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മലയാളം | malayalam 

ബുദ്ധപൂജ  The Threefold Puja 

 

സംപൂര്ണജ ജ്ഞാനിയും ും ജാഞാനര്ണഗlദരര്ണശിയും ുാഞാനും  ജരീശിുബുദ്ധഞാന 

ഞങള് ജ ജഅങ്ങയും  ജിായക്കുന്നു 
ഇരുളയല്നിയന്നവ ജയിളയചത്തിലയക്ക്കവ ജിും യക്കുന്ന 

അങ്ങും ുയെ ജഅിുശിഞാനസിങ്ങളഞാനും  ജധര്ണചകതിലും ും 
ഞങ്ങള് ജ ജിായക്കുന്നു 
എന്നും ജരീപക ഞാനദരിിും ജിഴയകഞാനട്ടയും ുാഞാനകുന്ന 

അങ്ങും ുയെ ജശിയഷ്യഗlജങ്ങളുയെ ജകൂട്ടഞാനയ്ാും ഞാനും  

സംഘകതിലും ും ജഞങ്ങള് ജ ജിായക്കുന്നു 
 

 

ത്രിരത്ന വന്ദനം  

(Reverence to the Three Jewels) 

 

രീശിുബുദ്ധഞാന ജഞങ്ങള് ജ ജഅങ്ങയും  ജിായക്കുന്നു 
അങ്ങും ുയെ ജപഞാനതപയന്തതുെരുിഞാന് ജ ജരീപക ഞാനദരയതരഞാനിുന്നു 
അങ്ങവ ജജന്താംയകഞാനടതുതുകപഞാനയ്തയന്ന ജഞങ്ങളും, 
അങ്ങവ ജതരജംയ യ്തയത്്ഞാനം 
ഞങ്ങള്ക്കും ജരീപഞാനപയാഞാനകകജകാ 

 

ഞങ്ങള് ജ ജധര്ണചാഞാനര്ണഗlയതില ജിായക്കുന്നു 
ആ ജപഞാനതപയന്തതുെരുിഞാന് ജ ജരീപക ഞാനദരയതരഞാനിുന്നു 
കാിയും ഞാന്ും,യാഞാനഴയും ഞാന്ും,ാിസ്സഞാന്ും 
ഞങ്ങളുയെ ജഅിസഞാനിായെയപ്പുകള് ജ ജിയര 

 

സതയതിലയയൊ ജഎ്്ഞാനിശിങയളക്കുറയചത്ും 
ധര്ണചാഞാനര്ണഗlതിലയയൊ ജഎ്്ഞാനഘട്ടങ്ങയളക്കുറയചത്ും 
പഠയക്കുിഞാനിും,പരയശിു്യക്കുിഞാനിും,ാിസ്സയ്ഞാനക്കുിഞാനിും 
ഞങ്ങള് ജ ജതുരീിാഞാനും യ ജഅഭയ്ഷ്യക്കുന്നു 
 

ഞങ്ങള് ജ ജസംഘയതില ജിായക്കുന്നു 
ിന്താും ുയെിഴയയതളയചത് ജആ ജ
ആത്മുും സൗഹൃദരയതില 

പയന്തതുെരുിഞാന് ജ ജഅഭയ്ഷ്യക്കുന്നു 
ഒരുാകും ഞാനയെഞങ്ങള് ജ ജ
ആത്മഞാനര്ണപ്പജം ജയ വയി 

ആരയസംഘം ജ
ിളര്ണന്നുയകഞാനകടതുും യരയക്കുന്നു.
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ബുദ്ധാപഹാരം  

(Offerings to the Buddha) 

 

രീശിുബുദ്ധഞാന ജപൂിുകളര്ണപ്പയചത്വഞങ്ങള് ജ ജഅങ്ങയും  ജിായക്കുന്നു 
ഇന്നയതില ജപൂിുകള് ജ ജശിുരീഭിും ജക കതഞാനഹരിുാഞാനണ് 

ിഞാനയള ജഅിയും ്്ഞാനം ജിഞാനെയയക്കഞാനഴയഞ്ഞുകപഞാനകും 
ഞങ്ങളുയെ ജകദരഹയും ും ജപൂക്കയളകപ്പഞാനയ്തയന്ന ജനിാഷ്യകാഞാനണ് 

 

