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qhÃ pCslZ aCrÃBk vwCvwZ
1. nmsZkCry, srNCgmny sh pnZsIlZ smCqnZÑm
nEmCZ wsZs….. bUqZQØ srNØ gÁjCÉ…… pCNCwIpCwC…sIkZKCpqØ…

2.
3.
4.
5.

bUqZQ rwZny vAPqMm
QÃm rwZny vAPqMm
sØG rwZny vAPqMm
EEcwY vnZqnCv –

– iwIpI EsC BgvC arhØ…..
– sZvCkZKCEwCZ BgvwC QÃEmCZ snZqIÄTIEkCZ..
– sUpÊpnZEnCZ BgvEwCZ sCvksØEGCZ…..
vnZqCÉ EÁwIyØ sÀbØ…

6. EbCZධි vnZqnCv – ysZs mXElZ nIsInZEnCZv…iEÃ eZEwZ mhC EbCZධිØ..
7. phnZ pXjCv – sqZQCy sÃpqIwZEwZn…………..wEmCZnUqØ.
8. sUvPq ÕÃ pXjCv – sUgnZධිkCy vqnØ…..pXjyCÉ wWCgwØ.
9. mlZ pXjCv
- vNZNgnZQ gÙENCZEpZwØ…….snZwwIØ…….sErCZrAEhZ.
- pXEjZÉ bUqZQØ……EmCkZKØ…..

10. pAnZ pXjCv – aධිvCEsZwÙ EnCZ BnZEwZ… pCnMyØ prIkpZpIwØ …
11. gIlnZps pXjCv – aධිvCEsZwÙ EnCZ BnZEwZ… gIlCnpÁcyØ imØ
12.
13.
14.
15.
16.
17.

aChCr pXjCv – aධිvCEsZwÙ EnCZ BnZEwZ… EBCZjnØ prIkpZpIwØ …
mhC mØgl sXwRy
krNMy EmwZw sXwRy
rwn sXwRy
EEmwMR BCvnCv
EqËynZt ÛCwMnZt pInZ anUEmCZqnZ kIrMm
i. ewZwCvwCc aÃEhZhI sÃBwØ pUÜZÜsÃpqØ….EqZvC….BÚwC.. swZwC…
ii. aCkCsÄTC c BÙÃmÄTC………sCsnØ…..EqZSNØ…..mØ prØ.
iii. iqØ EÃ ÛCwMnØ EhCZwÙ………

18. pRCrßWnC gCWC – iÉnC pUÜZÜ kÃEmn mC EÃ…..///
19. EwrAvnZ smCkr gAnMm – kCEyZn vCcC ÇwZEwZn pmCEqZn myCkwØ…
BÚrIpÜZÜ wWCgw……snZqIÄTIk akClIk……sUpÊpnZn anUwZwr.

20. mvt pIyCt vAPqMm – qsmCEsZ uErßkwZvC………vUqZqIkCErCZ aClIØgIwZvC…
21. aCSMrv
ß Cq gCWCv - aBIvCqn sMlIsZs nIÁcØ vUqZqC….. (sZvCÏnZvhnZEsZ
ËsInZ)

22.
23.
24.
25.
26.

