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Dambulla
 

 

Ved Dambulla kan man besøge de berømte huletempler, hvor der ud over 48
statuer af Buddha og Upalvan og Saman, findes man smukke fresco
malerier. Enkelte statuer stammer helt tilbage fra det 12. århundrede.

Tempelkomplekset Dambulla set fra vejen

Kommer man fra Hovedvejen er templet let at spotte på grund af den mere
en 20 m høje, forgyldte Buddha statue, som skuer ud over landskabet og by.

Dambulla kan man bestige ad en flad gigantisk granitklippe, for at nå frem
til de mange buddhistiske huletempler som Dambulla er kendt for.
Undervejs op af klippen og gennem sten tunnellerne kan man støde på
tempel aberne fra den omkring liggende jungle, som lever side om side med
munkene. Men med en bus til rådighed, kan hovedparten af de mange
trapper springes over – og fra parkeringsplads til toppen af klippen findes
bare under 200 trin 

til de 5 templer, som side om side er hugget ind i klippen.

De 5 templer, side om side – indhugget i klippen

Her i de berømte huletempler findes forskellige gyldne Buddha statuer samt
freskoer, der er over 2000 år gamle. Nogle af Buddha statuerne er hugget ud
af klipperne og de er flere meter lange. Statuerne her er efter al
sandsynlighed de ældste velbevarede liggende Buddha-statuer

 

 

 

 

 

Grotternes fresko malerier er forbavsende velholdte – vel nok fordi de ikke
har været udsat for lyspåvirkninger fra solen. Der er en forbavsende
farvepragt – og de malede mønstrer følger og tilpasses vægge og lofters
naturlige svaj og krumninger.

Dambulla har status som officielt et tempelkompleks på Sri Lanka

 

I enkelte templer forestår handlinger af religiøs karakter. Det er et smukt
højtideligt og værdigt sted. Mange Srilankanere knæler og beder en lille bøn.
Enten i templet eller foran det hellige Bo-træ, som står centralt på pladsen.

 

Kongelig tilknytning til stedet

Grottens historie kan dateres helt tilbage til det første århundrede før vor
tidsregning, hvor kong Valagam Bahu søgte tilflugt her efter Tidligere har en
af Sri Lankas konger som hed Valagam Bahu også boet deri en årrække. Da
han dengang havde brug for at skjule sig overfor sine fjender. Efter denne
episode var Kong Valagam Bahu med til at danne hulerne og templerne i
byen 

Sri Lankas sidste konge, har også fået sin plads i templet. Det fortælles, at
han blev eksporteret, da englænderne tog magten i det daværende Ceylon, og
ingen ved med sikkerhed hvad hans videre skæbne blev. 

Dambulla er udpeget af UNESCO som verdensarv og er det mest
imponerende af Sri Lankas klippetempler. Klippetemplet er på over 2000 m2

 

 



 

     

     

 

 


