နယုန္လ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲေတာ္ (မဟာ သမယ ေန ့) ဖိတ္ၾကားလႊာ
မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းျပည့္စုံ လ-နယုန္သည္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶတရားေၾကာင့္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ အေစာဆုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
မွတ္တိုင္ စိုက္ထူႏိုင္ခ့ဲသည့္ သမိုင္းဝင္ ေန ့ထူး ေန ့ျမတ္ျဖစ္ပါသည္။ ဂုဏ္ထူး ဝိေသသမ်ားစြာ ရွိရာ ဤ နယုန္လတြင္...
က) ေတာင္သူလယ္သမားတို ့၏ ေသြးေခ်ာင္းစီးေတာ့မည့္ ေရ-လုပဲြကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ခ့ဲျခင္း၊
ခ) တိုင္းျပည္ အခ်င္းခ်င္း စစ္ခင္းေတာ့မည္ကို တားဆီးႏိုင္ခ့ဲျခင္း၊
ဂ) နဂါး-ဂဠဳန္ စသည့္ တိရစၦာန္ အခ်င္းခ်င္းပင္ ေမတၱာသက္ဝင္ခ့ဲေသာ လ ျဖစ္ျခင္း၊
ဃ) အမ်ဳိးေကာင္းသား ငါးရာ သာသနာ့ေဘာင္သို ့ဝင္ေရာက္ခ့ဲျခင္း၊
င) အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး လမ္းစ ပြင့္ခ့ျဲ ခင္းစသည့္ ဂုဏ္ထူး ဝိေသသမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာတို ့
၏ ေထရဝါဒ လျမတ္နယုန္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤသို႔ေသာ

ဂုဏ္ထူး

ဝိေသသမ်ားနွင့္

ေကာင္းျမတ္ျပည့္စုံ

လ-နယုန္ကို

ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္၄င္း၊

ကမၻာသူ-ကမၻာ

သားမ်ားႏွင့္အတူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားၾကသည့္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာမ်ားသည္လည္း ေကာင္းရာကိုတု၊ ေကာင္း ေအာင္
ျပဳ၍ ေကာင္းမွဳျမတ္ႏိုး၊ ေကာင္းေအာင္ ၾကိဳးစားႏိုင္ၾကေစရန္၄င္း၊ ၁၃၇၇-ခုႏွစ္၊နယုန္ လျပည့္ေက်ာ္ (၁၃)ရက္၊ ဇြန္လ(၁၄)၊ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ တနဂၤေႏြေန ့တြင္၊ ပါရမီဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္း၌ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စာြ က်င္းပၾကပါမည္။
အမိ်ဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာေတာ္ ျမတ္ၾကီး၏ အဆုံးအမ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အစဥ္အလာ တန္ဖိုးမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း သည္ပိုး
ရြက္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပါရမီ၏ ယဥ္ေက်းလိမၼာ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ေစတနာ ရွင္ မိသားစုမ်ားက
ေမတၱာေရွးရႉ

ကုသိုလ္အတူျပဳႏိုင္ရန္

ဗုဒၶဘာသာ

မိသားစုမ်ားႏွင့္၊

ဓမၼမိတ္ေဆြ

အားလုံးတိ႔အ
ု ား

ခင္မင္

ေဖာ္ေရြစာြ

ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ေနရာ လိပစ
္ ာ။

1842 Valinda Ave, La Puente, CA 91744

ေန႔၊ ရက္၊ အခ်ိန။္ ဇြန္လ(၁၄)ရက္၊တနဂၤေႏြေန ့၊နံနက္ (၁၀)နာရီမွ ေန႔လည္ (၁) နာရီထိ။
တရားနာခ်ိန။္

နံနက္ ၉နာရီခဲြမွ ၁၀ နာရီ

ဧည့္ခေ
ံ က်ြးေမြးခ်ိန။္ နံနက္ (၁၀) နာရီမွ ေန ့လည္ (၁) နာရီ (10:00 am to 1:00 pm)
ဧည့္ခေ
ံ ကၽြးေမြး။

ြ ္ေၾကာ္စပ္၊ ၾကက္သားခ်ိဳခ်ဥ္ေၾကာ္၊ ငါးခူစင္းေကာ၊
ျမန္မာထမင္းႏွင့ဟ
္ င္းစံု… ဝက္သားအခ်ိဳခ်က္၊ ပုဇန

ကန္စန
ြ ္း႐ြက္ခ်ဥ္ဟင္း၊ ေျမပဲင႐ုတ္သီးေၾကာ္။ အခ်ဳိပ.ဲြ ..ေ႐ႊရင္ေအး မုန္႔လက္ေဆာင္း၊ ေ႐ႊၾကည္ဆႏြင္းမကင္း၊ သစ္သီး။
အလွဴရွငမ
္ ်ား။ Michael Tsai + Ma Nilar မိသားစု၊ Tin Mg Lwin + Thidar Kyi မိသားစု၊ Thun Lwin + Thandar Oo
မိသားစု၊ ShunLi Cai + Thandar Lynn မိသားစု၊ Teddie + San San မိသားစု။

Invitation to Honor the Month of Peace (Mahasamaya)
Dear Parami Dhamma friends, devotees and well-wishers,
In the Myanmar solar-lunar calendar, Nayonela is the 3rd month which is symbolized as the Month of
Peace as it is the month in which farmers avoided Wars for Water, respective kingdoms of farmers made Peace
Accord, dragons and Garuda birds had Metta to each other, five hundred men were fully ordained as Buddhist
monks, and women got windows of the opportunity for their independence and freedom under the teachings of the
Buddha.
In honoring this noble tradition in Buddhism, Parami Buddha Vihara is pleased to invite all of you with
your families and friends to participate in this joyous and meritorious event on Sunday, 14 June 2015.
Main Dish: Rice, Stewed Pork, Prawn, Sweet and Sour Chicken, Fried Catfish, Spicy Fried Peanut, Sour
Kangkong Soup, Shwe Yin Aye & Mote Let Saung drink, Sanoonmakin, dessert and fruit
Dhamma Talk: 9:30-10:00 am
Time & Date: 10:00 a.m. to 1:00 p.m. on Sunday, 14 June 2015.
မွတခ
္ ်က္။ တစ္လတစ္ၾကိမ္၊ ပထမပတ္ တနဂၤေႏြ ေန ့တိုင္း စုေပါင္းပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ပဲြရွိပါသည္။ Begins at 5:15pm