രീശിുബുദ്ധഞാന ജയാഴുകുതയരയകള് ജ ജഅര്ണപ്പയചത്വ ജഞങ്ങള് ജ ജഅങ്ങയും  ജിായക്കുന്നു 
ക കതഞാനാും ിഞാനും  ജഅകങ്ങക്കവ 
ഞങ്ങള് ജ ജയിളയചത്തിലയയൊ ജഹപഹഞാനരങ്ങള് ജ ജസാര്ണപ്പയക്കുന്നു 
ആ ജാഹതിലഞാനും  ജിയളക്കയല്നിയന്നവ ജയിളയചത്ം ജപകരയി 

കബഞാനധതിലയയൊ ജരീപകഞാനശിം ജഞങ്ങളുയെ ജഹൃദരും ങ്ങയള 

രീപഭഞാനപൂര്ണണാഞാനക്കുന്നു 
 

 ന്ദിതിലയരയകളര്ണപ്പയചത്വ ജഞങ്ങള് ജ ജഅങ്ങയും  ജിായക്കുന്നു 
അി ജഎ്ഞ്ാനും യെിും ജസുഗlന്ധംപരതിലുന്നു 
സമ്പൂര്ണണ ജജുിയതതിലയയൊ ജസൗരഭയം 
 ന്ദിതിലയരയകകളക്കഞാനള് ജ ജസൗരഭയാഞാനര്ണന്നതഞാനണ് 

അി ജഈ ജരീപപഞ്ചതിലയയൊ ജഎ്്ഞാനദരയക്കുകളും 
 ജസൗഗlന്ധപൂര്ണണാഞാനക്കുന്നു 
 

Translation by Sudhi Pooniyil 
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സാര്ണപ്പജപൂജ    The Dedication Ceremony 

 

ഈ ജസ്ഥ്ം ജഞങ്ങള് ജ ജരീതയരത്ിങ്ങള്ക്കു ജസാര്ണപ്പയക്കുന്നു 

ഞങ്ങള് ജ ജഅഭയ്ഷ്യക്കുന്ന ജ്ഞാനകിഞാനദരും തിലയയൊ ജാഞാനതൃകും ഞാനും  

രീശിുബുദ്ധിുസാര്ണപ്പയക്കുന്നു 
ഞങ്ങള് ജ ജപയന്തതുെരുന്ന ജഅിുശിഞാനസിങ്ങളുയെപഞാനതും ഞാനും  

ധര്ണചതിലയ് ജസാര്ണപ്പയക്കുന്നു 
എന്നും ജരീപക ഞാനദരിാഞാനകുന്ന ജആത്മുും സൗഹൃദരതിലയയൊ ജകൂട്ടഞാനയ്ാും ഞാനും  

സംഘതിലയ് ജഞങ്ങള് ജ ജഈ ജസ്ഥ്ം ജസാര്ണപ്പയക്കുന്നു 
 

ഇിയയെിയന്നവ ജിയര്ണഥാഞാനും  ജഭഞാനഷ്ജങള് ജ ജഒഴയിഞാനകക്കജകാ 

ാിസ്സയയി ജഅശിഞാനന്താഞാനും  ജ യന്തകള് ജ ജഅസവസ്ഥാഞാനക്കഞാനതയരയകക്കജകാ 

 

പഞ്ചശിു്ങ്ങളുയെ ജഅിുഷ്ഠഞാനിങ്ങള്ക്കഞാനും യ 
ഞങ്ങള് ജ ജഈ ജസ്ഥ്ം ജസാര് ജപ്പയക്കുന്നു 
ധയഞാനിതിലയയൊ ജപരയശിു്ിങ്ങള്ക്കഞാനും യ 
ഞങ്ങള് ജ ജഈ ജസ്ഥ്ം ജസാര്ണപ്പയക്കുന്നു 
അറയിയയൊ ജപരയജഞാനാതിലയിഞാനയ് 

ഞങ്ങള് ജ ജഈ ജസ്ഥ്ം ജസാര്ണപ്പയക്കുന്നു 
്ഞാനകിഞാനദരും തിലയയൊ ജപരയപൂര്ണതിലയക്കഞാനയ് 

ഞങ്ങള് ജ ജഈ ജസ്ഥ്ം ജസാര്ണപ്പയക്കുന്നു 
 

ഐഹയകാഞാനും  ജക്ഞാനകതിലവ ജസ്പര്ണദ്ധും ുയടതുിയ്ും 
ഇിയയെ ജശിഞാനന്തയും ുടതുഞാനകകജകാ 

ഐഹയകാഞാനും  ജക്ഞാനകതിലവ ജയിറുപ്പും ജിയകദരവഷ്ിുാുയടതുിയ്ും ജ ജ 

ഇിയയെ ജസ്കിഹാുടതുഞാനകകജകാ 

ഐഹയകാഞാനും  ജക്ഞാനകതിലവ ജിയഞാനകു്തകളുയടതുിയ്ും 
ഇിയെം ജആിന്ദപൂര്ണണാഞാനകകജകാ 

 

