
 



 

                               

                           စိတ္ပုတီးစိတ္ျခင္း 
 
ဦးေဆာင္သူ - အားလံုးစံုေမတၱာ (၁) ပုဒ္။ 
ပရိတ္သတ္  
 
ဦးေဆာင္သူ + 
ပရိတ္သတ္ - ေကာင္းကင္ဘံုေမတၱာ (၁) ပုဒ္။ 
 
ဦးေဆာင္သူ + 
ပရိတ္သတ္ - ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေမတၱာ (၃) ပုဒ ္
 
ဦးေဆာင္သူ - ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ၀ ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမေတာ္အား ဘုန္းေတာ္ ဂုဏ္ေတာ္ရွိပါေစ။ 
 
ပရိတ္သတ္ - အစအဦးက ဘုန္းေတာ္ဂုဏ္ေတာ္ရွိသည့္အတိုင္း ယခုမွစ၍ ကမၻာအဆက္ဆက္ ရွိပါေစ။ 
 
ဦးေဆာင္သူ + 
ပရိတ္သတ္ - အိုေယဇူး ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ အျပစ္မ်ားကို အခြင္ခ့်မ္းသာ ေပးသနားေတာ္မူပါ။ အျပစ္ငရဲမွ ကြၽႏု္ပ္တို႕ကို 
ကယ္တင္ေတာ္မူပါ။ ဝညိာဥ္အားလုံး အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ သနားျခင္းကို လိုလားေနေသာ ဝညိာဥ္မ်ားကို 
မိုးေကာင္းကင္သို႕ ပို႕ေဆာင္ေတာ္မူပါ။ 
 
ဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာအခ်က္မ်ား 
(တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တနလၤာေန႕မ်ား ႏွင့္ အာဒ၀္င္တူး တနဂၤေႏြေန႕တို႕၌ဆိုရန္) 
 
၁။ ပထမဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာအခ်က္၌ သိၾကားမင္းက မာရီယားအား အမိန္႕ေတာ္ျပန္ေတာ္မူသည့္ 
အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၂။ ဒုတိယဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ မယ္ေတာ္မာရီယားသည္ ဧလိဇဘက္ကို ႏႈတ္ဆက္ရန္ 
ၾကြေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၃။ တတိယဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ နက္နဲလစွြာေသာ အခ်က္၌ ေယဇူးဘုရားရွင္သည္ ဗက္သလင္ၿမဳိ႕ ႏြားစားခြက္၌ 
ဖြားျမင္ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၄။ စတုတဝၳမ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ သူငယ္ေတာ္ေယဇူးကို ေက်ာင္းေတာ္၌ စီေမအံုသူျမတ္က 
ပူေဇာ္ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၅။ ပဥၥမဝမ္းေျမာက္ဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ သူငယ္ေတာ္ေယဇူး ကို ေက်ာင္းေတာ္၌ ျပန္ေတြ႕ေတာ္ 
မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
 
ဝမ္းနည္းဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာအခ်က္မ်ား 
(တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အဂၤ0၊ ေသာၾကာေန႕မ်ားႏွင့္ ဝါတြင္း တနဂၤေႏြေန႕တို႕၌ဆိုရန္) 
 
၁။ ပထမဝမ္းနည္းဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ သံလြင္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေယဇူးသခင္၏ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ 



ေသြးေခြၽးစီးယိုျခင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၂။ ဒုတိယ ဝမ္းနည္းဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ေယဇူးသခင္ကို တိုင္၌ ခ်ည္ေႏွာင္၍ ႀကိမ္ႏွင့္ 
႐ိုက္သည့္အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၃။ တတိယ ဝမ္းနည္းဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ေယဇူးသခင္သည္ ေခါင္းေပၚမွာ ဆူးေဗာင္းတင္သည့္ 
အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၄။ စတုတၳ ဝမ္းနည္းဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ လက္ဝါးကားတိုင္ကို ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူသည့္ 
အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၅။ ပဥၥမ ဝမ္းနည္းဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ေယဇူးသခင္သည္ လက္ဝါးကားတိုင္ေပၚမွာ 
အသက္ေတာ္စြန္႕ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
 
အံၾသဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာအခ်က္မ်ား 
(တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဗုဒၶဟူး၊ စေနေန႕ ႏွင့္ ဝါကြၽတ္မွ အာဒ္ဝင္တူး အထိရွိေသာ တနဂၤေႏြေန႕ တို႕၌ ဆိုရန္) 
 
