
Pinkama u příležitosti ukládání relikvií do stúpy 

 Zdá se, že náš pobyt na Srí Lance je správně načasován. 
Stali jsme se svědky významné události u příležitosti 
záslužné činnosti (pinkama) – otevření stúpy, kterou dal 
vybudovat bh.Pemasiri. Stúpa je místo, kam se ukládají 
ostatky (relikvie) Buddhy a arahatů. „Když Buddha 
opustil ve věku 80 let své pozemské tělo, došlo po jeho 
kremaci málem k bitvě o 
jeho ostatky. Spor byl 
vyřešen rozdělením 
ostatků na osm dílů, 

nad nimiž jejich majitelé navršili pohřební mohyly, zvané 
stúpy. Pro buddhisty jsou dosud všechny stúpy 
připomínkou konečného Buddhova odchodu do 
paranibbāny.“ (Čerpáno z knihy prof. Karla Wernera: 
Náboženské tradice Asie). 

Tento den 28. 11. byl vybrán také proto, že postavení hvězd 
bylo velmi příznivé – slavil se totiž úplněk Uposatha. Stúpa se nachází přímo v meditačním 
centru v blízkosti Bodhi stromu. Už několik dní před slavností se sjížděli významní hosté, 
podporovatelé, a zástupci Sanghy. Z celé atmosféry dýchal pocit jaké úctě se ct.Pemasiri těší. 

Před stúpu byly na stolečku připraveny všechny cennosti, 
relikvie a posvátné sutty vyryté do měděných destiček, které 
měli být při této události uloženy do stúpy. Předtím si je 
mohli všichni lidé prohlédnout a také přinést svoje dary a 
relikvie. 

 Mniši, mnišky i laici začali recitovat Dhammacakkha 
pavattana suttu, první Buddhovu rozpravu, kterou tak 
roztočil kolo dhammy. Všude vládla dojemná atmosféra. 

Celá událost vyvrcholila poté, co ct.Pemasiri v doprovodu 
mnichů a hostů vystoupil po schodišti nahoru, aby vložil do 
stúpy relikvie. Mezitím se střídaly recitace sutt. Po tomto 
ceremoniálu se i další lidé postupně vydávali nahoru, aby se 
zde poklonili, vzdali úctu Buddhovi a uložili zde své dary a 
posvátné sutty. Nahoře nás zachvacoval opravdu silný pocit 
dojetí a hluboké úcty.  

Poté, co stúpu opustil poslední návštěvník, byla místnost 
ct.Pemasirim oficiálně uzavřena a později došlo k jejímu 
zazdění. Nakonec jsme se mohli občerstvit typickým srílanským čajem s mlékem, sladkostmi 
a pohovořit s ostatními účastníky.  

 Večer jsme měli možnost zúčastnit se slavnostní púji u  
Bodhi stromu. Ten byl ozdoben květy a celé okolí, stejně 
jako stúpa, nádherně osvětlen stovkami svíček. Vše 
působilo nadpozemsky, nádherně až posvátně. Měli jsme 
opravdu velkou radost, že jsme se mohli zúčastnit této 
významné události, která se nemusí opakovat po mnoho 
zrození. 
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