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A hit ereje 

 

Élt egy ifjú kereskedő Tibetben, aki rendszeresen Indiába 

utazott áruért. Egy nap így szólt az anyja: 

– India szent hely, ott született Buddha. Fiam! Megtennél nekem egy szívességet? 

Bódh Gajában van egy banyafa, ahol Buddha meditált, mielőtt elérte a 

megvilágosodást. Nagyon örömet szereznél nekem, ha hoznál onnan egy ereklyét.  

Az ifjú megígérte, és útra kelt. Egy hónapig utazgatott Indiában, olyan sok üzletet 

bonyolított le, hogy megfeledkezett az édesanyja kéréséről. 

Otthon nagy örömmel fogadta fiát az anya, várta az ajándékot, napokig várta, mire 

rákérdezett, hogy hozott-e ereklyét számára. 

– Elfelejtettem. Kérlek, ne haragudj rám! – kért bocsánatot az ifjú. – Hamarosan ismét 

Indiába utazom, és többet nem felejtek el ajándékot hozni neked. 

Úgy is lett, az ifjú újra Indiába utazott, járt Benáreszben finom selyemért, 

Lakhnauban kézi készítésű ékszerekért, Kalkuttában színes gyapjúszövetért. Lovai, 

öszvérei dúsan megrakottan indultak haza. A határhoz közel járt, amikor eszébe 

jutott Bódh Gaja és az ereklye. A település messze volt, már nem tudott visszamenni 

a banyafához. Töprengett mitévő legyen. Bejárta a határ környékét. Talált egy 

kiszáradt kutya-csontvázat, kiszedte az eb egyik fogát, fehér selyemkhatába 

csomagolta, amiben otthon átnyújtotta az anyjának Buddha ereklyeként.  

Az asszony hálával megköszönte, és a szentélyre helyezte a sálat, benne, „Buddha 

fogával”. Attól a naptól kezdve az asszony sokat meditált, hálálkodott, még nagyobb 

törődéssel és szeretettel vette körül a fiát. Odaadó figyelemmel segített a falu 

lakosain, mindenkihez volt egy jó szava. Mindeközben a szentély aranyfényben 

kezdett tündökölni. Az életük boldoggá és széppé teljesedett. 

Egy napon az asszony kibontotta a sálat, hogy lássa a csodatévő fogat. Kibontotta, és 

két fogat talált benne: egy kutya fogat, és még egyet: Buddháét. Nem tudni hogyan 

került oda, de ott volt. 

Csoda történt. 

Az asszony hite, a sok meditáció, a jó szándék, és a sok ima hatalmas együttes ereje 

meghatározhatatlan csodát idézett elő, akár a Nap ereje, amely a jég 

megolvasztásával patakokat, folyókat hoz létre.  