၁။ ပထမအံ့ၾသဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ေယဇူးသခင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို 
ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၂။ ဒုတိယ အံ့ၾသဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ေယဇူးသခင္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ တက္ၾကြေတာ္မူသည့္ 
အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၃။ တတိယ အံ့ၾသဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ မာရီယားႏွင့္ တပည့္ေတာ္ႀကီး မ်ားအေပၚသို႕ 
သန္႕ရွင္းေသာဝညိာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၄။ စတုတၳ အံ့ၾသဘြယ္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ကညာမာရီယားအား ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ 
ပင့္ေဆာင္ေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၅။ ပဥၥမ အံ့ၾသဘြယ္ရာ နက္နဲလစွြာေသာ အခ်က္၌ ကညာမာရီယားအား ေကာင္းကင္ဘံုမွာ သရဖူေဗာင္း 
မဂၤလာခံယူေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
 
အလင္းေတာ္ဆိုင္ရာ နက္နဲဖြယ္ရာအခ်က္မ်ား 
(တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ၾကာႆပေတးေန႕တို႕၌ ဆိုရန္) 
၁။ ပထမ အလင္းေတာ္ဆိုင္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္၌ ေယဇူးသခင္ ေဆးေၾကာျခင္း ခံယူသည့္ 
အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၂။ ဒုတိယ အလင္းေတာ္ဆိုင္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ကာနန္ၿမဳိ႕လက္ထပ္ပြဲ၌ ကိုယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ 
ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကို ေဖာ္ျပေတာ္မူသည့္ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၃။ တတိယ အလင္းေတာ္ဆိုင္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ဘုရားသခင္၏ ႏိုငင္ံေတာ္အေၾကာင္း 
ေဟာေျပာေၾကျငာျခင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၄။ စတုတၳ အလင္းေတာ္ဆိုင္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ အဆင္း သ႑ာန္ေျပာင္းလဲေတာ္ မူသည့္ 
အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
၅။ ပဥၥမ အလင္းေတာ္ဆိုင္ရာ နက္နဲလွစြာေသာ အခ်က္၌ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူး တည္ေထာင္ေတာ္ မူသည့္ 
အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္ၾကစို႕။ 
 
ဦးေဆာင္သူ - ေကာင္းကင္ဘံုေမတၱာ (၁) ပုဒ္။ 
ေကာင္းကင္ဘံု၌... 
 
ပရိတ္သတ္ - ေန႕စဥ္မျပတ္... 
 



ဦးေဆာင္သူ - အာေ၀မာရီယား ေမတၱာ (၁၀) ပုဒ္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္... 
 
ပရိတ္သတ္ - ျမတ္စြာဘုရား၏မယ္ေတာ္... ဦးေဆာင္သူ+ 
ပရိတ္သတ္ - ခမည္းေတာ္...။ အိုေယဇူး ... 
 
သနားျခင္း၏မယ္ေတာ္ 
 
သနားျခင္း၏မယ္ေတာ္ ျဖစ္ထေသာ ၿငိမ္ဝပ္သာယာစြာ အသက္ရွင္ျခင္း ခ်မ္းသာကိုေပးတတ္ေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ 
ေတာင္းတေမွ်ာ္လင့္ရာလည္းျဖစ္ေသာ သခင္မ မဂၤလာျဖစ္ေစသတည္း။ ဆင္းရဲရာဌာန၌ ရွိေနၾကေသာ ကြၽႏု္ပ္တို႕ 
ဧဝသားစုတို႕သည္ သခင္မထံေတာ္သို႕ ေၾကြးေၾကာ္ေလွ်ာက္ပါသည္။ ဤမ်က္ရည္ယိုရာအရပ္က 
ညည္းတြားငိုေၾကြးျခင္းႏွင့္ သခင္မေနာက္ေတာ္သို႕ ကြၽႏ္ုပ္တို႕ ဆုပန္ေတာင္းၾကပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႕၏ 
ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ျဖစ္ေသာ သခင္မ၊ သနားတတ္ေသာ မ်က္စိေတာ္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႕ဆီသို႕ လွည့္လည္ေတာ္မူပါ။ 
ၾကင္နာသနားျခင္း၊ ခ်စ္ခင္စုံမက္ျခင္း၊ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ျခင္း၊ သီလႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ အို ကညာမာရီယား၊ 
ဤဆင္းရဲရာဌာနမွ လြတ္ေျမာက္ေသာအခါ သခင္မ၏ဝမ္းေတာ္၌ စြဲေနေတာ္မူၿပီးေသာ အထူးအလြန္ 
မြန္ျမတ္ေတာ္မူလွေသာ သားေတာ္ေယဇူးကို ကြၽႏု္ပ္တို႕အားျပေတာ္မူပါ။ 
 
 


