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D

Ăatakitoopowieäciopisuj¦cenajwaĂniejszewydarzenia
zpoprzednichĂywotówGautamyBuddy,kiedytonazyǦ
wanybyÏBodhisattw¦.Tekstytes¦niezwyklewaĂnedlazroǦ
zumieniapodstawowychzasadbuddyjskichnaukdotycz¦cych
wÏaäciwego Ăycia, które prowadzi© powinno do wyzwolenia
zcierpieniab¸d¦cegorzeczywistoäci¦Ăycialudzkiego.
Prezentowane opowieäci — dĂataki — s¦ teĂ niezwykle
pomocne do zrozumienia, jak toczyÏo si¸ Ăycie kulturalne
ireligijne staroĂytnych Indii. Ich autor, Arjaäura, pisz¦cy
wsanskrycie tworzyÏ najpewniej w IV w. n.e. PozostawiÏ po
sobiedzieÏozatytuÏowaneDĂatakaǦmala,czyliGirlandadĂatak.
Napisane pi¸knym, kwiecistym stylem s¦ poematami Ï¦cz¦Ǧ
cymi proz¸ i poezj¸. To buddyjskie dzieÏo opisuje 34 najbarǦ
dziej znane dĂataki. Opracowane przez Arjaäur¸ dĂataki
znalazÏyswojemalarskieodzwierciedleniewgrotachAdĂanty
pochodz¦cych z VI wieku. O dziele tym wspomina mnich
ipielgrzym chiÑski w VII wieku, a kilkaset lat póĀniej caÏe
dzieÏo Arjaäury miaÏo swe tÏumaczenia w j¸zyku chiÑskim,
tybetaÑskim,bengalskimikaszmirskim.Szkoda,Ăeautorzd¦Ǧ
ĂyÏnapisa©zaledwie34przypowieäciw„girlandzieopowieäci”.
WedÏugtradycjiwi¸cejniezd¦ĂyÏ,alewtymzbiorze12znich
to utwory niepublikowane nawet w olbrzymim dziele palijǦ
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skim zawieraj¦cym 547 historii o bodhisattwach. DĂataki
mówi¦otychbodhisattwach,którzywcielalisi¸wistotyludzǦ
kie, anawet zwierz¸ta, po to by ratowa© ludzi z nieszcz¸äcia
ipomaga©imwpoznaniudrogiwyzwolenia.Zbiegiemczasu
przypowieäci te, przekazywane przez tradycj¸ ustn¦, zostaÏy
uznanezapouczeniasamegoBuddy,któryopisaÏwnichswoje
przeszÏe wcielenia, kiedy odradzaÏ si¸ jako zwierz¸, czÏowiek,
bógalboduch.DziädĂatakiuwaĂanes¦zakluczowyelement
tradycjibuddyjskiejistanowi¦pochwaÏ¸szlachetnegoĂycia.
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Tygrysica

T

aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu Mistrz narodziÏ si¸ jako Bodhisattwa
wrodziniebraminawkrajuleĂ¦cymustópHimalajów.PrzeǦ
peÏniaÏogouczuciemiÏoäciiwspóÏczuciadlawszystkichĂyj¦Ǧ
cychstworzeÑ:ludziizwierz¦t.Posiadaj¦cwybitn¦inteligenǦ
cj¸ i przykÏadny zapaÏ do nauki, juĂ w mÏodzieÑczych latach
posiadÏwszelk¦wiedz¸,jakanagromadzonabyÏawtejzacnej
rodzinie. ZostaÏ szybko doradc¦ królewskim, dla uczniów byÏ
zaä jak ukochany ojciec. Proäci ludzie uwaĂali, Ăe jest jedn¦
ztych istot, które zst¦piÏy z niebiaÑskich wyĂyn, aby sÏuĂy©
ludowi.
Powyczerpuj¦cymtygodniuspeÏnianiawszelkichprzypisaǦ
nych mu i dobrowolnie przyjmowanych obowi¦zków BodhiǦ
sattwaudaÏsi¸äcieĂk¦upodnóĂagórnaspacerzeswymwierǦ
nymuczniemAdĂitem.WjednejzjaskiÑ,któr¦akuratmijali,
zobaczyli osÏabion¦ porodem dwojga tygrysi¦tek ich matk¸.
TygrysicamiaÏaci¸ĂkiporódiodwieludninicniejadÏa.Nie
mogÏa si¸ utrzyma© na nogach, z gÏodu zabrakÏo jej mleka,
aobokleĂaÏyjejosÏabionedzieci.
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SercemBodhisattwywstrz¦sn¸ÏafalawspóÏczucia,abyÏatak
wielka jak te, które wstrz¦saj¦ ziemi¸ i krusz¦ skaÏy. PowieǦ
dziaÏwtedydoAdĂita:
—MójchÏopcze!
IdodaÏ:

Spójrznatenbezsensownyäwiat!
GÏódzabijabezbronnezwierz¸ta.
Nawetmatkaodchodz¦caodzmysÏów
gotowazjeä©wÏasnepotomstwo.

—IdĀ,drogiAdĂicie,iposzukajjakiegoäpoĂywieniadlatej
nieszcz¸äliwej istoty, zanim popeÏni ona, w desperacji, jakiä
strasznyczyn.
Bodhisattwa bez nadziei, aby uczniowi udaÏo si¸ znaleĀ©
wokolicy cokolwiek, czym moĂna byÏoby nakarmi© gin¦ce
zgÏoduzwierz¸,pomyälaÏ:

Gdzieszuka©beznadziei
cho©kawaÏkami¸sa,
gdymojeciaÏojesttu.
Toposzukiwaniejestbezsensowne!

MojeciaÏoprzemijaj¦ce,nietrwaÏe,
moĂeby©jedynieĀródÏembólu.
Jeälizrzuc¸jezeskaÏy,
moĂeonoocalitygrysic¸ijejmaÏe.
Odsunieodniejpokus¸popeÏnieniadzieciobójstwa!
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Bodhisattwawspi¦Ïsi¸naskaÏ¸wisz¦c¦nadgrot¦tygrysicy
ibezoci¦ganiasi¸run¦ÏwdóÏ.GdypopewnymczasiepowróǦ
ciÏ,zrozpaczonyniepowodzeniamiwposzukiwaniach,wierny
uczeÑ, zastaÏ mroĂ¦c¦ krew w ĂyÏach sytuacj¸. Oto osÏabiona
tygrysica dowlokÏa si¸ do jego mistrza i poĂeraÏa jego ciaÏo,
azkaĂd¦ chwil¦ wida© byÏo, jak wst¸powaÏy w ni¦ utracone
siÏy.AdĂitgorzkozapÏakaÏipowiedziaÏ:
—Niech b¸dzie bÏogosÏawiony mój mistrz — ucieczka
wszystkich pogr¦Ăonych w rozpaczy i bólu istnienia. Esencja
wspóÏczuciadlacierpi¦cychwokowachegzystencji.Bezpieczne
schronienie, dla tych, którzy uciekaj¦ od zÏa. Spokojna przyǦ
staÑdladobrych,chroni¦cychkaĂd¦Ăyw¦istot¸.
Ziemi¸,naktórejleĂaÏykoäcimistrza,pokrytopóĀniejgirǦ
landami biaÏych szarf i obsypano obficie proszkiem z drzewa
sandaÏowego, a pami¸© o jego heroicznym poäwi¸ceniu przeǦ
trwaÏawieki.
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Król Siwi

T

aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu pot¸Ăny król Siwi panowaÏ w kraju
otejsamejnazwie,ajegostolic¦byÏaAritthaoura.Bodhisattwa
urodziÏ si¸ jako jego syn królewski i nazwany byÏ Ksi¸ciem
Siwi.ByÏtomÏodzieniecäwiatÏyiuczony—skoÑczyÏstudiana
uniwersytecie w Taksasili. Gdy jego ojciec zmarÏ, wst¦piÏ na
tron. StaraÏ si¸ zawsze unika© w swych rz¦dach szataÑskich
äcieĂekiiä©drogamicnoty.WybudowaÏwieletanichdomów,
któreoddaÏdodyspozycjibiednymobywatelomkraju.CodzienǦ
nienajegorozkazskarbnikwypÏacaÏludziompotrzebuj¦cym
bezzwrotne zapomogi. Król sam dogl¦daÏ budowy tych doǦ
mówidystrybucjipieni¸dzy.
Pewnej ksi¸Ăycowej nocy monarcha nie mógÏ spa©. RozǦ
myälaÏ:Wszystko,coofiaruj¸biednym,pochodzizmegoboǦ
gactwa gromadzonego przez moich przodków. Powinienem
wdarzeda©potrzebuj¦cemucoä,cojestmoj¦wyÏ¦czn¦wÏasǦ
noäci¦. To byÏby prawdziwy dar. Gdyby ktoä potrzebowaÏ
mojej krwi, to lekarz powinien otworzy© mi ĂyÏ¸ i kropla po
kroplidawa©j¦potrzebuj¦cemu!GdybyktoäuwaĂaÏ,ĂepowiǦ
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nienem pracowa© ci¸Ăko jak niewolnik w moim paÏacu, poǦ
winienem przebra© si¸ w strój niewolnika i w znoju peÏni©
najtrudniejszeprace.
Deklaracje królewskie usÏyszano w niebie i dobrze zapaǦ
mi¸tano.Postanowionosprawdzi©,czytoczczeobietniceäwi¸Ǧ
toszka,czyprawdziwacnota.ToteĂnast¸pnegodnia,kiedypo
k¦pieli i namaszczeniu pachnidÏami monarcha wspi¦Ï si¸ na
sÏonia i udaÏ do miejsca, gdzie rozdawano jaÏmuĂn¸, wysÏano
tam równieĂ älepego bramina. Ten w pewnym momencie
zostaÏdoprowadzonydokrólaipowiedziaÏ:
—Panie,niemawIndiachkrainy,gdzieniebyÏybyznane
tweszlachetneczyny,szczodroä©iwspóÏczuciedlabiednych.
Straszny jest los älepca! Musi czepia© si¸ cudzych r¦k, by
przejä©cho©bykawaÏekdrogibezobawy,Ăeupadnielubstraci
nawetĂycie.Panie,tyjesteäsÏyn¦cyzewspóÏczucia.Ulitujsi¸
nadbiedakiem!Maszdwojeoczu,ajaĂadnego.Dajmijedno
swojeoko,prosz¸!
KrólzastanowiÏsi¸:WÏaäniedziäwnocyrozmyälaÏem,aby
z cz¦stki siebie uczyni© dar dla potrzebuj¦cego. Ten biedak
potrzebuje wÏaänie mojego oka. Dam mu oboje moich oczu!
Nie jestem przecieĂ maÏostkowy. PrzywoÏano nadwornego
medyka, Siwak¸, który zawsze mu towarzyszyÏ w wyprawach
dobiednychikalek.
—Doktorze,wyjmijmioczyidajjetemuälepcowi.Takie
jestmojeĂyczenieirozkaz!
DworzaniewpadliwpopÏoch.Zacz¸likrzycze©,pÏaka©ibÏaǦ
ga©monarch¸:
—Panie, nie daj si¸ okaleczy©. Jak b¸dziesz nami rz¦dziÏ
dalej?Cosi¸stanie,jeälinapadnienaswróg?
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Królowa,którabyÏaobecnaprzytymakciedesperacjim¸Ăa,
przypadÏadojegonógibÏagaÏa:
—Paniemójim¸Ău,nieczyÑtakstrasznejrzeczy!CzyĂbyä
nie chciaÏ w przyszÏoäci ogl¦da© naszych wnuków, jak b¸d¦
roäli i si¸ rozwijali? Czy zmierziÏ juĂ ci¸ widok twej Ăony?
Panie,nieczyÑtego!
KróljednakkazaÏodda©idrugieoko.OkaleczonyiobolaÏy
pozwoliÏ si¸ zaprowadzi© do paÏacu. Bramin szcz¸äliwy ogl¦Ǧ
daÏ äwiat podarowanymi oczami. Bóstwa, chc¦ce sprawdzi©
prawdziwoä©sÏówmonarszychogotowoäciofiarowaniacz¦sǦ
tkijegociaÏa,gdyprzekonaÏysi¸oichszczeroäci,sprawiÏy,Ăe
cudownymsposobemodrosÏydarczyÑcynoweoczy.
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Miska owsianki

