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ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ! ຂໍອະນຸໂມທະນາສ່ວນບຸນນີ້ ໃຫ້ແກ່ເຈົາ້ ສ ັດທາທັງຫຼາຍ ທັງມາແຕ່ໃກ້ແຕ່
ໄກ ທັງຜູເ່ ກົ່ າຜູໃ່ ໝ່ ທັງໃນວ ັນນີ້ ພ້ອມດ້ວຍຜູຢ
່ ແ
ູ່ ດນແຫ່ງທັມທີ່ ນີ້ ນ ໍາກ ັນທັງໝ ົດດ້ວຍເຖີດ!
ຂໍສວ
່ ນບຸນກຸສ ົນນີ້ ຈງົ່ ໄປຮອດໄປເຖິງ ຕະຫຼອດເຖິງຜູເ່ ປັນພໍ່ ເປັນແມ ່ ເປັນຍາຕເປັນມິຕ ນ ໍາ
ກ ັນທັງໝ ົດດ້ວຍເຖີດ! ແລະຜູກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງນ ໍາກ ັນ ກໍຂໃໍ ຫ້ໄດ້ຮ ັບສ່ວນບຸນນີ້ ຮ ັບແລ້ວ ຈງົ່ ມີແຕ່
ຄວາມສຸຂ ຈງົ່ ພນທຸ
ົ້ ກຂ໌ ຈງົ່ ເຂົ້າເຖິງຄວາມສະຫງ ົບ ແລະຄວາມຮມົ່ ເຢັນ ພ້ອມດ້ວຍເຈົາ້ ໜີ້
ເຈົາ້ ກ ັມ ນາຍເວນ ຜູເ່ ປັນກາງຜູຈ
່ ່ອງເວນ ນ ໍາກ ັນທັງເໝິດດ້ວຍເຖີດ! ຂໍໃຫ້ພນຈາກທຸ
ົ້
ກຂ໌ ເຖິງ
ສຸຂນ ໍາກ ັນ ຂໍໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ ເຊິ່ ງພຣະນິພພານ ດ້ວຍກ ັນທັງເໝິດເຖີດ!

ຄ ໍາແຜ່ສວ
່ ນບຸນ
ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ! ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫຼາຍ ຂໍແຜ່ສວ
່ ນບຸນນີ້ ຈງົ່ ໄປຮອດໄປເຖິງ ຜູເ່ ປັນພໍ່ ເປັນ
ແມ ່ ແລະຜູເ່ ປັນພວກຂອງຂ້ານ້ອຍເອງ ພ້ອມດ້ວຍຜູເ່ ປັນຍາຕເປັນມິຕ ຕະຫຼອດເຖິງ ຜູເ່ ປັນ
ຄຣູບາອາຈານ ພ ັກລ ັດ ແລະຜູນ
່ ໍາ ຕະຫຼອດເຖິງຜູມ
່ ພ
ີ ຣະຄຸນທັງຫຼາຍ ທັງເໝິດທຸກຕ ົນທຸກຄ ົນ
ຢູພ
່ າຍໃນປະເທດລາວ ແລະຕ່າງປະເທດ ກໍຄເື ພື່ ອນຮ່ວມເກີດ ຮ່ວມແກ່ ຮ່ວມເຈັບ ຮ່ວມຕາຍ
ນ ໍາກ ັນທັງເໝິດທັງສິນ
້ ພ້ອມທັງໝູສ
່ ັດທັງຫຼາຍ ທັງເໝິດທຸກໆຈາພວກ
ໍ
ທຸກເຫຼ່ ົ າທຸກກໍ ຂໍຈງົ່ ໄດ້
ຮ ັບສ່ວນບຸນສ່ວນນີ້ ນ ໍາກ ັນທັງເໝິດດ້ວຍເຖີດ! ຮ ັບແລ້ວ ຂໍຈງົ່ ພນຈາກທຸ
ົ້
ກຂ໌ ເຂົ້າສູພ
່ ຣະນິພ
ພານ ທັງເໝິດທຸກຕ ົນທຸກຄ ົນ ນ ໍາກ ັນດ້ວຍເຖີດ!

ຄ ໍາອຸທິດບຸນ
ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ! ຂໍອທ
ຸ ິດບຸນສ່ວນນີ້ ຈງົ່ ໄປຮອດໄປເຖິງ ຜູເ່ ປັນເຈົາ້ ໜີ້ເຈົາ້ ກ ັມ ຜູເ່ ປັນນາຍ
ເວນ ຜູເ່ ປັນກາງຜູຈ
່ ່ອງເວນ ຕະຫຼອດເຖິງຜູເ່ ປັນເຜດ ເປັນຜີ ເປັນຍ ັກ ເປັນມານ ລວມທັງເຈົາ້
ພູມເຈົາ້ ທີ່ ເຈົາ້ ບ້ານເຈົາ້ ເຮືອນ ເຈົາ້ ຫໍ ທງັ ຫຼາຍທັງປວງ ດ້ວຍກ ັນທັງເໝິດເຖີດ! ຕະຫຼອດເຖິງ
ພຣ ົມມານ ແລະເທວະດາທັງຫຼາຍ ຜູທ
່ ີ່ ມີລິດພິດສ ົງອ ໍານາດ ຕະຫຼອດເຖິງຜູທ
່ ີ່ ເອີນ
້ ວ່າ ຜີຟ້າຜີ
ແຖນ ຜີອນ
ິ ຜີພຣ ົມ ຜີຍ ົມມະຣາດ ຜີມະນຸດມິດ ລວມທັງເຫຼ່ ົ າກໍພວກວິນຍານທັງຫຼາຍ ທັງເໝິດ
ທັງສິນ
້ ນ ໍາກ ັນດ້ວຍເຖີດ! ຈະຢູຫ
່ ົນໃດແຫ່ງໃດ ກໍຂໍໃຫ້ບນ
ຸ ນີໄ້ ປຮອດໄປເຖິງ! ຮອດເຖິງແລ້ວ
ຂໍຈງົ່ ລ້າງຈງົ່ ຜັດເອົ າ! ຜັດເອົ າແລ້ວ ຂໍໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຊນສາມຮ
ົ້
ມົ່ ໂພສີ ນ ໍາກ ັນທັງເໝິດດ້ວຍເຖີດ!
ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ! ຂໍບນ
ຸ ນີຈ
້ ງົ່ ສ ໍາເຣັ ດ ດ້ວຍກ ັນທັງເໝິດດ້ວຍເຖີດ!
ສູນປະຕິບ ັດທັມຫຼ ັກ 38 ສາຂາວ ັດປ່ານາຄູນນ້ອຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ສປປ ລາວ
www.km38dhammacenter.org; https://www.facebook.com/groups/km38dhammarelatives/
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