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n BUOOHA-l[G[NOn [S N[HRNY KÜlÖNÖS,

GfOlÓGIAI VON4lKozás4
•••:/1:1t hajdan Napkeleten egy királyfi, aki

elindult, hogy megkeresse az Igazságot. Soká
Ig ment, mendegéit, mignem egyszerre meg
világosodott előtte, hogy az Igazság önnön
lelke mélyén lakik.

A Vigiliában eddig közölt cikkeinkben részletesen tárgyaltuk a Bibliában
szerenlő néhány, geológiai szempontból is értelmezhető elbeszélés vagy esemény
tudományos magyarázat-lehetőségeit. E cikkek kiegészítéseként készült az alábbi
írás, amely Kelet megváltójának, Gautama Sziddhártha királyfinak költőien szép,
és nálunk sajnos, eddig csak nagyon kevesek által ismert legendájáról és annak
néhány érdekes vonatkozácár 'l sz-il. Ez utóbbit illetően meg kell jegveznünk, hogy
az ezzel kapcsolatos gondolatok a szerző egyéni véleményét tükrözik, nem pedig
valami yen általánosságban ismert, már megvitatott és elfogadott tudományos
álláspontot.

Ma már kétségtelennek kell tekintenünk, hogy Gautama Sziddhártha (vagyis
Gautama, "A Célhoz Érkezett") észak-indiai királyfi, a későbbi Buddha, azaz
Megvilágosult, - csakugyan történelmi személy volt. I. e. 560 körül született,
Suddhódaná király és Máyá királyné fiaként, Kapilavasztu birodalomban. (Ennek
az országnak a neve csak a legendából ismeretes.) I. e. 480-ban hunyt el.

Bár a királyfi csak a megvilágosodás után nyerte el és érdemelte ki a
Buddha jelzőt, amelyet ettől kezdve névként használt, az egyszerűség kedvéért
használjuk többnyire mi is ezt az elnevezést életének arra az időszakára, amely
ezt a számára - és voltaképpen minden Buddha-hivő számára is - oly sors
döntő eseményt megelőzte.

A legenda szerint az istenek tanácsa döntött úgy: valamelyiküknek le kell
születníe emberként a Fö'dre, hogy végigszenvedje a halandók sorsát, s így
önnönmagán tapasztalhassa mindazt a rosszat, ami csak egy embert érhet az élete
során, majd pedig hozzon új tanításokat, oly tanításokat, amelyek megnyugvást
és megbékélést nyújtanak a embereknek.

A legenda így szól: Buddha születését csodás jelek kísérték, amelyeknek
alapján szülei - akiket még ő maga választott ki, amint szellemi alakban le
tekintett Indra, az istenek királya csarnokából - megérthetik, hogy a gyermek
különös feladattal érkezik a Földre. Maguktól megszólaltak a hangszerek és
csodálatosan szép, soha nem hallott dallamokat zengtek el, s virágok hulltak
a semmiből, mindíg ott, ahol Máyá királyné megjelent. Éjszaka pedig, amikor
a királyasszony elpihent, egy parányi, hófehér, hatagyarú elefánt jelent meg,
háromszor körüljárta Máyá fekhelyét, mintegy tisztelete kifejezéseként, majd ol
dalt megnyitotta a királyné derekát, és anélkül, hogy fájdalmat keltett, vagy
sebet okozott volna, behatolt a testébe. Az eljövendő Buddha pedig jóga-ülés
ben pihent Mává méhében, nem kilenc, hanem tíz hónapon át.

