
මංගල සූත්රය 
මමමලොව පරමලොව සුබ මසත් සත්ටු සැනසුම මගන මෙන මංගල කරැණු 

  

භොගයවත්් බුදුරජොණන් වහන්මස් වසර 45ක බුේධ ජීවිත්ය ත්ුළ මේශනො කළ සියලු අනුශොසනො 
සත්්වයන්මග් සත්ුට සැනසමු ඉලක්ක මකොට පවත්ී. බුදුරජොණන් වහන්මස්මග් අනුශොසනො හුමෙක් පරමලොව 
සුගත්ිය මහෝ විමුක්ත්ිය මහෝ සඳහො පමණක් ඉලක්ක මකොට ගත්්ත්ක් මනොව වර්ත්මොන ජීවිත්ය ත්ුළ දී ම පරත්ඵිල 
අේැකයි හැකි ෙහමක.ි එම ධර්මය මනො අවධොනමයන් හො ශරේධොමවන් ශරවණට මකොට සිත්්හි ෙරො මගන ත්ම 
ජීවිත්ය ත්ුළින් කරියොත්්මක කළ පමණට මේ ජීවිත්ය ත්ුළ දී ම එහි ආනිසංස ැක ගත් හැකි මේ. සොංෙෘෂ්්ික හො 
අකොලික වූ ෙහමක ස්වභොවය එයයි. මොනසික දුක් පීඩොවලින් නිෙහස් මවමින් වඩ වඩොත්් සත්ුට සැනසමු දියණුු 
කර ගැනීමට එමගින් හැකයිොව ලැමේ.  

සැපත්ට කැමැත්ි බව හො දුකට අකැමැත්ි බව මලොව මවමසන මිනිස් මනොමිනිස් සියලු සත්්වයන්මග් 
ඒකොයන පැත්ුමයි (සේමේ සත්්ත්ො සුඛකොමො දුක්ඛපික්කූලො). එමස් වුව ෙ සැප අමප්ක්ෂ්ොමවන් සත්ව්යන් සිදු 
කරන මබොමහෝ ෙෑ සත්ුට අහිමිවීමට ම මබොමහෝ විට මහ්ත්ු වන අයුරැ ැක ගත් හැකි ය. නැත්මහොත්් එහි 
ආස්වොෙය - සත්ුට අල්ප වන අත්ර එයින් ජනිත් වන ආදීනව මබොමහෝ ය. මමබඳු ත්ත්්ත්්වයක් මත් කරමමයන් 
වියපත්් මවත් ්ම මලොව මබොමහෝ මෙනොමග් සත්ුට කරමමයන ්අඩුවන අත්ර අවසොනමයහි අත්ෘප්ත්ිකර මලස 
ජීවිත්මයන් සමුගන්නො අයරුැ පැහැදිලි කරැණක.ි එම නිසො සැබෑ මලස අප ජීවිත් ත්ුළ සත්ුට වර්ධනය කර 
ගත් හැක්මක් මකමස් ෙ යන්න  බුදුෙහමමහි මබොමහෝ ත්ැන්හි විස්ත්ර කර ත්ිමබන ුෙක්නට ලැමේ. එම මේශනො 
අත්ර ඛුේෙකපොඨමයහි (හො සුත්්ත්නිපොත්මයහි) ඇත්ුළත්් මංගල සූත්රමයහි ඇත්ුළත්් කරැණු මබමහවින් වැෙගත්් 
මේ. එහි සඳහන් කරැණු හැකිත්ොක් ත්ම ජීවිත්ය ත්ුළ වර්ධනය කර ගත්් පමණට මමමලොව දී ම ත්ම සත්ටු 
උපරිම මලස වර්ධනය කර ගැනමීට හැකිමේ. එමගින් ත්මොටත්් අන් අයටත්් මමමලොවටත්් පරමලොවටත්් 
සැලමසන යහපත් අපමණ ය.   

මබොමහෝ මෙනො නව වසරක ්එළඹුණ විට උපන ්දිනයක ්පැමිණි විට මමන් ම සෑම උෙෑසනක ම ත්මොට 
මුණගැමසන අන් අයට මසත්් පැත්ීම බහුලව සිදු මකමරන චොරිත්රයකි. මමත්් සිත්ින් අන් අයට මසත්් පත්ො 
ආශීර්වොෙ කිරීම මමමගින් අමප්ක්ෂ්ො මකමර්. මබොමහෝ විට මමය වචනයට පමණක් සීමො වී ත්ිමේ. එය සැබෑ 
ආශීර්වොෙයක් - සුභ පැත්ීමක් බවට පරිවර්ත්නය කර ගැනීමට මහ්ත්ුවන මංගල සතූ්රමය් සඳහන් කරැණු දෙනික 
ව අප ජීවිත්ය ත්ුළින් ම කරියොත්්මක කළමහොත්් මමම ආශීර්වොෙය සැබෑ ම ආශීර්වොෙයක් බවට පත්් මේ. උෙෑසන 
අවදි ව ූ මමොමහොමත්් පටන් රොත්රී නින්ෙට යන මමොමහොත් ෙක්වො ම එම කරැණු උපරිම මලස යමමකටු 
අනුගමනය කළ හැකි වුවමහොත්් එමගින් මලොව උත්ේු ආශීර්වොෙය ලබො ගැනීමට මමන් ම උපරිම මොනසික 
සුවය සොක්ෂ්ොත්් කර ගැනමීට ෙ එය මහ්ත්ු මේ. එපමණක් මනොව ැනට ත්මන් අවමංගලය කරැණු වශමයන් 
සිත්ො සිින මරණය ආදිය මංගල කරැණු බවට පරිවර්ත්නය කර ගැනමීට ෙ එමගින් හැකියොව ලැමේ. 

වමරක බුදුරජොණන් වහන්මස් සැවැත්් නුවර මෙේරේ මවමහමරහි වැඩ මවමසන සමයක එක්ත්රො 
මෙවිමයක් රොත්රිමයහි සියලු මෙේරේ මවමහර සයි ආමලෝකමයන් බබුලුවමින ්බුදුරදුන් මවත් පැමිණ වැඳ එකත්් 
පමසක හිඳ ගත්්මත්් ය. ඉනප්සු එම මෙවියො බදුුරදුන්ට ගොථොවකින් මමමලස පරකොශ කමළ් ය.   

 

❖ ‘බහූ ද ේවා මනුසේසා ච මංගලානි අචිනේතයුං, ආකඞිඛමානා දසාත්ථානං බරෑහි මංගලමුතේතමං.’ 

යහපත් - අභිවෘේිය කැමැත්ි මබොමහෝ මෙේමිනිස්සු මංගල කොරණො මමොනවොැයි සිත්ූහ. එබැවින් යහපත් 
සලසොලන උත්ුේ මංගල කරැණු මේශනො කළ මැනැවි.    

මමම මෙවියොමග් ආරොධනය වූමය් මෙේමිනිසුන්ට යහපත් සලසොලන මංගල කරැණු මමොනවොැයි 
මේශනො කරන මලසය.ි එම මෙවියො සියලු මෙේමිනිසුන් මවනුමවන ්මමම පරශන්ය විමසො සිිමය් ය. මමහි දී 
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භොගයවත්ුන් වහන්මස ්ඉමහත්් කරැණොමවන් මෙේමිනිසුන්මග් මමමලොව පරමලොව යහපත් උදාකරලන උත්ුේ 
මංගල කරැණු අනුපිළිමවළනි් මේශනො කළහ. 

මමහිදී සේමුත්ි සත්යය ත්ුළ වැෙගත්් කරැණු මමන් ම ඍජුව ම පරමොර්ථ සත්යය ඔස්මස් නිවන සඳහො 
මහ්ත්ුවන කරැණු ෙ විස්ත්ර කර ත්ිමේ. සේමුත්ි සත්යය ත්ුළ වැෙගත්් කරැණු වුව ෙ පරමොර්ථ සත්යය මවත් 
පිවිසමීට ඒවො විවිධොකොරමයන් උපකොරවත්් වනු ැක ගත් හැකි ය.  

 

සේමුත්ි සත්යය ත්ුළ වැෙගත්් කරැණු 
 

❖ ‘අදසේවනා ච බාලානං පණ්ේිතානං ච දසේවනා, පූජා ච පූජනීයානං ඒතං මංගල මුතේතමං.’ 
 

