
Prints Siddharta lugu  

Loo jutustas ümber: Marge Tasur 

Ammu-ammu, ühel kaugel-kaugel maal elas prints nimega Siddharta. Tal olid printsile omaselt sügav-sügav 
sinised silmad, pikad tumedad ripsmed, kuldne nahk, pikad käed, kühmuke pealael ning rattakujundid 
taldade all. Prints Siddharta oli terve ja õnnelik poiss. Talle meeldis õppida, see oli tema jaoks lihtne. Ta 
soovis alati midagi uut teda saada. Prints oli kõige nutikam ja targem poiss oma klassis ja parim kõigis 
mängudes. Siddharta ei olnud uhke. Ta hoolis kõigist oma sõpradest. Sellepärast sõbrad armastasid teda. 

Siddharta oli väga uudishimulik. Poiss jälgis kõike ja mõtles pikalt selle üle, mida ta oli näinud. Aga kuningas 
ei tahtnud, et poeg mõtleks tõsiste asjade üle. Kuningale meenus ammune ennustus. Tark oli talle öelnud, et 
ühel päeval võib printsist saada munk. „Aga siis ta ju lahkuks paleest ja läheks kloostrisse elama,“ mõtles 
kuningas kurblikult. Kuningas tahtis hoida printsi iga hinna eest palee müüride vahel – kõigest halvast eemal. 
Aga prints oli õnnetu. 

Seejärel otsustas kuningas, et laseb pojale ehitada ilus aia. „Siis saab ta seal mängida, ega mõtle enam 
kurblikke mõtteid,“ uskus kuningas. Siddharta oli ümbritsetud kõigest, mida hing võiks ihata. Või õigemini 
sellest, mida tema isa arvates üks laps võiks soovida. Ja nagu ikka – tee mis sa tahad – juhtub see, mis 
juhtuma peab. 

Lõpuks luba kuningas Siddhartal minna lühikesele jalutuskäigule. Printsiga läks kaasa tema sõber Channa. 
Oma esimese jalutskäigu ajal nägi prints hõbevalgete juustega kortsus meest. Ta kandis räbalaid ja toetas 
oma kõhetu keha kepi najale. Selline vaatepilt üllatas printsi. Ta polnud ju kunagi varem vana inimest näinud. 
Channa seletas, et kõik saavad kunagi vanaks. See hirmutas printsi. Ta tahtis kohe koju minna. Prints ei 
saanud sel ööl und ja mõtles vanamehe peale, keda ta oli näinud. 

Hirmust olenemata tahtis uudishimulik poiss veel maailma näha. Järgmise jalutuskäigu ajal nägi ta üht meest 
maas oigamas. Ta väänles ja karjus. Prints oli kohkunud. Kuid prints jooksis siiski mehe juurde. Ta kummardus 
mehe kohale, haaras tema pea sülle ja tahtis teda lohutada. Channa aga hüüdis: „Ära puutu teda, ta on 
haige!“ Channa selgitas, et kõik võivad ühel päeval haigeks jääda – isegi suursugused printsid. Aga prints ei 
hoolinud sellest. Tema suur süda tahtis kõigile head. 

Uudishimu aina kasvas ja Siddharta tahtis veel maailma avastada. Kolmandal jalutuskäigul nägi prints nelja 
meest. Nad kandsid kedagi oma peade kohal. Ta tundus magavat. Aga äkki prints hirmus, sest magaja visati 
tulle. „Miks ta ei tõuse,“ karjus prints Channale. Ustav sõber rääkis, et mees on surnud. „Keegi ei pääse 
surmast, kõik surevad ühel päeval,“ selgitas Channa. Prints oli löödud, ta mõtles terve kodutee, mida ta oli 
näinud ja tundnud. Ta otsustas, et peab midagi ette võtma. Ta lihtsalt peab leidma tee, kuidas pääseda 
vanadusest, haigusest ja surmast. 

Aeg möödus, prints kasvas ja abiellus imeilusa printsessiga. Neile sündis armas poeg. Prints oli oma 
perekonna üle väga uhke. Ta armastas neid väga. 

Ühel päeval aga nägi prints aias oranžis rüüs meest. Mehe juuksed olid maha aetud. Ta kiilas pealagi sillerdas 
päikesepaistes. Ta näis nii rõõmus ja rahulik. Prints uuris Channalt: „Kes on see õnnelik mees?“ Channa 
vastas, et see on munk. Ta on jätnud oma pere, et leida pääsetee kannatustest. Printsile meeldis munk. Kõik 
sai ühe hetkega selgeks. „See ongi lahendus,“ rõkkas prints lootusrikkalt. Ta tahtis ka paleest lahkuda ja leida 
kannatustele lahenduse. 

Ühel õhtul kui printsi poeg ja naine magasid, lahkus ta kodust. Nii oli parem, kuna päeval poleks ta seda 
suutnud. Ta süda oleks lihtsalt suurest valust lõhkenud. Mõttes lubas prints, et tuleb ühel päeval koju tagasi. 
Enne peab ta teada saama, mis põhjustab kannatust ja kuidas sellest pääseda. 


