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Suriya Lamai - "Děti slunce" 
Projekt Suriya Lamai „Děti slunce“ založila česká buddhistická 
mniška, ctihodná bhikkhuní Visuddhi, se záměrem pomoci chudým 
dětem a sirotkům na Srí Lance ale i v jiných asijských zemích. Na 
základě své několikaleté zkušenosti s problémy chudých dětí a s jejich 
každodenním životem, dospěla k přesvědčení, že nejefektivnější 
formou pomoci bude vybudovat projekt, který by umožnil těmto 
chudým dětem pomoc. Vznikl tedy projekt Suriya Lamai, který by měl 
umožnit, aby se děti z chudých rodin, které si nemohou dovolit platit 
běžné školné, mohly rozvíjet a vzdělávat a aby jim byly poskytnuty a 
pokryty základní potřeby. Forma vzdělání bude respektovat tradiční 
buddhistickou kulturu. 

Cíl projektu je založen na dobrovolném daru/dāně. Naším plánem, jak 
získávat dárce pro tento projekt, je zaměřit svou pozornost na 
studenty základních, středních či vysokých škol ale také oslovit 
širokou veřejnost. 

Projekt má však ještě jednu rovinu, o první jsme se již zmínili, tj. podpora a pomoc chudým dětem, 
druhou rovinou je možnost rozvíjení štědrosti a kultivování lidských kvalit mysli studentů a dárců, kteří 
se na projektu budou podílet. Štědrost je z buddhistického pohledu jednou z důležitých a nedílných 
schopností mysli, kterou je třeba neustále kultivovat. A proč bychom se o svou mysl měli vlastně starat a 
kultivovat ji? Čistá mysl, mysl bez poskvrn, je totiž jedinou trvalou zárukou lidského štěstí. Štědrost lze 
rozvíjet i bez ohledu na náboženskou příslušnost, mnohem podstatnější je spíše ochota pomoci těm, kteří 
naší pomoc potřebují, nebýt lhostejní k lidskému utrpení. Dárci poskytuje dvojí přínos: utlumeni 
nemorálních myšlenek sobectví a současně rozvinuti čistých myšlenek nesobectví.  
 
„Žehná tomu, kdo dává, i tomu, kdo bere. Činy bodhisatty jsou absolutně nesobecké, 
jelikož jsou inspirovány jedině soucitem ke všem bytostem. Tak neomezená je jeho láska 
i jeho nekonečný všechno prostupující soucit, kdy se snaží, bez ustání během řady jeho 
nespočetných životů, zmírnit utrpení, povýšit k vyšší úctě chudého, nízkého a pomoci 
potřebnému všemi možnými způsoby "  
 
Bodhisatta se nestará, zda podarovaný opravdu v nouzi je či není, neboť' jeho jedním účelem pěstovaní 
štědrosti - tak jak činí - je vyloučit žádostivost, která v něm leží skryta. Radost ze služby, její průvodní 
štěstí a zmírněni utrpení, jsou druhým přínosem štědrosti. 

V šíření své lásky s abnormální štědrostí nečiní rozdílu mezi 
jednou bytostí a pomocí. Nikdy by nepovažoval za svoji zásluhu 
pomoc poskytnutou druhému, nikdy se nedívá na člověka jako 
na svého dlužníka za poskytnutou službu. Zajímá se pouze o 
dobrý čin, nikoliv však o cokoliv z něho vyvěrajícího. Neočekává 
za to žádnou odměnu, ba ani netouží po růstu dobré pověsti z 
toho. Bodhisatta, ač vždy připraven pomoc poskytnout, zřídka -
jestli vůbec - se sníží, aby nějakou požadoval. Pravý soucit se 
však nezrcadlí v slzách či lítostí překypujících slovech, ale 
především v odhodlání a činech směřujících ke zmírnění, 
případně úplnému odstranění lidského utrpení.   

 

http://www.phil.muni.cz/suriyalamai/Prezentace/Projekt_Suriya_Lamai.pdf
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Předkládaným projektem máme tedy všichni příležitost udělat něco pro druhé a zároveň i pro sebe samé, 
záleží jen na nás, jak se rozhodneme. Pomoci lze různě, v současné době bychom však uvítali především 
finanční dar.  

Na závěr úryvek z Dakkhinā-vibhanga-sutty  (MN142): 

„Při obdarování zvířete lze očekávat, že se tento dar vrátí stonásobně. Při obdarování neeticky žijícího 
obyčejného člověka lze očekávat, že se tento dar vrátí tisícinásobně. Při obdarování eticky žijícího 
obyčejného člověka lze očekávat, že se tento dar vrátí statisícinásobně. Při obdarování toho, kdo sice 
nenásleduje Dhammu, ale je osvobozený od smyslné žádostivosti, lze očekávat, že se tento dar vrátí 
stotisíckrát statisícinásobně. 

Při obdarování toho, kdo nastoupil cestu k uskutečnění plodu vstupu do proudu, lze očekávat, že se 
tento dar vrátí nespočitatelně a nezměrně. A co pak lze říci o obdarování toho, kdo vstoupil do proudu? 
A co potom říci o obdarování toho, kdo nastoupil cestu k uskutečnění plodu jednoho návratu, … kdo se 
vrátí jen jednou, … kdo nastoupil cestu k uskutečnění plodu nenávratu, … kdo se nevrátí, … kdo 
nastoupil cestu k uskutečnění plodu arahatství, … arahata, … pacceka-buddhy? A co lze říci o 
obdarování Tathāgaty, dokonale a zcela probuzeného?“ 

…“I drobné kapky, kapají-li dostatečně dlouho, mohou proniknout i skrze skálu.“  

 මන ොපුබ්බඞ්ගමාධම්මා, මන ොනෙට්ඨාමන ොමයා;     Manopubbangamā dhammā, manosetthā manomayā 
ම ොනෙපෙන්න  , භාෙතිවාකන ොතිවා;               manasāce pasannena, bhāsati vā karoti vā 
තනතො ංසුඛමන්නවති, ඡායාවඅ පායිනී                    tato nam sukhamanveti, chāyāva anapāyinī 

Mysl je předchůdcem stavů, mysl je základem, mysl je tvůrcem, 
s myslí čistou, kdo hovoří, kdo jedná, 
toho štěstí následuje jako věrný stín. 

 

 

 
Více informací získáte na adrese: 

 http://www.karuna-sevena.cz/ nebo  http://www.karunasevena.blogspot.com  

Kontaktní email: suriya.lamai@gmail.com 

 

V případě zájmu nás podpořit, své příspěvky 

zasílejte na níže uvedené bankovní číslo. 

Bankovní účet:  55679001/5500              

Pro mezinárodní přepravu: 

IBAN: Z4955000000006855679001 

SWIFT kód: RZBCCZPP  

 

Děkujeme za vaši štědrost. Kéž jsou všechny bytosti šťastni a prosti utrpení. 

http://www.karuna-sevena.cz/

