භි්ඛූන 
අනුපොදාය ආසමවහි චිත්තොනි විමුච්චිසූති.  
බාග්ය්නන  වන ක ්ම ්ර ද ලනා වික්ය ලඹන  ද ලනා ායන ාර වල 

ඳකග් භවනදන  වන කරාග්  ි්  උඳාොන ලඹන  නාග්නදඹක ාශනු ග්න  
මිුරනව. 

 
එමතන සච්ෙ වජ්මජන මසොත්ථි (මම/මත) මහොතු සබ්බදා! 
   ඒ ්ය චනඹන  (භ   ඔඵ ) ්  වා! 

 
කඳ පිරිෙ 

 

විරූප්මඛහි  මම මමත්ත 
මමත්ත එරොපමථහි මම   
ඡබයොපතුම්තහ ිමම මමත්ත 
මමත්ත ණහ්ොමගොතමමහි ෙ 
භාග්  චභණුරඹ වියෑඳාා  න්ම ර්ඳ ානරඹන  ායවලඹ. භාග්  චභණුරඹ ඒයාඳථ න්ම 
ර්ඳ ානරඹන  ායවලඹ. භාග්  චභණුරඹ ඡඵයාඳු් ් න්ම ර්ඳ ානරඹන  ායවලඹ. 
භාග්  චභණුරඹ ාන වාග්ෝ්භා න්ම ර්ඳ ානරඹන  ායවලඹ. 

අපොදමහ ිමම මමතත් - මමත්ත දිපොදමහ ිමම 
ෙතපුප්මදහ ිමම මමතත් - මමත්ත බහපුප්මදහ ිමම 
භාග්  චභණුරඹ ඳා නැණු දීර්ත ජාණන  ායවලඹ. භාග්  චභණුරඹ භනදයඹන  වා 
ඳා ීන  ආදී ද විඳාදිාඹන  ායවලඹ.භාග්  චභණුරඹ වකණු රල ාදී ච්නඳකඳාදිාඹන  
ායවලඹ.භාග්  චභණුරඹ ග්ෝනද ුආදී  ඵාවෝ ඳාද ි් ්නු  ායවලඹ. 
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මො ම අපොදමො හිස ි- මො ම හිසි දිපොදමො 
මො ම ෙතුපප්මදා හිසි - මො ම හිසි බහපුප්මදා 
රඳාදිා ්ා  භා නාඳශාා , ද විඳාදිා ්ා  භා නාඳශාා , ච්නඳකඳාදිා 
්ා  භා නාඳශාා , ඵවඳුකඳාදිා ්ා  භා නාඳශාා.   

සබ්මබ සත්තො සබ්මබ පොණො - සබ්මබ භූ තොෙ මව ො 
සබ්මබ භද්රොණි පස්සන්තු - මො ඤ්චි පොපමොගමො 
ිඹලු ් ව ු ද ිඹලු ඳරාණීව ුද වුදා  ිඹලු බන්ඹෝ ද වැභදන ඹවඳ්ා භ 
දි් ා. ිිාන්  ායා ුරාා  නාඳැමින ා  

අප්පමොමණො බුද්මධො  අප්පමොමණො ධම්මමො 
අප්පමොමණො සම ො  පමොණවන්තොනි සිරිසපොනි අහි 
විච්ඡිො සතපදී උණ්ණොනොභි සරබූ මූසිො, තො මම් 
ර්ඛො තො මම් පරිත්තො, පටි්මන්තු භූ තොනි  මසො’හ 
නමමො භගවමතො, නමමො සත්තන්න සම්මො 
සම්බුදධ්ොනන්ති. 
ඵදද ධ ය් නඹ ග්නන ඳරභාන ාශ නාවැි වයින  රඳරභානයි , ධ්මභ ය් නඹ ග්නන 
ඳරභාන ාශ නාවැි වයින  රඳරභානයි , ංත ය් නඹ ග්නන ඳරභාන ාශ නාවැි 
වයින  රඳරභානයි. ඳරභානාය ා ර ලඹෝග්ඹන ග්න  ඹු්   ද රඳරභාන ග්නන නැණු 
වයින  ඳරභාන  ද ර්ඳඹන , ග්ෝනදකන , ඳ් ්ෑඹන , භානළුන , ිානලුන , óhka 
ඹනාදීන  f.ka ud wdrdCId lrk ,oaoy' ta ish¿ i;ajfhda bj;afj;ajd' 
භභ බාග්ය්නන  වන ක  නභකාාය ායමි විඳකී ආදී ්  ඵදුරයැන   නභකාාය 
ායමි. 
 