Amikor Suddhódaná király értesült ezekről a csodálatos eseményekről, ösz
szehívatta a jógikat és mágusokat, s felszólította őket, magyarázzák meg a
jelenségek értelmét. A bölcsek egyike azt válaszolta: Fiad születik, Mahárádzsa,
s ha úgy rendeltetett, ő lesz a világ ura, a leghatalmasabb uralkodó. Am ugyan
akkor meglehet, hogy az ég más sorsot szán néki: ő lesz a titkos tudományok
legnagyobb mestere, minden bölcsek fölött álló géniusz, akinek magasztos
feladat jutott osztályrészéül. Vagyis: ő lesz az új Buddha - nem az első a budd
hák sorában, hiszen számos más buddha előzte meg már őt, de a legkiemelke
dőbb valamennyiük között.
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Amikor elkövetkezett az idő, Máyá királyné aranyos hordszékbe ült, s ld
sérőivel együtt elindult a híres Lumbiniliget felé. Újabb csodák köszöntötték ezt
a napot: új fák nőttek az út fölé, hogy árnyékba boruljon az és ne bántsa Máyái
az izzó, indiai Nap tüze, mindenfelé új virágok fakadtak, amerre csak nézett;
s mélységes, megnyugtató csend uralkodott a tájon. Még egy távoli máglya
tüze is megállatt a levegőben, mint izzó, vörös és tömör sziklafal. A királyné
kiszállt a hordszékből. és megállt egy nagy fügefa mellett. Ekkor megmozdult
a fa ága, s hajlani kezdett lefelé, mindaddig, amíg egy magasságba nem került
a királyné karjával. Máyá könnyedén elérte tehát, s rníg kecsesen állt és meg
fogta a faágat, testének jobb oldalán egy krístályburok tűnt elő. E krístály
burokban ott pihent, ott álmodott a Gyermek-Buddha. Lótusz-ülésben ült, tö
kéletesen mozdulatlanul - éppúgy, amint azután, élete elmúltával, tíz- és tízezer
szoborban alkatták meg ezt a határtalan nyugalmat a művészek.

Ekkor Indra jelent meg a mennyországból, s aranyhálót vetett a kristály
burokra, hogy ne érhesse' földi por és ne szennyezze be a Magasztos testét. Majd
a Kígyók Nemzetségének két királya tűnt elő, s ezüstkelyheket tartottak fogaik
között, E kelyhekben langyos víz volt, amelynek segítségével azonnal megfür
dethették a Gyermeket. Amíg a fürdetés tartott, oroszlánok, párducok, tigrisek
és más vadak jelentek meg a Himalája felől, hogy köszöntsék Buddhát és szép
édesanyját, aki földöntúli mosollyal arcán állt még míndíg a fügefa mellett.

Mihelyt véget ért a fürdetés, a királyfi rögtön lábra állt. Hét lépést teit
észak felé, majd ugyanennyit keleti, déli és nyugati irányban. Lábnyomán
lótuszvirágok fakadtak. Buddha pedig felnézett az égre, és így kiáltott fel:

"Nincs nálamnál hatalmasabb, a mennyország küldött engem! Nem lesz többé
hatalmad a világ fölött, óh Halál, mert a Lét minden titkát feltárom és meg
értetem az emberekkel! S én magam sem születek többé erre a Földre, ez az
én végső szuletésem l"

Az eseményeknek rövidesen híre ment az egész birodalomban, s a nép áZt
is megtudta, hogy ugyanabban a pillanatban, amikor Buddha megszületett, ki
virágzott egy szentnek tekintett fügefa, amely alatt később a királyfi megví
lágosult. S ugyanekkor jött a világra egy kislány is, Jasodhará Déví, aki sok
év elmúltával a felesége lett.

Máyá királyné azonban nem soká élt e csodás nap után: alig egy hét volt
számára hátra még, és csendesen elköltözött az élők sorából. A Gyermek
Buddhát ettől kezdve nagynénje nevelte.

Élete további napjait is csodák kísértélc. Amikor apjával együtt elment, hogy
egy új templomot felszenteljen, a hatalmas, bronzból készített vagy kőből al
kotott istenszobrok megelevenedtek : felálltak és meghajoltak előtte. Amikor is
kolába küldték, már az első napon kiderült, hogy sokkal többet tud, mint taní
tója. Testi ereje - gyermek-volta ellenére - félelmetes volt; s legszívesebben
elmélkedéssel töltötte napjait, kevesebbet játszott, mint a többi, hasonló korú
kisfiú és kislány.

Ekkoriban egy híres jógi érkezett Tibetből, aki újra megjósoita az uralko
dónak, hogy a királyfi végtére is nem a trón örököse lesz, hanem a "világ meg
váltója". A csodák, amelyek az eljövendő Megvilágosult napjait kísérik, s a
testén található jelek, mindezt kétségtelenné teszik. Azt tanácsolta a királynak,
engedje, hogy a gyermek majd ezen az úton haladhasson, és ne gördítsen
akadályokat elébe. Am a király hallani sem akart erről, hisren trónörökösre
volt szüksége néki is, az országnak ís, .