sZvCÏnZvhnZEsZt vnZqnC kIrMm – sMlvnZwØ gÙNvnZwØ…….
pNIËd sh nIEËqn.
qhÃ pCslZ gMwy
jCwIk gMy.
pnZwI sAksMm sh aCrÃBy
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පළමුවන ක ොටස - බුද්ධ පූජාව අතගස්වන විට:
1. ඉතිපි වසෝ භගවා අරහං ..
2. ස්වාක්ඛාවතෝ 3. සුපටිපන්ව ෝ
2. මාමි බුද්ධං / ධම්මං / සංඝං ගුණසාගරන්තං - සත්තා සදා වහොන්තු සුඛී අවේරා
කාව ෝ ජිගුච්ව ෝ සකවලෝ දුගන්වධෝ - ගච් න්ති සබ්වබ් මරණං අහඤ්ච
කෙවන ක ොටස - බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීම:
1. නමස් ාරය , සරණාගමනය සහ පන්සිල් සමාෙන් වීම:
i.
වමෝ තස්ස භගවවතෝ අරහවතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස
ii. බුද්ධං / ධම්මං / සංඝං සරණං ගච් ාමි
iii. පා ාතිපාතා, අදින් ාදා ා, කාවම් සු මිච්චාචාරා, මුසාවාදා, සුරාවම්ර
මජ්ජපමාදට්ඨා ා - වේරමණී සික්ඛාපාදං සමාදි ාමි
2. බුද්ධ රත්නය වැඳීම
ඉතිපි වසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්වධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්ව ෝ සුගවතෝ
වලෝකවිදූ අනුත්තවරෝ පුරිසදම්ම සාරථී සත්ථා වද්වමනුස්සා ං බුද්වධෝ
භගවා’ති
3. ධම්ම රත්නය වැඳීම
ස්වාක්ඛාවතෝ භාගවතා ධම්වමෝ සන්දිට්ඨිවකෝ අකාලිවකෝ ඒහි පස්සිවකෝ
ඕප යිවකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්වබෝ විඤ්ඤුහී’ති
4. සංඝ රත්නය වැඳීම
සුපටිපන්ව ෝ භගවවතෝ සාවකසංවඝෝ උජුපටිපන්ව ෝ භගවවතෝ
සාවකසංවඝෝ ඤා පටිපන්ව ෝ භගවවතෝ සාවකසංවඝෝ සාමීචිපටිපන්ව ෝ
භගවවතෝ සාවකසංවඝෝ දිදං චත්තාරි පුරිසයුගානි අට්ඨපුරිසපුග්ගලා ඒස
භගවවතෝ සාවකසංවඝෝ ආහුවණව යෝ පාහුවණව යෝ දක්ඛිවණව යෝ
අඤ්ජලිකරණීව ෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්වඛත්තං වලෝකස්සා’ති
5. චෛතයය වන්ෙනාව
වන්දාමි වච්ති ං සබ්බං - සබ්බඨාවන්සු පතිට්ඨිතං
සාරීරිකධාතු මහාවබෝධං - බුද්ධරූපං සකලං සදා
6. ක ෝධි වන්ෙනාව
ස්ස මූවේ නිසින්ව ෝව - සබ්බාරි විජ ං අකා
පත්වතෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්ථා - වන්වද් තං වබෝධපාදපං
ඉවම් එවත් මහාවබෝධ වලෝක ාවථේ පූජිතා
අහම්පි වත මස්සාමි වබෝධරාජා මත්ථු වත
7. පහන් පූජාව
සද්ධා සම්පදිත්වත් - දීවේ තමධංසි ා
තිවලෝකදීපං සම්බුද්ධං - පූජ ාමි තවමෝනුදං
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8. සුවඳ දුම් පූජාව
සුගන්ධකා වද ං - අ න්ත ගුණගන්ධ ං සුගන්ධ ා’හං ගන්වේ - පූජ ාමි තථාගතං
9. මල් පූජාව
i.
වණ්ණගන්ධ ගුවණෝවේතං - එතං කුසුම සන්තතිං
පූජ ාමි මුනින්දස්ස - සිරීපාද සවරෝරුවහේ
ii.

පූවජ්මි බුධං කුසුවම් ’ වන් - පුඤ්වඤේ වම් වත ලබාමි වමොක්ඛං
පුේඵං මිලා ාති ථා ඉදම්වම් - කාව ෝ තථා ාති වි ාසභාවං

10.

පැන් පූජාව
අධවාවසේතු ව ෝ භන්වත් - පානී ං පරිකේපිතං
අනුකම්පං උපාදා - පතිගණ්හාතු උත්තම

11.

ගිලන්පස පූජාව
අධවාවසේතු ව ෝ භන්වත් - ගිලා පච්ච ං ඉමං
අනුකම්පං උපාදා - පතිගණ්හාතු උත්තම

12.

ක කහත් ද්රවය පූජාව
අධවාවසේතු ව ෝ භන්වත් - වේසජ්ජං පරිකේපිතං
අනුකම්පං උපාදා - පතිගණ්හාතු උත්තම

13.