එමතන සච්ෙ වජ්මජන මසොත්ථි මම/මත මහොතු සබ්බදා. 
්ම ්ය චනඹක ආනදබා ඵරඹන  භ  ඔඵ  ඹවඳ්ා භ වා! 
 

තමෝර පිරිෙ 
 

අමපතය ේඛුමො එ රොජො හරිස්සවණ්මණො 
පෙවිප්පභොමසො ත ත නමස්සොමි හරිස්සවණ්ණ 
පෙවිප්පභොස තයජ්ජ ගුත්තො විහමරමු රත්ති 
ික ිණු ඒා යාජ  යන  න   භව ඳාශා ඵඵශන නා  ්ම වලයැ ්භ 
ඵියි. එවයින  කර්න ර්න  ඳාශා ඵඵශන ්ා දූමි. ්ා විින  රඳ 
ආයා ා ායන රද ද  ්ම යාණුරඹ ුක භද. 

මය බරොහ්මණො මවදගූ  සබ්බධම්මම මත මම නමමො 
මතෙ ම පො යන්තු නමත්ථු බුදධ්ොන නමත්ථු 
මබොධියො නමමො විමුත්තොන නමමො විමුත්තියො 
ඹ්ම ා ීනා ලර ඵරාව භන ානා  ිඹලු ඤ ඹ ධර්භඹන  ිඹලු ආාායඹන  දැන 
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භයා  ්මඵෝධිඹ  ඳැමිණිඹෝද ඔනු   භාග්  නභකාායඹ වා, ඒ බාග්ය් ව ුද 
භා ආයා ා ාය් ා. ඳය ඵදුරයැන   භාග්  නභකාායඹ වා. ්ය භග් ්ය 
පර ඹැයි ිඹන රද ඵෝධිඹ  ද භාග්  නභකාායඹ වා. (්දංග් විභදා ණු ආදී) 
ඳඤ ච විභදා ණුඹන   භාග්  නභකාායඹ වා. 

ඉම මසො පරිත්ත ත්වො මමොමරො වොසම ප්පයි’ති 
ඒ  යුර මතම්ම ම්ම පිරිත ආරක්ා මසොට මෙන ලාවය සමෂේ ය. 
එමතන සච්ෙ වජ්මජන මසොත්ථි (මම/මත) මහොතු සබ්බදා 
ම්ම වතය ලනනම  ආුභභාල ලමයන්  ට/ඔලට යශපතක්  මේලා! 
 

තසේ පරාර්ථනා කිරීම 
 

සබ්බීතිමයො විවජ්ජන්තු  - සබ්බ මරොමගො  විනස්සතු 
මො මම/මත  භවත්වන්තරොමයො -  සුඛී  දී ොයුමො භව 
සියළු උපද්රල ුරුවමේලා! සියළු මරෝෙ විනා  මේලා!  ට/ඔලට අන්තරායක් 
මනොමේලා! සුලප්  මල් ලා! දීඝායු සුල මේලා! 

භවතු  සබ්බ  මග ම් - රඛ්නතු  සබ්බ  මදවතො   
සබ්බ  බදුධ්ොනු  භොමවන - සදා  මසොතථ්ි  භවනත් ු (මම/මත) 
සියළු යශපත මේලා! සියළු මදවිමයෝ රකි් ලා! සියළු බුද්ධාුභභාල ලමයන්  ට/ඔලට 
ශැ  සල්හි  මව්  මේලා! 

භවතු  සබ්බ  මග ම් - රඛ්න්තු  සබ්බ  මදවතො   
සබ්බ  ධම්මොනු  භොමවන - සදා  මසොතථ්ි භවනත්ු  (මම/මත) 
සියළු යශපත මේලා! සියළු මදවිමයෝ රකි් ලා! සියළු ධ්ම ාුභභාල ලමයන්  ට/ඔලට 
ශැ  සල්හි  මව්  මේලා! 

භවතු  සබ්බ  මග ම් - රඛ්න්ත ු සබ්බ මදවතො   
සබ්බ  සඞ් ොනු  භොමවන - සදා  මසොතථ්ි  භවනත්ු  (මම/මත) 
ිඹළු ඹවඳ් වා! ිඹළු දවිඹෝ යි් ා! ිඹළු ඞ්තානදබා ඵරඹන  භ  ඔඵ  
වැභ ාර වලභ ්  වා! 
 