1. බාලයනේ ඇසුරු දනාකිරීම (අදසේවනා ච බාලානං) 

මංගල කරැණු මේශනො කරිීම ආරේභ කරමින් පළම ුු කරැණ ුමලස බුදුරජොණන් වහන්මස ්මමහි දී 
ඉදිරිපත්් කරන්මන ්ත්ම මමමලොව පරමලොව අභිවෘේි ය නසොලන පොප මිත්ුරන්මග් ඇසරුින ්ඉවත්් විය යුත්ු 
බවයි. අසත්්ප ුුරැෂ් ආශරමයන් ත්ම ජීවිත්ය අසොර්ථක කර ගත් මහොත්් ඉන් සිදුවන අනර්ථය විශොල ය. හුමෙක් 
මමමලොව ජීවිත්මය් අසොර්ථකත්්වයට පමණක ්මනොව පරමලොව දුගත්ිගොමී වීමටත්් නිවනින් බැහැර වීමටත්් 
මහ්ත්ුවන පරධොන සොධකය පොප මිත්ර ආශරයයි. එබැවින් ත්මො පොපයට මහළන බොලයන් ඇසුරැ මනොකිරීමට 
බුදුෙහමින් අනුශොසනො මකමර්. 

 

2. නුවණ්ුතේතනේ (පණ්ේිතයනේ) ඇසුරු කිරීම (පණ්ේිතානං ච දසේවනා) 

මෙවන මංගල කරැණු මලස බුදුරජොණන් වහන්මස් මපන්වො මෙන්මන් සත්්පුරැෂ් ආශරමය් අවශයත්ොවයි. 
එනේ ත්මොමග් මමමලොව පරමලොව අභිවෘේිය මපනව්ො මෙන යහපත්් මිත්ුරන්මග ්ඇසුරයි. නිර්වොණොවමබෝධය 
ෙක්වො සියලු යහපත්් ෙෑ සඳහො කලණ මිත්ුරන්මග් ඇසුරින් ලැමබන උපකොර අනල්ප ය. එබැවින් සමස්ත් 
සේබුදු සසුමනහි ම සොර්ථකත්්වය රඳා පවත්්මන් කලයොණ මිත්ර ආශරය මත් බව බුදුරදුන් අවධොරණය මකොට 
ත්ිමේ. 

 

3. පිදිය යුතේතනේ පිදීම (පජූා ච පූජනීයානං) 

ත්මොට වඩො සීලමයන්, ත්පසින්, වයසනි්, ගුණමයන් වැඩි උත්ුමන්ට ගරැ සැලකිලි ැක්වීම උත්ුේ මංගල 
කරැණක් වශමයන් බුදුෙහමින් අවධොරණය මකමර්. ඔවනු්ට ගරැ කිරීමමන් ත්මොට පිනක් ආශීර්වොෙයක් සිදුවනවො 
පමණක ්මනොව ත්ම නීමරෝගීබව, චිරජීවනය මමන් ම සත්ුට සඳහො ෙ එය මහ්ත්ු මේ. එපමණක් මනොව ඔවනු් 
මවත්ින් යහපත්් අනුශොසනො ලබො ගැනමීට ෙ මමය ඉවහල් මේ. 

 

❖ ‘පතිරෑපද ේස වාදසෝ ච පුබ්දබ් ච කතපුඤේඤතා, අතේතසම්මාපණිධි ච ඒතං මංගලමුතේතමං.’ 
 

4. සුදුසු දපද සක වාසය කිරීම (පතිරෑපද ේස වාදසෝ ච) 

ත්මොමග් දෙනික කටයුත් ු පහසුමවන් සදිු කර ගැනමීට මමන් ම විමශ්ෂ්මයන ්සේධර්මය ශරවණය 
මකොට එය පිළිපැදීමට හැකියොව ඇත්ි සොමකොමී බොධක රහිත් පරිසරයක වොසය කිරීමට ලැබීම ෙ මංගල 
කරැණකි. 
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5. දපර පිනේ කළ බව (පූර්වකෘත පුණ්ය මහිමය) (පුබ්දබ් ච කතපුඤේඤතා) 

සුගත්ි භවයක අඟපසඟ මනොව පිහිටො උපත්ක් ලබො ත්ිබීම ෙ මංගල කරැණකි. ත්ම ජීවිත්මය් 
ආධයොත්්මික ගුණ ෙහේ සේපූර්ණ කර ගැනීමේ දී මහ්ත්ුවන පරධොන සොධකයක්  නේ මපර පින ්ඇත්ි බවයි. 
අපට අෙ මමමලස සේධර්මය ශරවණය කරිීමට අවස්ථොව ලැබී ඇත්්මත්් මපර පිමනහි ආනිසංස වශමයන.ි 

 

6. තම සිත මනාව පිහිටුවා ගුනීම (අතේතසම්මාපණිධි ච) 

ත්මොමග් ජීවිත්මය් සත්ුට ත්ීරණය මකමරන පරධොන සොධයක් වන්මන් ත්ම සිත් පරිිසිදුව ත්බො ගැනීමයි. 
එබැවින් බොහිර ෙෑ හො පුෙග්ලයන් පිළිබඳව අප අවධොනය මයොමු කරනවොට වඩො වැඩිමයන් ත්මොමග් සිත් පිළිබඳ 
මනො සිහිමයන් හො නුවණින් කරියො කරිීම ත්ම සත්ුට සැනසුම උදාකර ගැනමීට මහ්ත්ුවන මංගල කරැණක් 
වශමයන් ෙක්වො ත්ිමේ. 

 

❖ ‘බාහුසච්චඤේච සිපේපඤේච විනදයෝ ච සුසිකේිදතෝ, සුභාසිතා ච යා වාචා ඒතං මංගලමුතේතමං.’ 
 

7. දබාදහෝ ශාසේතර උගතේ බව (බාහුසච්චඤේච) 

මමමලොව ජීවිත්මය් සොර්ථකත්්වය සඳහො මලෝකය පළිිබඳවත්් ඒ ඒ භොෂ්ො හො විෂ්ය ධොරො පිළිබඳවත්් 
ැනුවත්් බව ලැබීම ෙ ත්ම යහපත් සඳහො අත්යවශය සොධකයකි. මමය හුමෙක් ත්මොමග් වෘත්්ත්ීය නිපුණත්ව්ය 
සඳහො පමණක් මනොව මලෝකය හො පුේගලයන් ගැන අවමබෝධය ලැබීමටත්් අන් අයට උපකොරවත්්වීමටත්් 
පරමයෝජනවත්් වන බැවින් මංගල කරැණක් වශමයන් ෙක්වො ත්ිබීම මබමහවින් වැෙගත්් මේ. 

 

8. දබාදහෝ ශිලේප උගතේබව (සිපේපඤේච) 

ත්ම සිරැර මමමහයවො කිසියේ ශිල්පයක් පුහුණු වී සටිීම ෙ ත්ම ජීවිත්ය සඵල කර ගැනීමටත්් එමගනි් 
මමමලොව පරමලොව යහපත් සඳහො කටයුත්ු සේපොෙය කර ගැනමීටත්් ඉවහල් මේ. මමහි දී සමොජයට යහපත් 
උදා කළ හැකි ශිල්ප පුහුණු වීම වඩොත්් වැෙගත්් මේ. මමමලස ශිල්ප ශොස්ත්රයන්හි පරවීණත්්වය ලබො සිටීම ත්ම 
මපෞරැෂ්ය දියුණු කර ගැනීමට මමන් ම අභිමොනවත්් මලස සමොජමයහි ජීවත්් වීමට හො මනො ආර්ික 
ස්ථොවරත්්වයක් පවත්්වො ගැනීමට ෙ මහ්ත්ු මේ. 

 

9. මුනුවිනේ හිකේමුණ්ු බව (විනදයෝ ච සුසිකේිදතෝ) 

ත්ම සිත්, කය, වචනය යන ත්ිමදාර මමමහයවො කරියො කරිීමේ දී මනො විනයවත් ්බවයකින් කටයුත්ු කිරීම 
මංගල කරැණක් වශමයන ්සඳහන් මේ. එමලස කරියො කිරීම ත්ම මොනසික සත්ුටට මහ්ත්ු වන්නොක් මමන් ම 
අන් අයමග් මගෞරවය විශව්ොසය දිනො ගැනීමට ෙ උපකොරවත්් මේ. එබැවින් ත්ිමදාර සංවරව කල් මගවීම උත්ුේ 
මංගල කරැණකි. 