ിയശിുദ്ധരീഗlന്ഥങ്ങളുയെ ജാരീന്ദജങ്ങളയ്ഞ്ാനയത 

ിയശിുദ്ധജ്തിലയയൊ ജതര്ണപ്പജങ്ങളയ്്ഞാനയത 

സവും ംരീപും ത്ിതിലയ്ൂയെ ജ്ഞാനകിഞാനദരും തിലയിഞാനയ് 

ഞങ്ങള് ജ ജഈ ജസ്ഥ്ം ജസാര്ണപ്പയക്കുന്നു 
 

ഈ ജിയശിുദ്ധാഞാനും  ജാണ്ഢ്തിലയല്ന ജ 
നിര്ണാ്്തതും ുയെ ജതഞാനാരും യതളുകള് ജ ജിയെകരജകാ 

ഈ ജിയശിുദ്ധാഞാനും  ജാണ്ഢ്തിലയല്ന ജ 
ിയശ്ചും ദരഞാനര്ണഢയതിലയയൊ ജിറമറാതയ് ജ ജ
ഹും കരജകാ 

ഈ ജിയശിുദ്ധാഞാനും  ജാണ്ഢ്തിലയല്ന ജ 
്ൗകയകജുിയതഞാനസക്തയകളുയെ ജ
ജവഞാന്കള് ജ 
ിയര്ണവഞാനജതിലയക്ക്കവ ജ
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പരയജായകക്കജകാ 

 

ഈ ജഇരയപ്പയെതിലയല്ന ജ ജഏകഞാനരീഗlാഞാനും യ ജപരയശിു്യക്കകി 

ഞങ്ങളുയെ ജാിസ്സുകള് ജ ജബൗദ്ധയകാഞാനകകജകാ 

ഞങ്ങളുയെ ജ യന്തകള് ജ ജധഞാനര്ണചയകാഞാനകകജകാ 

ഞങ്ങളുയെ ജപരസ്പരഞാനശിും ിയിയാും ങ്ങള് ജ 
ആരയസംഘതിലയക്ക്കവ ജിും യകക്കജകാ 

 

സര്ണവ രഞാന രങ്ങളുകെും ും ജപരാഞാനിന്ദതിലയിഞാനയ് 

സര്ണവ രഞാന രങ്ങളുകെും ും ജിക്കക്കഞാനയ് 

കാിയും ഞാന്ും,യാഴയും ഞാന്ും,ാിസ്സഞാന്ും 
ഈ ജസ്ഥ്ം ജഞങ്ങള് ജ ജസാര്ണപ്പയക്കുന്നു 
 

Translation by Sudhi Pooniyil 
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ശിരജാഞാനര്ണഗ്ഗങ്ങളുംധര്ണചഞാനിുശിഞാനസിങ്ങളും 
The Refuges and Precepts 

 

 

ികാഞാന ജതസഞാന ജഭഗlികതഞാന ജഅരഹകതഞാന ജസാഞാനസ൦ ജബുദ്ധസ 

ികാഞാന ജതസഞാന ജഭഗlികതഞാന ജഅരഹകതഞാന ജസാഞാനസ൦ ജബുദ്ധസ 

ികാഞാന ജതസഞാന ജഭഗlികതഞാന ജഅരഹകതഞാന ജസാഞാനസ൦ ജബുദ്ധസ 

 

ബുദ്ധ൦ ജശിരജ൦ ജഗlചത്ഞാനായ 
ധ൪ച൦ ജശിരജ൦ ജഗlചത്ഞാനായ 
സ൦ഘ൦ ജശിരജ൦ ജഗlചത്ഞാനായ 
 

ദരുതയും ംപയ ജബുദ്ധ൦ ജശിരജ൦ ജഗlചത്ഞാനായ 
ദരുതയും ംപയ ജധ൪ച൦ ജശിരജ൦ ജഗlചത്ഞാനായ 
ദരുതയും ംപയ ജസ൦ഘ൦ ജശിരജ൦ ജഗlചത്ഞാനായ 
 

തതയും ംപയ ജബുദ്ധ൦ ജശിരജ൦ ജഗlചത്ഞാനായ 
തതയും ംപയ ജധ൪ച൦ ജശിരജ൦ ജഗlചത്ഞാനായ 
തതയും ംപയ ജസ൦ഘ൦ ജശിരജ൦ ജഗlചത്ഞാനായ 
 

 

പരിഭാഷ  
(Translation) 