T

aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu Mistrz narodziÏ si¸ jako Bodhisattwa
wrodziniekrólewskiejwkrajuKoäala.GdysamzostaÏkrólem,
zawsze kierowaÏ si¸ sprawiedliwoäci¦ wobec swych poddaǦ
nych, ale równieĂ wrogów. ByÏ wspaniaÏomyälny, nie chowaÏ
do ludzi urazy a uczciwych szczodrze wynagradzaÏ. W kraju
panowaÏdobrobytpomnaĂanyjeszczestaraniempracowitych
mieszkaÑców. Wydawa© by si¸ mogÏo, Ăe same niebiosa
wspieraj¦ poczynania królewskie. Niejeden wÏadca popadÏby
wtak sprzyjaj¦cych okolicznoäciach w pych¸ i rychÏo mógÏby
sta©si¸okrutnymtyranem.WÏadcaKoäalipozostawaÏskromǦ
ny i tylko pilnie przestrzegaÏ, aby niebu skÏadano naleĂyte
dzi¸kczynienie, a pudĂe — wielkie paÑstwowe ofiary — byÏy
zawszeradosnymäwi¸temcaÏegonarodu.
Pewnego dnia królowi przypomniaÏo si¸ szcz¸äliwe Ăycie
wpoprzednim wcieleniu. Z tego tak radosnego powodu raz
jeszcze zaprosiÏ swój lud do wspólnego dzi¸kczynienia za
przeszÏe i obecne królewskie powodzenie. Tego dnia rozdaÏ
ubogim jeszcze wi¸cej darów, wojsko otrzymaÏo ekstra ufunǦ
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dowany ĂoÏd, a jego bliscy wspóÏpracownicy wysokie odznaǦ
czenia. Król wraz z maÏĂonk¦ odwiedzili okoliczne szpitale,
pocieszaj¦c chorych i kalekich, przywieĀli ze sob¦ teĂ wiele
drogichlekówzdworskiejapteki.
Wszyscybyliradoänitegodnia,tylkokrólewskieobliczeod
czasu do czasu zasnuwaÏo si¸ mgÏ¦ melancholii. W takich
chwilachszcz¸äliwymonarcharecytowaÏdziwnestrofy:

Marnoäci¦jesttenszumizgieÏk,
darymeiradoä©wasza.
Wmymsercustalegoäcil¸k.
Wartoä©chwaÏymnieprzestrasza,
tojestjakmiskaowsianki.

Marnoäci¦armia,rz¸dysÏoni,
poddanychmrowie,pi¸knydwór.
WmymkrajuÏezniktnieroni.
Wdzi¸cznoä©ludu,pochlebcówchór,
tojestjakmiskaowsianki.

Dziwili si¸ bliscy dworzanie, sÏysz¦c tak nieodpowiednie
sÏowa do tak radoänie przeĂywanych przez wszystkich chwil.
ZatroskaÏa si¸ królowa: Sk¦d u m¸Ăa tyle melancholii, wszak
potrafiÏ wszystkim sprawi© tak wiele radoäci? ZapytaÏa go
opowody tak gorzkich refleksji, jednoczeänie przepraszaj¦c,
Ăejejwielkaciekawoä©niepozwolinadyskretneprzemilczeǦ
niategozdarzenia.
—Moja droga — rzekÏ monarcha. — Nie dziwi¸ si¸ twej
ciekawoäci.Wszakmoinajbardziejuczenidoradcyidowódcy
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Miskaowsianki

teĂ nie rozumiej¦, dlaczego w mej wypowiedzi pobrzmiewa
smutek.Pozwól,Ăecitowyjaäni¸:
TakjakczÏowiekbudz¦cysi¸zesnuprzypominasobieswoje
przerwaneprzedchwil¦sny,takjaprzypomniaÏemsobiemoje
poprzednieĂycie.Stan¸ÏomionowyraĀnieprzedoczami.
yÏemjuĂpoprzedniowtymmieäcie.ByÏemjednakwtedy
tylko przeci¦Ăonym prac¦ murarzem. ByÏem biedakiem, co
wpocie czoÏa zarabia na kromk¸ chleba. ByÏem jednak czÏoǦ
wiekiem na wskroä uczciwym. I pewnie dlatego sw¦ prac¦
wzbogacaÏeminnych,sampozostaj¦cwpodÏejkondycji.PogaǦ
nianie, popychanie, nieobyczajne przekleÑstwa miaÏy mnie
zmusi© do jeszcze wi¸kszego wysiÏku w pracy. Nierzadko
faÏszyweoskarĂeniapozwalaÏyzrabowa©mici¸Ăkozarobione
grosze. A przecieĂ miaÏem rodzin¸ na utrzymaniu. Pewnego
dnia odwiedziÏa mój dom para mnichów. Z sercem peÏnym
naboĂnoäciofiarowaÏemimskromnypocz¸stunek—kaĂdemu
pomiseczceowsianki.
Sama rozumiesz, moja droga — wyjaäniaÏ król, Ăe w tej
sytuacji czuj¸ si¸ zobligowany odpÏaca© losowi i niebu tak¦
sam¦szczodrobliwoäci¦,jak¦zostaÏemobdarowany.
—Czywiesz,panie—rzekÏakrólowa—jateĂmamcicoä
do wyznania. BaÏam si¸ jednak mówi© o tym wczeäniej, abyä
mnienieodprawiÏ.TeĂĂyÏamwpoprzednimwcieleniuwtym
mieäcie. TeĂ byÏam ubog¦ zahukan¦ dziewczyn¦. SÏuĂyÏam
uokrutnychisk¦pychludzi.Raz,gdydonaszegodomuprzyǦ
szedÏstarybiednyäwi¸tym¦Ă,moipaÑstwooddaliligownieǦ
uprzejmychsÏowach.CichaczemwyszÏamzanim,zanosz¦cmu
troch¸ryĂu,któryakuratprzyrz¦dzaÏamdlarodzinybogaczy.
Starzecpodzi¸kowaÏmiipobÏogosÏawiÏ.Poprzyjäciudodomu

zapadÏam w sen, z którego obudziÏam si¸ juĂ jako królowa
utwegoboku,panie.
—Tak, tak, moja droga, Ăyczliwe ofiarowanie jaÏmuĂny
moĂedonaswróci©jakdeszczÏaskiboĂej—rzekÏkról.
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Dawno,dawnotemuĂyÏwIndiachbogobojnykupiec,który
dzi¸ki wyj¦tkowemu szcz¸äciu w swych przedsi¸wzi¸ciach
stawaÏ si¸ coraz bogatszy, aĂ zostaÏ, jednym z najzamoĂniejǦ
szychprzedstawicieliswegozawoduwtamtymczasie.NiestaÏ
si¸ on, na szcz¸äcie, tak jak inni przedstawiciele jego klasy,
wyrafinowanym oszustem, ale zawsze kierowaÏ si¸ w swych
przedsi¸wzi¸ciach honorem i uczciwoäci¦. Ponadto, aĂ dziw
bierze, byÏ czÏowiekiem uczynnym, wraĂliwym na niedole
innych, a dom jego znany byÏ jako miejsce, gdzie kaĂdy poǦ
trzebuj¦cy znajdzie pomoc. Tak Ăyczliwe usposobienie przyǦ
sparzaÏo mu wiele uznania wäród mieszkaÑców okolicy. MiaÏ
jednakiwrogów:zazdroänikówinieudaczników,ryzykantów
ikupcówpragn¦cychzbytszybkoibezuczciwegowysiÏkusi¸
dorobi©. Najwi¸kszym jego wrogiem byÏ Mara — demon —
uosobienienieprawoäci,kusicielizÏyduch,rozpalaj¦cywäród
ludzinajgorszeinstynkty,nieobyczajnepragnienia,niezaspoǦ
kojone poĂ¦dania. I ten wÏaänie wróg, najbardziej niebezǦ
piecznydlarodzajuludzkiego,poprzysi¦gÏsobie,Ăenieustanie
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wwysiÏkach,abyzburzy©cnot¸opisywanegokupca.Okazjaku
temunadarzyÏasi¸niebawem.
Mistrz, wkrótce po Oäwieceniu, w¸drowaÏ przez kraj jako
ubogi Ăebrz¦cy mnich. Pewnego äwi¦tecznego dnia stan¦Ï
wprogu u drzwi kupca. Ze schylon¦ gÏow¦ i spuszczonym
wzrokiem,wmilczeniuczekaÏzesw¦miseczk¦najakiädatek.
W domu kupca byÏo sporo goäci. Wszyscy rozgrzani winem
przekrzykiwali si¸ opowiadaj¦c dykteryjki i dowcipy, racz¦c
si¸ wybornymi potrawami. A trzeba doda©, Ăe nasz kupiec
zatrudniaÏ jednego z najlepszych kucharzy w okolicy. Goäcie
zawsze ch¸tnie przybywali do jego domu, bo wiedzieli, Ăe
sp¸dz¦ czas w beztroskiej, pogodnej atmosferze, któr¦ gosǦ
podarz potrafiÏ zawsze stworzy© i jedzenie teĂ byÏo wyämieǦ
niteiwyszukane.WszyscysÏudzywiedzieli,Ăeichpannigdy
niepozwoliodejä©Ăadnemubiedakowispoddrzwizpustymi
r¸koma. ToteĂ widz¦c blask bij¦cy od ubogiego jaÏmuĂnika,
powiadomili gospodarza o jego przyjäciu. Kupiec stan¦Ï
wdrzwiach wewn¸trznych holu, by zobaczy© prosz¦cego.
Szlachetnoä© i skromnoä©, któr¦ wida© byÏo w postawie
mnicha, zdecydowaÏa, Ăe postanowiÏ, aby odpowiedni datek
przekazaÏa prosz¦cemu sama gospodyni, a byÏ to wyraz
wÏaäciwego uznania niechybnie wysokiej pozycji prosz¦cego
owsparcie.
Mara, zawsze maj¦cy na oku dom kupca, zdecydowaÏ tym
razem na posuni¸cie maj¦ce na celu obdarcie kupca z cnoty
iwrzucenie jego sumienia do doÏu, gdzie przebywali wszyscy
oszuäci, przeniewiercy, faÏszywi dobroczyÑcy i tym podobne
kreatury. SiÏ¦ magii stworzyÏ w holu domu gospodarza pieǦ
kieln¦ przepaä© peÏn¦ k¦saj¦cych pÏomieni, przypiekaj¦cych