  

10. සුභාසිත = යහපතේ වචන කතාකිරීම (සුභාසිතා ච යා වාචා) 

මබොරැම, මක්ලම, ඵරැෂ් වචන, හිස්වචන යන මිථයො වොචොමවන් මවන් ව ත්ම භොෂ්ොව ත්මොමග්ත්් අන් 
අයමග්ත්් යහපත් සඳහො භොවිත් කිරීම ෙ මංගල කරැණකි. භොෂ්ොව වූ කලි මිනිස් සමොජමය් අභිවෘේිය සඳහො 
මහ්ත්ුවන පරධොන සොධකයකි. මමමලොව පෙු්ගලයන් අත්ර සේබන්ධත්ො මමන් ම මලෝක ැනේු සේභොරය 
පරපුමරන් පරපුරට දායොෙ වන්මන් භොෂ්ො මොධයමයනි. එබැවින් එය නිවැරදි මමන් ම විශව්සනයී වූවක් වීම 
සමොජ පරගමනයට අත්යවශය කරැණකි. කිසියේ වචනයක් සුභොසිත්යක් වනම්න් එම වචනමයන් ත්මොමග් 
මමමලොව පරමලොව ජීවිත්යට යහපත්් මමන් ම සසර දුකින් නිෙහස්වීමට මහ්ත්ුවන අනුශොසනො එම වචන ත්ුළ 
අන්ත්ර්ගත් වීම ත්ුළනිි. 



UD4 
 

❖ මාතාපිතූඋපට්ඨානං පුතේතදාරසේස සඞිගදහෝ, අනාකුලා ච කම්මනේතා ඒතං මංගලමුතේතමං. 
 

11. මව්පියනේට උපසේථාන කිරීම (මාතාපිතූඋපට්ඨානං) 

ත්මො මමමලොවට බිහිමකොට ත්මොට මේ මලෝකමය් එළයි මපනව්ො මලයින් ෙහඩිමයන් කිමරන ්ෙහමින් 
ැනුමින් ත්මොව මපෝෂ්ණය කළ ත්මොට මුල් ගුරැවරැන් වූ ත්ම මෙමොපියන්ට ශක්ත්ි පමණින් උපරිම මලස 
උපස්ථොන කිරීම උත්ේු මංගල කරැණකි. එමගින් ත්මොට මමමලොවදී ම උසස් ආශීර්වොෙයක් ලැමබන අත්ර ත්මො 
මහලු වූ කල්හි ෙ අන් අයමග් උපස්ථොන ලැබීමට දිට්ඨධේමමේෙනයී වශමයන් මහ්ත්ුවන පිනක් ෙ වනු ඇත්. 
ත්ව ෙ මෙමොපියන්ට උපස්ථොන කිරීම පරමලොව සුගත්ිගොමී වීමට ත්රේ මහ්ත්ුවන උසස් පිනක් වශමයන් ෙ 
සඳහන් මේ. මලොව මවමසන ගුණෙහේ අගයන සියලු සත්්පුරැෂ් උත්ුමමෝ මෙමොපියන්ට උපස්ථොන කිරීම උත්ුේ 
ගුණයක් මලස සලකත්ි. 

 

12.  රුවනේට සංගරහ කිරීම (පුතේතදාරසේස සඞිගදහෝ) 

ත්මොට සිින අඹු (නැත්මහොත්් ස්වොමි පුරැෂ්යන්) ෙරැවන්ට සංගරහ කිරීම ෙ ත්මොමග් සත්ුට සැනසුම 
වර්ධනය වන උත්ුේ මංගල කරැණකි. ගෘහස්ථ සමොජමය් මූලික සමොජ ඒකකය පවුලය.ි එම පවුල සොර්ථක වූ 
පමණට ගම, රට, ජොත්ිය, මලෝකය ෙ සොර්ථකත්්වයට පත්් මේ. එබැවින් පවුල නමැත්ි මූලික සමොජ ඒකකය ත්ුළ 
සොමය, සත්ුට, අධයොපනය ආදිය දියුණු වන්මන් එහ ිසිින මෙමොපියන් හො ෙරැවන් ඔවුමනොවුන්මග ්යුත්කුේ 
මැනැවින් ඉටු කර ගැනීමේ දී ය. එහි ලො ගෘහමූලිකයො වන මව මහෝ පියො නැත්මහොත්් මෙමෙනො ම ත්මොට 
නියමිත් යුත්ුකේ හො වගකේී මැනැවින් හඳුනො මගන කරියො කිරීමමන් පවුල් ජීවිත්ය සොර්ථක වන අත්ර එම 
ආෙර්ශය සමොජමය් අමනක ්ඒකකයන්හි සොර්ථකත්්වයට ෙ ඍජුව ඉවහල් මේ. මීට අදාළ කරැණු සිගොමලෝවොෙ 
සූත්රමයහි වැඩි දුරටත්් ෙකන්ට ලැමේ. 

 

13. නිවුරදි වෘතේතීය කටයුතු (අනාකුලා ච කම්මනේතා) 

ජීවත්්වීම සඳහො සිදු කරන රැකීරක්ෂ්ො, වයොපොර, වෘත්්ත්යී කටයුත්ු ැහැමි ව සදිු කිරීම ෙ මංගල කරැණක.ි 
ජීවත්්වීම අපමග් මූලික අභලිොශය වුව ෙ එය අැහැමි මගින් ඉවත්් ව මගොවිත්ැන, ැහැමි වයොපොර, රොජය මස්වය 
ආදි ැහැමි කරමයකට පවත්ව්ො ගැනමී මමමලොව ජීවිත්මය් සොර්ථකත්්වයට මමන් ම පරමලොව සගුත්ි පරොයන 
වීමට ෙ මහ්ත්ුවන බැවින් මංගල කොරණයක් වශමයන් ෙක්වො ත්ිමේ. 

  

❖ දානං ච ධම්මචරියා ච ඤාතකානඤේච සඞිගදහෝ, අනවජ්ජානි කම්මානි ඒතං මංගලමුතේතමං. 
 

14.  නේදීම (දානං ච) 

ත්මො සත්ු කොලය, ධනය, ශරමය අන් අයමග් යහපත් මවනුමවන් නිර්මලෝභීව හො නිශ්ශරණොධයොශමයන් 
ෙන්දීම ජීවිත්යට ආශීර්වොෙයක් වන මංගල කරැණකි. ෙනද්ීම කවෙත්් මලොව සත්්පුරැෂ් උත්ුමන ්අගය කරන 
මූලික ගුණොංගයකි. ෙන්දීම ත්මොට යහපත්් ඤාත්ිමිත්රොදීනම්ග් ඇසුර ලැබීමටත්් ධර්මය මවත් මයොමු වීමටත්් මහ්ත්ු 
මේ. හුමෙක් ආමිස දානය පමණක් මනොව අභය දානය හො ධර්ම දානය ෙ සේපරූ්ණ කර ගැනීමමන් ත්ම ජීවිත්මය් 
වඩ වඩොත්් සත්ුට සැනසමු උදාකර ගත් හැකි ය. 

 

 

15. ධර්මානුකූල ජීවිතයකේ ගත කිරීම (ධම්මචරියා ච) 

දානොදි ෙස පුණයකරියො සිදු කරමින් ෙස කුසල ෙහේහි මයමෙමින් ැහැමි ජීවිත්යක් ගත් කිරීම ෙ මංගල 
කරැණකි. එමගින් ත්ම කුසලය ශක්ත්ිමත්් වී ජීවිත්යට මහත්් ආශීර්වොෙයක් සැලමස්.  
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16. ඤාතීනේට සංගරහ කිරීම (ඤාතකානඤේච සඞිගදහෝ) 

හුමෙක් ත්ම මේපයින්ට ෙරැවන්ට පමණක් මනොව මසසු ඤාත්ීන්ට ෙ හැකි පමණින් සංගරහ කිරීමමන් 
ඔවුන ්අත්ර සමගිය දියුණ ුකර ගැනමීටත්් ඔවුමනොවුන ්අත්ර මනො සේබනධ්ත්ොවක් පවත්්වො ගැනමීටත්් ඉවහල් 
වන බැවින් ඤාත්ීන්ට සැලකීම මංගල කරැණක් වශමයන් ෙක්වො ත්ිමේ. හුමෙක් ත්ම ඤාත්ීන්ට මභෞත්ික මෙයින් 
උපකොර කරිීම පමණක ්මනොව ඔවුන් සමඟ එකට දානොදි පනි්කේ කිරීමමන් ඔවනු්මග් සිමත්හි පනි - සත්ුට - 
කුසලය දියුණු කරලීමටත්් ඔවුන්මග් පරමලොව ජීවිත්මය් සුගත්ිය ස්ථොවර කරලීමටත්් හැකියොව ලැමේ. මමය 
උත්ුේ මංගල කරැණකි. 