න්ඛත්ත  ය්ඛ  භූ තොන - පොපග්ගහ  නිවොරණො 
පරිත්තස්සොනු  භොමවන - හන්තු  මතස  උපද්දමව 
ග්රව රඳර දෝ ුරයැ වා! ඹා  බන් දෝ ුරයැවා! ඳිිහ්  ඵරඹන  ඔනු ග්  
උඳද්ර නැ් ා! 
 

ය දුන්නිමිත්ත  අවමග ඤ්ෙ  
මයොෙො’මනොමපො  සුණස්ස සද්මදා 
පොපග්ගමහො දුස්සුපින  අන්ත 
බුද්ධොනුභොමවන  විනොසමමන්තු 



32 

 

ඹ්ම රබු දුමිණුද,රඹවඳ්  ද ද, රඳරිඹ රභනාඳ ානයැර රන ග්  ලේදද, ඳාඳග්රව 
දෝලද, රඳරිඹ නඳයුැ ිවලනද ඵදද ධානදබා ඵරඹන  විනාල ් ා! 
 

ය දුන්නිමිත්ත  අවමග ඤ්ෙ 
මයොෙො’මනොමපො  සුණස්ස  සද්මදා 
පොපග්ගමහො දුස්සුපින  අන්ත 
ධම්මොනු  භොමවන  විනොසමමන්තු 
ඹ්ම රබු දුමිණුද, රඹවඳ්  ද ද, රඳරිඹ රභනාඳ ානයැර රන ග්  ලේදද, ඳාඳග්රව 
දෝලද, රඳරිඹ නඳයුැ ිවලනද ධ්මභානදබා ඵරඹන  විනාල ් ා! 
 

ය දුන්නිමිත්ත  අවමග ඤ්ෙ 
මයොෙො’මනොමපො  සුණස්ස  සද්මදා 
පොපග්ගමහො දුස්සුපින  අන්ත 
සඞ් ොනු  භොමවන  විනොසමමන්තු 
ඹ්ම රබු දුමිණුද,රඹවඳ්  ද ද, රඳරිඹ රභනාඳ ානයැර රන ග්  ලේදද, ඳාඳග්රව 
දෝලද,  රඳරිඹ නඳයුැ විලනද ඞ්තානදබා ඵරඹන  විනාල ් ා! 
 

දු්ඛප්පතත්ො ෙ නිද්දුඛ්ො  - භයප්පතත්ො ෙ  නිබ්භයො 
මසොප්පතත්ො ෙ  නිසම්සොො -මහොන්තු  සබ්මබප ි පොණිමනො 
ුරා  ඳ්  ිඹළු ් ඹෝ දුුරා  ් ා! බඹ  ඳ්  ිඹළු ් ඹන ග්   බඹ නැණු 
් ා! ෝාඹ  ඳ්  ිඹළු ් ඹන ග්  ෝාඹ නැණු ් ා!  

 
සබ්මබ බුද්ධො  බ ප්පත්තො  - පච්මෙොන ෙ  ය  බ  
අරහනත්ොනඤ්ෙ  මතමජන - ර්ඛ බනධ්ොමි  සබ්බමසො! 
ිඹළු ඵදුරයජානන  වන කරාග්  wdkqNdj ඵරඹන  ඳක ඵදුරයජානන  
වන කරාග්  wdkqNdj ඵරඹන  භවයව්න  වන කරාග්  ් ජින  yd;amiska 
/ljrK i,iñ 

 

තදවියන්ට සියළු සේවයනට් පින ්අනුතමෝදන ්කිරීම 
 

එත්තොවතොෙ  අම්මහහි  -  සම්භත  පුඤඤ්  සම්පද 
සබ්මබ (මදවො/භූ තො/සත්තො)  අනුමමොදන්තු  

- සබ්බ  සම්පත්ති සිද්ධියො 
රඳ විින  භඳභනින  රැක ායන රද ඳනු  ඹ ්මඳ් ණුඹ ිඹළු දවිඹෝ   ish¿ 
බන්ඹෝ   ish¿ ් ඹෝ රනදභෝදන  ් ා! ිඹළු ්මඳ්  ිද ධ වා! 
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ආොසට්ෙොෙ භුම්මට්ෙො      -  මදවො  නොගො  මහිදධ්ිො 
පඤු්ඤ ත අනුමමොදිත්වො - චිර ර්ඛන්ත ු සම්බුද්ධ සොසන 

