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ဓမ�မိတ်ေဆွအေပါင်းတ့ုိ … 
အပ�မာေဒန ဘိကေဝ သမ�ာေဒထ၊ ဗုဒ�ုပ�ါေဒါ ဒုလ�ေဘာ ေလာကသ��၊ မနုဿတ� ဘာေဝါ ဒုလ�ေဘာ၊ 

ဒုလ�ဘာ သဒ�ါသမ�တ� ိ ၊ ပဗ�ဇ!ိတ ဘာေဝါ ဒုလ�ေဘာ၊ သဒ�မ�သဝနံ အတိဒုလ�ဘံ၊ ဧဝံ ဒိဝေသ ဒိဝေသ ဩဝဒတိ။ 

  ြမတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရဟနး်တ့ုိအား ချစ်သားတ့ုိ ေလာကမှာ ရခဲ ခက်ခဲသည့်  တရား ငါးပါးရိှ၏။ 

၁။ ြမတ်စွာဘုရား သာသနာနှင့်  ေတွ7့ကံဖ့ုိအတွက် ခက်ခဲ၏။               ၂။ လ့ူဘဝ (လူအြဖစ်)ကုိ ရရိှဖ့ုိအတွက် ခက်ခဲ၏။ 

၃။ ယံုြကည်မ@ သဒ�ါတရားနှင့်  ြပည့် စံုဖ့ုိအတွက် ခက်ခဲ၏။                  ၄။ ရှင်ရဟနး်ဘဝ ရရိှဖ့ုိအတွက် ခက်ခဲ၏။ 

၅။ သူေတာ်ေကာင်းတရား နာြကားဖ့ုိအတွက်လည်း အလွန့်အလွန် ခက်ခဲ၏ ဟု  

ခက်ခဲလှသည့်  ဒုလ�ဘတရားငါးပါးကုိ မေမ့မေလျာ့ြကဖ့ုိ ေနစ့ဥ် ေနတုိ့င်း ေဟာြကား ဆံုးမေတာ်မူခ့ဲပါသည်။ 

      သ့ုိပါ၍ ြမန်မာဗုဒ�ဘာသာအသင်း(ချီကာဂုိ)တည်ရာ ဗုဒ�ဘာသာဘုနး်ေတာ်ြကီးေကျာင်းတွင် စုေပါင်းရှင်�ပ ရဟန်းခံပဲွြကီးကုိ 

၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ရက်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါေသာေြကာင့်  သဒ�ါတရားအြပည့် ြဖင့်  ရခဲလှစွာေသာ ရှင်ရဟန်းဘဝကုိ ရယူြပီး 

အလွန်နာြကားရ ခက်ခဲသည့်  သူေတာ်ေကာင်းတရားများ နာယူနုိင်ြကရန်နှင့်  သာသနာ့အေမွခံ သာသနာ့ ဒါယကာများအြဖစ် 

ခံယူြကရန် အခွင့် အေရးေကာင်းြကီးနှင့်  7ကံJကိက်ေနြပီြဖစ်ေြကာင်း အသိေပး အေြကာင်းြကားပါသည်။ 
 မိမိရင်၌ြဖစ်ေသာ၊ သူတပါးရင်၌ြဖစ်ေသာ သားသမီး ေြမးြမစ်ရတနာများကုိ ရှစ်ြဖာပရိကရာစံုလင်စွာြဖင့် သာသနာ့ေဘာင်တွင်းသ့ုိ 

သွတ်သွင်း၍ သာသနာ့ဒါယကာ၊ သာသနာ့ဒါယိကာမများ၊ သာသနာ့အေမွခံများအြဖစ် ခံယူလုိြကပါလLင် ဖုန်းဆက်၍ စာရင်းေပးသွင်းနုိင်ပါသည်။ 

ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်းများ - ေဒါက်တာသန်းဝင်း ၇၀၈ ၂၀၅ ၇၆၆၉ ၊ ဦးလှြမင့် ၈၄၇ ၉၁၈ ၇၀၅၇ ၊ ဦးေဂျာ့ ၆၃၀ ၅၉၆ ၇၀၈၀ ၊ 