 

17. නිවුරදි කරියා කිරීම (අනවජ්ජානි කම්මානි) 

ජීවත්් වන කොලමයහි ත්ම කොයික වොචසික කරියො නවිැරදිව මනොව පවත්්වො ගනිමින් සිල්සමොෙන් වීම 
ආදි කටයුත්ු සදිුකිරීම ෙ මංගල කරැණකි. සිමත්හි සත්ුට සැනසුම දියුණු වන අයුරින් සීල, භොවනොවනහ්ි 
නියැළීමමන් ත්ම පින කුසලය දියුණු වීමමන් යහපත් වර්ධනය වන බැවින ්එය මංගල කරැණක ්වශමයන් 
ෙක්වො ත්ිමේ. 

 

❖ ආරති විරති පාපා මජ්ජපානා ච සඤේඤදමෝ, අපේපමාද ෝ ච ධම්දම්සු ඒතං මංගලමුතේතමං. 
 

18. පාපයනේදගනේ දුරුවීම (ආරති විරති පාපා) 

පරොණඝොත්ොදි ෙස අකුසලයන්මගන් මවන් මවමින් අකුසලමයන් දුරැව කලග්ත් කරිීම ෙ උත්ුේ මංගල 
කරැණක් වශමයන් ෙක්වො ත්ිමේ. 

 

19. මතේපුනේ පානදයනේ දුරුවීම (මජ්ජපානා ච සඤේඤදමෝ) 

මමමලොව අසොර්ථකත්්වයට මරෝගයන්ට හො අපකරී්ත්ියට පමුණුවන පරමලොවදී දුගත්ගිොමීවීමට මහ්ත්ුවන 
පරමොෙයට හො මෙයට මහ්ත්ුවන මත්්වත්ුරින් දුරැ ව කල්ගත් කිරීම උත්ුේ මංගල කරැණකි.  

  

20 ධර්මදයහි අපරමාදීව දයදීම (අපේපමාද ෝ ච ධම්දම්සු) 

ත්මන් ලෙ වොසනොවන්ත් මිනිස්භවය හො දුර්ලභ බුෙම්ධෝත්්පොෙමයන් පරමයෝජන ගනිමින් ජරොව හො 
මරණයට පත්්වීමට මපර ත්මන් ලෙ මමම විනො මමොමහොත් ගිලිහීමට කලින් පිච්ච සමුප්පොෙය හො ත්රිලක්ෂ්ණ 
පිළිබඳ අවමබෝධමයන් මනොපමොව සීල, සමොි, පඤ්ඤ්ා යන ත්රිවිධ ශික්ෂ්ොවන්හ ිහැසිරීම මංගල කරැණකි. 

 

❖ ගාරදවෝ ච නිවාදතෝ ච සනේතුට්ී ච කතඤේුතා, කාදලේන ධම්මසවණ්ං ඒතං මංගලමුතේතමං. 
 

21. ගරු කළ යුතේතනේට ගරු කිරීම (ගාරදවෝ ච) 

සීලමයන් ගුණමයන් වයසනි් ත්මන්ට වඩො උසස් ගරැකළ යුත්ු අයට නිසි මගෞරවය ැකව්ීම ෙ උතු්ේ 
මංගල කරැණක.ි හුමෙක් සලීමයන් ගුණමයන් ත්පසනි් පමණක් මනොව ඇත්ැේ විට ත්නත්ුමරන් උසස් ආයත්න 
පරධොනනී් රොජය නොයකයනි ්වැන්නවුන්ට නිසි මගෞරවය කරිීම අවශය මේ. එය සමොජ පරගමනයට උපකොරයක් 
වන අත්ර ත්ම අභිවෘේිය සුබමසත් සැලමසන සත්ුටට මහ්ත්ුවන කරැණක් ෙ මේ. 
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22. මානය දුරු කිරීම-අනතිමානීබව (නිවාදතෝ ච) 

ත්මන් ලෙ අධයොපනය, ධනය, කුලවත්් බව, රෑපය, කටහඩ ආදි කරැණු පෙනේ කරමගන අන් අයට 
පහත් මනොමහළො ආඩේබර මනොවී මොනයක ්දුරැමකොට වොසය කරිීම මංගල කරැණකි. මොන්නොිකව වොසය 
ත්ම සිමත්හි සත්ුට අහිමිවීමට කරැණක් වන අත්ර සිත්ට අසහනය දුක එළඹීමට ෙ මහ්ත්ු වන්නකි. එබැවින්   
අනත්ිමොනීව වොසය කිරීම ත්මොට ආශීර්වොෙයකි, මංගලයයකි. 

 

23. ල  ද යිනේ සතුටුවීම (සනේතුට්ී ච) 

ැනට ත්මන් ලබො ඇත්ි ධනය (යථොලොභ), ශක්ත්ිය (යථොසක්ත්ි), අධයොපනය, රෑප සේපත්්ත්ිය, බලය 
(යථොබල) ආදි කරැණු පිළබිඳව සත්ුින් කල් ගත් කිරීම මංගල කරැණක.ි වර්ත්මොනමයහි සත්ුින් කල් ගත් 
කිරීම මමමගින් අවධොරණය මකමර්. 

 

24. කළගුණ් සුලකීම (කතඤේුතා) 

ත්මන්ට උෙේ උපකොර කළ මෙමොප ුියන්, ගුරැවරැන්, ඥාත්ීන් ආදි අයට ත්ම ශක්ත්ි පරමොණමයන් 
කළගුණ සැලකමී සිමත්හි සත්ුට කුසලය දියුණුවීමට මහ්ත්ුවන කරැණක් බැවින ්මංගල කරැණක් මලස ෙකව්ො 
ත්ිමේ. මලොව පවත්්නො සියලු යහපත්් කරියො කළග ු ුණ සැලකීම මත් පෙනේ ව ඇත්ි බව බුදුෙහමේ අනුශොසනයයි 
(මක්වලොමහ්සො භික්ඛමේ සේපුරිසභමූී යදිෙං කත්ඤ්්ුත්ො කත්මේදී). එබැවින් යමමකු යහගුණමයන් දියණුු 
මවත්් ම ඔහු ත්ුළ කෘත්මේදී බව ෙ කරමමයන් වර්ධනය වනු ඇත්. 

 

25. සුදුසු කලේහි ධර්මශරවණ්ය (කාදලේන ධම්මසවණ්ං) 

යමමකුමග ්මොනසික සත්ුට ත්ීරණය මකමරන පරධොන සොධකය නේ චිත්්ත් පොරිශුේිය මහවත්් සිමත්හි 
පිරිසිදු බවයි. එනේ ආධයොත්්මික දියුණවුවය.ි මමම ආධයොත්්මික දියුණු වර්ධනය වීමට ධර්ම ශරවණයට කිරීම 
ඍජු මලස බලපොන කරැණකි. එබැවින් ත්ම ආධයොත්්මික ගමන් මග පැහැදිලි මකමරන ඊට අනුශොසනො 
මකමරන ධර්මය හැකිත්ොක් ශරවණය කළ යුත්ුව ත්මිේ. එමගින් දුකනි් නිෙහස් වන මොවත් අවමබෝධ කර 
ගැනමීටත්් ඒ අනුව කරියො කිරීමටත්් අවස්ථොව සැලමස්.  

  

❖ ඛනේතී ච දසෝවචසේසතා සමණ්ානඤේච  සේසනං, කාදලේන ධම්මසාකච්ඡා එේතං මංගලමුතේතමං. 
 