Amikor Gautama Sziddhártha tizenhat esztendős lett, a király nagy ünnep
séget rendezett a tiszteletére. Az ősi szokások szerint felszólította birodalmának
leányait, járuljanak a trón elébe, s hódoljanak előtte és a királyfi előtt.

Száz és száz szebbnél szebb leány vonult hát el a trón előtt, de Buddha
alakja oly ragyogó volt, amint a Nap rászórta sugarait, hogy egyikük sem bírt
ránézni a királyfira. Valamennyien lesütötték a szemüket. Buddha unatkozva
egy-egy szál virágot küldetett oda a Iányoknak, majd intett a. kezével: "Eridj,
jöjjön a következő!"

Amikor pedig véget ért a sor, s a legutolsó leány is megjelent, Buddha mái'
hiába keresett a kosárban virágot - egyetlenegy szálat sem talált. Ez a leány
azonban nem sütötte le a szemét a trón előtt, mint társnői, hanem egyenesen
a királyfira tekintett. Majd, elunván a várakozást, gúnyosan így szólt hozzá:
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Úgy látszik, rútnak találsz engem, hisren még egy szál virágot sem adsz
nekem ernlékbec Pedig a többieket mind megjutalmaztad !

Buddha ránézett, s úgy érezte, míntha villám járta volna át szívét, mert
a hölgy szinte földöntúlian szép volt. Felemelkedett a színaranyból készített tró
nusról és imigyen szólott hozzá:

- Ki vagy te? Sohasem láttalak még!
- Valóban úgy találod? - kérdezte a leány, még mindíg gúnyosan.

Rövid az emlékezeted, királyfi! Hát már elfeledted, hogy valaha játszópajtások
voltunk? Jasodhará Déví a nevem, s ugyanazon a napon születtem, mint te
magad! - E szavakkal megfordult, és elindult, hogy csatlakozzon társnőíhez,

akik távolabb álltak és vártak rá. Buddha azonban lelépett a trónról, eléje állt,
lehúzta egyik gyűrűjét és odanyújtotta Jasodhará Dévinek:

- Megbocsáss, hölgy - mondta -, de nincs több virágom. Fogadd el in
kább a gyűrűmet!

Jasodhará tetőtől talpig végigmérte, majd felszegre a fejét, s kevélyen így
válaszolt:

- Mire is lenne jó nekem a gyűrűd? Azt hiszed, hogy egy ilyen aján
dékkal megnyerhetsz engem? Szó sincs róla! Énértem, bizony, ez kevés!

- Mit tegyek hát, hogy elnyerhesselek? - kérdezte Buddha.
- Küzdj meg értem a harcosokkal! Úgy hírlik, bátor vagy, s nagyon eros.

Ha pedig mindez igaz, akkor a győzelem reményével száUhatsz harcba értem!
- Helyesen szóltál - mondta Buddha, majd hátrafordult. - Nos, ki verek

szik meg vélem? - kérdezte a harcosoktól. - A tét: Jasodhará Dévi keze!
Hallottátok! Ö kívánja így, s én kész vagyok a szavai szerint cselekedni!

Egyszeriben száz és száz ifjú pattant tel ültőhelyéből a földről. Száz és
száz elszánt szempár szegeződött Buddha arcára, száz és száz erős férfikéz
markolta meg a kardot, a buzogányt vagy a lándzsát. És megkezdődött a nagy
küzdelem. A hősök úgy rontottak Buddhára, mínt félelmetes elefántbikák, mint
medvék, mint tigrisek. Am ő csak állt rendületlenül a helyén, és sorra leterí
tette ellenfeleit. A föld dübörgött és elborult a napvilág is, a nép soha nem
látott még ehhez fogható viadalt! Am a királyfit senki nem bírta kimozdí
tani a helyéből.

Végül csupán egyetlen férfi maradt az ellenfelek közül a porondon: egy
széles vállú óriás, akinek párducbőr fedte bozontos mellkasát és roppant érc
korong setétlett ~ kezében.