ආහාර පූජාව (සවස් වරුව සඳහා අොල කනොකේ)
අධවාවසේතු ව ෝ භන්වත් - වභෝජ ං පරිකේපිතං
අනුකම්පං උපාදා - පතිගණ්හාතු උත්තම
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14.

මහා මංගලසූත්රය

ඒවං කම් සුතං ඒ ං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති කේතවකන්
අනාථපිණ්ඩි ස්ස ආරාකම්, අථ ක ෝ අඤ්ඤතරා කද්වතා
අභික් න්තාය රත්තියා අභික් න්තවන්නා කක්වල ප්පං
කේතවනං ඔභාකසත්වා, කයන භගවා කතනුපසං මි
උපසං මිත්වා, භගවන්තං අභිවාකෙත්වා එ මන්තං අට්ඨාසි.
එ මන්තං ිතා ක ෝ සා කද්වතා භගවන්තං ගාථාය අේඣභාසි:
හුකද්වා මනුස්සාෛ මංගලානි අචින්තයං
ආ ඞ් මානා කසොත්ථානං - බ්රෑහිමංමංගලමුත්තමං
2. අකසේවනාෛ ාලානං - පණ්ඩිතානං ෛ කසේවනා
පූජා ෛ පුජනීයානං - ඒතං මංගලමුත්තමං
3. පතිරූපකද්සවාකසෝ ෛ - පුබ්කබ් ෛ
තපුඤ්ඤතා
අත්තසම්මා පණිධි ෛ - ඒතං මංගල මුත්තමං
4.
ාහුසච්ෛඤ්ෛ සිප්පඤ්ෛ - විනකයෝ ෛ සුසික්ඛිකතෝ
සුභාසිතා ෛ යා වාෛා - ඒතං මංගල මුත්තමං
5. මාතාපිතූ උපට්ඨානං - පුත්තොරස්ස සංගකහෝ
අනාකුලා ෛ ම්මන්තා - ඒතං මංගල මුත්තමං
6. ොනඤ්ෛ ධම්මෛරියාෛ - ඤාත ානඤ්ෛ සංගකහෝ
අනවේජානි ම්මානි - ඒතං මංගල මුත්තමං
7. ආරති විරති පාපා - මේජපානා ෛ සඤ්ඤකමෝ
අප්පමාකෙෝ ෛ ධම්කම්සු - ඒතං මංගල මුත්තමං
8. ගාරකවෝ ෛ නිවාකතෝෛ - සන්තුට්ි ෛ
තඤ්ඤුතා
ාකල්න ධම්ම සවණං - ඒතං මංගල මුත්තමං
9.
න්තී ෛ කසෝවෛස්සතා - සමණානඤ්ෛ ෙස්සනං
ාකල්න ධම්මසා ච්ඡා - ඒතං මංගල මුත්තමං
10. තකපෝ ෛ බ්රහ්මෛරියං ෛ - අරියසච්ෛානෙස්සනං
නිබ් ාන සච්ඡිකිරියා ෛ - ඒතං මංගල මුත්තමං
11. ඵුට්ඨස්ස කලෝ
ධම්කම්හිමං - චිත්තං යස්ස න ම්පති
අකසෝ ං විරජං කේමං - ඒතං මංගල මුත්තමං
12. ඒතා දිසානි
ත්වාන - සබ් ත්ථමපරාජිතා
සබ් ත්ථ කසොත්ථිං ගච්ඡන්ති, තං කත්සං මංගල මුත්තමංති.
1.
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රණීය කමත්ත සූත්රය

15.