26. ඉවසීම (ඛනේතී ච) 

ඇස්, කන්, නොසොදි ඉන්රිය ඔස්මස් ත්මන් අකැමැත්ි අරමුණු ත්මන් මවත් පැමිණීමේ දී ඉවසීමමන් කල් 
ගත් කිරීම මංගල කරැණක.ි ඒ අත්ර කුසගින්න, ශීත් - උෂ්්ණොදිය, අන් අයමග් නිනද්ා - අපහොස, මැසි මදුරැ 
උවදුරැ යනොදිය ඉවසමීට පුරැදු වූ පමණට ත්ම සිත්ට සහනය ලැමබන අත්ර ආධයොත්්මික ගමන් මමගහි 
ඉදිරියට යොමට ෙ මමය මබමහවින් උපකොරවත්් මේ. 

 

27. සුවචබව (දසෝවචසේසතා) 

අන් අය යමක් පරකොශ කරිීමේ දී සොවධොනව ඇහුේකන් දීම යහපත්් ගුණොංගයක් මමන් ම මංගල 
කරැණක් ෙ මේ. මමය හුමෙක් කීකරැ බව මනොව මනො නුවණින් යුත්වු අන් කියන ෙෑ ශරවණය කිරීමේ ගුණයයි. 
ත්ම ආධයොත්්මික ජීවිත්යට මග මපන්වන සෙධ්ර්මය ශරවණය කිරීමට අවස්ථොව ලැමබන්මන් මමම සුවචබව 
නමැත්ි ගුණය ඇත්ි විටයි. 
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28. ශරමණ්යනේ වහනේදසේලා දැකීම (සමණ්ානඤේච  සේසනං) 

සිල්ගුණ සපිරි උත්ුමන්මග් ැකීම උත්ුේ මංගල කරැණකි. එමගනි් එක් අත්කින් ත්ම සිමත්හි පරසොෙය 
දියුණු වන අත්ර අමනක් අත්ින් උන්වහන්මස්ලොට පුෙ පූජො පවත්්වො කුසල් සදිු කර ගැනමීටත්් උන්වහන්මසල්ො 
මවත්ින් සේධර්මය ශරවණය කිරීමටත්් අවස්ථොව උදාමේ. 

 

29. සුදුසු කලේහි ධර්මශරවණ්ය (කාදලේන ධම්මසාකච්ඡා) 

ත්ම ජීවිත්යට සත්ුට සැනසමු ඇත්ිකරලීමට මහ්ත්ුවන ැහැමි කථොවන්හි මයදීම මංගල කරැණක.ි එමගනි් 
ත්ම සීල, සමොි සපුරො පරඥාව දියුණු මකොට අවිෙයොව නසො මකමලස් පරහීණ කිරීමට අවස්ථොව උදාමේ. 

 

❖ තදපෝ ච බරහේමචරියඤේච අරියසච්චාන සේසනං, නිබ්බාණ්සච්ිකිරියා ච ඒතං මංගලමුතේතමං. 
 

30. තපස (තදපෝ ච) 

ත්පස මහවත්් සිල්වත් බව මංගල කරැණක.ි කොයික වොචසික සංවරමයන් යුත්ු සලි්වත්් ජීවිත්යක් ගත් 
කිරීම මමමගින් අමප්ක්ෂ්ො මකමර්. ත්ම සිරැර දිරොපත් ්වන ත්ුරැ ම සිල්වත්් ජීවිත්යක් ගත් කිරීම බුදුෙහමින් 
අවධොරණය මකමර්. 

 

31. බරහේමචර්යාව (බරහේමචරියඤේච) 

කොමමභෝගී ජීවිත්මයන් මවන් ව බරහ්මචොරී ජීවිත්යක් ගත් කිරීම මංගල කරැණකි. මමමලස බඹසර 
ජීවිත්යක් ගත් කිරීම මිනිස් සිරැරක් ෙරො බරහ්මයකු මලස වොසය කිරීමක් වශමයන් සඳහන් ව ත්ිමේ. මමය උත්ුේ 
මශර්ෂ්්ඨ ජීවිත්යක් මලස මලොව සත්්පුරැෂ්යන් විසින් අගය කරනු ලැබ ත්ිමේ. 

 

 

පරමොර්ථ සත්යයට අදාළ 
 

32. චතුරාර්ය සතයය දැකීම (අරියසච්චාන සේසනං) 

දුමකහි හටගැනමී හො නිමරෝධය පෙනේ මකොටගත්් දුක්ඛ, සමුෙය, නිමරෝධ, මොර්ග යන චත්ුරොර්ය සත්යය 
පිළිබඳ අවමබෝධය ලැබීම මංගල කරැණකි. මේ සඳහො කලයොණමිත්ර ආශරමයන් පිච්චසමුප්පොෙය පිළිබඳ මනො 
ැනුමක් ලැබීම අවශය මකමර්. 

බුදුෙහමමන් ඉදිරිපත්් මකමරන පරධොන අනුශොසනොව වන්මන් දුකින් නිෙහස්වීමේ මොවත්යි. වමරක 
බුදුරජොණන් වහන්මස් මේශනො කරන්මන් ත්මන් වහන්මස් අත්ීත්මයහිත්් ැනුත්් මේශනො කරන්මන් කරැණු 
මෙකක් පමණක ්බවයි. භොගයවත්ුන් වහන්මස්මග් මබොමහෝ මේශනොවල මීට අදාළ කරැණ ුඇත්ුළත්්ව ත්ිමේ. 
යමමකු සැබෑ ධර්ම කිකයකු වීමට නේ දුකත්් එයින් නෙිහස්වීමේ මොවත්ත්් මේශනො කළ යුත්ුව ත්මිේ.  
බුදුරජොණන් වහන්මස් ඒ ඒ අවස්ථොනුකූලව ශරොවකයනම්ග් බුේිමය් පමණට චත්ුරොර්ය සත්යය විවිධොකොරමයන් 
මේශනො කර ත්ිමබනු ෙකන්ට ලැමේ. ඇත්ැේ ත්ැමනක චත්ුරොර්ය සත්යය අත්ුරින් එක් සත්යයක ්ෙ ත්වත් ්ත්ැමනක 
මෙකක් ෙ ත්වත්් විමටක හත්ර ම ෙ වශමයන් ඉදිරිපත්් කර ත්ිමේ. මකමස් වුව ෙ එක සත්යයක් මැනැවින් 
මත්්රැේ ගැනීම අමනක් සත්ය මත්්රැේ ගැනීමට උපකොරවත්් මේ.  
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චත්ුරොර්ය සත්යය නේ :- 

1. දුක්ඛ ආර්ය සත්යය (දුක) 
2. දුක්ඛ සමෙුය ආර්ය සත්යය (දුකට මහ්ත්ුව - ත්ෘෂ්්ණොව) 
3. දුක්ඛ නිමරෝධ ආර්ය සත්යය (දුක නිරැෙධ් කිරීම - නිවන) 
4. දුක්ඛ නිමරෝධගොමිනී පිපදා ආර්ය සත්යය (දුක නිරැේධ කරන මොවත් - අරි අටඟි මග)   

දුක යනු ඉපදීම (ජොත්ිපි දුකඛ්ො), මහලුවීම (ජරොපි දුක්ඛො), මලඩවීම (වයොිපි දුක්මඛෝ), මරණය (මරණේපි 
දුක්ඛං), අපරියයන් හො එකව්ීම (අප්පිමයහි සේපමයෝමගෝ දුක්මඛෝ), පරියයන්මගන් මවන්වීම (පිමය්හි විප්පමයෝමගෝ 
දුක්මඛෝ), කැමැත්ි මෙය මනොලැබීම (යේපිච්ඡං න ලභත්ි ත්ේපි දුක්ඛං) ආදියයි. මමම දුක මලොව සොමොනය 
ත්ැනැත්්ත්කුට වුව ෙ පරත්යක්ෂ් කළ හැකක්කි. සදිුහත්් මබෝසත්ොණන් වහන්මස් ගිහිමගය නිකම්ීමට කලනි ්ම 
මමය අවමබෝධ මකොට ත්ිබුණි. මලොව මබොමහෝ කලක් දානොදි පොරමිත්ො සපුරො පහළ වන සේමො සේබුදු උත්ුමකු 
මේශනො කරන දුක්ඛ ආර්ය සත්යය ඊට වඩො ගැඹුරැ වූවක.ි එහි වඩොත්් අවමබෝධ කළ යුත්ු දුක්ඛ සත්යය නේ 
පංචුපොෙනස්කන්ධමය් හටගැනීමයි (සංඛිත්්මත්්න පඤ්්චුපොදානක්ඛන්ධො දුක්ඛො). එනේ ඇස ආදි ඉන්රියයන්මගන් 
රෑපොදී අරමුණු ලැමබන විට බොහිර මෙයක් / පුෙග්ලමයක් ඇත් යැයි ගන්නො ස්වභොවයයි. ත්වෙ ඇස, කන ආදි 
ඉන්රිය (ආයත්න) වලට ලක්වන රෑප, ශේදාදි අරමුණ ුවිෂ්යමයහි හටගන්නො පළමු අේැකීම මහවත්් ස්කනධ් 
පංචකමය් හටගැනීම දුක්ඛ සත්යමය් මූලික ස්වභොවය වශමයන් ෙකව්ො ත්ිමේ. එනේ අත්ීත් කර්මඵලයන්හි විපොක 
වශමයන් ලැමබන පරකෘත්ි ස්වභොවයයි. එය හුදු විපොක අවස්ථොවක් වන අත්ර එය කර්ම මහෝ විපොක මනොමේ. 
දුක මහෝ සැප ෙ මනොමේ.  

