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ဓမ္မ မိတ်ေဆွ အေပါင်းတို ့ …
အပ္ပ မာေဒန ဘိ က္ခေဝ သမ္ပ ာေဒထ၊ ဗုဒ္ဓ ုပ္ပ ါေဒါ ဒု လ္လ ေဘာ ေလာကသ္မိံ၊ မနု ဿတ္တ ဘာေဝါ ဒု လ္လ ေဘာ၊
ဒု လ္လ ဘာ သဒ္ဓါသမ္ပ တ္တိ၊ ပဗ္ဗ ဇိ ္ဇ တ ဘာေဝါ ဒု လ္လ ေဘာ၊ သဒ္ဓ မ္မသဝနံ အတိ ဒုလ္လ ဘံ၊ ဧဝံ ဒိ ဝေသ ဒိ ဝေသ ဩဝဒတိ ။
ြမတ်စွာဘုရားရှင်သည် ရဟန်းတို ့အား ချစ်သားတို ့ ေလာကမှာ ရခဲ ခက်ခဲသည့် တရား ငါးပါးရှိ၏။
၁။ ြမတ်စွာဘုရား သာသနာနှ င့် ေတွ ြု့ ကံဖို ့အတွ က် ခက်ခဲ၏။

၂။ လူ ့ဘဝ (လူ အြဖစ်)ကို ရရှိဖို့အတွ က် ခက်ခဲ၏။

၃။ ယု ံ ြကည်မှု သဒ္ဓါတရားနှ င့် ြပည့်စုံဖို ့အတွ က် ခက်ခဲ၏။

၄။ ရှင်ရဟန်းဘဝ ရရှိဖို့အတွ က် ခက်ခဲ၏။

၅။ သူ ေတာ်ေကာင်းတရား နာြကားဖို ့အတွ က်လည်း အလွ န်အ
့ လွ န် ခက်ခဲ၏ ဟု
ခက်ခဲလှသည့် ဒု လ္လ ဘတရားငါးပါးကို မေမ့မေလျာ့ြကဖို ့ ေန့စဥ် ေန့တိုင်း ေဟာြကား ဆု ံ းမေတာ်မူခဲ့ ပါသည်။
သို ့ပါ၍ ြမန်မာဗုဒ္ဓ ဘာသာအသင်း(ချီကာဂို )တည်ရာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာဘုန်းေတာ်ြကီ းေကျာင်းတွ င် စု ေပါင်းရှင်ြုပ ရဟန်းခံ ပွ ဲြကီ းကို
၂၀၁၁ ဒီ ဇင်ဘာလ ၂၅ရက်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါေသာေြကာင့် သဒ္ဓ ါတရားအြပည့်ြဖင့် ရခဲ လှစွ ာေသာ ရှင်ရဟန်းဘဝကို ရယူ ြပီ း
အလွ န်နာြကားရ ခက်ခဲသည့် သူ ေတာ်ေကာင်းတရားများ နာယူ နို င်ြကရန်နှင့် သာသနာ့အေမွ ခံ သာသနာ့ ဒါယကာများအြဖစ်
ခံ ယူ ြကရန် အခွ င့ ်အေရးေကာင်းြကီ းနှ င့် ြုကံြုကိက်ေနြပီ ြဖစ်ေြကာင်း အသိ ေပး အေြကာင်းြကားပါသည်။
မိ မိရင်၌ြဖစ်ေသာ၊ သူ တပါးရင်၌ြဖစ်ေသာ သားသမီ း ေြမးြမစ်ရတနာများကို ရှစ်ြဖာပရိ က္ခရာစုံလင်စွာြဖင့် သာသနာ့ေဘာင်တွင်းသို ့
သွ တ်သွင်း၍ သာသနာ့ဒါယကာ၊ သာသနာ့ဒါယိ ကာမများ၊ သာသနာ့အေမွ ခံများအြဖစ် ခံ ယူ လို ြကပါလျှင် ဖုန်းဆက်၍ စာရင်းေပးသွ င်းနို င်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်းများ - ေဒါက်တာသန်းဝင်း ၇၀၈ ၂၀၅ ၇၆၆၉ ၊ ဦးလှြမင့် ၈၄၇ ၉၁၈ ၇၀၅၇ ၊ ဦးေဂျာ့ ၆၃၀ ၅၉၆ ၇၀၈၀ ၊
ေဒါက်တာေကျာ်ေဇာ ၈၁၅ ၄၆၄ ၉၄၆၅ ၊ မနှ င်းဇာြခည်မျိုး ၇၀၈ ၈၅၆ ၂၃၄၄ ။
ရှင်သာမေဏ တစ်ပါး