රණීය මත්ථ කුසකල්න - යං තං සන්තං පෙං අභිසකමච්ෛ
සක්ක ෝ උජූ ෛ සූජූ ෛ - සුවකෛෝ ෛස්ස මුදු අනතිමානී
2. සන්තුස්සක ෝ ෛ සුභකරෝ ෛ - අප්පකිච්කෛෝ ෛ සල්ලහු වුත්ති
සන්තින්ද්රිකයෝ ෛ නිපක ෝ ෛ - අප්පගබ්කභෝ කුකල්සු
අනනුගිද්කධෝ
3. න ෛ ඛුද්ෙං සමාෛකේ කිඤ්චි කේන විඤ්ඤූ පකේ උපවකෙයයං
සුඛිකනෝ වා කේමිකනෝ කහොන්තු සබ්කබ් සත්තා භවන්තු
සුඛිතත්තා
4. කය කක්චි පාණභූතත්ථි තසා වා ථාවරා වා අනවකසේසා
දීඝා වා කේ මහන්තා වා මේඣිමා රස්ස ාණු ථූලා
5. දිට්ඨා වා කේව අද්දිට්ඨා කේ ෛ දූකේ වසන්ති අවිදූකේ
භූතා වා සම්භකේසී වා සබ්කබ් සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා
6. න පකරෝ පරං නිකුබ්කබ්ථ නාතිමඤ්කඤේථ
ත්ථචි නං ඤ්චි
යාකරෝසනා පටිඝසඤ්ඤා නාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක් මිච්කඡයය
7. මාතා යථා නියං පුත්තං ආයසා ඒ පුත්තමනුරක්කේ
ඒවම්පි සබ් භූකත්සූ මානසං භාවකේ අපරිමාණං
8. කමත්තං ෛ සබ් කලෝ ස්මිං මානසං භාවකේ අපරිමාණං
උද්ධං අකධෝ ෛ තිරියඤ්ෛ අසම් ාධං අකේරං අසපත්තං
9. තිට්ඨං ෛරං නිසින්කනෝ වා සයාකනෝ වා යාවතස්ස විගතමිද්කධෝ
එතං සතිං අධිට්කඨයය බ්රහ්මකම්තං විහාරං ඉධමාහු
10. දිට්ිඤ්ෛ අනුපගම්ම සීලවා ෙස්සකන්න සම්පන්කනෝ
ාකම්සු විකනයය කේධං නහිමං ජාතු ගබ්භකසයයං පුනකේතී’ති.
1.
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16.

රතන සූත්රය
1.

යානීධ භූතානි සමාගතානි - භුම්මානි වා යානි ව අන්තලික්වේ
සබ්කබ්ව භූතා සුමනා භවන්තු - අකථෝපි සක් ච්ෛ සුණන්තු භාසිතං

2.

තස්මා හිමං භූතා නිසාකම්ථ සබ්කබ් - කමත්තං කරෝථ මානුසියා පජාය
දිවා ෛ රත්කතෝ ෛ හරන්ති කේ ලිං - තස්මා හිමං කන් රක් ථ අප්පමත්තා

3.

යං කිඤ්චි විත්තං ඉධ වා හුරං වා - සේකේසු වා යං රතනං පණීතං
න කනෝ සමං අත්ථි තථාගකත්න
ඉධම්පි බුද්කධ රතනං පණීතං - ඒකත්න සච්කච්න සුවත්ථි කහෝතු

4.

යං විරාගං අමතං පනීතං යෙේඣගා ස යමුනී සමාහිමංකතෝ
න කත්න ධම්කම්න සමත්ථි කිඤ්චි
ඉධම්පි ධම්කම් රතනං පණීතං - ඒකත්න සච්කච්න සුවත්ථි කහෝතු

5.

යං බුද්ධකසට්කඨෝ පරිවණ්ණයී සුචිං
සමාධිමානන්තරි ඤ්ඤමාහු සමාධිනා කත්න සකමෝ න විේජති
ඉධම්පි ධම්කම් රතනං පණීතං - ඒකත්න සච්කච්න සුවත්ථි කහෝතු

6.

කේ පුේගලා අට්ඨ සතං පසත්තා - ෛත්තාරි ඒතානි යගානි කහොන්ති
කත් ෙක්ඛිකණයයා සුගතස්ස සාව ා - එකත්සු දින්නානි මහප්ඵලානි
ඉධම්පි සංකඝේ රතනං පණීතං - ඒකත්න සච්කච්න සුවත්ථි කහෝතු

7.

කේ සුප්පයත්තා මනසා ෙළ්කහේන - නික් ාමිකනෝ කගෝතමසාසනම්හිමං
කත් පත්තිපත්තා අමතං විගේහ - ලද්ධා මුධා නිබ්බුතිං භුඤ්ජමානා
ඉධම්පි සංකඝේ රතනං පණීතං - ඒකත්න සච්කච්න සුවත්ථි කහෝතු

8.

