
Suriya Lamai – podporujeme Dhamma vzdělání dětí 

na Srí Lance 
 

V rámci projektu Suriya Lamai jsme se rozhodli  

podpořit Meditační a výcvikové centrum 
Sakyadhita. Letos jsme věnovali finanční 

podporu ve výši padesát tisíc korun tímto 
směrem. Mnišky v tomto centru dobře známe 

a zejména hlavní mnišku ctihodnou 
Vijitanandu, která je dlouhodobou přítelkyní v 
Dhammě ctihodné Visuddhi a ve kterou máme 

hlubokou důvěru. Věříme v její schopnost 
použít peníze správným, užitečným a 

prospěšným způsobem. 
 

Dle tradice našeho fondu a projektu Suriya Lamai byl obnos určen na podporu dětí. 

Specificky jsme se rozhodli podpořit charitativní činnost zaměřenou na děti v nouzi, 
výuku dětí k Dhammě, která je pro mnohé Sinhálce kotvou a základní oporou v 

životě, dále poradenské programy pro těhotné ženy, rodiny s dětmi a péči o dívky z 
nápravných škol.  
 

Ctihodná Vijitananda říká: "Když dáme dětem jídlo 
a oblečení, tak je to zasytí jen krátkodobě. Když 

jim však dáme vzdělání, nasytí je to celoživotně."  
 
“Já z toho všeho mám velikou radost a doufám že 

i vy. Myslím, že takto bude dar sponzorů opravdu 
velmi dobře využit. Mnišky z centra Sakyadhita 

jezdí také často do postižených oblastí na Srí 
Lance a zaměřují se právě zejména na děti...jsme 
si v tom velmi podobné,” říká Ctihodná Visuddhi. 

 
Ct.Vijitananda s námi sdílela příběh, kdy na Dhamma program v centru chodil jeden 

velmi agresivní muž a dělal spoustu problémů. Poté, co začalo jeho dítě chodit do 
Dhamma školy, úplně to otce změnilo a začal 
podporovat i mnišky. Ctihodná Visuddhi k 

tomuto příběhu dodává: “Náš klášter je v chudé 
oblasti a do kláštera moc bohaté děti a lidi 

nechodí...naopak. Sama vím, kolik dětí jsme 
krmily a zaopatřovaly. Tak budu taky ráda, 
když i toto pomůže mniškám a lidi je budou více 

podporovat:-).” 
 

Někteří z vás tento rok take poslali pro děti z 
centra Sakyadhita dárky balíkem, za což 

mnohokrát děkujeme. Bh. Vijitananda říká, že 
tyto záměry jsou prospěšné. Ona sama zná mnoho dětí, co nikdy neviděli žádnou 

http://www.sakyadhita-srilanka.org/index.php/Sakyadhita/News


hračku a určitě jim tímto můžeme udělat velkou radost. Šdědrost je opravdu jedna 
z nejhezčích lidských kvalit, nemyslíte? 

 
Děkujeme všem, kdo se na tomto daru podíleli. 

Kéž Vaše zásluhy Vám přinesou do života 
mnoho radosti. 
 

Sakyadhita je centrum na Sri Lance, kde 
praktikují buddhistické mnišky. Vedle 

systematické výuky mladých mnišek i zájemců 
o Buddhovo učení a meditace, se také mnišky 
intenzivně věnují sociální činnosti. 
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