ေဒါက်တာေကျာ်ေဇာ ၈၁၅ ၄၆၄ ၉၄၆၅ ၊ မနှင်းဇာြခည်မျိုး ၇၀၈ ၈၅၆ ၂၃၄၄ ။ 

ရှင်သာမေဏ တစ်ပါး  - ေဒ,လာ ၁၀၀ ၊   ဒုလ�ဘ ရဟန်းတစ်ပါး - ေဒ,လာ ၂၀၀ ။ 

စုေပါင်း ရှင်�ပ ဒုလ�ဘ ရဟန်းခံပဲွ ကျင်းပမည့်အစီအစဥ် 
၂၀၁၁ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် စေနေန ့ 
ေနလ့ယ် ၂:၀၀ နာရီ - ၆:၀၀ နာရီ ။ ။ ရှင်ေလာင်းလှည့်ြခင်း၊ ဆံချြခင်း၊ ရှင်သာမေဏVပြခင်း။ ဆရာေတာ် သံဃာေတာ်များနှင့်  

ရှင်သာမေဏများအား အချိုရည် ဆက်ကပ်လXဒါန်းြခင်း။ ဧည့်ပရိသတ်များအား ေကYးေမွးဧည့်ခံြခင်း။ 

၂၀၁၁ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက် တနဂင ေနွေန ့ 
နံနက် ၉:၀၀ နာရီ ။   ။ သိမ်ဝင်ြခင်း၊ ရဟန်းခံြခင်း 

နံနက် ၁၀:၃၀ နာရီ ။   ။ သိမ်ဆင်းေလာင်းလXြခင်း 

နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီ ။ ။ ဆရာေတာ် သံဃာေတာ်များ၊ သာမေဏများအား ေနဆွ့မ်းဆက်ကပ်လXဒါန်းြခင်း 

နံနက် ၁၁:၃၀ နာရီ - ေနလ့ယ် ၁:၀၀နာရီ ။ ဧည့်ပရိသတ်များအား ေကYးေမွးဧည့်ခံြခင်း 

ေနလ့ယ် ၁:၀၀ နာရီ။ ။ တရားေတာ်နာ ေရစက်သွန်းချ အမLေပးေဝြခင်း 

ကျင်းပမည့်ေနရာ ။ ။ ြမန်မာဗုဒ8ဘာသာအသင်းတည်ရာ၊ ဗုဒ8ဘာသာဘုန်းေတာ်ြကီးေကျာင်း (ချီကာဂုိ) 
၂၀၁၁ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက် တနင်းလာေန ့- ၂၀၁၁ ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် စေနေန ့အထိ (၆ ရက်) 
ေနလ့ယ် ၁:၀၀ နာရီ ။   ။ အထူးတရားပဲွများ 

Novice & Monk Ordination Ceremony Schedule  
Date:  December 24, 2011 Saturday  Time:   2:00 pm – 6:00 pm Novic Ordination ,  

Drinks for Monks & Novices,Tea & Light Foods for Guests 
Date:  December 25, 2011 Sunday  Time:    9:00 am   Monk Ordination 
     Time: 10:30 am  Monk Donation 

Time:  11:00 am  Lunch for Monks and Novices                                       
Time:  11:30 am-1:00 pm Lunch for Guests                                                              
Time: 1:00 pm   Dhamma Talk and Merit Sharing                                        

Date:  December 27 - 31, 2011    Time:    1:00 pm  Dhamma Talk 
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Novice & Monk Ordination Ceremony 