යථින්ෙඛීකලෝ පඨවිංසිකතෝසියා - ෛතුබ්භි වාකත්භි අසම්ප ම්පිකයෝ
තථූපමං සප්පුරිසං වොමි කයෝ අරියසච්ෛානි අකවච්ෛ පස්සති
ඉධම්පි සංකඝේ රතනං පණීතං - ඒකත්න සච්කච්න සුවත්ථි කහෝතු

9.

කේ අරිය සච්ෛානි විභාවයන්ති - ගම්භීර පඤ්කඤේන සුකද්සිතානි
කිඤ්ෛාපි කත් කහොන්ති භුසප්පමත්තා - න කත් භවං අට්ඨමං ආදියන්ති
ඉධම්පි සංකඝේ රතනං පණීතං - ඒකත්න සච්කච්න සුවත්ථි කහෝතු
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10. සහාවස්ස

ෙස්සනසම්පොය - තයස්සු ධම්මා ජහිමංතා භවන්ති
සක් ායදිට්ි විචිකිච්ඡිතඤ්ෛ - සීලබ් තං වාපි යෙත්ථි කිඤ්චි
ෛතූහපාකේහිමං ෛ විප්පමුත්කතෝ - ඡෛාභිඨානානි අභබ්ක ෝ ාතුං
ඉධම්පි සංකඝේ රතනං පණීතං - ඒකත්න සච්කච්න සුවත්ථි කහෝතු

11. කිඤ්ෛාපි

කසෝ ම්මං කරෝති පාප ං - ාකේන වාෛා උෙ කච්තසා වා
අභබ්ක ෝ කසෝ තස්ස පටිච්ඡාොය - අභබ් තා දිට්ඨපෙස්ස වුත්තා
ඉධම්පි සංකඝේ රතනං පණීතං - ඒකත්න සච්කච්න සුවත්ථි කහෝතු

12. වනප්පගුම්කබ්

යථා ඵුස්සිතේකේ ගිම්හානමාකසේ පඨමස්මිං ගිම්කහේ
තථූපමං ධම්මවරං අකද්සයී - නිබ් ාණගාමිං පරමං හිමංතාය
ඉධම්පි බුද්කේ රතනං පණීතං - ඒකත්න සච්කච්න සුවත්ථි කහෝතු

13. වකරෝ

වරඤ්ඤූ වරකෙෝ වරාහකරෝ - අනුත්තකරෝ ධම්මවරං අකද්සයී
ඉධම්පි බුද්කේ රතනං පණීතං - ඒකත්න සච්කච්න සුවත්ථි කහෝතු

14. ඛීණං

පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං - විරත්ත චිත්තා ආයතිකක් භාවස්මිං
කත් ඛීණ බීජා අවිරූළ්හිමංච්ඡන්ො - නිබ් න්ති ධීරා යථායම්පදීකපෝ
ඉධම්පි සංකඝේ රතනං පණීතං - ඒකත්න සච්කච්න සුවත්ථි කහෝතු

15. යානීධ

භූතානි සමාගතානි - භුම්මානි වා යානි ව අන්තලික්කේ
තථාගතං කද්වමනුස්ස පූජිතං - බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ථි කහෝතු

16. යානීධ

භූතානි සමාගතානි - භුම්මානි වා යානි ව අන්තලික්කේ
තථාගතං කද්වමනුස්ස පූජිතං - ධම්මං නමස්සාම සුවත්ථි කහෝතු

17. යානීධ

භූතානි සමාගතානි - භුම්මානි වා යානි ව අන්තලික්කේ
තථාගතං කද්වමනුස්ස පූජිතං - සංඝං නමස්සාම සුවත්ථි කහෝතු.
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චමත්රී භාවනාව
(ස්වාමීන්වහන්වසේ විසින් පහත පාඨ කි ව අතර දරුවන් භාව ා ඉරි ේවේ
හිඳ සවන් ව ොමා භාව ාවවහි ව වදනු ඇත)
මම සුවපත් වවම්වා !... සුවපත් වවම්වා !.... සුවපත් වවම්වා !....

17.