                                 - චිර ර්ඛනත්ු  සම්බුද්ධ මදසන 
                                 - චිර ර්ඛනත්ු  සම්බුද්ධ සොව 

                       - චිර ර්ඛන්ත ු ම  පර 
රවවල න නා ඳාශ ආලරල් න නා ූද ධිභ්  දවිඹෝද නාග්ඹෝද ඒ ඳින  
රනදභෝදන  වී ්මඵදුර නුද, ්මඵදුර ද ලනාද, ්මඵදුර ලරාාඹන ද ඵාවෝ ාර  
යි් ා! භභද ඔඵද ඵාවෝ ාර  යි් ා! 

 

චමෙරී තෙෝසොනන ්වහනත්සට් පින ්අනුතමෝදන ්කිරීම 
ප්ප  සත  සහස්සොනි - මසොෙසොපි  අසඛ් මය 
සම්භර  මබොධි සම්භොමර - ආගමතො  ජොති  ජොතිසු 
නියමතො  බුද්ධ  භොවොය - භද්දප්මප  ඉදන්තිමම 
මබොධි සත්මතොෙ මමතම්තමයයො - පුඤ්ඤ මම අනමුමොදත.ු 
ාශාඞ්කය ාර ඳ රා ඹා  ඳයුා නාඹා  ජාණු ජාණුර ඵදුරඵ ඳ්ා ඳායමී 
ඳයුාග්න ආ, ්ම බද්ර ාර ඳඹවලභ ඵදුර වීභ  දුඹ් වියන රද චභණර ඵෝ්ානන  
වන ක ්ම ඳින  රනදභෝදන  ් ා!  

විහාරාරාම අධිගෘහෙි තදවියනට් හා සියළු සේවයනට් 

අස්මි  විහොමර ෙ  ආරොමම  -  අධිවත්තොෙ  මදවතො   
අනමුමොදිත්වො  ඉම  පඤුඤ් - රඛ්නත් ු ජින  සොසන 
්ම විවාය ආයාභඹවල රධිග්ූවල් දවිඹන  ්ම ඳින  රනදභෝදන  වී ්මඵදුර නු 
යි් ා! 
සබ්මබ සත්තොෙ  මජ්ඣත්තො - හිතොෙ  අහිතොෙ  මම 
අනමුමොදිතව්ො  ඉම  පඤුඤ් - බුජ්ඣනත් ු අමත  පද  
ිඹලු වල් රවල්  භැදව්  ් ඹෝද ්ම ඳින  රනදභෝදන  වී දුන  රඵෝධ 
ාය් ා! 

ඤාෙීනට් පින ්අනුතමෝදන ්කිරීම 
ඉද මවො ඤාතීන මහොත ු- සුඛිතො  මහොන්ත ුඤාතමයො! 
්ම ඳින  රනදභෝදන  වී මිඹග්ලඹ ඤාණන  ැඳ්  ් ා! 
   

සඝපිෙෘන් වහනත්සල්ාට පින ්අනුතමෝදන ්කිරීම 
 

ඉමිනො  අධිොමරන  -  මතන  සුද්ධ  මෙතසො 
ඥානොරොම  මහොමථමරො  -  පප්මපොතු  අමත  පද 
ඳිිහිඳු ිණුන  ායන රද ්ම ඳින  රනදභෝදන  වී රණුඳජදඹ ඥාවනායාභ භව ්යැන  
වන ක දුන  රඵ් ා! 
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ඉමිනො  අධිොමරන  -  මතන  සුද්ධ  මෙතසො 
ජිනවස  මහොමථමරො  -  පප්මපොතු  අමත  පද 
ඳිිහිඳු ිණුන  ායන රද ්ම ඳින  රනදභෝදන  වී රණුඳජදඹ ජිනං භව ්යැන  
වන ක දුන  රඵ් ා! 

ඉමිනො  අධිොමරන  -  මතන  සුද්ධ  මෙතසො 
අරියධම්ම  මහොමථමරො  -  පප්මපොතු  අමත  පද 
ඳිිහිඳු ිණුන  ායන රද ්ම ඳනි  රනදභෝදන  වී රණුඳජදඹ රිහඹධ්මභ භව ්යැන  
වන ක දුන  රඵ් ා! 

