බිස්ටල්, කාඩීෆ්, සවුත්හැම්ප්ටන්, ස්වින්ඩන් හා ග්ෙලොස්ටර් යන
නගරයන්හි ජීවත් වන ශීලාංකික ෙබෞද්ධ ජනතාවට තම ආගමික
කටයුතූ සළසා ගැනීමට ඇති එකම ආයතනය අප ආයතනයයි.
එනිසාම ෙමකි සියලු නගරයන්හි වාසය කරන ඔබ සියලු ෙදනාටම
තමන්ෙග්ම පංසලක අවශ්යතාවය දැෙනනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි.
අද දවෙසේ අප සියලු ෙදනා සතුව විශාල වගකීමක් පැවරී තිෙබ්. අෙප්
අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන්, අෙප්කම ෙවනුෙවන්, අෙප් ආගම දහම
ෙවනුෙවන් අෙප්ම පංසලක් ආරම්භ කිරීෙම් අවශ්යතාවය මතුව
තිෙබ්.
තාවකාලික පදනම යටෙත් දුෂ්කරව කරනා ෙමම සත් කාර්ය වඩා
ශක්තිමත්ව හා කමානූකුලව පවත්වාෙගන යනු වස් අප දායක සභාව
මගින් නව පංසලක් ෙගොඩනැගීෙම් පරම පූජනීය කාර්යයකට
සැරෙසමින් සිටියි.
ෙම් ඔබෙග් සහෙයෝගය අපට අවශ්යම ෙමොෙහොතයි. අප අරමුණ
යථාර්තයක් වන්ෙන් ඔබෙග් උතුම් පරිත්යාගශීලිත්වය හා කැපවීම
මතය. එය තවත් එක් පරිත්යාගයක් ෙනොව ජීවිතයකදී එකවර
කරගැනීමට අපහසු අටමහා කුසලයට අයත් පිංකමකි. අප ෙවනුෙවන්
සැමදා ෙමත් සිතින් කටයුතු කරන ඔබ සියලු ෙදනා ෙමම උදාර
පිංකම සඳහා සහෙයෝගය ලබාෙදනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි.
ෙතරැවන් සරණයි
පූජ්ය පැලවත්ෙත් ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්ෙසේ
Bristol Sri Lanka Buddhist Vihara
Legal name:
Paramitha Community Development Foundation;
Reg. No: 08199348

යෙමක් ආරාම සකස් කරයිද, වන ෙරෝපණය කරයිද,
යෙමක් පාලම් තනයිද, පැන් හල්, පැන් ෙපොකුණු
තනවයිද, යෙමක් ආවාස දන් ෙදයිද, ඔවුන් හට
සැමකල්හිම දහවලුත් රෑත් පින් වැෙඩයි. දහෙමහි පිහිටි
සීල සම්පන්න වූ ඒ ජනෙයෝ දිව්ය සම්පත් ලබති.

ඔබ සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් ශාසනිකව ෙසේවය කරන්නට හැකිවීම
පිළිබඳ මා සතුටු වන අතරම, ඔබ මාහට දක්වන ආදර ෙගෞරවය හා
කල්යාණ මිතත්වය පිළිබඳව මා තුළ ඇත්ෙත් දැඩි පසාදයකි.

වනෙරෝප සූතය ‐ සංයුත්ත නිකාය

බිස්ටල් ෙබෞද්ධ විහාරෙය් දායක සභාව ගන්නා උදාර උත්සාහය පිං
දීෙමන් අගය කරමි. ෙබොෙහෝ බාධක හා දුෂ්කරතා මධ්යෙය් වුවද
2012 වර්ෂෙය් සිට ෙම දක්වා ඔබ ෙවනුෙවන් මා හට කළ හැකි
උපරිම ෙසේවය සළසන්නට මා ශක්ති පමාණෙයන් ෙවෙහසුෙනමි. ඒ
සඳහා දායක සභාව ලබා දුන් සහෙයෝගය ඉමහත්ය.

NEW VIHARA DEVELOPMENT
PROJECT

Bristol Sri Lanka Buddhist Vihara was
established in 2012 to promote
Theravada Buddhism in the South
West region of England.
However, lack of a permanent site is
a major obstacle for continuing
Dhamma activities.
Let us all show our commitment,
enthusiasm, vision and generous
support to establish our own Sri
Lankan Theravada Buddhist Vihara
in the South-West.

New Vihara Development Project

New Vihara Project
Our current situation:
• The current membership of our temple
is nearly 200 covering Bristol, Cardiff,
Swindon, Gloucester and Southampton.
• Monthly regular income from standing
orders is £1160/• Estimated project cost to acquire a land
with a building suitable for small
community gathering and monks
residence in south west region will be
well over £ 250,000/• Estimated: Mortgage loan £150,000/deposit required £100,000/- (Monthly
mortgage repayment: £900/- Approx.)
What we require:
• If all members/families contribute
towards this highly meritorious project,
we will be in a comfortable position to
achieve our initial target of £100,000/-. If
we receive higher donations that will
reduce the required mortgage loan
reducing the monthly instalment to a
manageable level.
• Currently monthly income from
membership barely covers the costs
and to obtain required mortgage we
need to show regular monthly income
over £2000/- on average. Higher
monthly income will strengthen our
position towards making a successful
mortgage application.
This is why we should show our
munificence at this hour of need and
extend our fullest cooperation by
contributing as much as we are able to
accomplish this noble mission.

New Vihara Development Project

Donations
Generous donors like you are the key to our
success in establishing our temple in a
permanent location.
As you may appreciate, this is an extremely
difficult and challenging task requiring
planning from the outset. For planning
purposes, it would be a great help, if you
could express your interest in making a
donation. At this moment, this is an
expression of interest, you may delay your
donation until initial planning is completed.

For New Vihara Donations
Please make a bank transfer to
Account Name:
Buddhist Vihara Building Fund
Bank: HSBC
Sort code: 40-14-13
Account No.: 92831511

For Monthly Donations
• I would like to contribute £................. for the
purchase our new temple property
• Title (Dr/Mr/Mrs/Ms): …………………………..
• Name: ……………………………………………..
• Postal Address: ………………………………….
• ………………………………………………………
• ………………………………………………………
..

Please setup a standing order using
Account Name:
Paramitha Community Development
Foundation
Bank: HSBC
Sort code: 40-14-13
Account No.: 12663333

• Contact Telephone:
………………………………
• Email:
………………………………………………

http://bristolbuddhistvihara.com

New Vihara Development Project

Email: info@bristolbuddhistvihara.com
Tel: 0117 977 0465