මවග් මව, පි ා, සවහෝදර සවහෝදරි න්, ගුරුවරුන් වැඩිහිටි න්
සුවපත් වවත්වා!.... සුවපත් වවත්වා!.... සුවපත් වවත්වා!....
මට හිතවත් සි ලු සත්වව ෝ
සුවපත් වවත්වා!.... සුවපත් වවත්වා!.... සුවපත් වවත්වා!....
මට මැදහත් සි ලු සත්වව ෝ
සුවපත් වවත්වා!.... සුවපත් වවත්වා!.... සුවපත් වවත්වා!....
මට අහිතවත් සි ලු සත්වව ෝ
සුවපත් වවත්වා! .... සුවපත් වවත්වා!.... සුවපත් වවත්වා!....
සි ලු වදවිව ෝද සුවපත් වවත්වා! .... සුවපත් වවත්වා!.... සුවපත් වවත්වා!....
වමම ස්ථා ව හි, ගවමහි, ගරව හි, රවටහි, වලොවවහි, සක්වවලහි සි ලු
සත්වව ෝ සුවපත් වවත්වා! .... සුවපත් වවත්වා!.... සුවපත් වවත්වා!....
සි ලුම සත්වව ෝ සුවපත් වවත්වා! .... සුවපත් වවත්වා!.... සුවපත් වවත්වා!....
(තුන් වරක්)
සාදු! සාදු! සාදු!
18.
i.

ii.

iii.

කෙවියන්ට ඥාතීන්ට පින් දීම
එත්තාවතා ච අම්වහේහි සම්භතං පුඤ්ඤසම්පදං - සබ්වබ් වද්වා අනුවමෝදන්තු
සබ්බසම්පත්ති සිද්ධ ා
එත්තාවතා ච අම්වහේහි සම්භතං පුඤ්ඤසම්පදං - සබ්වබ් භූතා අනුවමෝදන්තු
සබ්බසම්පත්ති සිද්ධ ා
එත්තාවතා ච අම්වහේහි සම්භතං පුඤ්ඤසම්පදං - සබ්වබ් සත්තා අනුවමෝදන්තු
සබ්බසම්පත්ති සිද්ධ ා
අකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා - වද්වා
චිරං රක්ඛන්තු සාස ං
අකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා - වද්වා
චිරං රක්ඛන්තු වද්ස ං
අකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා - වද්වා
චිරං රක්ඛන්තු මං පරං

ාගා මහිද්ධකා - පුඤ්ඤං තං අනුවමෝදිත්වා
ාගා මහිද්ධකා - පුඤ්ඤං තං අනුවමෝදිත්වා
ාගා මහිද්ධකා - පුඤ්ඤං තං අනුවමෝදිත්වා

ඉදං වම් ඤාතී ං වහෝතු සුඛිතා වහොන්තු ඤාතව ෝ (තුන් වරක්)
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19.

ප්රාේථනා ගාථා
ඉමි ා පුඤ්ඤ කම්වම් මා වම් බාලසමාගවමෝ
සතං සමාගවමෝ වහෝතු ාව නිබ්බාණ පත්ති ා

20.

කතරුවන් සමා ර ගැනීම
කාවේ වාචා චිත්වත් - පමාවද් ම ා කතං
අච්ච ං ඛම වම් භන්වත් භූරිපඤ්ඤ තථාගත
කාවේ වාචා චිත්වත් - පමාවද් ම ා කතං
අච්ච ං ඛම වම් ධම්ම සන්දිට්ඨික අකාලික
කාවේ වාචා චිත්වත් - පමාවද් ම ා කතං
අච්ච ං ඛම වම් සංඝ සුපටිපන් අනුත්තර

21.
i.

මවට පියාට වැඳීම
දසමාවසේ උවර්කත්වා - වපෝවසේසි වුද්ධකාරණං
ආයු දීඝං වස්ස සතං - මාතු පාදං මාමහං

ii.

වුද්ධකාවරෝ ආලිංගිත්වා - චුම්බිත්වා පි පුත්තකං
රාජ මජ්ඣං සුපතිට්ඨං - පිතු පාදං මාමහං

22.