 
ධම්මමන  මනන  මතිසිද්ධ  මුදාචිමතන 
බුද්ධොදි  වත්ථු  ගත  ධම්ම  බම න  සද්ධි 
මථරො  සමභො  ----------  යතින්ද  නොමථො 
දී ොයුමො  භවතු  සොධු  සමිද්ධ  චිත්මතො 
ශ්රීභ්  උ් ්ීම්ය ග්නන ිණු ඵදද ධාදි ය් න් ්රඹක ග්නනානදබා ඵරඹන  වා 
ෝභනක වග්් ඤාන ්මඳරඹු් ් රංකාිහා ලඹන  රැකාය ග්න නා රද ්ම 
උොය ානරානදබා ඵරඹන  රණුග්යැ ඳජදඹ ----------------- භාවලමිඳානන  
වන කග් , ිඹලු භයා  ංාර ඳනා භූද ධ වි දිතාඹ ුු රඵ් ා! 
 

ධම්මමන  මනන  මතිසිද්ධ  මුදාචිමතන 
බුද්ධොදි  වත්ථු  ගත  ධම්ම  බම න  සද්ධි 
මථරො  සභොථ  ගරු  ගොරව භොවනීයො 
දී ොයුො  භවථ  සොධු  සමිද්ධ  චිත්තො 
ශ්රීභ්  උ් ්ීම්ය ග්නන ිණු ඵදද ධාදි ය් න් ්රඹක ග්නනානදබා ඵරඹන  වා 
ෝභනක වග්් ඤාන ්මඳරඹු් ් රංකාිහා ලඹන  රැකාය ග්න නා රද ්ම 
උොය ානරානදබා ඵරඹන  ඹිලු ග්යැ ්මබාදුඹ කාමින  වන කරාග්  ිඹලු 
භයා  ංාර ඳනා භූද ධ වි දිතාඹ ුු රඵ් ා! 

 
කලයාණ ත්ෙර පරාර්ථනය 

ඉමිනො  පුඤ්ඤ  ම්මමන  -  මො  මම  බො   සමොගමමො 
සත  සමොගමමො  මහොතු  -  යොව  නිබ්බොන  පත්තියො 
්ම ානර ඵරඹන  දුන  රඵෝධඹ ්ා භ භ  ර් ඳයුැ ියුා  නාවී 
් ඳයුැ ියුභ රැේා! 

පරෙිපෙේි පජූාව 
ඉමොය  ධම්මොනු  ධම්ම  පටිපත්තියො  බුද්ධ  පූමජමි 
ඉමොය  ධම්මොනු  ධම්ම  පටිපත්තියො  ධම්ම පූමජමි 
ඉමොය  ධම්මොනු  ධම්ම  පටිපත්තියො සඞ්   පූමජමි 
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අද්ධො  ඉමොය  පටිපත්තියො  ජොති  ජරො  මරණම්හො  
පරිමුච්චිස්සොමි 
්ම ීරාදී ඳරණුඳ් ණු ධර්භඹන  ඵදද ධ ය් නඹ, ධර්භ ය් නඹ, ඞ්ත ය් නඹ ඳජා 
ායමි. ඒාාන ්ඹන  ්ම ඳරණුඳ් ණු ධර්භඹ ව ්නන  ජාණු ජයා භයනඹන ග්න  ර් 
මිදන නමි. 

 
තෙරැවන් කමා කරවා ගැනීම 

ොමයන වොෙො චිත්මතන  -  පමොමදන  මයොත 
අච්ෙය ඛම මම භන්මත  -  භූ රි පඤ්ඤ තථොගත   
කාමීදු, භවා ඳරඥාව ිණු ඵදුරයජානන  වන ! භාග්  ිණුන  ායින  චනඹන  ිුර 
ඳභා යද  භ  භා රැේා! 

ොමයන වොෙො චිත්මතන  -  පමොමදන  මයොත 
අච්ෙය ඛම මම ධම්ම  -  සන්දිට්ඨි  අො ි 
න දි්ඨිතා රාාරිා  ධර්භ ය් නඹ ායවල,  භාග්  ිණුන  ායින  චනඹන  ිුර 
ඳභා යද  භ  භා රැේා! 

ොමයන වොෙො චිතම්තන -  පමොමදන  මයොත 
අච්ෙය ඛම මම සඞ්   -  පුඤ්ඤ්මඛතත්  අනුතත්ර 
රනද් ්ය ඳනුයා ්රඹා   භවා ඞ්ත ය් නඹ ායවල,  භාග්  ිණුන  ායින  
චනඹන  ිුර ඳභා යද  භ  භා රැේා! 