අභිධේමපිටකමය් යමකප්පකරණමය් සච්චයමකමය් මමම දුක්ඛ සත්යය වඩොත්් පැහැදිලිව ෙක්වො ත්ිමේ. 
ඒ අනුව දුක්ඛ සත්යය යන ුකොයික දුක හො දචත්සික දුක හැර අන් දුක් සමුදායයි (කොයිකං දුක්ඛං මචත්සිකං 
දුක්ඛං ඨමපත්්වො අවමසසං දුක්ඛසච්චං - යමකප්පකරණ 1, 438 පිට). ත්ව ෙ කොයික හො දචත්සික යන සයිල්ල 
දුක මමන් ම දුක්ඛ සත්යය වශමයන් ෙ ෙක්වො ත්ිමේ (කොයිකං දුක්ඛං මචත්සිකං දුක්ඛං දුක්ඛඤ්්මචව 
දුක්ඛසච්චඤ්්ච - යමකප්පකරණ 1, 438 පිට). අප කොයික මහෝ මොනසික දුකක් විඳින හැම ත්ැන්හි ම දුක, මමන් 
ම දුක්ඛ සත්යය ෙ පවත්ී. එමහත්් දුක්ඛ සත්යය ත්ිබූ පමණින් දුක පවත්ින්මන් මනොමේ. දුක්ඛ සත්යය 

පෘථග්ජන, මස්ඛ, අමස්ඛ යන සැමට පවත්නි්නකි මහයිනි. ඒ අනුව ආයත්න හො අරමුණු සේබනධ් වීමේ දී 
මුලදී හටගන්නො ස්කන්ධ පංචකය දුක්ඛසත්යය යන අත්ර එම දුක්ඛ සත්යය මැනැවින ්වටහො මනොගැනීම නසිො 
වහො හටමගන නිරැේධ වන ස්කන්ධ පංචකය මකමරහි අවිෙයො සහගත් ත්ෘෂ්්ණො ෙෘෂ්්ි මොන මහ්ත්ුමවන් එම 
ස්කන්ධ පංචකය අරභයො පංචුපොදානස්කන්ධය හටගනී. එනේ බොහිර මලෝකමයහි සත්්ත්්වයන්, පුඅේගලයන්, 
රවය ඇත් යන විපල්ලොසයයි. අප අත්්විඳින දුක් සමදුාය හටගන්මන් මමම පංචුපොදානස්කන්ධය නිසයි.  

ඒ අනුව සිමත්හි පවත්්නො අවිෙයොව නිසො ඉන්රියයන්මගන් අරමුණු ලැමබන විට සත්්ත්්ව, පුේගල, රවය 
සඤ්්ඤාමවන් බොහිර අරමණුු මකමරහි සිත් බැස ගැනීේ වශමයන් රෑප, මේෙනො, සඤ්්ඤා, සංඛොර, විඤ්්ඤාණ 
යන උපොදානස්කන්ධ පංචකමය් හටගනියි. එමස් සිත් බැස ගත්් විට එම අරමුණ මකමරහි ඇලුණ ෙ ගැටුණ ෙ 
මැෙහත්් ව සිිය ෙ ඔහු සිින්මන් දුක ත්ුළයි. ත්මො වටො මලෝකයක් ඇත්ැයි නිත්ර අපට සිමත්න්මන් මමමලස 
අවිෙයො පොෙකව පඤ්්චුපොදානස්කන්ධමය් හටගැනමී නිසයි. භවය යනුමවන ්හැඳින්මවන්මන් ෙ මමයයි. එමස් 
සිත්න ත්ුරැ දුකනි් නෙිහස්වීමක් නැත්. අවිෙයො සහගත්ව යමක් මෙස බැලීමේ දී එම අරමුණ කලින් ත්ිබී ත්මොමග් 
අේැකමීට පැමිණි බවත්් ත්මො එයනි් ඉවත්් වුව ෙ එය ඒ අයුරින් ම ඉත්ිරි මේ යැයි ෙ කලප්නො කරයි. එමහත්් 
මමහිදී සිදු වූ යථොර්ථය නේ ඇස, රෑපය, චක්ඛු විඤ්ඤ්ාණ ආදි මේ සියල්ල මපර මනොත්ිබී හටමගන ඉත්ිරි 
නැත්ිව නරිැෙධ් වූ බවයි (අහුත්වො සේභුත්ං හුත්වො න භවිස්සත්ි). ත්ථොගත් මේශිත් දුක්ඛ සත්යය පළිිබඳ මමම 
යථොර්ථය අසො ැනගත් ත්ැනැත්්ත්ො මමම දුක්ඛ සත්යය පිරිසඳි ැන ගැනීමට (පරිඤ්්මඤ්යයං) මනොපමොව කටයුත්ු 
කරනු ඇත්. දුක්ඛ සත්යය පිළිබඳ බුදුෙහමේ ෙක්වො ඇත්්මත්් එය පිරිසඳි ැන ගත් යුත්ු මෙයක් වශමයන.ි  

දුකට මහ්ත්ුව නේ ත්ෘෂ්්ණොවයි. මලොව මබොමහෝ මෙනො ත්ෘෂ්්ණොව මස් ෙකින්මන් බොහිර රවය මහෝ 
පුෙග්ලයන්ට ඇත්ි ආශොවයි. එමහත්් බුදුෙහමින් මපන්වො මෙන්මන් බොහිර විසිත්ුරැ ෙෑ කොමයන් මනොවන බවයි 
(න මත් කොමො යොනි චිත්රොනි මලෝමක්, සංකපප්රොමගෝ පුරිසස්ස කොමමෝ). කොමය හටගන්මන් මකමලස ්සහති් 
පුෙග්ල සන්ත්ොනය ත්ුළය.ි ආර්ය උත්ුමන ්අනොවරණය කරන ත්ෘෂ්්ණොමේ වඩොත්් ගැඹුරැ අර්ථය වු දුක්ඛ සත්යය 
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නේ ත්මො පළිිබඳව සිමත්හි බැස මගන පවත්්නො නනද්ිරොගයයි. බොහිර රෑපොදිය මහෝ ත්ම සිත් පිළිබඳව මහෝ 
ඇලීමක් නැත්මහොත්් ගැටීමක් හටගන්මන් ත්මො පිළිබඳව ඇත්ි ැඩි ආශොව නිසයි. දුකට මහ්ත්ුව මහවත්් සමෙුය 
නේ වූ ත්ෘෂ්්ණොව පහකළ (පහොත්ේබං) යුත්්ත්කි. ත්ෘෂ්්ණොව පරහීණ කළ යුත්ු යැය ිපැවමසන්මන් විෙයොමලෝකය 
පහළ මකොට මගන අවිෙයොන්ධකොරය දුරැලීමයි. 

