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ြမန်မာဗဒဘာသာ အသင်း ဘန်းေတာ် ကီ းေကျာင်း (ချီ ကာဂိ )
မဟာဘံ ကထိ န်သကန်း ဆက်ကပ်လဒါန်းပွ ဲ
ဖိ တ် ကားလာ
ြမန်မာဗဒဘာသာအသင်း ဘန်းေတာ် ကီ းေကျာင်း (ချီကာဂိ )မှာ သီ တင်းသံ း ဝါဆိ ဝါကပ်ေတာ်မကာ ပရိ မဝါမှ
ထေြမာက်ေတာ်မေသာ သံ ဃာေတာ်အ ှ င်သြမတ် အ ှ င်ကမာရ ှ င့် တချ ို ့ မိ ့နယ်ေတွ က ပင့်သံဃာေတာ် (၁၁)
ပါး အပါအဝင် ဆရာေတာ် သံ ဃာေတာ် (၁၂) ပါးတိ ့ကိ မဟာဘံ ကထိ န် သကန်း ဆက်ကပ် လဒါန်း ကပါမယ်။
၂၀၂၂ ခ ှ စ် မဟာဘံ ကထိ န် မ-တည် အလ ှ င်များ ဦးဟန်စိန်+ေဒ ေစာတည်၊ ဦးေစာထွ န်း+ေဒ စ ာဝင်း၊
ကိ ေစာလှ ခိ င်+မမီ မီထွန်း၊

ကိ ဖိးေကျာ်+မစန ာေအာင် တိ ့က ရပ်နီး ရပ်ေဝး ဓမမိ တ်ေဆွ အေပါင်းတိ ့ကိ

မဟာဘံ ကထိ န် သကန်းဆက်ကပ်လဒါန်းပွဲ သိ့ ကေရာက် ကဖိ ့ ေလးေလးစားစား ဖိ တ် ကားပါတယ်။
မဟာဘံ ကထိ န်ပွဲေတာ်ေန့မှာ သံ ဃာေတာ်များကိ ကထိ န်သကန်းတစ်စံ ေဒ လာ ၅၀ န်း ှ င့် လဒါန်း ိင်
သလိ ပေဒသာပင် (၁၂) ပင်အတွ က် တပင်လ င် ေဒ လာ ၁၀၀ ှ င့်အထက် ကိ ယ်တိင်ကိယ်ကျ ဆက်ကပ်
လဒါန်း ိင်ပါမယ်။

ရပ်ေဝး

ဓမမိ တ်ေဆွ များ

လဒါန်းလိ ပါက

BBA လိ ပ်မကာ

တိ က် ိ က်ေပးပိ ့ ိင် ပီ း၊

ပေဒသာပင်အတွ က် ကိ တင် စာရင်းေပးလိ ပါက သတင်း ှ င့် ြပန် ကားေရး (ဖန်း ၈၁၅ ၅၀၁ ၁၂၉၆) ကိ
ဆက်သွယ် ိင်ပါတယ်။
မ-တည်အလ ှ င်များက မဟာဘံ ကထိ န်ပွဲေတာ်မှာ ဆရာေတာ် သံ ဃာေတာ်များ ှ င့် ဧည့်ပရိ သတ်တိ့ကိ
ကက်သားဟင်း၊ ငါးေ ကာ် ှ ပ်၊ မာလာ ှ မ်းေကာဟင်း (ဝက်သား၊ ပစွ န်)၊ သရက်သီးသပ်၊ ပဲ နီေလးဟင်းခါး၊
် ျ ိုးစံ ၊ သစ်သီးစံ ှ င့် ြမန်မာလက်ဖက်ရည်တိ့ြဖင့် လဒါန်းဆက်ကပ် ဧည့်ခံ ေက းေမွ း
ငါးပိ ရည်၊ တိ ့စရာ၊ ြမန်မာမန့မ
ကပါမယ်။
ကထိ န်ပွဲေတာ်ေန ့ ။

။ ၂၀၂၂

ိ ဝင်ဘာ ၆ ရက်၊ တနဂေ ွ ေန ့

(၁၃၈၄ တန်ေဆာင်မန်း လဆန်း ၁၄ ရက်)
နံ နက် ၁၁:၀၀ နာရီ ။

။ သံ ဃာေတာ်ေတွ ကိ ေန ့ဆွ မ်းဆက်ကပ်ပါမယ်။

နံ နက် ၁၁:၃၀ နာရီ ။

။ ဧည့်ပရိ သတ်ေတွ ကိ ေန ့လယ်စာ ေက းေမွ းဧည့်ခံ ပါမယ်။

ေန ့လယ် ၁:၀၀ နာရီ ။

။ ကထိ န်သကန်း ှ င့ ် ပေဒသာပင် စေပါင်းဆက်ကပ်လဒါန်း ပီ း
တရားေတာ်နာ၊ ေရစက်ချ အမ ေဝ ကပါမယ်။

Kathina Robe Offering Ceremony
Dear Dhamma Friends,
You are cordially invited to join us in BBA Kathina Robe Offering Ceremony on Sunday, November 6th,
2022. To ensure a memorable celebration, we have invited (11) monks from the other states to
participate together with BBA resident Ashin Kumara.

2022 Kathina Robe Offering Ceremony main donars are U Han Sein & Daw Saw Tee,
U Saw Tun & Daw Sandar Wynn, Ko Saw Hla Khine & Ma Mi Mi Tun, and Ko Pho Kyaw & Ma
Su Nandar Aung.
You are very welcome to offer the robes in person for fifty dollars ($50) each and Padethabhin
for one hundred dollars and above ($100 and above) each. You may also reserve in advance by
contacting BBA (630 941 7608) for robes and News and Information, Public Relations (815 501 1296)
for Padethabhin.

Main donars are hosting a lunch with Chicken curry, Fried fish, Marlar rhamkaw (Pork,
Shrimp), Mango salad, Bean soup, Ngapiree, Tosara, Burmese desserts, Fruits, and Burmese
tea.
Date:
Time:

11:00 am
11:30 am
1:00 pm

November 6th, 2022 Sunday
Lunch for Monks
Lunch for Guests
Kathina Robe Offering & Padethebhin,
Dhamma Talk and Merit Sharing

****************************************************************************

ြမန်မာဗဒဘာသာအသင်း ဘန်းေတာ် ကီ းေကျာင်း (ချီ ကာဂိ )
၂၀၂၃ ခ ှ စ် ှ စ်ဆန်း အစီ အစဥ်
၂၀၂၃ ခ ှ စ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက် တနဂေ ွ ေန ့

နံ နက် ၁၁ ၀၀ နာရီ - စေပါင်း ေန ့ဆွ မ်းကပ်ြခင်း၊
နံ နက် ၁၁ ၃၀ နာရီ - လက်ဆံ စားေသာက်ြခင်း။

၂၀၂၃ ခ ှ စ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၄ ရက် စေနေန ့
(၁၃၈၄ ခ ှ စ် တပိ ့တွဲလြပည့ ်ေန ့)

စေပါင်း ထမနဲပွဲ (အေသးစိ တ်ကိ ထပ်မံ ေ ကြငာပါမယ်။)
****************************