pogr¦Ăonych w niej grzeszników. Widok straszny, bo nikt
jeszczenazieminiczegopodobnegonieogl¦daÏ.
Pani domu wzi¸Ïa z r¦k m¸Ăa datek i juĂ miaÏa przejä©
przezhol,gdyowion¦Ï j¦Ăarstraszliwy,przenikn¦Ï piekielny
sw¦d i ujrzaÏa przed sob¦ przepaä© piekieln¦. Wystraszona
cofn¸Ïa si¸, w jej oczach zabÏysÏy Ïzy, a caÏa posta© wyraĂaÏa
panicznyl¸k.PospieszyÏadom¸Ăa,mówi¦c:
—Panie,wnaszymdomuotworzyÏasi¸przepaä©piekielna
izagrodziÏamidrog¸domnicha.Bardzosi¸boj¸.Topewnie
jakaä ämiertelnie niebezpieczna zasadzka, któr¦ sprowadzili
nanastwoiwrogowie.
Kupiec pomyälaÏ przez chwil¸: Nie moĂe tak si¸ sta©, aby
ten mnich o tak szlachetnym obliczu i skromnej postawie
odszedÏzmegodomubezjaÏmuĂny.PowiedziaÏ:
—Mojadroga,wró©dogoäci,ajasamzaÏatwi¸t¸spraw¸.
Damazoci¦ganiemodeszÏaoddrzwi,alepochwiliodwróǦ
ciÏa si¸ i peÏna l¸ku czekaÏa, co zrobi jej m¦Ă. Ten jednak
zdeterminacj¦ skierowaÏ si¸ w stron¸ holu, nios¦c datek dla
mnichaimrucz¦cpodnosem:
—CóĂ,udiabÏa,towszystkomoĂeznaczy©?
ImiaÏracj¸,bozachwil¸diabeÏMaraukazaÏmusi¸wcaÏej
postaci,unosz¦csi¸nieconadziemi¦.
—Panie — rzekÏ — oto widzisz przed sob¦ najstraszǦ
niejsze piekÏo, jakie kiedykolwiek powstaÏo. Nazywa si¸ ono
Maharurawa. Stworzone zostaÏo dla tych, którzy uzaleĂnieni
s¦ od dawania jaÏmuĂny, przetracaj¦c w trudzie zarobione
pieni¦dze. S¦ to istoty bezmyälne, pop¸dliwe, niebacz¦ce na
dobroswychbliskich,tylkozaspakajaj¦ceswojekaprysyifanaǦ
berie. Zazwyczaj s¦ oni tak zapami¸tali w swych bÏ¸dach, Ăe
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musz¦ sp¸dza© w tej czeluäci tysi¦ce lat, zanim jakakolwiek
rozs¦dna refleksja do nich dotrze. Wszak bogactwo jest wyǦ
mogiem i sprawdzianem cnoty. A kto nie ma w sobie prawǦ
dziwej cnoty, ten musi by© poddany ci¸Ăkiej karze. Ofiaruj¦c
datki wp¸dza si¸ biednych ludzi w naÏóg nieróbstwa, ma si¸
udziaÏwichpermanentnejbiedzieanawetsi¸j¦pogÏ¸bia.Nie
rób tego bÏ¸du, panie! B¦dĀ rozumnym posiadaczem bogacǦ
twa! PomnaĂaj je! Dawaj zaradnym bogaci© si¸! Niech biedni
nie©wicz¦si¸wwyci¦ganiur¦k!
MaraprzezdÏuĂszyczasprzemawiaÏzeswad¦,kupiecjedǦ
nakpomyälaÏ:CóĂtawrednaistotab¸dziemim¦ci©wgÏowie
iprzeszkadza© w czynieniu dobra! Jeäli mam przejä© przez
piekÏo, to wida© taki jest mój los. Nie zrezygnuj¸ ze swych
zasad,niezejd¸zeäcieĂkidobrociiwspóÏczuciadlawszystkich
istot wymagaj¦cych pomocy. Takim na zawsze pozostan¸!
PowiedziaÏjeszczedozÏegoducha:
—Wybacz panie, ale mój ograniczony ludzki umysÏ nie
moĂepoj¦©,jakwspóÏczucieipomocinnymmoĂewyklucza©
si¸zpracowitoäci¦,zaradnoäci¦,talentemkupieckim,realizoǦ
waniempomyälnychtransakcji,czywreszcieosi¦ganiemsukǦ
cesuĂyciowegoimaterialnego.IwÏaänie,dlategonaludziach
tego pokroju spoczywa obowi¦zek bycia szczodrym dla tych,
których los pokrzywdziÏ, którzy pobÏ¦dzili, a chc¦ si¸ popraǦ
wi©,dlawdówisierot,chorychikalek.
To mówi¦c, zdecydowanie wkroczyÏ w obszar piekielnej
czeluäci, wolny od l¸ku przed ogniem i sw¦dem, nieczuÏy na
j¸kipot¸pionychwydobywaj¦cesi¸zgÏ¸bi.ZrobiÏkroki…Inic
si¸ nie staÏo. Nadal szedÏ po gÏadkim marmurze swego holu.
Marazsykiemniezadowoleniaznikn¦Ï,aechozoddalipowtaǦ

rzaÏojakieädziwnedudnieniewydobywaj¦cesi¸spodposadzki.
Kupiec podszedÏ do stoj¦cego przy drzwiach mnicha, który
przezcaÏyczastrzymaÏgÏow¸niecopochylon¦,awzrokmiaÏ
skromnie skierowany na stopy kupca. PodaÏ goäciowi datek
zradoäci¦ w sercu i pokor¦. Mnich odpowiedziaÏ skinieniem
gÏowy,zÏoĂyÏr¸ceprzedsob¦wgeäciepodzi¸kowaniaibÏogoǦ
sÏawieÑstwaiodszedÏwciszy.
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Dawno, dawno temu ĂyÏ w Indiach pewien utalentowany
iszcz¸äliwy kupiec. ByÏ on czÏowiekiem miÏuj¦cym swobod¸,
nietylkodlasiebie,aleinieznosiÏprzemocywogóle.CechoǦ
waÏa go rzadka w tym zawodzie uczciwoä© i skrupulatnoä©
wwypeÏnianiuwszelkichpowinnoäci,zarównowobecwÏadcy,
spoÏecznoäci,wktórejĂyÏ,jakiwstosunkudokontrahentów
zdalekichkrajów.Goäcinnoä©jegobyÏaprzysÏowiowa,szczoǦ
droä© wobec biednych i skrzywdzonych przez los nieograniǦ
czona. WydawaÏ si¸ wzorcem wszelkich ludzkich cnót, do
tego stopnia, Ăe niedowiarkowie uwaĂali, iĂ jest wprost nieǦ
moĂliwe,abysumieniejegoniebyÏo„czymä”splamione.RówǦ
nieĂbogowie,patrz¦cynaludzkipadóÏzwysokaizpobÏaĂliǦ
woäci¦,niewierzyli,abyziemianinmógÏnastaÏepozostawa©
wcnocieiniebyÏzdolnyzÏama©swychzasad. DlategonazyǦ
waligoAwiszahija—Niezwyci¸Ăony.Ludzie,którzyzwracali
si¸ do niego po pomoc, odchodzili zawsze ze speÏnionymi
proäbami a ofiaruj¦cy im pomoc kupiec z zadowoleniem
wsercu,ĂerazjeszczemógÏby©poĂytecznyijegodobrasÏuĂ¦
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teĂ innym. yczliwy ten czÏowiek wierzyÏ, Ăe czÏowiek szczoǦ
drobliwy bywa bogatszy: a kto nasyca, sam teĂ jest bardziej
nasycony. Gdy latami szczodroä© nie mijaÏa, a w zachowaniu
Awiszahija nie zachodziÏa Ăadna zmiana bogowie postanowili
wystawi©jegoniezÏomnoä©naprób¸.
Napocz¦tek,jeälicoädarowaÏpotrzebuj¦cym,tojegomaj¦Ǧ
tekwmagicznysposóbzmniejszaÏsi¸wdwójnasób.TrwaÏoto
jakiä czas a kupiec pozostawaÏ niewzruszony. Nie baczyÏ, Ăe
maj¦tek pomniejsza si¸ w nienaturalny sposób i dalej nie
ustawaÏ w pomaganiu potrzebuj¦cym. Mnisi, biedacy, chorzy
anikalekinieodeszlispodjegodrzwibezwsparcia.Nanicsi¸
zdaÏy ostrzeĂenia zarz¦dzaj¦cego ksi¸gami handlowymi ani
dozorcy magazynów. Kupiec pozostawaÏ niewzruszony, a co
najwyĂejm¦drymiposuni¸ciamihandlowymistaraÏsi¸napraǦ
wia©dziwaczniepojawiaj¦cesi¸niedobory.
Bogowie doszli do wniosku, Ăe post¸puj¦c w taki sposób,
odwlekaj¦tylkochwil¸ostatecznegowypróbowaniasiÏycharakǦ
teruAwiszahiji.Postanowilijedn¦decyzj¦pozbawi©gocaÏego
maj¦tku.Takwi¸cznikn¦Ïpi¸knydom,magazynypeÏnetowaǦ
rów,odeszlisÏudzyikontrahencihandlowi.ZcaÏegodobytku
kupcowipozostaÏtylkostarysierpikÏ¸beksznurka.Gdywi¸c
nast¸pnegodniaobudziÏsi¸wpustychäcianachpodupadaj¦Ǧ
cej szopy i zadziwiony stwierdziÏ, Ăe wszystko znikÏo, pomyǦ
älaÏ: Jeäli zabraÏ to wszystko ktoä potrzebuj¦cy i podzieliÏ si¸
mymdobremzinnymi,toniechtakb¸dzie.Pewniesambym
dotegodoszedÏktóregoädnia.Jeälijednakwszystkotomaiä©
nazatracenie,tobyÏabywielkaszkoda;tyluludziommogÏoby
towszystkosÏuĂy©przezwielelat.WpierwszejchwilipomyǦ
älaÏ,ĂeterazonmógÏbyocoäpoprosi©innych,amoĂenawet

