Legenda o Miao San

Existuje mnoho legend o p vodu Kuan Yin, tohle je jedna z nejpopulárn jších.
V 7. století v ín žil král, který m l t i dcery, nejmladší se jmenovala Miao-San. V dob narození
Miao-San se zem ot ásla, nádherná v
kv tin, a též plno kv
se objevilo kolem jejich
pozemku. Mnoho místních lidí uvedlo, že vid li znamení inkarnace božstva na jejím t le.
Král a královna byli ohromeni tímto požehnáním. Bohužel,
jejich srdce nebyla dost istá, aby pochopili hodnotu dít te,
které se objevilo isté a laskavé. Když Miao-San byla starší,
rozhodl se král že ji provdá a cht l jí najít manžela. ekla
otci, že se provdá jen pod podmínkou, že bude moci
ispívat ke zmírn ní utrpení celého lidstva.
Král se rozzu il, když slyšel o její oddanosti pomáhat
druhým, a p inutil ji, aby odešla pry sloužit pod adné
práce. Její matka, královna a její dv sestry ji napomínaly,
vše ale bylo marné.
Ze zoufalství se král rozhodl a nechal ji následovat svého
náboženského povolání v klášte e. Na ídil ale tamním
jeptiškám se k ní chovat tak hrub , aby by si to ona rozmyslela. Byla nucena sbírat d evo a vodu,
starat se o zahradu a zeleninu sloužící pro kuchyñ. Mysleli, že je to nemožné, protože pozemky
kolem kláštera byly neplodné. K p ekvapení všech však zahrada vzkvétala, a to i v zim , a na ja e
se zni ehonic vše urodilo hned vedle kuchyn .
Když král slyšel o t chto zázracích, rozhodl se, že Miao-San zabije. Ale ješt než dorazil do
kláštera, božská bytost (bodhisattva Ksitigarbha) vyšel z mlhy mrak , vzal princeznino t lo a
provedl ji po íších pekla. Miao San cestou za ala u it pekelné bytosti Dhamm .

Když se o tom dozv
l Pán smrti Mára, požádal princeznu, aby se
vrátila do íše živých a neodvád la mu bytosti z jeho íše. Poté ji
Ksitigarbha bodhisattva odnesl pry do bezpe í na odlehlém ostrov .
Bydlela tam na vlastní p st po mnoho let, následuje život istoty a
náboženské oddanosti.
O n kolik let pozd ji její otec vážn onemocn l. Nemohl spát ani jíst,
jeho léka i se domnívali, že jist brzy zem e. Když se chystal odejít,
išel na návšt vu ke králi mnich. ekl mu, že by ho mohl vylé it, ale
musel by vytvo it lék z rukou a o í n koho, kdo je oprošt n od
nenávisti. Král si pomyslel, že je to nemožné, ale mnich jej ujistil, že
žije Bodhisattva v královské domén , který by se rád vzdál t chto
položek, jestliže by byl otázán.
Král poslal vyslance k nalezení tohoto neznámého bódhisattvy. Když
vyslanec podal žádost, Miao-San si s ochotou a ze soucitu u ízla ob ruce a vydloubla o i.
Vyslanec se vrátil a mnich vyrobil lék. Král se okamžit uzdravil. Když král d koval mnichovi,
ten ho pokáral se slovy: " l byste pod kovat tomu, kdo vám dal o i a ruce." A najednou,
mnich zmizel. Král v il, že toto byl zásah Boh a jakmile byl schopen pohybu, vydal se na
nedalekou horu.
Když královská rodina p išla, uv domili si, že je to jejich dcera, Miao-Shan, kdo se stal ob í.
Miao San k nim promluvila. “V doma si lásky mého otce, splácím mu darem svých o í a
rukou.“ S o ima plnýma slz a srdcem plným hanby, se rodina shromáždila obejmout Miao-San.
Jakmile ji objali vytvo ili se okolo Miao-San nebeské mraky. V králi to vyvolalo silné pohnutí,
ijal Buddhovo u ení a prosil, aby byly princezn o i a ruce navráceny.
Zem se chv la, kv tiny pršely dol na zem, a svatým projevem tisíce o í a tisíci zbraní se MiaoSan objevila vznášející se ve vzduchu a sd lila králi, že je vt lením Kuan-jin.
Poté zmizela. Na po est nechala královská rodina postavit na tom míst svatyni, která je známá
jako Vo avá hora nebo také Vzácný svitek z K ehké
hory.
Pokud by jste cht li oslovit tohoto bodhisattvu m žete
recitovat mantru:
Gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
Anebo ínsky
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