അിുരീഗlഹുതിും,കരീശിഷ്ടിും,സമ്പൂര്ണണ്ഞാനിയും ുാഞാനും  ജബുദ്ധഞാന 

ഞങ്ങള് ജ ജഅങ്ങയും  ജരീപജായക്കുന്നു 
 

ഞങ്ങള് ജ ജബുദ്ധിയ് ജ ജശിരജം ജരീപഞാനപയക്കുന്നു 
ഞങ്ങള് ജ ജധര്ണചതിലയ് ജ ജശിരജം ജരീപഞാനപയക്കുന്നു 
ഞങ്ങള് ജ ജസംഘതിലയ് ജ ജശിരജം ജരീപഞാനപയക്കുന്നു 
 

ദരുതയും ംപയ (Second time) 

തതയും ംപയ (Third time) 
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പഞ്ചശീലങ്ങള്   
(The Five Precepts) 

 

പഞാനജഞാനതയപഞാനതഞാന ജകിരാജയ 
സയഖഞാനപതംഗ് ജസാഞാനധയും ഞാനായ 
ആധയന്നദരഞാനി ജകിരാജയ 
സയഖഞാനപതംഗ് ജസാഞാനധയും ഞാനായ 
കഞാനകാശിുായഛഞാന ഞാനരഞാന ജകിരാജയ 
സയഖഞാനപതംഗ് ജസാഞാനധയും ഞാനായ 
ാൂസഞാനിഞാനദരഞാന ജകിരാജയ 
സയഖഞാനപതംഗ് ജസാഞാനധയും ഞാനായ 
സൂരഞാന ജകാരും  ജാജ്ജഞാന ജപാഞാനദരഢഞാനി ജകിരാജയ 
സയഖഞാനപതംഗ് ജസാഞാനധയും ഞാനായ 
 

സഞാനധു....സഞാനധു.....സഞാനധു 
 

 

പരിഭാഷ  
(Translation) 
 

ഞഞാനന്ത ജ ജഅഹയംസഞാനാഞാനര്ണഗ്ഗം ജപരയശിു്യക്കുന്നു 
അര്ണഹാ്ഞ്ാനതിലത് ജഅിയഞാനും ാഞാനും യ ജസവഞാനും തിലവാഞാനക്കഞാനതയരയക്കുിഞാന് ജ 
ഞഞാനന്ത ജ ജപരയശിു്യക്കുന്നു 
യതറ്റഞാനും  ജന്ംഗlയകഞാനസക്തയകളയല്നിയന്നവ 
ാുക്താഞാനക്കുിഞാനന്ത ജ ജഞഞാന് ജ ജഞഞാന് ജ ജപരയശിു്യക്കുന്നു 
അസതയി ിങ്ങള് ജ ജപരയതയജയക്കുിഞാന് ജ 
ഞഞാനന്ത ജ ജപരയശിു്യക്കുന്നു 
്ഹരയകളയല്നിയന്നവ ജാുക്താഞാനക്കുിഞാന് ജ 
ഞഞാനന്ത ജ ജപരയശിു്യക്കുന്നു 
 

 

പരമമായ ധര്മ്മാാനുശാങനങ്ങ    
(The Five Positive Precepts) 

 

സ്കിഹപൂര്ണണിും ജദരും ഞാനപരിുാഞാനും  ജകര്ണചംയ യ്ത് 

ഞഞാനന്ത ജ ജഎയൊശിരുരയതില ജശിുദ്ധാഞാനക്കുന്നു 
ഹദരഞാനരാഞാനും  ജാഹഞാനാിസ്കതും ഞാനല്ന ജ 
ഞഞാനന്ത ജ ജഎയൊശിരുരയതില ജശിുദ്ധാഞാനക്കുന്നു 
ശിഞാനന്തിിും,്ളയതിുാഞാനും  ജസംതൃപ്തയകളഞാനല്ന ജ 
ഞഞാനന്ത ജ ജഎയൊശിരുരയതില ജശിുദ്ധാഞാനക്കുന്നു 
സതയസന്ധാഞാനും  ജഭഞാനഷ്ജങ്ങളഞാനല്ന ജ 
ഞഞാനന്ത ജ ജഎയൊിഞാനക്കുകയള ജശിുദ്ധാഞാനക്കുന്നു 
യതളയാും ും,ദരുപ്തിുാഞാനും  ജരീശിദ്ധും ഞാനല്ന ജ 
ഞഞാനന്ത ജ ജഎയൊാിസ്സയയി ജശിുദ്ധാഞാനക്കുന്നു 
 

Translation by Sudhi Pooniyil 
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