ආශීේවාෙ ගාථාව (ස්වාමීන්වහන්කසේ විසින්)
අභිවාද සීලිස්ස නිච්චං වුද්දා පචායිව ෝ
චත්තාවරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයු වන්ව ෝ සුඛං බලං

23.

ස්වාමීන් වහන්කසේ වන්ෙනා කිරීම
සීලවන්තං ගුණවන්තං - පුඤ්ඤක්වඛත්තං අනුත්තරං
දුේලවේ ම ා ලද්ධං - ඵස්සි තුං වන්දි තුං වරං
සාරිපුත්තාදි වථේරා ං - ආගතං පටිපාටි ා
සද්ධාසීල ද ාවාසං - බුද්ධ පුත්තං මාමහං

24.

පණිවුඩ සහ නිකේෙන
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25.

ෙහම් පාසල් ගීය
හැඳින්වීවම් වාද
සම්බුදු හිමිවග්…. සදහම් සිහිලින් - සැ ැවහ අප සිරි ලක් දරුවවෝ
(දහම් පාසවේ වසවව හි වැවඩමින් - උදාර ගුණ දම් සිත දැරුවවෝ) //
විරාම වාද
පස් පේ දස අකුසේ දුරලා - ඉසි වකෝ මන් හැම බිඳ හැරලා
වමත් කරුණා මුදිතාදී මුනි ගුණ - (සපුරා පිළිවවත් මග සරසා)//
සම්බුදු හිමිවග් සදහම් සිහිවලන්.....
විරාම වාද
වසොමි වුවනින් දුටු දුටුවන් පි ව - පි වතපුලින් ඇසු ඇසුවන් ස හ
හද බැතිව න් නිති වතරුවන් මදි - උදාර ගුණ දම් සිත දැරුවවෝ
(අපි වවමු සිරිලක වබොදු දරුවවෝ)///.....

26.

ජාති

ගීය

ශ්රී ලංකා මාතා....
අප ශ්රී ලංකා වමෝ වමෝ වමෝ වමෝ මාතා //
සුන්දර සිරි බරිනි සුරැඳි අති වසෝබමා ලංකා
ධා ය ධ
ව ක මේ පලතුරු පිරි ජ භූමි රමයා
අප හට සැප සිරි වසත සද ා ජීව වේ මාතා
පිළිගනු මැ අප භක්තී පූජා වමෝ වමෝ මාතා
අප ශ්රී ලංකා වමෝ වමෝ වමෝ වමෝ මාතා
ඔබවේ අප විදයා - ඔබ ම අප සතයා
ඔබවේ අප ශක්ති - අප හද තුළ භක්ති
ඔබ අප ආවලෝවක් - අපවග් අනුප්රාවණ්
ඔබ අප ජීව වේ - අප මුක්ති ඔබ වේ
ව ජීව වදමිවන් නිති අප පුබුදු කරන් මාතා
ඥා වීර් වඩවමි රැවග
නු මැ ජ භූමි කරා
එක මවකවග දරු කැල බැවි ා මු මු වී ව ොපමා
වප්රේම වඩා සැම වේද දුරැර දා වමෝ වමෝ මාතා
අප ශ්රී ලංකා වමෝ වමෝ වමෝ වමෝ මතා //
27.

පන්ති සැ සීම සහ ආරම්භය
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කතවන ක ොටස - ෙහම් පාසල් සමාප්ති වතාවත්:
ඡත්ත මානව

ගාථා

i. කයෝ වෙතං පවකරෝ මනුකේසු
ස යමුනී භගවා තකිච්කෛෝ
පාරගකතෝ ලවිරිය සමංගී
තං සුගතං සරණත්ථමුකප්හිමං.
ii. රාග විරාගමකනජමකසො ං
ධම්මමසං තමප්පටිකූලං
මධුරමිමං පගුණං සුවිභත්තං
ධම්මමිමං සරණත්ථමුකප්හිමං.
iii. යත්ථ ෛ දින්න මහප්ඵලමාහු
ෛතුසු සුචීසු පුරිසයකේසු
අට්ඨ ෛ පුේගල ධම්මෙසාකත්
සංඝමිමං සරණත්තමුකප්හිමං.
සාදු! සාදු! සාදු!
- කතරුවන් සරණයි!
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