දුක නැත්ි කිරීම යනු ත්ෘෂ්ණ්ොව නැත්ි කිරීමයි. එනේ නිවන සොක්ෂ්ොත්් කර ගැනමීය ි(සච්ිකොත්ේබං). 
එය හුමෙක් බොහිර රවය මහෝ පුෙග්ලයන් මකමරහ ිපවත්්නො ආශොව දුරැලමී මනොමේ. මමහ ිදී දුක්ඛ නිමරෝධොර්ය 
සත්යය වන්මන ් ත්ම අභයන්ත්රය මකමරහි මුල්බැසමගන ත්ිමබන නනද්ිරොගය මුලිනපුුටො ැමීමයි. දුකනි් 
නිෙහස්විය හැක්මක් පරඥාමවන් යුත්ු ෙර්ශනමයන ් පංචුපොෙනස්කන්ධමය් හටගැනමී නිමරෝධය නුවණින් 
ැකීමමනි. එය ත්ව දුරටත්් අඛණ්ඩව වැඩීමමන් අස්මිමොනය සහිත් ත්ෘෂ්්ණොව මහවත්් නන්දිරොගය සේපූර්ණමයන් 
දුරැ මකොට සේපූර්ණමයන ්දුකනි් නිෙහස් විය හැක. එය  හුමෙක් ැඩි ආයොසයකින් පමණක් කළ හැකක්ක් 
මනොව මලෝමකෝත්්ත්ර ෙර්ශනයකනි් යුත්ු සේමොදිට්ිමයන් කළ යුත්්ත්ක.ි   

සිමත්හි පවත්්නො ැඩි ත්ෘෂ්ණ්ොව දුරැ කළ හැක්මක් මලෝමකෝත්්ත්ර ෙර්ශනයකනිි. එනේ පිච්චසමපු්පොෙය 
පොෙක මකොටගත්් සේමොදිට්ිය මපරටුමකොට ගත්් නවිැරදි (සංකපප්, වොචො, කේමන්ත්, ආජීව, වොයොම, සත්ි, 
සමොි යන අංගයන්මගන් යුත්ු) මොර්ගයකින.ි ආර්ය අෂ්්ටොංගික මොර්ගය මේ සඳහො මොර්ගය වූ 
දුක්ඛනිමරෝධගොමිනී පිපදා ආර්ය සත්යය වන්මන ්ය. ශීල, සමොි, පරඥා යන ත්රිවිධ ශික්ෂ්ොමවන් ෙක්වො ඇත්්මත්් 
ෙ ආර්ය අෂ්්ටොංගික මොර්ගයයි. මලොව මබොමහෝ මෙනො බොහිර පුේගලයන් ඇත්ැයි අවිෙයොමවන් පනවො ගත්් 
මලෝකය අබියස සංවර වීමට උත්්සොහ ගනිත්ි. එය මොර්ගය මිස මොර්ග සත්යය මනොමේ. මොර්ග සත්යය යනු 
මලෝමකෝත්්ත්ර සේමො දිට්ිමයන් යුත්ුව බොහිර පෙු්ගලයකු මනොපැමනන මස් ඇත්ි කර ගත්් ෙර්ශනයකින් යතු්ුව 
ත්ම අභයන්ත්රය ත්ුළ ම සංයමයට පත්්වීමයි. එය වැඩිය යුත්ු පරත්පිදාවකි (භොමේත්ේබං).  

දුක්ඛ ආදි ආර්ය සත්ය හත්ර පිළිබඳ කළ යුත්ු කටයුත්ු හත්රකි.  එනේ : 

දුක්ඛ ආර්ය සත්යය පිරිසඳි ෙත් යුත්ුය (දුක්ඛසච්චං පරිඤ්්මඤ්යයං).  

සමුෙය ආර්ය සත්යය පරහණී කළ යුත්ුය (සමුෙයසච්චං පහොත්ේබං). 

නිමරෝධ ආර්ය සත්යය සොක්ෂ්ොත්් කළ යුත්ුය (නිමරොධසච්චං සච්ිකොත්ේබං). 

මොර්ග ආර්ය සත්යය වැඩිය යුත්ුය (මග්ගසච්චං භොවිත්ේබං). 

 චත්ුරොර්ය සත්යය පිළිබඳ මමම අවමබෝධය මංගල කරැණක් වශමයන් සඳහන් මේ. මමම අවමබෝධය 
සියලු දුක්වලින් නිෙහස්වීමට ඍජුව ඉවහල් වන බැවිනි.  

 

 33. නිර්වාණ්ය සාකේෂාතේ කිරීම (නිබ්බාණ්සච්ිකිරියා) 

මලෝභ, ේමේෂ්, අවිෙයො යන ත්රිවිධ අකුසල මූල සේපූර්ණමයන් පරහීණ කිරීේ වශමයන් ෙස 
සංමයෝජනයන්මගන් සිත් සපුරො නිෙහස් මකොට නිර්වොණොවමබෝධය සොක්ෂ්ොත්් කරිීම ෙ උත්ුේ මංගල කරැණකි. 

 

❖ පුට්ඨසේස දලෝකධම්දම්හි චිතේතං යසේස න කම්පති, අදසෝකං විරජං දේමං ඒතං මංගලමුතේතමං. 

34. අටමලෝ ෙහමින් කේපො මනොවීම (පුට්ඨස්ස මලෝකධේමේහි චිත්්ත්ං යස්ස න කේපත්ි) 

ලොභ, අලොභ, යස, අයස, නිනද්ා, පරසංසො, සැප, දුක් යන කරැණු හමුමවහි මනොසැලී සිටීම ෙ උත්ුේ 
මංගල කරැණකි. මමම අන්ත්වලට මනොවැටී හැකිත්ොක් උමප්ක්ෂ්ො සහගත්ව වොසය කිරීමට හැකියොව 
ලැමබන්මන් ධර්මය උපරිම මලස ත්ම ජීවිත්යට සේබන්ධ මකොට වොසය කිරීමමනි. ඒ අනුව ස්කන්ධ පංචකමය් 
නිරත්ුරැව සදිුවන සමුෙය (හටගැනීම) හො නිමරෝධය (නැත්ිවීම) හැකිත්ොක් නුවණින් ැකමීට සමත්් වුවමහොත්් 
එපමණට අනිත්ය දුක්ඛ අනොත්්ම යන ත්රිලක්ෂ්ය පරකට වී දුකින් නෙිහස් වීමට අවස්ථොව උදාමේ.  
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ත්වෙ මශෝක මනොකිරීම (අමසෝකං), මකමලසුන්මගන් මත්ොරවීම (විරජං), විමුක්ත්ියට පත්්වීම (මේමං) 
යන කරැණු ෙ මංගල කරැණු වශමයන් ෙක්වො ත්ිමේ. අවසානයට දැකේදවන දමම කරුණ්ු තුන දවනේ වශදයනේ  
 කේවමිනේ හා විනදයෝ ච සුසිකේිදතෝ යනේන දවනේ ව කරුණ්ු ද කකේ වශදයනේ දගන මංගල කරුණ්ු 38කේ 
වශදයනේ   ඇතුම් පරිවර්තනයනේහි විසේතර කර තිදබනු  කේනට ලුදබ්.   

 

❖ එේතාදිසානි කත්වාන සබ්බත්ථමපරාජිතා, සබ්බත්ථ දසාත්ථං ගච්ඡනේති තං දතේසං මංගලමුතේතමං. 

ඉහත් සඳහන් කරැණු සියල්ල සේපූර්ණ කරිීමමන් සයිලු ත්ැන්හි අපරොජිත් ව සිි යොහු සියලු ත්ැන්හි 
යහපත්ට පත්්මවත්් ෙ එය ඔවුනට උත්ුේ මංගලයයකි. 

මංගල සූත්රමය් ඇත්ුළත්් කරැණුවල පවත්න්ො විමශ්ෂ්ත්්වය නේ සොමොනය මලෞකික මංගල කොරණොමේ 
පටන් උත්ුේ නිවන ෙක්වො ම අනුපිළිමවළින් කරැණු සඳහන් මකොට ත්ිබීමයි. ඒ අනුව උසස් ම මංගල කරැණු 
වශමයන් නරි්වොණොවමබෝධය ෙක්වො ත්ිබීම සුවිමශෂ්්ී කොරණොවකි. දමදලස මංගල කරුණ්ු සපුරා ගතේ 
තුනුතේතාදගේ මරණ්ය   මංගලයයකේ බවට පතේ කර ගුනීදම් හුකියාව පවතී. බුදුරජොණන ් වහන්මසම්ග් 
පරිනිර්වොණය පවො උන ්වහන්මස්ට මංගල කරැණක ්වූමය් එබැවිනි. මමබඳු ත්ත්්ත්්වයක ්මත් බුදුෙහමින් අපට 
අනුශොසනො කරන්මන් ජීවිත්මය් හැකිත්ොක් ඉහත් කරැණු සපුරො මගන මංගල කරැණුවලින් පිරි ජීවිත්යක් ගත් 
මකොට අවසන් මනත්් මෙක පියවීම පවො මංගලයයක් බවට පත්් කර ගැනමීටයි. ත්වෙ හැම ෙවසක් ම නව 
වසරක් / උපන් දිනයක් බවට පත්් කර ගැනීමට ෙ හැකියොව ලැමේ. ඒ සඳහො අප සැම අපරමොදීව ධර්ම ත්ළු 
හැසිමරමු (අප්පමොමේන සේපොමේථ). 