 
සාධු!  සාධු!  සාධු! 

 

 
තොධියට අධිගෘහිෙ තදවියනට් පිදීම 

 
සිරි   සුගත    පදම්බුමජොප   මසවි 
යතිනි   ර   සතත    සුර්ඛමොමනො 
සිරි   සුදිති  ජුතිද්ධියො   මම   ජ න්මතො 
ජයතු  චිර  ඉධ  මබොධි  රු්ඛ  මදමවො 
ිිහ ග්්ඹන  වන කග්  ිිහඳා ඳිඹ්ම කනඹ ායන ඹණුයඹන  දුයන ්යඹන  
යින, fï nn,ñka ඵාධිඹ  රධිග්ූවල් දවිඹන  ^ftYap¾fhka f;aciska&  
ඵාවෝ ාර  ජී්  වා! 
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2017-12-28 දිනට ෙුද්ධ  වර්ෂය 
    

          අම්හො  මඛො  පන  භගවො  දීපර  පොද  
මූ මතො  පට්ෙොය  පෙම  දාන  පොරමි  දුතිය  සී  පොරමි  
තතිය  මනඛ්ම්ම  පොරමි  ෙතතු්ථ  පඤඤ්ා  පොරමි  
පඤ්ෙම  විරිය  පොරමි  ඡට්ෙම  ඛනත්ි  පොරමි  සතත්ම  
සච්ෙ  පොරමි  අට්ෙම  අධිට්ෙොන  පොරමි  නවම  මමතත්ො  
පොරමි  දසම  උමපඛ්ො පොරමිති දස පොරමිමයො දස උප  
පොරමිමයො  දස  පරමත්ථ  පොරමිමයොති  සමතිස පොරමිමයො 
පමූරතව්ො මවස්සන්තරත්ත භොමව  නිබ්බත්තති්වො පඤ්ෙ 
මහො පරිච්ෙොමග ත්වො  තුසිත  පුමර  නිබ්බත්තති්වො  ෙතූ හි  
මහො  මදව  රොජහූ ි  තොරොධන  පටිච්ෙ  පඤ්ෙ  මහො  
විම ොමන  විම ොමතව්ො  සුදම්ධොදන  මහො  රොජොන  
නිසස්ොය  මහොමොයො  මදවියො  ුච්ඡිසම්ි  පටිසන්ධි  
ගනහ්තිව්ො දසමොසච්ෙමයන මොතු ුච්ඡිමතො නිඛ්මිතව්ො  
එූ නතිසති මම  සවච්ඡමර  මහොභිනිඛ්මන  
නිඛ්මිතව්ො  ඡබ්බසස්ොනි  මහොපධොන  පදහිත්වො  පඤ්ෙ 
තිසති  මම  සවච්ෙමර  සම්මොසම්මබොධි  
අභිසමබුජ්ඣිත්වො  පඤ්ෙ  ෙත්තොෙීස  සවච්ඡරොනි  
වසිතව්ො  සප්ප  සවච්ඡමර  මවසොඛ  පුණණ්මිය  
භමු්මවොමර  පරිනිබ්බොයි. 
            තසස්  මඛො  පන  භගවමතො  අරහමතො  
සම්මොසම්බුද්ධ  සොසන  පඤෙ  වසස්  සහසස්ොනි  
පවතිසස්ති.     
          ඉදාන ි මඛො පන දම්වසහසස්  පඤ්ෙසත සට්ඨි 
සවච්ඡරොනි මෙව සත්ත මොසොනෙි ෙතවුීසති දිවසොනි 
අත්ිනත්ොනි. දම්වසහසස්  ෙත ු සත එූ න ෙතත්ොෙීස 
සවච්ඡරොනි මෙව ෙතත්ොරි මොසොනිෙ ෙත්තොරි දිවසොනි  
අවසටිෙොනි. 
      අය මසොණ සවච්ඡමර මහමනත් උතු, අසම්ි  උතුම්හි 
ඵසු්ස මොසස්ස සු්ඛ ප්මඛ, tldoiux ගරුුවොරමි’ දනති  
දටෙබබ.         
 