- Ki vagy te?! - kérdezte Buddha.
- Dévadatta a nevem - dörögte a másik. - Kész vagy-é a küzdelemre?

Igen?! Hát akkor, királyfi, védd magad!
Ha Gautama Sziddhártha olyan erős volt, mint tízezernyi elefánt, akkor

Dévadatta erejét csak százezer királytigrisével lehetett volna összemérni. úgy
csaptak össze egymással, mint ahogy a hegyek omlanak le földrengéskor, amikor
az Alvilágból mély mora] kél, hogy rettegjenek az emberek. Döbbenten figyelt
a nép, Jasodhará és a király, s a küzdők mögött istenek' és démonok tűntek

fel. Ott állott maga Indra is, hogy megvédje a királyfit, de ott voltak az em
berevő, vérszívó vámpírok, a fej nélküli fantomok, az őserdei rémek, a kígyó
szellemek is, akiknek Dévadatta volt az uralkodójuk. Mert Dévadatta nem
volt más mint a Gonosz, az Alvilág és a Sötétség királya, aki felismerte, hogy
kicsoda is valójában Gautama Sziddhártha királyfi. Dévadatta valódi neve Mára
volt, akinek az emberek és istenek fölött álló Örök Törvény szelaemében Buddha
útját kellett állnia, s aki célja érdekében bármely eszközt igénybe vehetett.

A küzdelern hevében Buddha egy pillanatra elengedte ellenfelét, aki most
a háta mögé került és borzalmas karjaival átfogta a királyfi mellkasát, hogy
kiszorítsa tüdejeből a levegőt.

Am ugyanakkor Buddha hirtelen felnézett és szeme találkozott Jasodhará
Déví tekintetével. A leány halottsápadt volt, s a királyfi megértette, hogy
őérette aggódik, nem pedig ellenfeléért. Ez megszázszorozta az erejét. Egy gyors
félfordulattal lerázta magáról Dévadattát, majd egy roppant ütést mért ellen
fele vállára és így sikerült a földre terítenie öt. Az égbolt hirtelen kivilágoso
dott - a felhő elvonult a Nap elől, s Buddha egyedül maradt a porondon.
Dévadatta eltűnt, s véle együtt a Semmibe merült a sok félelmetes démon is.
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Suddhódana király most már megnyugodott. Nem sokkal a Dévadattával
folytatott élet-halál küzdelem után fia megházasodott, és alig egy esztendővel

később kisfia született, akit Rahulának neveztek el. Látszatra minden rendben
volt: a királyfi egyre nagyobb érdek'ődést tanúsított a birodalom kormányzá
sának kérdései iránt, s arra készült, hogy majdan átveszi az uralkodói jogart.
Ebben az időben soha nem hagyta el a palotát. így az élet gyakran szomorú
és tragikus tényei rejtve maradtak e'őtte. Jóllehet, isteni eredete révén csaknem
míndent tudott, amit csak ember ismerhet e földtekén - de az Örök Törvény
rendelkezése folytán négy alapvető igazságról nem volt tudomása még. Ez a
négy igazság pedig a következő: a fiatalság nem tart örökké -, az élőlényekre

súlyos betegségek leskelődnek -, a betegségek a halálhoz vezetnek -, és az
emberek óriási többsége nyomorban és nagy szegénységben él, a felemelkedés
legkisebb reménye és lehetősége nélkül.

Tízenhat éves korától egészen huszonkilencedik életévéig Buddha az indiai
hercegek és királyfiak szokásos, mulatozó életmódját folytatta, és vaimi ke
veset törődött a bölcselet kérdéseivel. kivéve azt a keveset, amelyet azért kel
lett megísmerníe, mert a trón várt reá, s az uralkodók kötctesvóge volt, hogy
valamelyest ismerjék a régi tanításokat. De nem túl sokat, éppen csak annyit,
amennyire az ítélkezéshez szükségük van, hiszen a maharadzsák egyúttal a
nép legfőbb bírói is voltak,

Huszonkilencedik évében azonban különös esemény történt, amely gyökeresen
m-gváltoztatta eddigi életútját. Az egyik este elhatározta, hogy elhagyja a ki
rályi palotát és szétnéz a fővárosban. hátha ott a szórakozásnak olyan formái
val ismerkedhet meg, amelyekben még sohasem volt része. Tudta, hogy a
maharadzsa haragudna ezért, s azt is tudta, hogy az őrség szígorú parancsot
kapott: akadályozza meg őt, ha bármikor is távozni kívánna a palotából. De
néhány arannyal sikerült megvesztegetnie az őrség parancsnokát, A dolog köny
nyebben ment, mintsem remélte volna.