 
Dear Dhamma Friends,                                                                                          
We would like to invite all of you to participate 
at the Novice & Monk Ordination Ceremony. 
The ceremony will be held on December 25th, 
2011. Novices can be chosen from three days to 
a week. 
            The registration fees are Novice-to-be is 
$100 and Monk-to-be is $200.  
           You are very welcome to offer the 
breakfast and lunch for all Novices and Monks, 
$50 each day for breakfast and $100 each day 
for lunch. We welcome warmly whoever wants to 
sponsor and whoever wants to participate. The 
donations received from the ceremony will be 

directed to BBABBABBABBA    Fund.  
  Novice & Monk Ordination Ceremony 
(Su Paung Rhin Pru Donlaba Yahan Khan Pwe) 
is the traditional Burmese culture honored by the 
Burmese communities in Myanmar (Burma) 
since ancient time. In Burma, parents and 
grandparents truly enjoy seeing their loved ones 
to enter monkhood as Buddha sons at least once 
in a life time. They believe that unlimited karma 
and virtues are attained next life through such 
ordination and through monastic practices as 
true Buddha sons.  
  Such a novel religious ceremony is 
rarely conducted across the monasteries in USA. 
Our residing Sayadaws support such religious 
ceremony whole-heartedly and unequivocally 
to be conducted during this Winter 
Holidays. Sayadaws believe that this 
ceremony will be an opportunity for some 
Burmese families to permit a few of their loved 
ones joining the sacred monk-hood as Buddha 
sons.  
           As there is a limited space and facility at 
the temple, we will go with the first comes first 
serves.  
             We sincerely believe that learning of 
Buddhism is good; practicing Buddhism is better 
and, getting into monk-hood as Buddha son to 
follow the monastic duties is the best for this 
present life (Lawki) as well as for the next life 
(Lawkotara). We request all of you to participate 

in such a sacred ceremony to promote our BBABBABBABBA 
and Burmese families in Chicago. 
         Please contact Dr. Than Win, U Hla Myint, 
Mr. George Chakrabarty, Dr. Kyaw Zaw, and 
Hnin Zar Chi Myo for registration. 
 

         Burmese Buddhist Burmese Buddhist Burmese Buddhist Burmese Buddhist AssociationAssociationAssociationAssociation (Chicago) 
 