අනිච්චො වත් සංඛොරො උප්පොෙ වය ධේමිමනෝ, 

උප්පජ්ජජිත්්වො නිරැජ්ජඣන්ත්ි මත්සං වූපසමමෝ සුමඛෝ. 

 

 

ඔබ සැමට මත්රැවන් සරණයි ! 

එක්සත්් ජනපෙමය ්කැලිම ෝනියො පරොන්ත්මය් රිවර්සයිඩ්හි, මමොරිමනෝ වැලි 

ශ්රී සේබුේධොමලෝක මබෞේධ විහොරස්ථොනමය් 

දුරුතු සීල සමාදානය 

බු.ව. 2563 දුරැත්ු මස 

(2020 ජනවොරි මස  11 වන ශනි දින) 
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  අ  දින මම දමම මංගල කරුණ්ුවලිනේ වුිම පරමාණ්යකේ පරගුණ් කරමි. 
 

1. බොලයන් ඇසුරැ මනොකිරීම (අමස්වනො ච බොලොනං) 
2. නුවණැත්්ත්න් (පණ්ඩිත්යන්) ඇසුරැ කිරීම (පණ්ඩිත්ොනං ච මස්වනො) 
3. පිදිය යුත්්ත්න් පිදීම (පූජො ච පූජනීයොනං) 
4. සුදුසු මපමෙසක වොසය කිරීම (පත්ිරෑපමේස වොමසෝ ච) 
5. මපර පනි් කළ බව (පූර්වකෘත් පුණය මහිමය) (පුේමේ ච කත්පුඤ්්ඤ්ත්ො) 
6. ත්ම සිත් මනොව පිහිටුවො ගැනමී (අත්්ත්සේමොපණිි ච) 
7. මබොමහෝ ශොස්ත්ර උගත්් බව (බොහුසච්චඤ්්ච) 
8. මබොමහෝ ශිල්ප උගත්්බව (සිප්පඤ්්ච) 
9. මැනැවින් හකි්මුණු බව (විනමයෝ ච)  
10. මනොව හිකම්ුණු බව (සසුික්ඛිමත්ෝ) 
11. සුභොසිත් = යහපත්් වචන කත්ොකිරීම (සුභොසිත්ො ච යො වොචො) 
12. මේපියන්ට උපස්ථොන කිරීම (මොත්ොපිත්ූඋපට්ඨොනං) 
13. ෙරැවන්ට සංගරහ කිරීම (පුත්්ත්දාරස්ස සඞගිමහෝ) 
14. නිවැරදි වෘත්්ත්ීය කටයුත්ු (අනොකුලො ච කේමන්ත්ො) 
15. ෙනද්ීම (දානං ච) 
16. ධර්මොනුකූල ජීවිත්යක් ගත් කිරීම (ධේමචරියො ච) 
17. ඤාත්ීන්ට සංගරහ කිරීම (ඤාත්කොනඤ්්ච සඞිගමහෝ) 
18. නිවැරදි කරියො කිරීම (අනවජ්ජජොනි කේමොනි) 
19. පොපයන්මගන් දුරැවීම (ආරත්ි විරත්ි පොපො) 
20. මත්්පැන් පොනමයන් දුරැවීම (මජ්ජජපොනො ච සඤ්්ඤ්මමෝ) 
21. ධර්මමයහි අපරමොදීව මයදීම (අපප්මොමෙෝ ච ධේමේසු) 
22. ගරැ කළ යුත්්ත්න්ට ගරැකිරීම (ගොරමවෝ ච) 
23. මොනය දුරැ කිරීම-අනත්ිමොනීබව (නිවොමත්ෝ ච) 
24. ලෙ මෙයනි් සත්ුටුවීම (සන්ත්ුට්ී ච) 
25. කළගුණ සැලකීම (කත්ඤ්්ුත්ො) 
26. සුදුසු කල්හි ධර්මශරවණය (කොමල්න ධේමසවණං) 
27. ඉවසීම (ඛන්ත්ී ච) 
28. සුවචබව (මසෝවචස්සත්ො) 
29. ශරමණයන් වහන්මස්ලො ැකීම (සමණොනඤ්්ච ෙස්සනං) 
30. සුදුසු කල්හි ධර්මශරවණය (කොමල්න ධේමසොකච්ඡො) 
31. ත්පස (ත්මපෝ ච) 
32. බරහ්මචර්යොව (බරහ්මචරියඤ්්ච) 
33. චත්ුරොර්ය සත්යය ැකීම (අරියසච්චොනෙස්සනං) 
34. නිවන සොක්ෂ්ොත්් කිරීම (නිේබොනසච්ිකරිියො ච) 
35. අටමලෝ ෙහමින් කේපො මනොවීම (පුට්ඨස්ස මලෝකධේමේහි චිත්්ත්ං යස්ස න කේපත්ි) 
36. මශෝක මනොකිරීම (අමසෝකං) 
37. මකමලස් රජස් නැත්ි බව (විරජං) 
38. සුරක්ෂ්ිත් බව / බිය නැත්ිබව (මේමං)  
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I Practice These Supreme Blessings Daily as Much as I can 
 

1. Not associating with fools     - (Asevanā ca bālānaṃ) 

2. Associating with the wise     - (Paṇḍitānañca sevanā) 

3. Honoring those worthy of honor    - (Pūjā ca pūjanīyānaṃ) 

4. Living in a suitable place     - (Patirūpadesavāso ca) 

5. Formerly having done good deeds    - (Pubbe ca katapuññatā) 

6. Having the right aspiration for oneself   - (Attasammāpaṇidhi ca) 

7. Having great learning      - (Bāhusaccañca) 

8. Having great craft           - (Sippañca) 

9. Being disciplined      - (Vinayo ca)  

10. Well trained       - (Susikkhito) 

11. Whatever words are well spoken (pleasant speech)  - (Subhāsitā ca yā vācā)  

12. Attending on (taking care of) one’s parents   - (Mātāpitu upaṭṭhānaṃ) 

13. Looking after one’s wife and children   - (Puttadārassa saṅgaho)  

14. Having work that is not confusing    - (Anākulā ca kammantā)  

15. Practicing generosity      - (Dānañca) 

16. Living by the Dhamma       - (Dhammacariyā ca) 

17. Looking after one’s relatives     - (Ñātakānañca saṅgaho) 

18. Performing actions that are blameless    - (Anavajjāni kammāni) 

19. Abstaining from bad deeds    - (Āratī viratī pāpā) 

20. Refraining from intoxicating drinks and drugs - (Majjapānā ca saṃyamo) 

21. Being heedful regarding all things    - (Appamādo ca dhammesu) 

22. Having respect       - (Gāravo ca) 

23. Being humble      - (Nivāto ca) 

24. Being satisfied       - (Santuṭṭhi ca)  

25. Being grateful      - (Kataññutā)   

26. Listening to the Dhamma at the right time   - (Kālena dhammassavanaṃ)  

27. Being patient       - (Khantī ca) 

28. Being gently spoken       - (Sovacassatā) 

29. Having sight of ascetics     - (Samaṇānañca dassanaṃ)    

30. Discussing the Dhamma at the right time    - (Kālena dhammasākacchā) 

31. Austerity (Self-control)    - (Tapo ca) 

32. Living spiritually (chastity)    - (Brahmacariyañca) 

33. Comprehension of (insight into) the Noble Truths  - (Ariyasaccāna dassanaṃ)  

34. Experiencing Emancipation = Enlightenment = Nibbana - (Nibbānasacchikiriyā ca) 

35. Making an unshakable mind among the worldly conditions - (Phutthassa lokadhammehi cittaṃ yassa na kampati)    

36. Being griefless      - (Asokaṃ)  

37. Being dustless      - (Virajaṃ) 

38. Being secure       - (Khemaṃ) 


