
Mangala Sutta
For 

Quantum Novice



1. Friendship Mangala
Who to hang out with?

1. Asevanā ca bālānaṃ

2. Paṇḍitānañca sevanā

3. Pūjā ca pūjaneyyānaṃ

• etaṃ maṅgalamuttamaṃ

1. Not to associate with fools 

2. To associate with the wise 

3. To honor those who are worthy of honor (devotional offering)

This is the supreme auspiciousness.

လမူ ိုကဆ် ိုလျှင-်ရ  ှောငရ် ွေလ ွှဲလ ို ို့၊ မမ ှီဝွှဲနွှဲ ို့-ကင််းရ ှောငရ်န၊

ပညှော   က ို-   ညတ်ွေွှဲလ ို ို့၊ မ ှီဝွှဲဆည််းကပ်-နည််းယရူေ၊

  ို်းပ ်းရတနှော-မ ဘမ ှော်းန ငို့် ၊ ဆရှော မှော်းက ို-ပူရ ှော်ရလ၊

ခ မ််း ှောက ိုရပ်း-ဆကဆ် ရရ်း ၊ ရမျှှော်ရတွေ်း  ို်းခ ကရ်ပ၊

 ွှဲဒ မ ဗိုဒဓဝ ဒ ကမ္ှောို့မင်္ဂလှောရတွေ။



2. Residing Mangala
Where to live?

4. Patirūpa desavāso ca

5. Pubbe ca katapuññatā

6. Attasammāpaṇidhi ca

etaṃ maṅgalamuttamaṃ

4. To live in a suitable place 

5. To have done meritorious deeds in the past (To do meritorious deeds in preparation for the future)

6. To keep one’s mind & body in a proper way 

This is the supreme auspiciousness.

ကို  ိုလ် ပညှော ဥေစှော ရဖ ို ို့ ငို့ရ်ှောရဒ  မမွှဲရန။

ရ  ်းကတငက်က ြိုပပြိုခွှဲို့ဖူ်း ညို့် ရကှောင််းမှု ထ်ူး   ပ ရေ။

မ မ က ိုယက် ို ရကှောင််းရ ှောငထ် န််းလ ို ို့မတ မ််းရေနွှဲ ို့၊ ရဆှောကတ်ညရ်လ။

ဥေစှောက ိုရပ်း ရနထ ိုငရ်ရ်း ရမျှှ်ောရတွေ်း  ို်းခ ကရ်ပ။

 ွှဲဒ မ ဗိုဒဓဝ ဒ ကမ္ှောို့ မင်္ဂလှောရတွေ။ ။



3. Profession Mangala
What  to learn and do?

7. Bāhusaccañca sippañca

8. Vinayo ca susikkhito

9. Subhāsitā ca

10. yā vācā

etaṃ maṅgalamuttamaṃ

7. To have much learning 

8. To be skilled in crafts 

9. To be well-trained in moral conduct 

10. To have speech that is well-spoken  

This is the supreme auspiciousness.

တတရ်ကှောင််းတတရ်ှော ဟ ူမျှက ို ကကှော်းပမင ်ိုတ   ပ ရေ။

  ို်း  မ်တညရ်ထှောငဝ်မ််းေှောရရ်းနွှဲ ို့  ကရ်မွေ်းဖ ို ို့ တတ ်ငရ်လ။

လနူ ငို့ဆ် ိုငရ်ှော က ငို့ဝ်တမ် ှော်းက ို ရကှောင််းေွေှော  ငက်ကှော်းနှော်းလညရ်ေ။

မ န်ကန်ယဉ်ရက ်း ခ  ြို ှောရ ်း ဆ ိုရရ်းတတပ် ရေ။

 ွှဲဒ မ ဗိုဒဓဝ ဒ ကမ္ှောို့ မင်္ဂလှောရတွေ။



4. Family Mangala
Who to take care of?

11. Mātāpitu upatthānaṃ

12. Putta

13. dārassa saṅgaho

14. Anākulā ca kammantā

etaṃ maṅgalamuttamaṃ

11. Caring for one’s mother & father

12. Supporting one’s children

13. And spouse

14. Having work that causes no confusion 

This is the supreme auspiciousness.

ပမင််းမ ိုရ်ရရ ရတှောင် မ ဘရ က်းက ို ရကှောင််းေွေှောဆပ်ရပ်းဝတရ်က ရက ၊

ရ က်း ေခ် ကှော  ှော်းန ငို့မ်ယှော်းက ို ရပမြှှောကေ်ှော်းခ ှီ်းပမြှငို့် ဝတက်ိုန်ရေ။

 လိုပ်တှောဝန်မလေဟ်င််းနွှဲ ို့ ပပေက်င််းရ ှောင် လိုပ်ပ ရလ။

ေည််းေ မ်က ိုရပ်း ပပြိုေိုရရ်း ရမျှှော်ရတွေ်း   ို်းခ ကရ်ပ။

 ွှဲဒ မ ဗိုဒဓဝ ဒ ကမ္ှောို့ မင်္ဂလှောရတွေ။ ။



5. Mangala on Altruism
15. Dānañca

16. dhammacariyā ca

17. ñātakānañca saṅgaho

18. Anavajjāni kammāni

etaṃ maṅgalamuttamaṃ

15. Giving 

16. Practice of what is good

17. Support of one’s relatives  

18. And blameless actions  

This is the supreme auspiciousness.

