
Svatá místa na Srí Lance 
 

Náš první výlet po příjezdu na Srí Lanku vedl do 

chrámu Kelaniya. Toto místo je zajímavé tím, že je to 

jeden obrovský areál, který zahrnuje stúpu, chrám, 

mnoho soch Buddhy v nadživotní velikosti, vyvýšené 

místo s Bodhi stromem, a zákoutí s Buddhou v době 

jeho největší askeze. Přestože toto místo není 

zaznamenáno v turistických průvodcích, překvapilo 

nás, kolik místních lidí sem 

přichází poklonit se a vzdát 

úctu Buddhovi i ve všední 

den. Je dobrým zvykem 

obětovat Buddhovi vonnou 

tyčinku a květinu, a proto jsme učinili tak i my. Díky ct.Visuddhi a 

ct.Vinítemu jsme tak mohli poznat tuto velmi zajímavou památku. 

Do chrámu se vchází vždy bosky. Uvnitř nás překvapily nádherné fresky 

z Buddhova života. Na vlastní oči jsme tedy mohli vidět, o čem jsme si 

povídali na hodinách studia sutt k tomu velmi podrobný výklad od 

ct.Viníteho. Ohromila nás také nádherná ležící pozlacená socha Buddhy v 

Nibbáně. Před ní bylo velké množství květin a tyčinek a modlila se zde 

spousta lidí. Snažili jsme se nasát atmosféru tohoto krásného chrámu a 

ponechat si jeho otisk v sobě.   

Druhou zastávkou tohoto dne byla stupa, kterou nechal postavit otec ct. Pemasiriho. Toto místo se 

nacházelo výše a my jsme byli upozorněni na delší stoupání. Provázelo nás typické srílanské počasí, 

to znamená – velké horko a vlhko:-) Žádné překážky nás 

ale nemohly zastavit, a tak jsme se s chutí vydali zdolat 

horu. Základním výchozím bodem, z kterého jsme pak 

pokračovali výše, byl malebný chrám zasazený do 

skalnaté krajiny, procházející opravami. Dříve zde byl 

uchován Buddhův zub. Uvnitř byl velký oltář s Buddhou 

a jeho dvěma žáky Sáriputtou po levici a Mogallánou po 

pravici. Na stěnách jsme mohli sledovat jednotlivé výjevy 

z džátak vždy s jedním příběhem znázorňující prospěšnou 

lidskou páramí- např. 

Štědrost, moudrost, 

trpělivost atd. 

Ct,Viníte nám opět poskytl zajímavý a zasvěcený výklad. Čekal 

nás ostrý výstup po kamenných schodech vytesaných do skály, 

také jsme si mohli prohlédnout jeskyně, ve kterých dříve žili 

mniši. Po dosažení nejvyššího bodu nás zalil pocit štěstí a 

svobody. Odměnou nám byl nádherný výhled do krajiny a 

osvěžující vánek. Před stúpou jsme se zuli, 3 krát ji obešli a 

pozdravili Buddhu. Okolo byly ještě další oltáře, a z celého 

místa vyzařoval klid. Po krátké meditaci a odpočinku jsme se 

vydali nazpátek plni dojmů a zážitků. Uvítali jsme zastavení na 

čaj ve srílanském bistru a pak už jsme znavení ale šťastní uvítali 

návrat do kláštera, sprchu a spánek:-) 

 

napsala Světlana a Táňa 