- ေဒါ်လာ ၁၀၀ ၊

ဒု လ္လ ဘ ရဟန်းတစ်ပါး - ေဒါ်လာ ၂၀၀ ။

စု ေပါင်း ရှင်ြုပ ဒု လ္လ ဘ ရဟန်းခံ ပွ ဲ ကျင်းပမည့်အစီ အစဥ်
၂၀၁၁ ခု ၊ ဒီ ဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် စေနေန ့
ေန့လယ် ၂:၀၀ နာရီ - ၆:၀၀ နာရီ ။

။ ရှင်ေလာင်းလှည့် ြခင်း၊ ဆံ ချြခင်း၊ ရှင်သာမေဏြုပြခင်း။ ဆရာေတာ် သံ ဃာေတာ်များနှ င့်
ရှင်သာမေဏများအား အချိုရည် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းြခင်း။ ဧည့် ပရိ သတ်များအား ေကျွးေမွ းဧည့် ခံ ြခင်း။

၂၀၁၁ ခု ၊ ဒီ ဇင်ဘာလ ၂၅ ရက် တနဂင ေနွ ေန ့
နံ နက် ၉:၀၀ နာရီ ။

။ သိ မ်ဝင်ြခင်း၊ ရဟန်းခံ ြခင်း

နံ နက် ၁၀:၃၀ နာရီ ။

။ သိ မ်ဆင်းေလာင်းလှူြခင်း

နံ နက် ၁၁:၀၀ နာရီ ။

။ ဆရာေတာ် သံ ဃာေတာ်များ၊ သာမေဏများအား ေန့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းြခင်း

နံ နက် ၁၁:၃၀ နာရီ - ေန့လယ် ၁:၀၀နာရီ

။ ဧည့် ပရိ သတ်များအား ေကျွးေမွ းဧည့် ခံ ြခင်း

ေန့လယ် ၁:၀၀ နာရီ ။

။ တရားေတာ်နာ ေရစက်သွန်းချ အမျှေပးေဝြခင်း

ကျင်းပမည့်ေနရာ ။

။ ြမန်မာဗု ဒ္ဓ ဘာသာအသင်းတည်ရာ၊ ဗု ဒ္ဓ ဘာသာဘု န်းေတာ်ြကီ းေကျာင်း (ချီ ကာဂို )

၂၀၁၁ ခု ၊ ဒီ ဇင်ဘာလ ၂၆ ရက် တနင်းလာေန ့ - ၂၀၁၁ ခု ၊ ဒီ ဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် စေနေန ့ အထိ (၆ ရက်)
ေန ့လယ် ၁:၀၀ နာရီ ။

။ အထူ းတရားပွ ဲများ

Novice & Monk Ordination Ceremony Schedule
Date:

December 24, 2011 Saturday

Time:

2:00 pm – 6:00 pm

Date:

December 25, 2011 Sunday

Date:

December 27 - 31, 2011

Time:
Time:
Time:
Time:
Time:
Time:

9:00 am
10:30 am
11:00 am
11:30 am-1:00 pm
1:00 pm
1:00 pm

Novic Ordination ,
Drinks for Monks & Novices,Tea & Light Foods for Guests
Monk Ordination
Monk Donation
Lunch for Monks and Novices
Lunch for Guests
Dhamma Talk and Merit Sharing
Dhamma Talk
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စု ေပါင်းရှင်ြုပ ရဟန်းခံ ပွ ဲ

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 BBA 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 BBA
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 Association (Chicago)