coä uĂebra©, ale od razu poczuÏ wielki wstyd na t¸ myäl.
ZastanowiÏ si¸ i zrozumiaÏ, z jak wielk¦ desperacj¦ musz¦ si¸
liczy©prosz¦cylubĂebrz¦cyludzie,jakwielk¦jesttodlanich
przykroäci¦, wstydem, a cz¸sto i poniĂeniem. PomyälaÏ: Jak
samolubny byÏem, Ăe tylko dawaÏem, a nigdy nie potrafiÏem
dobrzesi¸wczu©wprzeĂycialudziprosz¦cych.
UsiadÏnaÏawcepodjakimädrzewemirozmyälaÏ:jakteraz,
maj¦cdodyspozycjizaledwiesierpisznurb¸dziemógÏpomaǦ
ga©innym?emusinadaltakdziaÏa©,wtoniew¦tpiÏ.MoĂe
trzebab¸dziewynaj¦©si¸izarabia©przyĂniwach.
Bogowie zastanawiali si¸ czy Awiszahija w swej obecnej
kondycjiniezmienizapatrywanianakoniecznoä©pomagania
innym,bardziejpotrzebuj¦cym.Onsam,takjakbyprzeczuwaÏ
owopytanie,odpowiedziaÏwmyälachnanie:
Mam, co prawda, tylko sierp i sznur, ale jestem zdrowy
isilny. B¸d¸ pracowaÏ przy Ăniwach, zaoszcz¸dz¸ troch¸ groǦ
szaipomog¸jeszczetym,cos¦sÏabiichorzy.B¸d¸takczyni©,
póki mi siÏ starczy. Wszak bogactwo spadÏo ze mnie jak
zuĂyte szaty, a ja jestem stale sob¦, nawet przyodziany w to
jednodothi.
Bóstwa przekonaÏy si¸, Ăe nic nie jest w stanie poruszy©
silnychprzekonaÑtegoczÏowieka,takjakwiatrniejestwstaǦ
nie przesun¦© górskiego oänieĂonego szczytu. Zdecydowano,
ĂenaleĂyzapomoc¦magiizwróci©muwszystko,czegozostaÏ
pozbawiony.Napewnob¸d¦cbogatym,przemyälnymipracoǦ
witym, b¸dzie w stanie bardziej pomaga© wszystkim potrzeǦ
buj¦cymistotom.
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Pewnegorazu,gdyBrahmadattapanowaÏwBenares,BodǦ
hisattwa przyszedÏ na äwiat jako mÏody zaj¦c, który mieszkaÏ
w lesie. Po jednej stronie lasu znajdowaÏo si¸ podnóĂe góry,
podrugiejrzeka,awpobliĂuwieä.Zaj¦cmiaÏtrojeprzyjacióÏ,
maÏp¸, szakala i wydr¸. Zwierz¸ta ĂyÏy w wielkiej przyjaĀni,
kaĂdeznichzdobywaÏopoĂywienienaswójsposób,awieczoǦ
rem wszystkie zbieraÏy si¸ razem. Zaj¦c, który przeĂyÏ szcz¸Ǧ
äliwie wiele lat dzieliÏ si¸ swym doäwiadczeniem i m¦droäci¦
zprzyjacióÏmi.MówiÏim,ĂenaleĂyobserwowa©prawomoralǦ
ne,äwi¸ci©dniäwi¸teidawa©jaÏmuĂn¸.PrzyjacielebezsprzeǦ
ciwuakceptowalijegonaukiistaralisi¸donichstosowa©.
TakmijaÏczas,aBodhisattwa,obserwuj¦cnieboiksi¸Ăyc,
wiedziaÏ, kiedy nast¸pnego dnia b¸dzie dzieÑ postu. Dlatego
zawszewprzeddzieÑzwracaÏsi¸doprzyjacióÏ:
—Jutrojestpost.NiechcaÏawaszatrójkapami¸taomoralǦ
nychzasadachiuczcidzieÑäwi¸ty.Tym,którzysp¸dzaj¦post
napraktycemoralnej,dawaniejaÏmuĂnyprzynosidodatkowo
wspaniaÏ¦ nagrod¸. Dlatego nakarmcie wszystkich Ăebraków,
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którzyprzyjd¦dowas,daj¦cimjedzeniezwaszegowÏasnego
stoÏu.
Zazwyczajwszyscysi¸natozgadzaliisp¸dzalidzieÑzgodǦ
niezzaleceniamidoäwiadczonegokolegi.Pewnegojednakdnia
wydra wypÏyn¸Ïa doä© wczeänie w poszukiwaniu poĂywienia
idotarÏadobrzeguGangesu.Tammin¸Ïarybaka,któryzÏowiÏ
siedem czerwonych ryb i po zwi¦zaniu ich zakopaÏ w piasku
na brzegu rzeki. Potem ponownie wypÏyn¦Ï na rzek¸. Wydra
wyczuÏazakopaneryby,awyci¦gaj¦cje,krzykn¸Ïa:
—CzyterybydokogoänaleĂ¦?
Nikt si¸ nie odezwaÏ, gdyĂ rybak byÏ z dala od brzegu.
ChwyciÏajewz¸byizaniosÏadodĂungli,domiejsca,wktórym
ĂyÏa, z zamiarem zjedzenia ich, gdy nadejdzie odpowiedni
czas.ApotemleĂaÏa,rozmyälaj¦c,jakbardzojestcnotliwa!
Szakal takĂe wybraÏ si¸ do lasu w poszukiwaniu jedzenia.
Ion„znalazÏ”wszopieleänikadwaroĂna,spor¦jaszczurk¸oraz
dzbankwaänegomleka.TrzykrotniezawoÏaÏ:
—DokogonaleĂ¦terzeczy?
Nieznajduj¦c„wÏaäciciela”,zaÏoĂyÏsobienakarksznur,aby
unieä©dzban,chwyciÏroĂenijaszczurk¸izaniósÏjedoswojej
jamy,myäl¦c:Wodpowiedniejchwilib¸d¸miaÏposiÏek.PoÏoǦ
ĂyÏsi¸,myäl¦c,jakbardzobyÏdziäcnotliwy.
MaÏpa takĂe zapuäciÏa si¸ w k¸p¸ drzew mango, zbieraj¦c
nar¸czeowoców,którezaniosÏadoswegolegowiska.OnateĂ
uwaĂaÏa, Ăe cnotliwie sp¸dziÏa dzieÑ. W pewnym momencie
Bodhisattwa wyÏoniÏ si¸ z zaroäli, chc¦c poĂywi© si¸ traw¦
kuäa. PóĀniej, gdy, si¸ najadÏ, pomyälaÏ: NiemoĂliwe, abym
osobomchodz¦cympoproäbieproponowaÏtraw¸,aprzecieĂ
nie mam sezamu, ryĂu i nic takiego. Jeäli pojawi si¸ jakikolǦ

wiek Ăebrak, powinienem mu zaoferowa© raczej moje wÏasne
ciaÏodozjedzenia.
NatenwspaniaÏyprzejawszczodroäci,bij¦cywnieboniezwyǦ
kÏym blaskiem, bogowie zainteresowali si¸ zaj¦cem — istot¦
otak wielkim sercu. Postanowili sprawdzi©, czy wszystkie
zwierz¸taztegolasus¦takniezwykÏe.
Jedenznichprzebranyzabraminastan¦Ïprzedjam¦wydry,
azapytanyoprzyczyn¸przybyciaodpowiedziaÏ:
—Pani,gdybymmógÏdosta©coädojedzeniapoprzestrzeǦ
ganiupostu,mógÏbymwykonywa©wszystkiemojeobowi¦zki
ascety.
WydrawypowiedziaÏawtedytewersy:

Siedemczerwonychryb
bezpieczniewyÏowiÏamzGangesu.
Braminie,jedzje,prosz¸,
izostaÑwlesie.

Nast¸pnego dnia udaÏ si¸ do szakala, a gdy ten zapytaÏ
opowód przybycia, bramin udzieliÏ tej samej odpowiedzi.
SzakalposzedÏdoswejjamyipowiedziaÏtesÏowa:

Jaszczurkaorazdzbankwaänegomleka,
wieczornyposiÏekstraĂnika,
DwaroĂnypieczonegomi¸sa,
którebezprawnieukradÏem,

Towszystko,comog¸cida©;
braminie,jedzprosz¸,
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znamiwlesie.

Na koniec udaÏ si¸ do maÏpy która teĂ go pocz¸stowaÏa,
mówi¦c:

Lodowatypotok,dojrzaÏemango,
przyjemnycieÑwzieleni,
MoĂeszsi¸tymcieszy©,
jeälizamieszkasznaleänejpolanie.

NakoniecbraminudaÏsi¸dozaj¦ca.TenodparÏ:
—Braminie, dobrze zrobiÏeä, przychodz¦c do mnie po
jedzenie.Dziäobdaruj¸ci¸skarbem,któregonigdywczeäniej
nikomu nie daÏem, ale nie moĂesz zÏama© moralnego prawa,
odbieraj¦czwierz¸ciuĂycie.IdĀ,przyjacieluikiedynazbierasz
juĂdrewnairozpaliszogieÑ,przyjdĀimiotympowiedz,aja
poäwi¸c¸si¸,wskakuj¦cwärodekpÏomieni,akiedymojeciaÏo
upieczesi¸,powinieneäzjeä©mojemi¸soiwypeÏni©wszystkie
obowi¦zkiascety.
WtedytocudownemocesprawiÏy,ĂepojawiÏosi¸ognisko,
aby zaj¦c mógÏ speÏni© sw¦ obietnic¸. Ten wyszedÏ z jamy,
otrz¦sn¦Ï si¸ trzy razy, aby zrzuci© insekty siedz¦ce w futrze.
PrzecieĂonepowinnyunikn¦©ämierci.Potemoferuj¦cswoje
ciaÏo jako dar, wskoczyÏ w Ăar z pÏon¦cego drewna. Ale pÏoǦ
mienie nawet nie tkn¸Ïy sieräci Bodhisattwy. Wtedy zwróciÏ
si¸domnicha:
—Braminie, ogieÑ, który rozpaliÏeä, jest lodowato zimny;
niespaliÏnawetsieräcinamojejskórze.Cotoznaczy?
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Poäwi¸ceniezaj¦ca

