OUR MISSION (हाम्रो लक्ष)

OUR OBJECTIVES (हाम्रो उदेस्यहरु):
१. िुद्ध भगवानको लसद्धान्त अनसु ार िुद्ध धमगिाई य.ु के . को इगं िैंड र वेल्सको
जनता माझ परु याउने ।
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२. जनताको फ़इदाको िालग, सिै िुद्ध धमगिालबिहरु िीच राम्रो सामदु ालयक
सबिन्ध र धालमगक सलहष्णतु ाको लवकास गने।
३. जनताको फ़इदाको िागी, यस च्याररटीको सदस्यहरु जसिाई पररवारको
कुनै सदस्यको लनधनको कारण एकदमै आलथगक र मानलसक कलठनाई परे को
िेिा सक्दो मदत लदने। यी सेवाहरु य.ु के . को इगं िैंड र वेल्सका जनताहरु िाट
शरुु गदै अरु ठाउाँ हरुमा लवस्तार गने।
MEMBERSHIP (सदस्यता)
कुनै जात, थर, रंग, लिङ्ग, क्षमताको भेदभाव लिना; कुनै राजनैलतक वगग र
व्यलिगतको फाइदामा निागी, सिै िद्ध
ु धमगिालबिहरुको सेवा गने एउटा
पन्ु य लतथगस्थि िनाउने हाम्रो िक्ष हो। यहााँ िुद्ध भगवानिे लदनु भएको ज्ञान
र सत्मागगको पािना गररने छ।
सिै िुद्ध धमगिालबिहरुिाई अ-आफ्नो संस्कार अनसु ार कुनै डर र भेदभाव
लिना पजु ा आजगन अलन कायगक्रमहरू गनगु लदने र सिै एक हौ भनेर समेट्ने
ससं ारकै यो पलहिो िद्ध
ु लतथगस्थिमा तपाई हामी सहभागी भएर आफ्नो
पररवार अलन साथीहरुिाई पलन सहभागी गराउनु हुन अनरु ोध गदगछौ ।

Place a Buddha (बुद्ध भगवानको मुर्ति)
जबमा २००० वटा िुद्धको मुलतगहरु राखने ठाउाँ हुने भएकोिे, £१००० वा
सो भन्दा धेरै दान लदनु हुने सदस्याहरु FOUNDING MEMBER हुनक
ु ो
साथै एउटा िुद्धको मुलतग अ-आफ्नो नाममा राख्नु सक्नु हुनेछ ।
तपाईको फोटो, नाम र ठे गाना THOUSANDS BUDDHA UK को
लभत्ताको कबपटु रमा सधैको िालग रही रहने छ । पलछ लनराश नहुनक
ु ो
िालग आफ्नो ठाउाँ लछटै ब्यिलस्थत गनगु हुन हामी तपाईहरुिाई लिनम्र
अनरु ोध अलन सल्िाह लदन्छौ । मुलतगहरु एकमस्ु टमा लकने सस्तो पने हुनािे
मलु तगको पैसा पछी मात्र उठाइने छ ।
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* यलद तपाई िुलद्धस्ट हुनु हुन्छ र यस एैलतहालसक असाधारण िुलद्धस्ट च्याररटी,
जसिे सिैिाई िरािर माया र समान ब्यिहार गछग , यसको सदस्य हुनु चाहनु
हुन्छ भने तपाईिाई हामी सबमानको साथमा स्वागत गदगछौ ।

जसिे मिाई िझु नु सक्छ, त्यसिे धमगिाई िझु ने छ।
जसिे धमगिाई िझु नु सक्छ, त्यसिे मिाई पाउने छ।
भगवान गौतम िद्ध
ु

* सदस्य शल्ु क मलहनाको एक पउण्ड हो तर तपाईिे लदनु सक्नु हुन्छ भने त्यो
भन्दा िढी लदनु हुन अनरु ोध गदगछौ। सदस्य शल्ु क लतनगु नै नसक्नु हुने
िुलद्धस्टहरुिे पलन सदस्यता लिन सक्नु हुन्छ - अलधकार र सलु िधा सिैिाई
समान लमल्नेछ।
सदस्यताहरु यस प्रकारका छन:्
* संस्थापक सदस्य (Founding Member) - £१००० वा त्यो भन्दा धेरै
* सदस्यता शल्ु क (सिैिे लदनु पने) (Membership Fee) - मलहनाको £१ वा
त्यो भन्दा धेरै
* आलजवन सदस्य (१० वर्ग) (Life Member 10 years) - £१००
* व्यिस्थापन शल्ु क (Administration Fee) - £१० मात्र
र्िप्पणी :(१) संस्थापक सदस्यको पैसा १२/२४/३६/४८ वा ६० मलहनामा लदनु भए
हुन्छ।
(२) कलत पलन पैसा नहुने िुलद्धस्टहरुिे पलन सदस्य लिन सक्नु हुने छ। पछी
पैसा भए पछी लदनु भए हुन्छ।
(३) फमगको िालग कुनै पलन कलमलटका सदस्यहरु िाई सोध्नु भए हुन्छ।

