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2018 මැයි 07                                                                                                    යයොමු අංකය: 1718-039A      
 

දයාබර යදමව්පියන් යෙත,   
 

බෙසක් ළමා සිල් පිංකම - 2018  
 

අප දහම් පාසයේ දරු දැරියන් සඳහා විය ේෂිත වූ සිේ පිංකමක් පුජ්යපාද අලුත්ගම පඥ්ඥාසාර ස්ොමින් 
ෙහන්යසේයේ යමයහයවීයමන් මැයි මස 11 ෙැනිදා, සිකුරාදා දහම් පාසේ  ාලායව්දී පැෙැත්වීමට සුදානම් කර ඇති 
බෙ ඉතා කරුණායෙන් දැනුම් යදමු.  
 

දහම් පාසේ  ාලාෙ භාවිතා කිරීම පිලිබඳ දැනට තියබන තත්ෙය ගැන සලකා බලා යමම සීල සමාදානය දරුෙන් 
සඳහා පමණක් පැෙැත්යෙන අතර, යදමාපියන් සිේ සමාදන් වීයමන් ෙැලකී සිටින යලස කරුණායෙන් ඉේලා 
සිටිමු. දැනට පෙතින ොතාෙරණය නිසා පින්කයම් සංවිධාන කටයුතු ආදිය ගුරු මණ්ඩලයේ සාමාජික මහතුන් 
සහ මහත්මීන් විසින් සහ යදමාපිය කමිටුෙ විසින් සිදුයකයරන අතර අයනකුත් යදමාපියන්යේ සහභාගිත්ෙය 
අෙ ය යනොෙන බෙද කරුණායෙන් දැනුම් යදමු.  
 

පින්කමට අෙ ය පුජ්ා භාණ්ඩ සහ දානය (ආහාර) ආදිය දහම් පාසේ  ාලාෙට යගනැවිත් භාරයදන්න. 

දරුෙන්යේ පැමිණීයම්දී සහ පිටත්වීයමදී පැෙතිය හැකි තදබදය ෙැළැක්වීම සඳහා පහත සඳහන් යව්ලාෙන් අනුෙ 
පමණක් දරුෙන්  ාලාෙට රැයගන ඒම සහ රැයගන යාම සිදු කල යුතු බෙ අෙධාරණය කරමු. දරුෙන් 
යදයදයනකු (ෙයස් සීමා යදකක) රැයගන එන යදමාපියන් එක් දරුයෙකුට අදාළ යෙලාෙට රැයගන එන්න. 
 

1. උෙෑසන 7.30 සිට 8.00 ෙක්ො: ෙරුෙන්බේ පැමිණීම  

• 4,5,6,7,8 ෙසර දරුෙන්: උදෑසන 7.30 සිට 7.40 දක්ො  

• 2 සහ 3 ෙසර දරුෙන්: උදෑසන 7.40 සිට 7.50 දක්ො  

• 1 ෙසර දරුෙන්: උදෑසන 7.50 සිට 8.00 දක්ො  
 

2. ෙහෙල් 1.30 සිට 2.10 ෙක්ො: ෙරුෙන්බේ පටත් වීම  

• 1 ෙසර දරුෙන්: දහෙේ 1.30 සිට 1.40 දක්ො  

• 2 ෙසර දරුෙන්: දහෙේ 1.40 සිට 1.50 දක්ො  

• 3 සහ 4 ෙසර දරුෙන්: දහෙේ 1.50 සිට 2.00 දක්ො  
• 5,6,7,8 ෙසර දරුෙන්: දහෙේ 2.00 සිට 2.10 දක්ො 

 
 

 

3. පහත සඳහන් බේලාෙන් අනුෙ පිංකම පැෙැත්බෙනු ඇත.  

බෙලාෙ - සිට  ෙක්ො  ෙැඩ සටහන  

යප ෙ 8.00  යප ෙ 8.30  උදෑසන බුද්ධ පුජ්ාෙ  

යප ෙ 8.30  යප ෙ 8.50  හීේ දානය  

යප ෙ 8.50  යප ෙ 11.00  ධර්ම යද් නය, භාෙනා කිරීම ඇතුළු දරුෙන් සඳහා ෙැඩ සටහන්  

යප ෙ 11.00  යප ෙ 11.30  දහෙේ බුද්ධ ෙන්දනාෙ  

යප ෙ 11.30  යප ෙ 12.00  දහෙේ දානය 

යප ෙ 12.00 ප ෙ 12.30 Buddha Charithaya Documentry movie   

ප ෙ 12.30  ප ෙ 1.30  ධර්ම සාකච්චාෙ යසත් පිරිත් යද් නය සහ සිේ පොරණය  
 

ෙැෙගත් උපබෙස්:  

• බෙමාපයන් ොනය රැබගන ඒම; 

- හීේ දානය සැපයීම රාහුල විදයාලය ආදී සිසුන් විසින් සිදුයකයරනු ඇත.  

- සිකුරාදා දහෙේ දානය සපයන යදමාපියන් කරුණාකර උදෑසන 10.00ට යපර යගනවිත් භාර 
යදන්න 

- වියලි ආහාර, පලතුරු බීම, ෙතුර, පිඟන්, යකෝප්ප ආදිය බ්රහස්පතින්දා සෙස යගනවිත් භාර යදන්න. 
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• දරුෙන් දහම් පාසල  ාලාෙට කැඳොයගන විත් අපට භාරදී කරුණාකර යකොන්සේ යජ්නරාේ කාර්යාල  
පරිශ්රයයන් පිටත් යෙන්න. යමම සථ්ානයේ යහෝ අෙට යහෝ පාරෙේ ෙල රැඳී සිටීයමන් ෙලකින්න.  

• ගුරු මණ්ඩලය සහ යදමාපිය කමිටු සාමාජිකන් දරුෙන් හට අෙ ය සෑම පහසුකමක්ම සපයනු ඇත.  

• සිේ සමාදන් වීයම්දී අෙ ය උතුරු සළුෙ (සිේ යරද්ද) සහ  පත්කඩය (කුඩා සුදු යරද්ද) කරුණාකර 
දරුෙන් හට සපයන්න. 

• යමොබයිේ දුරකථන, Tablet ෙැනි උපකරණ දරුෙන් හට ලබාදීයමන් ෙලකින්න.  

• දරුෙන්යේ ලාංජ්නය (Badge) සහ හැඳුනුම් පත (ID) පැළඳීම අෙ ය නැත.  

යමදින සාමානය දහම් පාසේ දිනයකදී අදාළ (ොහන නතර කිරීම ආදී) සියලුම යකොන්යද්සි තරයේ අනුගමනය 
කල යුතු බෙ අෙධාරණය කරමු. ආහාර (දානය) රැයගන එන යදමාපියන්ද ොහන නැෙැත්වීම සඳහා අදාළ 
යකොන්යද්සි අනුෙ සුදුසු ස්ථානයක ොහනය නෙත්ො දානය රැයගන ආ යුතු ඉතා බෙ ඉතා කරුණායෙන් දැනුම් 
යදමු  

බ්රහස්පතින්දා සෙස 7.00 ට දහම් පාසල  ාලාෙ සහ අෙ ය බඩු බාහිරාදිය සකසා ගැනීම සඳහා යදමාපියන්යේ 
සහයයෝගය අෙ ය බෙද කාරුණිකෙ දැනුම් යදමු.  

 

 

ස්තුතියි, 

සිංවිධායක මණ්ඩලය   