—Niejestembraminem,tylkowysÏannikiemniebiosiprzyǦ
szedÏem, aby sprawdzi© twoj¦ cnot¸. O m¦dry zaj¦cu, b¦dĀ
cnot¦znan¦nacaÏymäwiecie.
PóĀniej wysÏannik niebios namalowaÏ znak zaj¦ca na kuli
ksi¸Ăyca.DodzisiajmoĂemygotamogl¦da©.
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aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu, gdy w Benares rz¦dziÏ król BrahmaǦ
datta, Bodhisattwa urodziÏ si¸ w rodzinie bramiÑskiej. Gdy
dorósÏ, studiowaÏ pod okiem znanego na caÏym äwiecie nauǦ
czyciela w Taksasili. PoznaÏ Trzy Wedy i Osiemnaäcie GaÏ¸zi
wiedzy.KiedyzakoÑczyÏwieloletni¦edukacj¸,zdecydowaÏsi¸
zosta© ascet¦ i znaleĀ© siedzib¸ pod Himalajami. StudiowaÏ
tamnadalwtedy,poäciÏiumartwiaÏsi¸.TakjakchmurypotraǦ
fi¦równoobdarza©swymĂyciodajnymdeszczempolauprawne
inieuĂytki,takonroztaczaÏswoj¦wiedz¸niesk¦pi¦cjejnikoǦ
mu,anibogatym,anibiednym.NikomuteĂnigdynieodmaǦ
wiaÏpomocyniwsparciaiudzielaÏgowmiar¸swoichskromǦ
nych moĂliwoäci. W jego pustelni zawsze moĂna byÏo dosta©
miseczk¸ zupy z tego, co sam uzbieraÏ w lesie lub z niewielǦ
kichdatków,jakiedawalimuprosz¦cyoporad¸strapienip¦tǦ
nicy. Nigdy nie szcz¸dziÏ swego czasu, aby pomaga© ludziom
rozwi¦zywa© ich zawiÏe dylematy moralne. ByÏ skÏonny opieǦ
kowa©si¸caÏymäwiatem,cho©samniemiaÏprzysobieĂadnej
Ăyczliwej duszy. KtóĂ zreszt¦ wytrzymaÏby tak srog¦ ascez¸,
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wyrzeczenia, niedostatki i bied¸? I cho© w ascezie nie miaÏ
wowymczasiesobierównychtojednakjegosÏawajakobezinǦ
teresownegodarczyÑcywyprzedzaÏanawetsÏaw¸jegoascezy.
Jegowielkaprzenikliwoä©ijasnyrozummówiÏy,ĂezwykÏe
rodzinneĂyciewieäniaka,rzemieälnikaczykupcaniejestdla
niego.MusiaÏby,b¸d¦cwrolim¸Ăalubojca,troszczy©si¸odoǦ
statek,wygod¸rodzinyaprzecieĂczÏowiekzabiegaj¦cyojakieǦ
kolwiek ziemskie dobra jest wystawiony zawsze na skryte
podszepty szatana i Ïatwo moĂe zejä© ze äcieĂki wytrwaÏej
cnoty. ycie przeci¸tnego czÏowieka jest zawszetarcz¦ zmarǦ
twieÑ,niepokojówodoczesnoä©,ĀródÏemcielesnychpoĂ¦daÑ
irywalizacji.
yj¦c samotnie na pi¸knej wyspie, nad brzegiem turkusoǦ
wego morza, w pobliĂu lasów peÏnych owoców i innych poǦ
Ăywnych roälin, ze strumykami peÏnymi krystalicznej wody,
wsamodzielniewykonanymszaÏasie,niemusiaÏsi¸troszczy©
opieni¦dze,dostatekanioprzyszÏoä©rodziny.Okoliczneludy,
mieszkaj¦ce na staÏym l¦dzie, byÏy dumne, Ăe äwi¸ty m¦Ă
wybraÏ ich wysp¸ jako swoj¦ Ăyciow¦ przystaÑ. Nawet Ăyj¦ce
polasachbestiewiedziaÏy,Ăejestonkimäwyj¦tkowyminieǦ
zwykÏym.
Bogowie uznali, Ăe w tak idyllicznym otoczeniu Ïatwo by©
ascet¦ i Ïatwo dzieli© si¸ poĂywieniem, którego wokóÏ byÏo
peÏno.cakra—jedenzboskichAditjów—postanowiÏascet¸
podda© próbie cnoty. Za jego przyczyn¦ na wyspie zabrakÏo
wszelkiegopoĂywienia.DrzewaikrzewyprzestaÏyowocowa©,
zmarniaÏy poĂywne bulwy i inne jadalne korzenie. Zwierz¸ta
opuäciÏy wysp¸, w okolicznych wodach nie byÏo ryb. Ludzie
przestali teĂ przypÏywa© i tylko nieliczni odwiedzali j¦, aby

spotka©si¸zascet¦idosta©jegopoĂywienie.BiedakwychudÏ
i przypominaÏ szkielet, mimo to emanowaÏa z niego energia,
jakzksi¸Ăyca,któryzbliĂasi¸dopeÏni.ywiÏsi¸tylkoliä©mi
ijak zwierz¸ta — trawami. Odwiedzaj¦cy zawsze dostawali
jako pocz¸stunek zup¸ z liäci i nikt nie narzekaÏ. BÏogosÏaǦ
wieÑstwa i przyjazna obecnoä© äwi¸tego m¸Ăa wynagradzaÏy
im wszelkie trudy. Wtedy cakra zdecydowaÏ, aby drzewa
ikrzewystraciÏyliäcie.WokóÏ,wlesieinaÏ¦ce,niewida©byÏo
nizielonejplamy.Ascetazacz¦Ïzbiera©dawnoopadÏezeschÏe
liäcie. ywiÏ si¸ nimi i przyrz¦dzon¦ z nich zup¦ cz¸stowaÏ
corazrzadziejodwiedzaj¦cychgopielgrzymów.Aninachwil¸
niewyczerpaÏosi¸wnimĀródÏowspóÏczuciadlainnych,poǦ
trzebuj¦cychicierpi¦cych.Wszystko,codostaÏodnielicznych
odwiedzaj¦cych oddawaÏ innym, dla siebie pozostawiaÏ tylko
zeschÏeliäcieispokojneotoczenienawyspie.
cakra postanowiÏ wreszcie sam odwiedzi© ascet¸. Stan¦Ï
przednimpodpostaci¦jednegozubogichpielgrzymów.Tak
jak kaĂdy zostaÏ pocz¸stowany zup¦ z suszonych liäci, przyǦ
prawian¦wod¦morsk¦.IodziwobyÏaonasmacznaijadÏosi¸
j¦ z przyjemnoäci¦. OdwiedzaÏ go jeszcze przez dwa kolejne
dni i zawsze byÏ przyjmowany z duĂym respektem, serdeczǦ
noäci¦ i zawsze goszczony, na tyle na ile, starczaÏo pustelniǦ
kowisuchychliäcinazup¸.Widz¦cniewzruszon¦Ăyczliwoä©
pustelnika,cakrapostanowiÏsi¸ujawni©inakoniecprzybraÏ
sw¦wÏaäciw¦bosk¦posta©.RzekÏ:
—Dobry czÏowieku, ja i inni bogowie w niebie obserwuǦ
jemyci¸oddÏuĂszegoczasu.NiemoĂemywyjä©zezdziwienia
dla twej wytrwaÏoäci w ascezie i Ăyczliwoäci dla wszystkich
istot. Jak to si¸ staÏo, Ăe zrezygnowaÏeä z Ăycia rodzinnego,
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któredostarczastalewam,ämiertelnym,takwielupozytywnych
podniet.Pobudzadostaraniasi¸oszcz¸äciewÏasneibliskich.
Jest siÏ¦ nap¸dow¦ waszych dziaÏaÑ, satysfakcja za mozoÏy
itrudy,nagrod¦zawyrzeczenia.JeälimoĂeszminatoodpoǦ
wiedzie©, to zaspokoisz moj¦ i bliskich mi niebiaÑskich istot
ciekawoä©.
—Panie, wszak zgodzisz si¸ ze mn¦, Ăe koÏo wiecznych
narodzin jest zazwyczaj naturalnym ĀródÏem cierpienia. StaǦ
roä©, choroby i wszelkie ci¦gle powtarzaj¦ce si¸ uÏomnoäci
zwi¦zane z tym faktem s¦ teĂ przyczyn¦ cierpieÑ istot odraǦ
dzaj¦cych si¸. Ja dzi¸ki wyborowi drogi ascezy staram si¸
temuzapobiec,aprzekazuj¦cwiedz¸omoĂliwoäciunikni¸cia
cierpienia,pomagaminnymistotomämiertelnym.
cakra zrozumiaÏ intencje äwi¸tego m¸Ăa. UznaÏ je i postaǦ
nowiÏgowynagrodzi©zaniewzruszonetrwaniewewspóÏczuǦ
ciudlaäwiata.PowiedziaÏ:
—cwi¸ty m¸Ău. PrzekonaÏeä mnie. ChciaÏbym w nagrod¸
speÏni©jednotwojeĂyczenie.Powiedzje,aotrzymaszodpÏat¸
zatw¦staÏoä©.
—Panie,chciaÏbymnazawszewyzby©si¸pragnienia,które
niestetymniejeszczeodczasudoczasunachodzi,pragnienia,
aby mie© rodzin¸, Ăon¸ i dzieci, spokojny i dostatni dom.
ChciaÏbym,abynigdyjuĂnienachodziÏamnietakasÏaboä©.
—Czcigodny asceto, szlachetne jest twoje Ăyczenie —
powiedziaÏ cakra. — SpeÏni¸ je z przyjemnoäci¦, a nawet
jestemgotówspeÏni©twoj¦jeszczejedn¦proäb¸.
—BoskiwysÏanniku,dzi¸kuj¸zatwoj¦szczodroä©—odparÏ
asceta.ChciaÏbymjeszcze,abynigdywmymsercuniemogÏa
obudzi©si¸niech¸©dokogokolwiek.Zniejbowieml¸gniesi¸