ဓမ္မ မိတ်ေဆွ အေပါင်းတို ့…
စုေပါင်း ရှင်ြုပ ရဟန်းခံ ပွဲ ကို ၂၀၁၁ ဒီ ဇင်ဘာလ ၂၅ရက် တွ င် ကျင်းပမည်
ြဖစ်ပါ၍ ြွကေရာက်ကုသို လ်ယူြကပါရန်နှင့် ရှင်သာမေဏအြဖစ်လည်းေကာင်း၊ ရဟန်း
အြဖစ်လည်းေကာင်း ကို ယ်တိုင်ပါဝင် ကုသို လ်ြုပြကရန် ေလးစားစွ ာ ဖိ တ်ြကားပါသည်။
သုံးရက်က တစ်ပတ်အထိ ရှင်သာမေဏြုပနို င်ပါသည်။
စုေပါင်း ရှင်ြုပ ရဟန်းခံ ပွဲ တွင် ရှင်သာမေဏတစ်ပါးအတွ က် ေဒါ်လာ ၁၀၀ ၊
ဒု လ္လ ဘရဟန်းတစ်ပါးအတွ က် ေဒါ်လာ ၂၀၀ လှူဒါန်းနို င်ပါသည်။
ဆရာေတာ် သံ ဃာေတာ် ဒု လ္လ ဘရဟန်းများနှ င့် ရှင်သာမေဏများအတွ က်
အရု ဏ်ဆွမ်း၊ ေန့ဆွမ်းများလည်း လှူဒါန်းနို င်ပါသည်။ ကို ယ်တိုင် မချက်ြုပတ်နိုင်လျှင်
အရုဏ်ဆွမ်း တစ်ရက်အတွ က် ေဒါ်လာ ၅၀ ၊ ေန ့ဆွ မ်း တစ်ရက်အတွ က်
ေဒါ်လာ ၁၀၀ လှူဒါန်းနို င်ပါသည်။ ရရှိေသာ အလှူေတာ်ေငွ များသည် ြမန်မာဗုဒ္ဓ ဘာသာ
အသင်း ရံ ပုံေငွ အတွ က် ြဖစ်ပါသည်။
စု ေပါင်းရှင်ြုပဒု လ္လ ဘရဟန်းခံ ပွ ဲဆိုသည်မှာ ေရှးေခတ် ဘာသာေရးအားလပ်ရက်
အချိန်များက စတင်ြပီ း ြမန်မာနို င်ငံအတွ င်း ြမန်မာလူ မျိုးတို ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ြွကားရေသာ
ြမန်မာ့ရို းရာယဥ်ေကျးမှု တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာနို င်ငံတွ င် မိ ဘ ဘို းဘွ ားများသည်
မိ မိတို့၏သားရတနာများအား တစ်သက်တာတွ င် အနည်းဆုံး တစ်ြကိ မ် ဗုဒ္ဓ ြမတ်စွာ၏
သားေတာ်ြဖစ်ေသာ ရဟန်းြုပြခင်းကို ေတွ ြ့ မင်ရလျှင် အလွ န်ြကည်နူးြကပါသည်။
အကျင့်သီ လစင်ြကယ်၍ ဗုဒ္ဓ ြမတ်စွာ၏ ရင်နှစ်သည်းချာသဖွ ယ် ကျင့်ြကံ မှု များသည်
ေနာင်ဘဝတွ င် အဆုံးမရှိေသာကုသို လ်များနှ င့် သုစရို က်များ ပွ ားများနို င်ပါသည်။
ထို ကဲ့ သို ့ တန်ဖိုးြကီ းြမတ်လှေသာ အခမ်းအနားများကို အေမရိ ကန်နိုင်ငံတစ်ဝန်း
ဘုန်းေတာ်ြကီ းေကျာင်းများတွ င် ရံ ဖန်ရံခါမျှသာ ြုပလုပ်လျက် ရှိြကပါသည်။
ေဆာင်းရာသီ အားလပ်ရက်အတွ င်း ထို ကဲ့ သို ့ေသာ ဘာသာေရးအခမ်းအနားကို ြုပလုပ်ရန်
ဆရာေတာ် သံ ဃာေတာ်များကလည်း စိ တ်အားထက်သန်လှပါသည်။ ဤအခမ်းအနား
သည် ြမန်မာမိ သားစုများအား သူ တို ့၏ ရင်နှစ်သည်းချာ သားလှ ရတနာများကို
ဗု ဒ္ဓ ြမတ်စွာ၏ သားေတာ်များအြဖစ် သာသာနာ့ ေဘာင်ဝင်ြခင်းကို အားေပးနို င်မည့်
အခွ င့ ်အေရးေကာင်းတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

ေကျာင်း၏ ေနရာထို င်ခင်း အခက်အခဲ ေြကာင့် ဦးစားေပးစနစ်
ကျင့်သု ံ းပါမည်။
ဗုဒ္ဓ တရားေတာ်များအား ေလ့လာြခင်းသည် ေကာင်းမွ န်ပါသည်။
ကျင့်ြကံ ြခင်းသည် ပို ၍ ေကာင်းမွ န်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓ ၏သားေတာ်များအြဖစ်
သာသနာ့တာဝန် ထမ်းေဆာင်ြခင်းသည် ေလာကီ ေလာကု တ္တ ရာ နှ စ်ြဖာအကျိုး
အတွ က် အေကာင်းတကာ့ အေကာင်းဆု ံ းြဖစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့ သို ့ မွ န်ြမတ်လှ
ေသာ စု ေပါင်းရှင်ြုပ ရဟန်းခံ ပွ ဲတွင် ြမန်မာဗုဒ္ဓ ဘာသာအသင်း (ချီကာဂို )နှ င့်
အတူ ြမန်မာမိ သားစုများအားလု ံ း ြွကေရာက် ချီးြမှ င့်ြကပါရန် ေလးစားစွ ာ
ဖိ တ်ြကားပါသည်။
ေကျးဇူ းြုပ၍ ေဒါက်တာသန်းဝင်း၊ ဦးလှ ြမင့်၊ ဦးေဂျာ့၊ ေဒါက်တာေကျာ်ေဇာ
နှ င့် မနှ င်းဇာြခည်မျိုး တို ့ထံ ဆက်သွယ် စာရင်းေပးနို င်ပါသည်။
ြမန်မာဗု ဒ္ဓ ဘာသာအသင်း (ချီ ကာဂို )