  ို်းတန်ရေတနှော ပဖြူေငလ်န််းလ ို ို့ရပ်းကမ််းရဝမျှ လှူန ိုငရ်ေ။

က ိုယန်ှုတေ် တက်က မမ ိုကမ် ှော်းနွှဲ ို့၊  ိုေရ ိုကတ်ရှော်းက ို က ငို့ပ် ရလ။

ရဆွေမ  ြို်းရတွေက ို ပပငပ်မထှော်းနွှဲ ို့ င်္ဂဟတရှော်းနွှဲ ို့ခ ှီ်းရပမြှှောကရ်လ။

 န ို့်ေငပ်ပေမ်  ြို်း လထူိုက  ြို်း  ယပ် ို်းရွေကရ်ဆှောငရ်လ။

 ွှဲဒ မ ဗိုဒ ဓဝ ဒ ကမ္ှောို့ မင်္ဂလှောရတွေ။ ။



6. Mangala on Moralism
19. Āratī viratī pāpā

20. Majjhapānā ca saṃyamo

21. Appamādo ca dhammesu

etaṃ maṅgalamuttamaṃ

19. Abstention from any evil

20. Abstention from intoxicants

21. To be diligent in wholesome practice

This is the supreme auspiciousness.

မရကှောင််းမှုရတွေဟ ူမျှက ို မရတွေွေ့ခငက် ရ  ှောငက်ကဉ်ရလ။

ရတွေွေ့ ကက ြိုလှောလျှင် မလွေန်က ြူ်းန ငို့၊်  ထ်ူး ပဖငို့် ရေှောငို့ေ်ည််းရန။

 ရကရ် ေှော မရ ှောကေ်ှော်းနွှဲ ို့၊ ရမ ှောကမ် ှော်းတတတ်ွှဲို့  ရှောရပ။

လိုပ်က ိုငရ်ပပှောကကှော်း  တ ထှော်း တရှော်းမရမို့ရေ။

 ွှဲဒ မ ဗိုဒဓဝ ဒ ကမ္ှောို့ မင်္ဂလှောရတွေ။ ။



7. Mangala on taming greed

22. Gāravo ca 

23.    Nivāto ca

24.  Santuṭṭhī ca

25. kataññutā

26. Kālena dhammasavanaṁ

etaṃ maṅgalamuttamaṃ

22. Respectfulness

23. Humbleness

24. Contentment

25. Gratitude

26. Listening to the Dhamma on suitable occasions

This is the supreme auspiciousness. 

  ကင််္ိုဏ်ဝ က ိုယို့ထ်ကက်ကှီ်းက ဆည််းကပ်ခေှော်း ရ ိုရ ရလ။

မှောနတ ခွေန်င်္ိုဏ်မ ကနွှဲ ို့၊ က ိုယို့က် ို န  မို့်ခ  မမွှဲရန။

ရလှောဘ ပ ို လ ိုမလ ိုကန်ွှဲ ို့၊ က ိုယထ် ိုကတ်ှောနွှဲ ို့ရက နပ်ရလ။

က ိုယို့ရ်ပေါ် ပပြိုဖူ်း  ူ ို့ရက ်း ူ်း  ထ်ူး  တတရ်ေ။

ရကှောင််းက  ြို်းဆငို့ပ်ွေှော်း ပမတတ်ရှော်း နှောကကှော်းမပပတရ်ပ။

 ွှဲဒ မ ဗိုဒဓဝ ဒ ကမ္ှောို့ မင်္ဂလှောရတွေ။ ။



8. Mangala on taming anger
27. Khantī ca 

28. Sovacassatā

29. samaṇānañca dassanaṃ

30. Kālena dhammasākacchā

etaṃ maṅgalamuttamaṃ

27. Patience

28. Obedience (easy to be corrected from wrongs)

29. Meeting those who has calmed all defilements

30. Discussing Dhamma frequently 

This is the supreme auspiciousness.

ဝတေ်ှော်းရနထ ိုင် ရန်ခပ်  မ််း ေ တက် ို ခ ြိုပ်ထ န််း ည််းခ ရလ။

က  ြို်းရကကှောင််းပပည န် ဆ ို်းမေကှော်းက ို ရပပှောကကှော်းလှောက နှောလွေယရ်ေ။

 ပူမတပ်ိုင္်္ ြိုလဟ် ူမျှက ို မကကှောခဏ ရတွေွေ့ဆ ိုရလ။

 ဘှောဝရတွေ်း မ န်ကန်ရရ်း ရဆွေ်းရနွေ်းမပပတရ်ပ။

 ွှဲဒ မ ဗိုဒဓဝ ဒ ကမ္ှောို့ မင်္ဂလှောရတွေ။ ။



9. Mangala on taming delusion

31. Tapo ca

32. Brahmacariyañca

33. Ariyasaccāna dassanaṃ

34. Nibbāna sacchikiriyā ca

etaṃ maṅgalamuttamaṃ

31. Practice that consumes evil states

32. A noble life

33. Understanding the 4 Noble Truths

34. Realization of Nirvana

This is the supreme auspiciousness.