Előhívatta hát lovászát és megparancsolta, nyergeljen fel két lovat, majd
pedig kettesben induljanak el a palotából. nem sokkal azt követően, hogy be
állt a teljes, éjszakai sötétség. Sandaka, a lovász csakhamar jelentette is, hogy
mindent előkészített az úthoz. Mínthogy a királyfi paripája hófehér volt, hogy
ne keltsenek feltűnést, ha valaki esetleg mégis megfigyelné őket, fekete bár
sonytakarót teríttetett a lóra, s az állat fejét is fekete kámzsába burkolták.
így indultak el. .

Mínden nehézség nélkül átjutottak a felvonóhídon, és a széles országúton
mentek könnyű galoppban. amikor Buddha lova hirtelen megtorpant. Egy ag
gastyán állott közvetlenül előtte, minden ízében reszketve.

- Ki vagy te, ember? - kérdezte tőle a királyfi megriadva, hiszen sohasem
látott még ehhez fogható, ijesztő jelenséget. Az öreg csont és bőr volt, hosszú
szakálla hófehér, arca beesett és homlokán mély ráncok húzódtak. - Beszélj!
Mi történt veled?

- Különös a kérdésed - suttogta az öregember. - A nevem tenéked, aki
az ország trónörököse vagy, mert hiszen én jól ismerlek téged, bizonnyal semmit
sem mondana, S tudd meg, nem történt velem semmi különös. Egyszeruen csak
megöregedtem. Hát még sohasem láttál öregeket? Úgy hiszed talán, hogy te
magad míndig is fiatal maradsz? Bölcsebbnek hittelek, óh királyfi! Nagy tu
dós hírében állasz, s az öregség ténye mégis ennyire megriaszt téged? Nem
bölcs vagy te, amint azt a nép hiszi, hanem bolond! Eridj az utadra, s hagyj
engem is tovább haladnom a magamért!

Gautama királyfi mélyen elgondolkodott, miközben az öreg eltűnt, míntha
csak felszívta volna a vak, sötét éjszaka. Azután lépésre fogta a lovát, és kí
sérőjével együtt továbbindult.

Nem sokkal később sötét tömeg tűnt fel előttük az úton. Megálltak, hogy be
várják és közelebbről nézzék meg, ki lett légyen is az. Csakhamar kitűnt:

gyászolók kísérnek utolsó útjára egy halottat. Némán és méltósággal lépkedtek
tova, a közeli folyó partja felé, ahol a papok már előkészítették, de még nem
gyújtották meg a máglyát. Csupán az özvegy és két gyermeke halk zokogása
hallatszott.

A királyfi rnost már nem kérdezett semmit. "Az öregség tehát a halálhoz
vezet" - gondolta. Menjünk tovább! - vetette oda Sandakának,
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Ám ezen a különös éjszakán még két további, ijesztő találkozásban volt
részük. Először egy súlyos betegre bukkantak, aki a földön vonszolta tovább
ösztövér testét. Nem szólt hozzáiuk, csak két szeme parázslott fel a porból,
s Buddha szinte 'Úgy érezte, mintha e pillantásban súlyos szemrehányás rejlene,
míntha ő volna a felelős ennek az embernek a nyomorúságáért. Hajnal felé
pedig, amikor a keleti égen már pirkadni kezdett, egy kolduló szerzetes akadt
elébük, aki ütött-kopott perselyt tárt Buddha elé és alamizsnáért rimánkodott.

, A királyfi letépte turbánjáról a hatalmas, kék ékkövet, amely középen dí
szitette azt, s tűnődve nyújtotta át a szerzetesnek. Azután megfordította a lovát,

és csendesen poroszkálni kezdett hazafelé.
Már közel jártak a palota felvonóhídjához, amikor végre megszólalt:
- Úgy érzem, óh Sandaka., hogy ez intő jel volt a számomra. Bizonnyal

nem is emberekkel találkoztunk az úton. Az aggastyán, a halott, a rút beteg
és ez a kolduló szerzetes egy-egy félisteni lény volt!