nienawiä©,którapodst¸pniejakwrógpotrafiopanowa©ludzǦ
kieserce.NiechciaÏbymnigdyzazna©takiegouczucia.
—cwi¸ty m¸Ău, ja i inne niebiaÑskie istoty, podziwiamy
twecnotyiskromnoä©orazszlachetnepost¸powanieiwspóÏǦ
czucie dla wszelkich cierpi¦cych istot. Z przyjemnoäci¦ speÏǦ
niam twoje skromne Ăyczenia. yj dalej w spokoju na swej
pi¸knejwyspie,któraodrodzisi¸wswympi¸knieidostatku,
abysÏuĂy©tobieiwszelkiemustworzeniu.
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aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.
Dawno, dawno temu Bodhisattwa urodziÏ si¸ jako król
oimieniuMitribala.JegosÏawawÏadcysprawiedliwegoiwraĂǦ
liwego na los kaĂdego poddanego, ba, nawet kaĂdego stwoǦ
rzenia w królestwie byÏa powszechnie znana, ceniona i rozǦ
chodziÏasi¸pocaÏychIndiachjakkr¸gipowodzie.Monarcha
oddzieciÑstwarozwijaÏwsobiecnotywspóÏczucia,szczodroäci
i niepoddawania si¸ Ăadnym zÏym wÏasnym emocjom ani
spokójburz¦cympodszeptomzestronyotoczenia.Jegomiecz
byÏ raczej ornamentem wÏadzy, któr¦ sprawowaÏ, niĂ atrybuǦ
temwojownika.NigdywczasiedÏugiegopanowanianiesplaǦ
miÏgoniczyj¦krwi¦.Nawetwobeckrn¦brnychpoddanychbyÏ
jaksurowy,leczsprawiedliwyiwybaczaj¦cyojciec.Otoczony
byÏpowszechn¦miÏoäci¦iszacunkiem.Rz¦dziÏkrajempot¸ĂǦ
nym,osprawnejarmii,która,naszcz¸äcie,sp¸dzaÏaczastylko
na©wiczeniachiniemusiaÏastawa©doboju.
Pewnego razu pi¸ciu jakszów, z rodu tych przekl¸tych,
zabÏ¦kaÏosi¸dokrólestwaMitrabali.TezÏeistotyzwykÏypobuǦ
dza©ludzidoczynówniecnych,gwaÏtownych,koÑcz¦cychsi¸
z reguÏy awanturami i bójkami. Ich poĂywieniem byÏa prze
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lana krew i zwÏoki polegÏych od krwawi¦cych ran. Rozgl¦dali
si¸ pilnie na wszystkie strony wielkiego królestwa. Nikogo
jednak nie mogli podburzy© do walki lub skrytobójstwa. Lud
byÏ radosny, speÏniony. W kraju panowaÏ dostatek i sprawieǦ
dliwoä©.Pop¸dliwympoäwi¸canosporoczasunatÏumaczenie
iprzedstawienia sprawiedliwych racji. Wygaszano w zarodku
wszelk¦ gwaÏtownoä©, ch¸© zemsty, czy inne niebezpieczne
dlaporz¦dkuzachowania.PrzywódcatejszajkijakszówrzekÏ
dopozostaÏych:
—To dziwne! Ci ludzie przecieĂ nie wyróĂniaj¦ si¸ speǦ
cjaln¦m¦droäci¦aniwiedz¦.Nies¦zaälepieniwĂadnejsrogiej
religiiamimotoniemoĂemyichpobudzi©dodziaÏania,aby
utoczyli troch¸ krwi swych krajan. Nasze wszystkie wysiÏki,
naszsprytidoäwiadczenietuniedziaÏaj¦.Cosi¸tudzieje?
Postanowili „zasi¸gn¦© j¸zyka” u jednego z mieszkaÑców
dziwnegokraju.Zobaczylipasterzasiedz¦cegowcieniudrzewa
napobliskiejpolanie.Zapytali:
—Pasterzu, nie boisz si¸ siedzie© sam w tak odlegÏym od
ludzkich siedzib miejscu? PrzecieĂ tutaj, mógÏby ci¸ ktoä
napaä©,zabi©izabra©stado!
—DlaczegomiaÏbymsi¸ba©?—pytaÏzdziwionypasterz.
—CzyniesÏyszaÏeäozbójcachlubzÏychduchach:niecnych
jakszach, demonach albo gulach, Ăywi¦cych si¸ ludzk¦ krwi¦
iciaÏem?
—Wida© jesteäcie tu zupeÏnie obcy — odparÏ chÏopak. —
W naszym kraju nie ma zÏoczyÑców, a zÏe duchy nie maj¦
dost¸pu do ludzi o szczerych sercach, do przestrzegaj¦cych
naturalnego prawa ani do bogobojnych. Tak wi¸c, nic mi tu
nie grozi. Ludzi, których chroni talizman dobroci, wspóÏczuǦ

cia dla innych i dobrych uczynków, nawet bogowie nie s¦
wstanieskrzywdzi©,acóĂdopierojakieäpoäledniedemony.
—Powiedz, chÏopcze, o jakim talizmanie mówisz? Co jest
twymtalizmanem?
—Nieco,leczkto—odparÏpasterz.—TalizmanemchroǦ
ni¦cym wszystkich jest u nas nasz król Mitribala. Jego serce
jestwielkieizÏote,jakogromnagóra.Twarzjegopromienieje
dobroci¦, jak jesienny ksi¸Ăyc. A silny jest jak boski byk
Nandi.Onjestowymchroni¦cymnastalizmanem!
—Drogi chÏopcze, sk¦d wasz król posiadÏ tak wielk¦,
nadnaturaln¦siÏ¸?
—CnotajestjegosiÏ¦—odparÏmÏodyczÏowiek.—Dobra
dharma jest jego zabezpieczeniem, a bogactwem niewzruǦ
szony honor. Poddani go bÏogosÏawi¦, modl¦ si¸ za niego, co
czynigojeszczesilniejszym.
Jakszowie postanowilipozna©tego króla,zaktóregoprzyǦ
czyn¦ od czasu przebywania w tym przekl¸tym kraju cierpi¦
pragnienieigÏód.Udalisi¸nadwórpodpostaciamijaÏmuĂniǦ
ków. Król Mitribala przyj¦Ï ich Ăyczliwie, jakby byli dÏugo
oczekiwanymi goä©mi. ZleciÏ teĂ kucharzowi naszykowa© dla
nich jedzenie wedle upodobania. A gdy kucharz naszykowaÏ
imwybórswychnajlepszychdaÑ,onipatrzylinanieztakim
apetytem, jak tygrys na traw¸. Zaniepokojony wydarzeniem
królzaprosiÏichdosiebieizapytaÏ:
—Czy jesteäcie chorzy, äwi¸ci m¸Ăowie, czy moĂe wasze
postys¦taksrogie,Ăeniczegoniechcecietkn¦©?
—O,monarchoolotosowychoczach!Panie,któregomodliǦ
twyzawszes¦speÏnianeprzezniebiosa.MynaleĂymytotakiego
gatunkujakszów,któreĂywi¦si¸äwieĂ¦krwi¦imi¸semludzǦ
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kim. Jednak w twoim królestwie nigdzie nie natrafiliämy na
przelewan¦krewanidopierocozabitegoczÏowieka.Zginiemy
tuzgÏoduib¸dzietoniebawem.
Napotwierdzenietegopokazywali,jaks¦wychudzeni,wÏosy
imwypadaj¦,zapadÏewgÏ¦boczystraciÏyblask,askór¸mieli
nienaturalnie pomarszczon¦. Król przygl¦daÏ im si¸ uwaĂnie.
PomyälaÏ:Tos¦gule,niezbytdobreduchy,którerzeczywiäcie
do Ăycia potrzebuj¦ ludzkiej krwi i mi¸sa. Co mam z nimi
zrobi©? Jeszcze kilka dni i wszystkie pomr¦ na mej goäcinie.
Sk¦dwezm¸dlanichniezb¸dneäwieĂejedzenie?Onizwrócili
si¸przecieĂdomnieopomoc!Chybaodkroj¸kawaÏekswego
ciaÏa i tym ich pocz¸stuj¸. CiaÏo jest przecieĂ tylko tymczaǦ
sowo nam dane. Sprawia ono zazwyczaj czÏowiekowi tylko
zb¸dnekÏopoty.Przysparzabólu,gÏoduijestsiedliskiemwszelǦ
kichchoróbizmartwieÑ.Jeälitylkotegopotrzebuj¸,abywyǦ
peÏni© äwi¸te prawo goäcinnoäci, to przecieĂ nie jest wiele.
ZawoÏaÏ natychmiast medyka, aby ten utoczyÏ z niego troch¸
krwi i odci¦Ï mu r¸k¸. Biedny sÏuga, gdy usÏyszaÏ królewskie
Ăyczenie natychmiast zemdlaÏ i nie moĂna go byÏo docuci©.
Wzburzeni ministrowie zacz¸li tÏumaczy© wÏadcy niestosowǦ
noä© jego Ăyczenia. Jeäli zemrze z powodu ran, co stanie si¸
zjego królestwem? Kto poprowadzi naród? Kto b¸dzie im
wskazywaÏwprzyszÏoäciwÏaäciw¦drog¸post¸powania?B¸d¦
pozostawieni jak stado owiec bez opieki we wrogim äwiecie
wilków. Król sÏuchaÏ wypowiedzi doradców z uwag¦. OdparÏ
jednak:
—JeälijapierwszyzÏami¸naczeln¦zasad¸goäcinnoäci,to
kto b¸dzie j¦ stosowaÏ w przyszÏoäci? Jeäli wyjmie si¸ jeden
kamieÑzfundamentówprawa,tojakmasta©caÏygmach?Nie

mog¸ odst¦pi© od swego zamiaru. PrzyprowadĀcie ĂoÏnierza
zaprawionegowbojachinawykÏegodowidokukrwi,jeälimój
medykjestdotegonienawykÏy!
JednaknieznalezionoĂadnegowojaka,którychciaÏbyokaleǦ
czy©takdobregowÏadc¸.Zdesperowanykrólwyci¦gn¦Ïmiecz
izamierzaÏ samodr¦ba©sobiedrug¦r¸k¸.Wtymmomencie
zadrĂaÏaziemia,zgórzacz¸Ïytoczy©si¸lawinykamieni,morze
wyst¦piÏozbrzegów.KrólowimieczwypadÏzr¸kiipadaj¦cna
marmurow¦posadzk¸p¸kÏnadwiecz¸äci.PojawiÏysi¸ciemne
chmuryizniebazacz¦Ïspada©deszczbÏyskawic.ZaniepokoǦ
jeni bogowie posÏali na ziemi¸ cakr¸, aby zobaczyÏ, jaki jest
powódtakwielkiegoporuszenianatury.CóĂzawielkaniegoǦ
dziwoä©tamsi¸dzieje?cakrazastaÏopisan¦powyĂejmroĂ¦c¦
krewwĂyÏachsytuacj¸.ZwróciÏsi¸uprzejmiedokróla:
—Królu Mitrabalo, wida© nie wszyscy w niebie uwierzyli
wtwoj¦ niezachwian¦ cnot¸ i umiÏowanie prawa. Zapewne
chcielici¸wypróbowa©.AlebyÏotozupeÏniezb¸dne,bowiem
ani ja, ani Brachma czy Indra ani przez chwil¸ nie w¦tpiǦ
liämywciebie.Wyzaäniegodnejaksze,bezmyälnenarz¸dzia
wczyimäzamyäleoddalciesi¸natychmiastztegomiejsca!Nic
tupowas!Naciebiezaäpanie,czekawieczniekwitn¦cyogród
wmymkrólestwie.
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aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno,dawnotemuBodhisattwaurodziÏsi¸wkrólewskiej
rodzinie w Mithili jako ksi¦Ă¸ Wiäwantara. Jego ojciec, król
SandĂaja,sÏyn¦ÏzÏagodnoäciiroztropnoäci.WkrajupanowaÏ
dostatek, a ludzie, którzy z powodu wypadków losowych
popadaliwbied¸,zawszeznajdowalioparciewrozbudowanej
sieciwsparciadlapotrzebuj¦cych.NadwornyrisziprzepowieǦ
dziaÏ królewskim rodzicom, Ăe b¸d¦ mieli nadzwyczajnego
syna.Zdziwilisi¸jednak,kiedywkilkadnipoporodzieosesek
poprosiÏ matk¸, aby daÏa mu drobne monety, bo chce je rozǦ
da© ubogim. Kiedy miaÏ dziesi¸© lat, skÏonny byÏ ofiarowa©
nawetswojeserceiciaÏonaofiar¸dlapotrzebuj¦cych.Kiedyä
rodzicepodarowalimucudownegosÏoniaspeÏniaj¦cegowszystǦ
kie proäby i stanowi¦cego podstaw¸ bogactwa caÏego króleǦ
stwa. Kiedy jednak s¦siedni kraj nawiedziÏa susza i ludnoä©
popadÏa w n¸dz¸, szczodry królewicz natychmiast oddaÏ im
swoj¦wielk¦maskotk¸.TegomieszkaÑcomMithilibyÏojuĂza
duĂo.Wieluczcigodnychm¸ĂówudaÏosi¸nakrólewskidwór
iposkarĂyÏo:
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—Panienasz,ofiarowaniepotrzebuj¦cymĂywnoäci,odzieǦ
nia, bydÏa, a nawet cz¸äci zbiorów jest chwalebne i godne
nast¸pcytronu.JednakoddanieimsymbolumajestatukrólewǦ
skiego—biaÏegosÏonia—torzeczniesÏychana.Przekraczato
wszelk¦miar¸dobroczynnoäci,jestraczejpost¸powaniemnieǦ
godnymprzyszÏegokróla.SÏoÑtensymbolizujepot¸g¸naszego
krajuijegopomyälnoä©,aniejestbÏahostk¦,któr¦lekk¦r¸k¦
moĂnada©biedakom.
Natymspotkaniuapelowanodoradykrólewskiej,abybaczǦ
nieprzyjrzaÏasi¸post¸powaniukrólewicza.NakoÑcuwymogli
na królu, pod groĀb¦ rewolty, wygnanie syna, a jako powód
podano jego rozrzutnoä©. Razem z Wiäwantar¦ na wygnanie
udaÏasi¸jegoĂonaidwojedzieci.NawetterazzuboĂaÏyksi¦Ă¸
nadalnikomuniepotrafiÏodmówi©pomocy.Swójwózirumaki
oddaÏnapotkanemubiednemuw¸drowcowi.Innemustaremu
i schorowanemu braminowi oddaÏ do pomocy swoje dzieci.
TwierdziÏ,ĂeczÏowiektenbardziejodniegojestwpotrzebie.
Gdyszlachetnyksi¦Ă¸wygnaniecw¸drowaÏprzezkraj:

DrzewazginaÏyprzednimswegaÏ¸zie,
takjakbychciaÏygocz¸stowa©owocami
ipozdrawiaÏyswymiskÏonami.
JezioraprzyozdabiaÏysi¸kwiatamilotosów,
zawsze,ilekro©piÏznichwod¸.
Chmury,wnajwi¸kszeupaÏy
lekk¦bryz¦studziÏyw¸druj¦cego.

Bramin,któremudoposÏugiksi¦Ă¸oddaÏdzieci,ĀlejetrakǦ
towaÏ i biÏ, zmuszaj¦c do ci¸Ăkiej pracy. ZachowywaÏ si¸ nieǦ

ludzko i bogowie nie chcieli dÏuĂej tego tolerowa©. Przegnali
kapÏanaprecz,nasyÏaj¦cnaniegodzikiebestie.Dzie©mizaoǦ
piekowali si¸ mieszkaÑcy Mithili. Dopiero teraz zrozumieli
swojeniesprawiedliwezachowanie.Wszakksi¦Ă¸Wiäwantara
nikomuniepotrafiÏodmówi©pomocy.SprowadziligoponowǦ
nie do kraju z poniĂaj¦cego wygnania i po latach zostaÏ ich
królem.
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T

aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno,dawnotemuBodhisattwabyÏkrólemwkraju,gdzie
tron dziedziczony byÏ juĂ od wielu pokoleÑ. Czasy byÏy spoǦ
kojneianiludnoä©królestwa,anis¦siedzinieprzysparzalipoǦ
waĂniejszychproblemów.WÏadcatraktowanybyÏjednakjako
bohater. PotrafiÏ bowiem przezwyci¸Ăy© wszystkie ludzkie
sÏaboäci i byÏ jak probierz wszelkich cnót. WyzbyÏ si¸ poĂ¦dǦ
liwoäci,umiaÏopanowa©burz¦c¦krewzmysÏowoä©.Ws¦dach
sprawiedliwy, w zabawach umiarkowany, w rzadko wymieǦ
rzanych karach skÏonny zawsze do wybaczania, do dawania
oskarĂonymszansypoprawy,potrafiÏjednakowymszacunkiem
darzy© wszystkich ludzi. MierzyÏ ich jedn¦ miar¦, miar¦ ich
cnoty.
Tenkraj,niepodobnydoistniej¦cychwokóÏ,siedliskospoǦ
koju, sprawiedliwoäci i dobrobytu, chyba przez kaprys losu
nawiedziÏasrogasusza.KrólopróĂniÏwÏasnemagazyny,anawet
wojskowespichrzezewszystkichzapasówjedzenia.KiedyjedǦ
nakpo pewnymczasie gÏódznówzacz¦Ï si¸dawa© powaĂnie
weznakiludnoäci,wÏadcazaprosiÏnanarad¸wszystkichwaĂ
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Poäwi¸cenie

niejszychministrów,znanychkapÏanówizacniejszychobywaǦ
teli kraju. SkÏadano na oÏtarzach wiele wspaniaÏych darów,
odmawiano bezustannie najwaĂniejsze wedy i silne mantry,
lecz wszystko to nie przynosiÏo oczekiwanego rezultatu —
upragnionego deszczu. Wszyscy zebrani doradcy doszli do
wniosku, Ăetylko jakieäwyj¦tkowe poäwi¸cenie czy ofiara ze
strony samego wÏadcy moĂe odmieni© tragiczny los ich
ojczyzny. Myäleli oni o zÏoĂeniu wielkiej liczby zwierz¦t na
oÏtarzach,wr¸czohekatombachbiednychstworzeÑ.Królnie
byÏ zadowolony z tego typu rad. MyälaÏ: Jak moĂe zabicie
jakiegokolwiek biednego zwierz¸cia, mimo wielowiekowego
zwyczaju, odmieni© los innych Ăyj¦cych stworzeÑ? Jak mog¦
oneprzedtronamibóstwprosi©oszcz¸äcieswychzabójców?
OdpowiedziaÏwi¸cdoradcomdyplomatycznie:
—Moi drodzy, dzi¸kuj¸ wam za trosk¸, jak¦ wykazujecie,
spotykaj¦c si¸ tu i sp¸dzaj¦c dÏugie godziny bez odpoczynku
na doradzaniu waszemu zatroskanemu monarsze. Zawsze
b¸d¸ pami¸taÏ wasz¦ dobr¦ wol¸ i gotowoä© sÏuĂenia mi
radami. Z tej jednak nie mog¸ skorzysta©. Przez caÏe Ăycie
staraÏem si¸ dba© nie tylko o mój lud, ale o wszystkie Ăyj¦ce
wkraju istoty. Teraz nie mog¸ zgodzi© si¸ na hekatomb¸
zwierz¦tofiarnych,tobyÏobyprzeciwnememusumieniu.Jeäli
jednak potrzebna jest nadzwyczajna ofiara, to powinniämy
my,ludzie,si¸poäwi¸ci©.Rozkazuj¸wi¸cprzygotowa©si¸dotej
ceremonii dokÏadnie. Musimy wybudowa© hol ofiarny zwielǦ
kimoÏtarzem.NaleĂywybra©tysi¦cmieszkaÑcówzmiastiwsi,
z których kaĂdy miaÏ wprzeszÏoäci coä na sumieniu, i z nich
zÏoĂymy ofiar¸! O wyborze wÏaäciwych osób zdecyduj¦ moi
szpiedzy.