             රඳග්  ඵදුරයජානන  වන ක දීඳංාය ඳාද භරූඹක ඳ න  ොන, ීර, 
නා ක්මභ, ඳඤ ඤා, විිහඹ, කන ණු, ්ය, රධිකඨාන, චභණර, උඳා කා ඹන ද 
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ඳායමි්ා ඳායමී, උඳඳායමී, ඳයභ් ථ ඳායමී ර ණුක ආාායඹින  ්මඳර්න ාා  
කන ්ය ආ් භ බාඹක ඉඳිද,  ඳඤ ච භවා ඳිහ්යාග් ාා  ්නි් දවරා 
ඉඳිද, ්ය ය්ම දව යජයැන ග්  ආයාධනඹන ,ඳක භව ඵැලු්ම ඵරා දු ධෝදන 
භවයජානන   ො භවාභාඹා ද විඹග්  ාන ඳිශිි, ද භා  ිෑභන  භව ානින  
බවල, විි නන ර්දී රබලදුකාරභනඹ ාය ඹ යා  භවා ඳරධාන වීිහඹ ඩා 
ණුක ඳක න ර්දී ා  ඳනු  ඳාවාඹ දින මඥත්ාා  ඤානාඵෝධඹන  
ඵදුරඵ  ඳ්  ව්රික ඳක යා  ැඩි  ඳකඳ න්ම යවල ා  ඳනු  
ඳාවෝඹ ඹුරන රඟවයැාො දිනඹවල ඳිිහදුන  ඳා ොශ කා.  
  ඒ බාග්ය්නන  වන කග්  ්මඵදද ධ ානඹ රයුැුර ඳන දවා  ාර  ඳණුන න ඹ.  
      දැන  නාවල thska දදවක ඳන ිඹ වැ  යාන්  භා ව්ාන්  දින 
විිව්යා  ඉා භ ග්ාකඹ. ඉදිිහඹ  දදවක වායිඹ ;siakj යාන්  භා 
ව්යාන්   දින ව්යා  ඉණුිහ වී ණුේ.  
  රද ෝන kï යවල වභන ් ූ්නවල පුක භාඹවල ඳයු ඳා ඹවල 
tfldf<diajk ග්නයැ දිනඹ ඹයි ද් ඹු්න.  

සාධු!   සාධ!ු  සාධු! 
          

වැඩිහිටි වන්දනාව 
 

නවක - ඔොස වන්දාමි භන්මත,   
           රයයි කාමීන  වන  භභ දූමි,  
          මයො ත පුඤ්ඤ සොමිනො  
 අනුමමොදිතබ්බ 
       භා විින  ායන රද ඳින කාමීන  වන ක රනදභෝදන  න කා ා. 

වෘද්ධ - සොධු සොධු අනුමමොදාමි 
 ාධද ාධද රනදභෝදන මි. 

නවක - සොමිනො ත පුඤ්ඤ මය්හ දාතබ්බ 
 කාමීන  වන ක විින  ායන රද ඳින භ  දන කා ා. 

වෘද්ධ - සොධු සොධු අනුමමොදිතබ්බ  
           ාධද ාධද රනදභෝදන  න න. 

නවක - සොධු සොධු අනුමමොදාමි, ඕොස ද්වොරත්මතන     
           ත සබ්බ  අච්ෙය ඛමථ මම් භන්මත 
          ාධද ාධද රනදභෝදන  මි, රයයි කාමීන  වන  භාග්       
          ණුොිහන  ඹ්ම ඳරභාද ොඹා  වී න්ම භ  ා භා න කා ා.  

වෘද්ධ - ඛමොමි, ඛමි තබ්බ 
          ා භා මි, භ  ද ා භා න න  

නවක - ඔොස ඛමොමි භන්මත 
          රයයි, ක  ාමින  වන  ා භා මි. 
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    අතිම්ය 
 

සර්වඥධාෙූන් වහන්තස්ලා වන්දනාව 
 

උණ ්හසී ෙතස ්මසො දාෙො  - අ ්ඛො ද් මව ෙ ධොතමුයො 
අසම් භනි ්නො ඉමො සත ්ත   - මසසො භනි ්නොව ධොතුමයො 
රරා  ධා්නන  වන කද, දශො වන ක ්ය නභද, රාන ධා්නන  වන ක දනභද, 
ඹන ධා්නන  වන කරා ්  නභ නාබද ඉණුිහ ව. ඉණුිහ ඹිළු ධා්නන  වන කරා 
බදග්ලඹව. 