- Nem, Uram - válaszolta halkan a kisérője, - Emberek voltak ők,

valamennyien.
Buddha nem pihent le azonnal, amikor visszaérkezett a palotába. Előbb

megfürdött, új ruhát öltött magára, majd kisétált a kertbe és leheveredett
egy fa alá, hogy újra és újra átgondolja az éjszaka folyamán tapasztaltakat.
s megértse mélységesen mély jelentésüket.

Ez volt a M e g v i l á g o s o d á s h o z vezető első lépés.
Amíg pedig a királyfi a fa alatt pihent és töprengett, a fa árnyéka mind

végig ugyanazon a helyen maradt, hogy az égen tovavonuló Nap ragyogása ne
zavarja meg őt. A Világegyetem rendjében nem történt változás.. Csak őbenne

magában mozdult meg egy új felismerés.
Délután kíhallgatást kért atyjától. Amikor az uralkodó megüzente. hogy bár

mikor hajlandó fogadni őt, Buddha. végre felállott a fa alól, és elindult a trón
terembe.

- Apám - szólt a királyhoz -, az éjszaka elgondolkodtató élményekben volt
részem. Elhagytam a palotát, s először egy aggastyánnal találkoztam, majd
egy halottas menettel, ezt követően egy súlyos beteggel, végül pedig egy koldus
sal, aki alamizsnát kért tőlem. Oh, mondd: mit jelentenek ezek a dolgok? Tárd
fel előttem az értelmüket!

A maharadzsa elszomorodott, és a tibeti jógi jóslatára gondolt, aki meg
jövendölte volt, hogy a királyfi egyszer más útra tér, s nem lehet majd többé
visszatartani. Azután így szólott hozzá:

- Míndíg is arra törekedtem. fiam, hogy az élet való tényeit távol tart
sam tőled. De úgy tetszik, végtére is hiábavaló volt a törekvésem. Van egy
törvény felettünk, amely erősebb, mint az én akaratom. S most néked magad
nak kell választanod: itt kívánsz-é maradni a palotában, hogy majdan tró
nomon kövess és az ország uralkodója' légy, avagy mást szándékozol cselekedni.

- Királyi atyám - mondta Buddha csendesen -, szívesen maradnék vé
led, Jasodharával és a kisfiammal. De úgy érzem, eet -mégsem tehetem.

- Miért?
- Valamely belső érzés, amit nem tudok megmagyarázni magamnak, arra

kényszerít, hogy rövidesen búcsút mondjak családomnak. barátaimnak, híveírn
nek, mindennek, ami ehhez az itteni világhoz köt még. Szerzetes kívánnék
lenni magam is, hacsak te nem teljesíted a kívánságaimat.

- Melyek hát a kívánságaid?
- Itt maradok a palotában és uralkodó leszek egykor, ha te, maharadzsa,

örök ifjúságot tutlsz adni nékem, amelyre soha nem jő öregség, és eltünteted
a világból a Halált!

Mikor pedig beköszöntött az éjszaka, Buddha ismét útrakelt. Senkitől sem
búcsúzott el. Csupán Sandaka volt az egyetlen kisérője, s ő tudott egyedül ter
véről.

Újra átmentek a felvonóhídon, de csakhamar letértek az országútról. hogy
egy oldalösvényre forduljanak, amely a háborítatlan dzsungel mélyére veze
tett. Itt mentek órákon át szótlanul mindaddig, amíg már áthatolhatatlanná
nem vált az őserdő. Óriási fák vették körül őket és mélységes csend honolt,
amit csak 'olykor-olykor szakított meg egy vadállat távoli hörgése vagy üvöl
tése, avagy egy egzotikus madár vijjogása fenn, magasan, a lombok fölött.
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A királyfi ekkor így szólott kísérőjéhez:

- Itt elválnak immár az 'Útjaink, barátom. Add ide a kardomat, le kíván
riám vágni hosszú, fekete hajamat, mert ily hajviselet nem illik többé hozzám.
Hiszen vándorló szerzetessé leszek csakhamar! Te pedig fordulj vissza, s vidd
magaddal a lovamat is. Mondd el otthon, hogy elhagytam azt a világot, amely
ben eddig éltem. Addig járok, addig maradok ebben az óriási őserdőben, amí,
el nem érem a megvílágosodást, Akkor bizonnyal újra hallotok majd felőlem.