စုေပါင်းရှင်�ပ ရဟန်းခံပဲွ 

ဓမ�မိတ်ေဆွအေပါင်းတ့ုိ… 
      စုေပါင်း ရှင်Vပ ရဟန်းခံပဲွကုိ ၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ရက် တွင် ကျင်းပမည် 
ြဖစ်ပါ၍ Zကေရာက်ကုသုိလ်ယူြကပါရန်နှင့်  ရှင်သာမေဏအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ရဟန်း 
အြဖစ်လည်းေကာင်း ကုိယ်တုိင်ပါဝင် ကုသုိလ်Vပြကရန် ေလးစားစွာ ဖိတ်ြကားပါသည်။ 
သံုးရက်က တစ်ပတ်အထိ ရှင်သာမေဏVပနုိင်ပါသည်။  
       စုေပါင်း ရှင်Vပ ရဟန်းခံပဲွတွင် ရှင်သာမေဏတစ်ပါးအတွက် ေဒ,လာ ၁၀၀ ၊ 
ဒုလ�ဘရဟန်းတစ်ပါးအတွက် ေဒ,လာ ၂၀၀ လXဒါန်းနုိင်ပါသည်။  
       ဆရာေတာ် သံဃာေတာ် ဒုလ�ဘရဟန်းများနှင့်  ရှင်သာမေဏများအတွက်  
အရုဏ်ဆွမ်း၊ ေနဆွ့မ်းများလည်း လXဒါန်းနုိင်ပါသည်။ ကုိယ်တုိင် မချက်Vပတ်နုိင်လLင် 
အရုဏ်ဆွမ်း တစ်ရက်အတွက် ေဒ,လာ ၅၀ ၊ ေနဆွ့မ်း တစ်ရက်အတွက်  
ေဒ,လာ ၁၀၀ လXဒါန်းနုိင်ပါသည်။ ရရိှေသာ အလXေတာ်ေငွများသည် ြမန်မာဗုဒ�ဘာသာ 
အသင်း ရံပံုေငွအတွက် ြဖစ်ပါသည်။ 
       စုေပါင်းရှင်�ပဒုလ�ဘရဟန်းခံပဲွဆုိသည်မှာ ေရှးေခတ် ဘာသာေရးအားလပ်ရက် 
အချိန်များက စတင်ြပီး ြမန်မာနုိင်ငံအတွင်း ြမန်မာလူမျိုးတ့ုိ ဂုဏ်ယူဝင့် Zကားရေသာ 
ြမန်မာ့ရုိးရာယဥ်ေကျးမ@တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနုိင်ငံတွင် မိဘ ဘုိးဘွားများသည် 
မိမိတ့ုိ၏သားရတနာများအား တစ်သက်တာတွင် အနည်းဆံုး တစ်ြကိမ် ဗုဒ�ြမတ်စွာ၏ 
သားေတာ်ြဖစ်ေသာ ရဟန်းVပြခင်းကုိေတွြ့မင်ရလLင် အလွနြ်ကည်နူးြကပါသည်။ 
အကျင့်သီလစင်ြကယ်၍ ဗုဒ�ြမတ်စွာ၏ ရင်နှစ်သည်းချာသဖွယ် ကျင့်ြကံမ@များသည် 
ေနာင်ဘဝတွင် အဆံုးမရိှေသာကုသုိလ်များနှင့်  သုစရုိက်များ ပွားများနုိင်ပါသည်။ 
       ထုိက့ဲသုိ့ တန်ဖုိးြကီးြမတ်လှေသာ အခမ်းအနားများကုိ အေမရိကန်နုိင်ငံတစ်ဝန်း 
ဘုန်းေတာ်ြကီးေကျာင်းများတွင် ရံဖန်ရံခါမLသာ Vပလုပ်လျက် ရိှြကပါသည်။ 
ေဆာင်းရာသီအားလပ်ရက်အတွင်း ထုိက့ဲသ့ုိေသာ ဘာသာေရးအခမ်းအနားကုိVပလုပ်ရန် 
ဆရာေတာ် သံဃာေတာ်များကလည်း စိတ်အားထက်သန်လှပါသည်။ ဤအခမ်းအနား 
သည် ြမန်မာမိသားစုများအား သူတ့ုိ၏ ရင်နှစ်သည်းချာ သားလှရတနာများကုိ 
ဗုဒ8ြမတ်စွာ၏ သားေတာ်များအြဖစ် သာသာနာ့ေဘာင်ဝင်ြခင်းကုိ အားေပးနုိင်မည့် 
အခွင့် အေရးေကာင်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။   
       ေကျာင်း၏ ေနရာထုိင်ခင်း အခက်အခဲေြကာင့်  ဦးစားေပးစနစ် 
ကျင့် သံုးပါမည်။  
       ဗုဒ�တရားေတာ်များအား ေလ့လာြခင်းသည် ေကာင်းမွန်ပါသည်။ 
ကျင့် ြကံြခင်းသည် ပုိ၍ ေကာင်းမွန်ပါသည်။ ဗုဒ�၏သားေတာ်များအြဖစ် 
သာသနာ့တာဝန် ထမ်းေဆာင်ြခင်းသည် ေလာကီ ေလာကုတ�ရာ နှစ်ြဖာအကျိုး 
အတွက် အေကာင်းတကာ့ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ပါသည်။ ယခုက့ဲသ့ုိ မွနြ်မတ်လှ 
ေသာ စုေပါင်းရှင်�ပ ရဟန်းခံပဲွတွင် ြမန်မာဗုဒ�ဘာသာအသင်း (ချီကာဂုိ)နှင့်  
အတူ ြမန်မာမိသားစုများအားလံုး Zကေရာက် ချီးြမှင့် ြကပါရန် ေလးစားစွာ 
ဖိတ်ြကားပါသည်။ 
      ေကျးဇူးVပ၍ ေဒါက်တာသနး်ဝင်း၊ ဦးလှြမင့် ၊ ဦးေဂျာ့၊ ေဒါက်တာေကျာ်ေဇာ 
နှင့်  မနှင်းဇာြခည်မျိုး တ့ုိထံ ဆက်သွယ် စာရင်းေပးနုိင်ပါသည်။ 
 
                                       ြမန်မာဗုဒ8ဘာသာအသင်း (ချီကာဂုိ) 

 