Buddhist unity is Overdue. We must unite to eliminate
centuries-old misconceptions, learn to respect each
other and try to live in peace & harmony.
President TBUK

History(इर्तहास)
THOUSANDS BUDDHA UK ८ अक्टोिर २०१७ मा
स्थालपत भएको हो । लसद्धान्तको पक्ष अलन लिपक्षको तकग -लितकग
हुदाँ ा हुदाँ ै के लह समय व्यथगमा गए पलन, हाि यो च्याररटी लनकै
लछटो अलि िढ्न सफि भएको छ। यसिे आज सबममा
संस्थापक सदस्यहरु (FOUNDING MEMBERS) र
साधारण सदस्यहरु (GENERAL MEMBERS) गरर
३०० नािेको छ र यो सख्ं या िढ्ने क्रममा छ ।
यो एउटा मात्र यस्तो िद्ध
ु लतथगस्थि हो जसिे सिै िद्ध
ु
धमागिबिीहरु अलन िुद्धको लसद्धान्तमा चाख राखनेहरुिाई
स्वागत गदगछ ।
यी कारणहरूिे गदाग यो च्याररटी फरक र प्रलसद्ध छ:
* यसको िक्ष अलन उदेस्यहरु हाम्रो सन्तलतको भलिस्य सगं
लमल्दो अलन सान्दलभगक छ । यसिे धलन-गररि, िूढा-पाका, यवु ायवु ती, सिै लिङ्ग, जात र क्षमताहरु को समान कदर गछग ।
* सिै िुद्ध धमागिलबिहरुिे एउटा छतको मलु न िसेर अ-आफ्नो
िुद्ध धमगका जालतया संस्कारहरु स्वतन्त्ररुपिे रमाइिो संग
मनाउने छन् । आफ्नो जालतया संस्कार कसैिे िदलिनु जरुरर छै न।
* यसिे सिैमा समानता, एक-अकाग संग माया, शख
ु र शालन्त
िाई िढवा लदन्छ ।

TRUSTEES
Major Samundra Gurung – Head of Trustees (07342278321)
Captain Chandra Bahadur Pun
Captain Krishna Prasad Gurung
Captain Padam Bahadur Gurung
Mr Karam Bahadur Gurung (07515959126)
Mr Dawa Gyamjo Syangbo (07766058840)
Mr Surendra Dev Gurung (07738910994)
Mrs Pampha Gurung
WORKING COMMITTEE
President: Major Samundra Gurung
Vice : Mr Dipak Gurung
Mr Prem Lama Tamang
Mr Ram Galami
Mrs Samten Lama Gurung
Gen Sec: Mr Karam Bahadur Gurung
Secretary: Mr Yagyaraj Gurung MBA
Mrs Daya Gurung
Treasurer: Mr Dawa Gyamjo Syangbo
Assistant: Mr Rajkumari Gurung
Mr Surendra Dev Gurung
Ama Toli President: Mrs Aananda Gurung
Ama VP: Mrs Rajkumari Gurung & Mrs Deva Gurung
Ama Treasurer: Mrs Roma (Jagat) Gurung
Secretary: Mrs Sushila Gurung & Harimaya Gurung
+ 15 other committee members (volunteers)

भगवान बुद्धको पााँच र्िलहरु (FIVE PRECEPTS):
१. कुनै प्राणीको हत्या नगनिु।
२. चोरी नगनिु अर्न आफुलाई नर्दएको वस्तु नसोधी नलैजानु।
३. अकाि को श्रीमती वा श्रीमान सगं िारीररक सम्बन्ध नराख्नु।
४. झुिा नबोल्नु, कसैको र्चत्त दुख्ने कुरा नगनिु।
५. जाड-रक्सी, ड्रग्स अर्न अरु लागु पदार्ि सेवन नगनिु।
******************************
यस पन्ु य लतथगस्थि िनाउनु हामीिाई धेरै चन्दादातहरुको सहयोगको
अवश्यिा छ । यदी तपाई ंसहयोग गनगु चाहनु हुन्छ भने यो तिको िैंक
खाता मा पैसा जबमा गनगु सक्नु हुन्छ । पैसा राख्नु अलि कोर्ाधक्ष
(Dawa Lama Tel: 07766058840) िाई सबपकग गरर आफ्नो
मेबिर नबिर लिनु होिा र िैंकमा त्यो नबिर लदनु होिा। इन्टरनेट िाट
गदाग पलन आफ्नो मेबिर नबिर राख्नु नभल्ु नु होिा ।
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