ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပမည့္

Invitation to the Buddha Day
Puja Celebration
Dear Dhamma friends,
Buddhists all over the world celebrate on the second month of
lunar calendar, on this Vesak the Buddha Day, in commemoration of
(1) the Birth of the Gotama Buddha, (2) his attainment of the Full
Enlightenment, his becoming endowed with Sabbannutta Nana, his
becoming a Supremely Self-Enlightened Buddha, and (3) his Passing
Away, Mahaparinibbana.

ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ ဖိတ္ၾကားလႊာ
တရားခ်စ္ခင္ပါရမီရွင္အေပါင္းတို႔ ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္
ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း၊

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အတြက္

(၁) ဘုရားအေလာင္းေတာ္

မီး႐ႉးသန္႔စင္

(၂) သစၥာေလးပါးကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သိျမင္၍ သဗၺညဳတဘုရားရွင္အျဖစ္ သ ို႔

ေရာက္ေတာ္မူျခင္း၊ (၃) ခႏၶပရိနိဗၺာ န္ ၀င္စံေတာ္မူျခင္း ဟု ဘုရားရွင္ႏွင့္စပ္ ၍ ထူးျမတ္သည့္ ေန႔ျဖစ္
သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ထိုေန႔ကို ကဗာၻ႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔က ဗုဒၶေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခါ ဘုရားရွင္အား
ပူေဇာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ က်င္းပေလ့ရွိၾကပါသည္။
အီလီႏိြဳက္ျပည္နယ္၊ စပရင္းဖီးၿမိဳ့၊ ခ်မ္းေျမ့သတိပ႒ာန၀ိဟာရ၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၅၊ ၆

We invite all Dhamma friends to participate at this Buddha Day
Celebration ceremony, to be held on May 5th, 6th at the Chanmyay
Satipatthana Vihara, Springfield, Illinois. The celebration will start at
4:30AM on Saturday May 5th 2012 with the following program.

ရက္ေန႔မ်ားတြင္ေအာက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း ဘုရားရွင္အား အာမိသ,ဓမၼ ႏွစ၀
္ ေသာ ပူေဇာ္မႈတို႔ျဖင့္
ပူေဇာ္ေသာ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ကို ျပဳလုပ္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ ပါ၍ ကုသိုလ္လိုလား သူေတာ္စဥ္ မ်ား
ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏိႈင္ေစရန္ စိတ္ရည္သန္လ်က္ ဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္။

အစီအ စဥ္

။

၁) ဆရာေတာ္ထံမွ ကိုးပါးသီလခံယူေဆာက္တ ည္ျခင္း

Program:

၂) ဆရာေတာ္မ်ား႐ြတ္ဆိုေဟာၾကားသည့္ ပရိတ္တရားေတာ္မ်ားကို

1. Taking 9 precepts from the Resident Sayadaw Ashin Eindardipati
2. Listening to the chanting of Paritta suttas by the Sayadaws
3. Buddha Puja and Consecration chantings by the whole group
4. Offerings of flowers, water, candle lights, fruits to the Buddha
5. Starting of the 2-day Satipatthana Vipassana meditation
Location:

။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ေမလ ၅ ရက္၊ စေနေန နံနက္ ၄း၃၀ တြင္

Chanmyay Satipatthana Vihara
9 Harriett Lane
Springfield, IL 62702
Phone: (217) 726 9601
Satipatthana Vipassana Association

နာယူၾကည္ညိဳျခင္း
၃) ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ ပရိတ္သတ္အားလံုးကို စုေပါင္းညီ ညာစြာ
ဘုရားအေနကဇာတင္ျခင္း၊ ဘုရားရွိခိုးျခင္း
၄) ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီး၊ ဆြမ္း၊ သစ္သီး စသည္တို႔ကို ဘုရားရွင္အား
လွဴဒါန္းပူေဇာ္ျခင္း
၅) သတိပ႒ာန္၀ိပႆနာ ဘာ၀နာတရားကို ႏွစရ
္ က္တိုင္တိုင္
ပြါးမ်ားအားထုတ္၍ ပူေဇာ္ျခင္း
က်င္းပမည့္ေနရာ

။

။ Chanmyay Satipatthana Vihara
9 Harriett Lane
Springfield, IL 62702
Phone: 217-726-9601
ခ်မ္း ေျမ့သတိပ႒ာန္၀ိပႆနာျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔

ႃကိုးစားၾကပါစို႔
လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၱ၀ါတို႔၊
မ်ားစြာက်ိဳးရ၊ ခ်မ္းသာလွသည့္၊
ဗုဒၶျမတ္စြာ၊ သာသနာသည္၊
ရွည္ၾကာတည္တံ့၊ ရွည္ခိုင္ခံ့၍၊
ပ့်ံႏွံ႔တိုးပြား၊ က်င့္သူမ်ားလ်က္၊
ရျငားခ်မ္းသာ၊ ခ်မ္းေျမ့သာေအာင္၊
ညီညာတို႔မ်ား၊ တာ၀န္ထား၊
ႃကိုးစားၾကပါစို႔။