E szavak elhangzása után kezébe vette kardját és levágta vele haját. Haj
szálait az enyhe, éji szellő szétrepítette a világ minden tája felé, ám az istenell
összeszedték valamennyit, és magukkal vitték Indra csarnokába. Ott őrzik e
hajszálakat, szent ereklyeként míndaddíg, amíg el nem múlik a nagy Világ
egyetem élete. Buddha pedig megölelte Sandakát, mintha tulajdon fivére lenne,
s útjára bocsájtotta őt. Am alig tett meg néhány lépést Sandaka, visszafordult
és így szólt hozzá:

- Valamiről megfeledkeztél, óh Uram.
- Ne szólíts többé "Uram"-nak. E perctől fogva nem vagyok többé a tró.

várományosa. De vajon míről feledkeztem volna meg?
- Díszes köntösöd és fehér turbánod aligha illenék egy szerzeteshez. Ili

hát a szándékod velük?
- Igazad van, Sandaka - mondta Buddha elgondolkodva. - Ruházatom és

turbánom is odaajándékozom majd az első remetének vagy koldusnak, aki
utamba akad, s megkérem, adja nékem cserébe önnön rongyait; hogy testem
ne maradjon fedetlenül. Indulj most, Sandaka. Emlékezz reám szeretettel, és
kisérje béke az utadat.

Most már végérvényesen elváltak egymástól. Buddha gondolataiba mélyedve
ment tovább a mind sűrűbbé váló, tüskés bokrok között. Minden lépésénél küz
denie kellett a folyondárokkal és íszalagokkal, mert itt már nem vezetett ösvény.

Hajnaltájban azonban egy kedves kis tisztás tárult elébe. Amint a derengő

fényben körülnézett, egy alvó kolduson akadt meg a tekintete. Nem sejtette,
hogy e koldus magával a nagy Indrával, az istenek királyával azonos, aki azért
látogatott el újra a Földre, hogy ruhát cseréljen véle.

Amint közelebb lépett hozzá, a koldus hirtelen felriadt, és kérdően tekintett reá:
- Mit kívánsz tőlem? - kérdezte, tettetett csodálkozással a hangjában.
- Nézd ezt a drága köntöst és ezt a hószínű, finom turbánt - mutatta

Buddha. - Azt kívánom, hogy ha nincs ellenedre, cseréljünk ruhát egymással.
- Nem értelek! Kincset érő ruházatot kínálsz énnekem, cserébe a rongyai

mért?!
Úgy van! De ne kérdezd ennek az okát. Nos áll-é az alku, igen, vagy nem?

Felelj hát!
- Történjék kívánságod szerint - szólott a másik. Ruhát cseréltek. ÉlI

midőn Buddha már magára öltötte a rongyokat. a koldus pedig felvette a királyi
öltözéket, a Nap váratlanul felbukkant a fák koronái mögül, a levegőben édes
illat szállt, s ezernyi madárka szólalt meg a lombok között,

- Járj szerencsével - mondotta végül a koldus, s amint Buddha rátekin
tett, azt látta, hogy alakja halványulni kezd, egyre inkább áttetszővé válik
és végül elenyészik - csupán üres levegő maradt a helyén.

(Folytatjuk)

Teremtés
ts eljön majd a világvégi csend.
Il1let talán Csontváry hallhatott,
mielőtt kezén látta a magot,
s a szózatban az Isten megjelent.

Mert eljön majd a világvégi csend.
Hogy építhet piramist a hangya,
mi szükség a szörnyű szorgalomra,
ha mindez köddé válik odafent?
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Ha eljön majd a világvégi csend,
nem lesz-e késő újrakezdeni?
Az Isten akkar másodszar teremt,

pedig régóta rajtunk már a jeJ.
Ki életét holnaptól keltezi,
csak az lehet nagyobb, mint Raffael.
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