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Den Uposatha – Poson poya 

 

Poson festival na Srī Lance 

Poson uposatha den (červen) je zvláště výjimečným 

dnem pro buddhisty na Srī Lance. Připomíná událost, 

kdy syn císaře Ašoky, arahant Mahinda, ve 3. století př. 

n.l. oficiálně přivedl buddhismus na tento ostrov.  

Kromě běžných rituálních zvyklostí prováděných v den 

Uposatha je hlavním centrem oslav na Poson poyu 

historický klášterní komplex Mihintale a starobylé hlavní 

město Anurādhapura. Arahant Mahinda zde pronesl 

první přednes Dhammy a přivedl tehdejšího krále 

Devanampiya Tissu a jeho dvůr k Buddhově učení. Tím 

se uvedla do pohybu série událostí, která ze Srī Lanky 

nakonec udělala pevný domov pro theravādový 

buddhismus. S ustanovením bhikkhu Sāsany se začaly 

objevovat i ostatní společenské prvky jako umění, 

architektura, náboženské rituály v písních a tanečních 

formách, literatura. Vše bylo pod záštitou krále Devanampiya Tissy. 

Na Poson poyu vystupují dlouhé řady oddaných stoupenců, oblečených v bílém, nejprve na 

vrchol skály Mihintale a pak navštíví stúpu, která se nachází na blízkém pahorku. Poté 

přicházejí do chrámu, aby zde strávily příštích dvacet čtyři hodin v tichém rozjímání a 

meditaci. Po západu slunce se shromáždí k náboženským aktivitám, jako je čtení svatých knih 

nebo poslech mnichů (kavi bana) vyprávějících zpívanou formou dávné příběhy z minulých 

životů Buddhy (jātaka). Během Poson festivalu je prodej alkoholu a masa obvykle zakázán a 

jatka jsou rovněž uzavřena. 
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Arahant Mahinda Thera testuje královy znalosti  

 

V důsledku přechodu od politiky Dig Vijaya císaře Dharmasoky 

byli posláni buddhističtí misionáři do různých zemí světa a 

také na Srī Lanku. Císař Dharmasoka poslal svého vlastního 

syna, arahanta Mahindu Mahā Theru, aby vedl tuto delegaci. 

Arahanti Ittiya, Uttiya, Sambala a Baddasala Thera ho v této 

misi doprovázeli. Sumana sāmanera se k nim také připojil. 

Jediným laikem v této misi byl Bhanduka upāsaka, který 

dosáhl třetího stupně osvícení (anagāmī). 

Byl to příjemný den, krásné počasí a král Devanampiya Tissa 

následován svými muži se zabýval hrou lovu v královském 

parku, ''Missaka Pawwa.'' Znenadání proběhl po boku krále 

dobře stavěný jelen. Král neměl času nazbyt. Kdo jiný než sám 

král by měl zabít největšího jelena na tento sváteční den? 

Vytáhl šíp a zamířil na jelena. Jeho šíp se ani nepohnul. Náhle 

zasvítil paprsek světla, vyzařovaný z vrcholu hory, ne jejímž 

úpatí král stál. Slyšel, jak někdo sladkým hlasem volá jeho jméno. Král byl velmi znepokojen, 

kdo v tomto světě se odvážil volat jeho jméno. Také ale nechtěl promarnit svou hru. Nicméně 

ale nebyl rozzlobený, protože ona slova byla velmi příjemná. Vzhlédl od úpatí mangového 

stromu, pod kterým stál, a spatřil postavu člověka ve žlutých šatech s paprsky zářícími kolem 

něj. Nemohl od této fascinující postavy odtrhnout oči. Byl ohromen. ''To musí být 

nadpřirozená bytost,’’ pomyslel si král. Další čtyři arahanti, sāmanera a upāsaka se posléze 

také objevili jeden po druhém. Arahant Mahinda se přesvědčil, že král je připraven mu 

naslouchat. 

Pro mocného krále kouzlo Missaka Pawwy 

způsobilo, že obdržel poklad, po kterém toužil. 

Jeho luk a šípy mu vypadly z rukou. Sepnul své 

ruce nad hlavou a klekl si na zem pod 

mangovým stromem v pokoře a s úctou. Arahat 

Mahinda Maha Thera poté vyzkoušel královy 

znalosti a inteligenci, poučil ho výkladem 

Dhammy a tím ho uvedl na Vznešenou cestu. 

Devanampiyatissa zůstává jedním                         

z nejvýznamnějších panovníků rané Srí Lanky, 

jehož postoj k buddhismu nastavil v království 

ostrova náboženskou a kulturní trasu, která 

byla zcela odlišná od subkontinentu na sever.  

Hlavním zdrojem jeho panování je zaznamenáno v Mahāvamsa. 

 

Napsala a přeložila bh.Visuddhi 

 

 