ရလှောကှီ ှောရ ို   မ်ယေမူ််းလ ို ို့ရပ ှ်ောမကကြူ်းနွှဲ ို့မခ ြို်းပခ ရလ။

ရမတတ ှောပဗဟမေ ိုရ် လကက် ိုင ် ို်းလ ို ို့ ပူမတက် ငို့ထ် ို်း ယွေင််းမရ ွေ။

ရလ်းပ ်း ေစှောဉှောဏ်ပမငက်ကညို့လ် ို ို့ မ န်  ရ ှောင် ကက ြို်းေှော်းရလ။

ဒိုကခလွေတက်င််း န ဗဗှောန်ခ င််း  လင််းရပ ကန် ိုငရ်ေ။

 ွှဲဒ မ ဗိုဒဓဝ ဒ ကမ္ှောို့ မင်္ဂလှောရတွေ။ ။



10. Mangala on dealing with ups & 
downs of life

35. Phuṭṭhassa lokadhammehi

36. Cittaṃ yassa

37. Na kampati

38. Asokaṃ virajaṃ khemaṃ

etaṃ maṅgalamuttamaṃ

The mind of a person (an Arahant) who is afflicted with worldly conditions

Does not flutter, is sorrowless, stainless and secure.

This is the supreme auspiciousness.

ဆင််းရွှဲခ မ််း ှော  ဘှောဝ ရတွေွေ့ ကက ြိုရနကက လတူ ိုင််းရပ။

ရကှောင််းဆ ို်းန ေတ်န်  ေ ိုတွေွှဲလ ို ို့တေလ် ညို့ေ်ှီလွှဲ  မမွှဲရန။

ရလှောကဓ ကက ြို မပဖ ြိုတမ််းရပ ို့၊ မတိုန်ေမ််းနွှဲ ို့ေ တခ် ိုငရ်ေ။

ရ ှောက က ိုထ န််း ရမမက ် မ််း၊ ရ ်းမင မ််းခ မ််း ှောရန။

 ွှဲဒ မ ဗိုဒဓဝ ဒ ကမ္ှောို့ မင်္ဂလှောရတွေ။ ။



Fruits of Mangala
Etādisāni katvāna, sabbattham-apparājitā

Sabbattha sotthiṃ gacchanti, taṃ tesaṃ maṅgalamuttaman’ti.

They who live by following this path

Know victory wherever they go 

And every place for them is safe

These are the highest blessings

  ို်းဆယို့ ် ေပ်ဖှော မင်္ဂလှောက ို်းက ို လ ိုကန်ှောက ငို့ ် ို်း ပန် ရူတွေ

ေှီ်းပွေှော်းခ မ််း ှော က က ်ရရတ ို်းလ ို ို့ရကှောင််းက  ြို်းေညပ်ွေငို့် တရဝရဝ။

ရဘ်းရန်ကင််းကွေှော ခ ေ ်ရူပ လ ို ို့က ိုယရ်ရှောေ တရ်ရှော ခ မ််း ှောမရလ။

ရပပှောဆ ိုကက ဆ ရဆှောင ်မျှ ရ ှောငရ်မည် က န််းရ ။

 ွှဲဒ ရကကှောငို့် ပန်ကက ဆငက်က မင်္ဂလှောို့ပန််းခ ိုငရ်တွေ။



By the power of this solemn truth (Sacca)
• Etena saccavajjena sotthi te hotu sabbada,

• Etena saccavajjena sabbarogo vinassatu

• Etena saccavajjena hotu te jayamangalam

• By the power of this solemn truth, you will have great auspiciousness. 

• By the power of this solemn truth, all your illness will be gone. 

• By the power of this solemn truth,  you will have victory and luck.

• ဤ ေစှောရတှော်၏ ေွေမ််း ှော်းရကကှောငို့်  ငတ် ို ို့၌ မင်္ဂလှော ရပ င််းန ငို့ပ်ပညို့ေ် ိုပ ရေ တည််း။

• ဤ ေစှောရတှော်၏ ေွေမ််း ှော်းရကကှောငို့်  ငတ် ို ို့ ည် ရရှောင်္  ရပ င််းမ ကင််းရဝ်းပ ရေ တည််း။

• ဤ ေစှောရတှော်၏ ေွေမ််း ှော်းရကကှောငို့်  ငတ် ို ို့ ည် ရ ှောငပ်မငမ်ှု ရပ င််းန ငို့် ပပညို့ေ် ိုပ ရေ တည််း။