මහන් තො මුග් ගමත් තො ෙ - මජ් ඣිමො භින් නතණ් ඩු ො 
ඛුද් දො සොසපමත් තො ෙ - නොනොවණ් ණො ෙ ධොතුමයො 
එක විලාරභ jYfhka භදං ඳිඹරි ඳරභාන ද, භේිමභ jYfhka බඳුනද වර  
ඳරභානඹ ද, ානඩාභ jYfhka රඵ ි  ඳරභානඹ ද  න   ධා්නන  වන කරා 
නාඹා  ර්නඹන  ඹාු ් ව. 

මහන ්තො සුවණ ්ණ වණ ්ණො ෙ - මුත් ත වණ ්ණො ෙ මජ් ඣිමො 
ඛදු් දො මු  වණ ්ණො ෙ    - මසොෙස මදාණ මත ්තිො 
එක, භව්   යන න  ර්නඹන ද,  භේිමභ  භද්න ර්නඹන ද, ානඩා  භන  
ාැානලු ර්නඹන  ඹාු ් ධා්නන  වන කරා ෝශ ද්රෝනඹා (නැශි දවඹා ) 
ඳභන විඹ. 

මහන ්තො පඤ ්ෙ නොෙමියො - නොෙමියො පඤ ්ෙ මජ් ඣිමො 
ඛදු් දො ඡ නොෙී මෙව  -  එතො සබ් බොප ිධොතමුයො 
එයින  ඒ  භව්  ධා්නන  වන කරා නැශි ඳවා ද, භේිමභ  ධා්නන  වන කරා 
නැශි ඳවා ද,  ානඩාභ ධා්නන  වන කරා නැශි වඹා ද ව. 

උණ් හීස සීහමෙ දීමප  -  බරහ් මම ොම ෙ වොම 
සීහමෙ ද් ඛිණ් ඛඤ් ෙ - සබ් බොමපතො පතිට් ඨිතො. 
රරා  ධා්නන  වන ක ව දානනද රාන ධා්නන  වන ක රංාාද විඳඹවලද, ්ම රාන 
ධා්නන  වන ක ඵරව භ රෝාඹවලද jYfhka ta ish¿ Od;=ka jykafia,d 
msysáhdy' 
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ද දා වහනත්ස් වැඳීම 
 

එො දාෙො තිදසපුමර  - එො නොගපුමර අහූ 
එො ගන් ධොරවිසමය   - එොපි පුන සීහම  
දශො වන ක, එා  නභා  ්වණුා දවරාවලද, එා නභා  නාග් රෝාඹක ද ,එා  
නභා  ග්න ධාය ය වලද, එා  නභා  නැ් රංාාවලද ැඩ ණු. 

 
ෙතස්මසො තො ජින දාෙො - නිබ්බොන රස දීපිො 
පූජිතො නර මදමවහි     - තොපි වන්දාමි ධොතුමයො 
දවි මිදුනු  විින  ඳජුා ් ාාය ායන රද, දුන  යඹ ඳරා  l, ඒ ්ය දශො 
වන ක භභ දූමි. 
 

ම ොම නොථ වදනම්බුජ රොජහස 
මවමනයය මොමුදවන සුවිොස ය ත 
අද්ධින්දුොර වර රූප විරොජමොන  
වන්දාමි සොදු මම  ජින දන්ත ධොතු 
රෝාඹ  එාභ ඳිවල   ර්ඥතඹන  වන කග්  භදඳිඹුභවල යාජ වංඹාන ඵඳු , 
වලා භවිඹ ඹු්න ජනඹා නැභණු ානභදුර නඹ විල ඹන  ඳඵුදුරන නා, උ්න්ම, රඩ ා  
ැදු වියාජභාන න නා(ඵඵරන නා), දුර්භර ර්ඥත දශො වන ක  භභ 
නභකාාය ායමි.  

ශ්රීපාද ලාඡ ්නය වැඳීම 
 

ය නම්මදාය නදියො පු ිමනෙ තීමර 
ය සච්ෙබද්ධ ගිරිම සුමනො ෙ  ග්මග 
ය තත්ථ මයොන පුමර මුනිමනොෙ පොද  
ත පොද   ොඤ්ඡනම’හ  සිරසො  නමොමි 
මඥතඹන  වන කග්  ඹ්ම ඳා රානනා  නර්භො නදිඹවල ැරි ්රාවලද,  
්චචඵද ධ ාඳු භදුරනවලද, භන ් ාන  ඳර්්ඹවලද, ඹෝනා ද ලඹවලද ඳිවලටිඹකද 
ඒ උ්න්ම ශ්රීඳාද රාඤ ඡන භභ ලශ ඳරනාභඹන  දූමි. 
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