—Panie—wystraszylisi¸doradcy—czynielepiejbyÏoby
pozabija©ichosobnoipocichu.Tysi¦cpoddanychzajednym
razem,tomoĂewywoÏa©rozruchiniepokojewkraju.
—Niel¸kajciesi¸—powiedziaÏmonarcha—jaimwytÏuǦ
macz¸t¸koniecznoä©.Mójludmniezrozumie.
HeroldziogÏosiliwcaÏymkrajuproklamacj¸królewsk¦,Ăe
od tej pory obserwowane b¸d¦ i badane uczynki wszystkich
ludziwpaÑstwie,gdyĂniezb¸dnejestznalezieniewÏaäciwych
osób do przeprowadzenia wielkiej ofiary w intencji sprowaǦ
dzeniadeszczuiodwróceniakl¸skigÏodu.Ludnoä©caÏa,jakza
dotkni¸ciem czarodziejskiej róĂdĂki zaprzestaÏa wszelkich,
najdrobniejszych nawet zÏych uczynków. Na kaĂdym kroku
mieszkaÑcyprzeäcigalisi¸wÏaskawoäci,Ăyczliwoäciidobroci.
MimousilnychstaraÑszpiegównieudaÏosi¸nikogowytypoǦ
wa©naofiar¸.Zmartwieniwrócilidokrólaipowiedzielioswej
bezsilnoäci, obiecali jednak, Ăe nie ustan¦ w dociekliwoäci.
KrólodparÏimwobecnoäciministrów:
—Ciesz¸si¸,moidrodzy,ĂedoÏoĂyliäciewieletrudu,aby
sprosta©zadaniu.Ludziesi¸jednaknaprawd¸zmienili.Trzeba
im to wynagrodzi©. Od dzisiaj codziennie wszyscy moi dwoǦ
rzanie b¸d¦ rozdawa© pieni¦dze i inne dobra zgromadzone
wnaszymskarbcu.B¸d¦toczyni©wmiastach,nawsiachina
drogach,wäródw¸druj¦cychpielgrzymów.
Równolegle do tej akcji zaobserwowano narastanie ciemǦ
nychchmurnahoryzoncie,którenabrzmiewaÏycorazbardziej,
aĂnapÏywaj¦cbliĂejnadobszarkrólestwa,otworzyÏyswetamy
iwodazcaÏymimpetemdÏugowyczekiwanegomonsunuspadÏa
potokami deszczu. ZazieleniÏy si¸ pola, bÏotniste poÏacie wyǦ
schni¸tegogruntuzamieniÏysi¸wjeziorapeÏneszmaragdowej
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orzeĀwiaj¦cej wody. Ziarna sp¸tane grudami suchej ziemi
wystrzeliÏy w gór¸. Na wym¸czonych drzewach pojawiÏy si¸
p¦ki, a póĀniej dorodne kwiaty, obiecuj¦c dostatek owoców.
Wszyscywiedzieli,ĂestaÏosi¸todzi¸kiakcji,jak¦podj¦Ïkról.
WtedyprzemówiÏondoludu:
—Moi drodzy poddani. Gdybyämy zgodzili si¸ na hekaǦ
tomb¸zwierz¦t,by©moĂenast¸pnymkrokiembyÏobyskÏadaǦ
nie ludzi na oÏtarzu ofiarnym. Sami zobaczyliäcie, do jakiego
absurdumoĂetodoprowadzi©.Zmieniliäciesi¸zdecydowanie
pod wpÏywem l¸ku. Staliäcie si¸ dobrzy, wspaniaÏomyälni,
wspóÏczuj¦cy bez wisz¦cego miecza nad gÏowami. Nie dla
pozorów, ale w przekonaniu o sÏusznoäci takiego wyboru.
Zabijanie zwierz¦t bez wyraĀnej potrzeby nigdy nie przynosi
chwaÏy ani pomyälnoäci. Musicie teĂ wiedzie©, Ăe praktykoǦ
waniecnót,wspóÏczuciaidobrychuczynkówprzynosizawsze
dobro.
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aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu Bodhisattwa po wielu pomniejszych
wcieleniach,wuznaniuzasÏugisamoopanowania,wspóÏczucia
dlabiednychipotrzebuj¦cych,narodziÏsi¸jakojednozbóstw
niebiaÑskich,jakomocarnycakra.PatrolowaÏziemi¸iniebiosa,
nagradzaj¦csprawiedliwychinapominaj¦cgrzesz¦cych.Peany
naczeä©jegochwaÏywewszechäwiecienieustawaÏy.TegobyÏo
juĂ za duĂo dla gromady demonów. PostanowiÏy one zapoǦ
mnie©odziel¦cychjesprawachizjednoczy©swesiÏywwojnie
zowymkrólemdobroci.ZebraÏyolbrzymi¦armi¸pomniejszych
szkodników,zgromadziÏywielepot¸ĂnychsÏonibojowych,rydǦ
wany zaprz¸Ăone i parskaj¦ce ogniem rumaki, caÏ¦ moĂliw¦
dozjednoczeniakonnic¸ipiechot¸zÏoĂon¦zgulów,zÏychjakǦ
szówiwampirów.JuĂsamogromadzeniesi¸tejarmiiwywoǦ
ÏaÏo na ziemi tumult tak wielki, jakby ni¦ potrz¦saÏy wielkie
siÏytkwi¦cewjejwn¸trzu.BitwamiaÏasi¸rozegra©naszeroǦ
kiejplaĂy,gdziewoddaliwida©byÏowzburzonemorze.
cakramiaÏzÏocistyrydwanzaprz¸Ăonywtysi¦cnajlepszych
wyselekcjonowanych rumaków bojowych. Sam pojazd byÏ ze
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szczeregozÏotawysadzanydiamentami.Bóstwu towarzyszyÏa
armiaarhatówidobrychduchów.Gdynapocz¦tkunast¦piÏa
szarĂaizwarciesi¸sÏonibojowychobuarmii,znówzatrz¸sÏa
si¸ biedna ziemia. Grozy dodawaÏy jeszcze dudni¦ce po obu
stronachwielkiewojskoweb¸bny.Uderzaj¦ceosiebiezpotworǦ
nymzgrzytaniemwozybojowewydawaÏybÏyskiiodgÏosypioruǦ
nówwstraszliwejburzy.SÏoniezprzeciwlegÏycharmiizwalaÏy
si¸zwielkimimpetemnasiebiejakspadaj¦ceskaÏy.WielkabyÏa
siÏaarmiidemonów.Ust¸powaÏyjejstopniowosiÏybóstwa,tylko
jedenrydwancakryprzebijaÏsi¸przezzast¸pywroga.PopewǦ
nymczasiebyÏjuĂotoczonywrogami.Matali,woĀnicazÏotego
rydwanu,widz¦cmanewryzwyci¸Ăaj¦cejarmiiwroga,zawróciÏ
pojazdimiaÏzamiarzjecha©zpolabitwy.WpewnymmomenǦ
cie, juĂ chroni¦c si¸ przed demonim tÏumem, cakra zobaczyÏ
namijanymdrzewiesokolegniazdo.Krzykn¦ÏdowoĀnicy:
—Zawracaj, zawracaj! Ta fala wrogiego wojska zniszczy
gniazdo ptaka, a tam na pewno o tej porze s¦ mÏode, nieǦ
zdolnedolotu.Musimyobroni©ptakiprzedzagÏad¦!
—Panie — krzykn¦Ï woĀnica. — Taki manewr zgubi nas
samych.Niewracajmy!
—Takczyinaczej,zawracaj!
Iwtedytysi¦ckonnyrydwannatarÏnawrogówjakrozwäcieǦ
czonynosoroĂec.Akiedyponowniewdarlisi¸wtÏumdemoǦ
nów, zadaj¦c razy na prawo i lewo, boska armia w odwrocie
zatrzymaÏa si¸. Po chwili uniesiona entuzjazmem wodza, zaǦ
wróciÏa i caÏym impetem natarÏa na wroga. ZÏamany zostaÏ
duch bojowy demonów, które rozpierzchÏy si¸ w panice. Tak
to,wspóÏczuciedlabiednych,maÏychizagroĂonychodwróciÏo
losywielkiejbitwy,amoĂenawetlosyäwiata.

aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu Bodhisattwa urodziÏ si¸ w rodzinie
uczonego bramina i sam teĂ zostaÏ hinduskim kapÏanem.
ZgromadziÏ wokóÏsiebiepewn¦ liczb¸uczniów,którzy pilnie
sÏuchali jego wykÏadów, uczyli si¸ medytacji i wzorowali na
jego post¸powaniu. Wszyscy chÏopcy pochodzili z dobrych
domów,bylizdolni,pilniiwprowadzonychdyskusjachumieli
wyci¦ga© prawidÏowe wnioski. Gdy min¦Ï rok, nauki bramin
pomyälaÏ,Ăeczaspodda©uczniówpraktycznemuegzaminowi
isprawdzi©jakdaleceprzyswoilisobiewykÏadanenauki.
Pewnego dnia podczas wykÏadów bramin zacz¦Ï napomyǦ
ka©oswejbiedzie,oniedostatkach,któredotykaj¦jegorodzin¸,
omarnymjedzeniu,jakiespoĂywa©musz¦jegobliscy,otym,Ăe
niejestwstanie,mimousilnejpracyzaspokoi©podstawowych
potrzeb swych bliskich. Zacz¦Ï coraz cz¸äciej wspomina©, Ăe
jego status wymaga troch¸ oznak dobrobytu, w przeciwnym
razieludziemog¦s¦dzi©,Ăejestmarnymnauczycielem.MówiÏ:
—Bramin, który nie jest dostatecznie szanowany przez
otoczenie i cierpi bied¸, w äwietle ksi¦g i staroĂytnych zwyǦ
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UczeÑijegoguru

czajów moĂe nawet sobie przywÏaszczy© bez grzechu obce
rzeczy. Jeäli ludzie nie mog¦ mu ofiarowa© cho© troch¸ lukǦ
susu, który wskazywaÏby na wysok¦ pozycj¸ jego stanu, musi
samotozadba©,akradzieĂniejestdlabraminaniczymzÏym
ani nadzwyczajnym. W przeszÏoäci tak Ăyli niektórzy wielcy
uczeniinictoniezawaĂyÏonaichreputacji.Musiciewiedzie©
— ci¦gn¦Ï — Ăe ubóstwo bramina jest usprawiedliwieniem
takichczynów.WnajbliĂszymtygodniu,kaĂdyzwasmacoä
niezauwaĂenieukraä©iprzynieä©tojakoofiar¸dlamnie.
Uczniowie sÏuchali tych wywodów ze zdziwieniem. WieǦ
rzyli jednak swojemu mistrzowi. Jeden z nich powiedziaÏ do
kolegów:
—Nasz mistrz jest czÏowiekiem uczonym w pismach, zna
prawoitradycj¸.Napewnowie,comówi.
Zacz¸liplanowa©,rozgl¦da©si¸wokóÏ,cobytuukraä©nieǦ
spostrzeĂenie i bez konsekwencji. Tylko Bodhisattwa siedziaÏ
smutny, zdumiony, rozczarowany i zdecydowaÏ, Ăe nic nie
ukradnie. Siedz¦c, gÏow¸ zwiesiÏ w dóÏ, obj¦Ï j¦ r¸koma, aby
niesÏysze©rozmówkolegówczyni¦cychplanynajbliĂszejkraǦ
dzieĂy.Nauczycielzach¸caÏchÏopcówdoenergicznegodziaÏaǦ
niaibyciapozazasi¸giemzwykÏychocenmoralnych.Widz¦c
brak entuzjazmu w zachowaniu swego najlepszego ucznia,
powiedziaÏ:
—Ty, chÏopcze, pewnie nie rozumiesz tego problemu, bo
pochodzisz z zamoĂnej rodziny, a moĂe nie jesteä dostateczǦ
nieodwaĂnynatakieprzedsi¸wzi¸cie?
—Panie—odparÏuczeÑ—jestemtaksamoodwaĂnyjak
inni.JednakzewszystkichtwoichdotychczasowymnaukdostaǦ
tecznie wynikaÏo, Ăe kradzieĂ jest czynem niecnym, niegodǦ

nym Ăadnego czÏowieka, szczególnie ludzi z naszej kasty.
Biednimog¦prosi©królaopomoc,którejmonarchanasznigdy
nieodmawia.MoĂnateĂliczy©napomocrodzinyis¦siadów.
Wsz¸dzie wokóÏ s¦ ludzie miÏosierni. NajuboĂszemu wypada
nawetwyci¦gn¦©miseczk¸zproäb¦ojedzenie,aleniekraä©.
—ZÏudzeniemjest—ci¦gn¦Ï—Ăejakikolwiekludzkiczyn
pozostanieniewidzialnylubniezauwaĂony.JeälinawetwpoǦ
bliĂu nie ma innych ludzi to zawsze jest oko opatrznoäci
boskiej,widz¦cejwszystkienasze,nawetnajbardziejskrywane
czyny.Pozatymkradn¦cpodnieobecnoä©innychludzisprawǦ
c¦iäwiadkiemkradzieĂyjestsamkradn¦cy.JegosumienieteĂ
to widzi i ono wÏaänie najszybciej, dr¸czeniem i wyrzutami,
zaczniegokara©.
Guru, sÏysz¦c te sÏowa, caÏy rozpromieniony poderwaÏ si¸
zsiedzeniaizakrzykn¦Ï:
—NaukamojanieposzÏanamarne!
Obj¦Ïwuäciskupilnegouczniaikrzykn¦Ï:
—PrawdziwacnotanigdynieschodzizeswejäcieĂki,nikt,
aletoniktnaäwiecieniepowiniennamówi©wasdoniecnego
uczynku! Moja zach¸ta byÏa tylko wasz¦ prób¦. Dobrze, Ăe
cho©jedenzwasj¦przeszedÏbezszwanku.PraktykiascetyczǦ
ne, nauka i m¦droä© to jedyne bogactwo, jakiego potrzebuje
uczciwybraminikaĂdydoskonal¦cysw¦dusz¸czÏowiek.
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aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno,dawnotemuBodhisattwabyÏkrólemSiwi.Rz¦dziÏ
swoim królestwem rozs¦dnie, zwracaj¦c zawsze uwag¸ na
potrzebypoddanych.PotrafiÏby©wyrozumiaÏyiwybaczaj¦cy,
nawet dla ludzi, którzy w swym post¸powaniu zbÏ¦dzili, ale
wyraziliskruch¸.WÏadcacechowaÏsi¸gÏ¸bok¦m¦droäci¦,byÏ
przewiduj¦cyizapobiegliwy,dlategokrajowiniegroziÏyokresy
gÏodunawetponieurodzajnychlatach.PonadtostaraÏsi¸rozǦ
wija© u swych poddanych respekt dla obu äwiatów — ziemǦ
skiegoiboskiego,wychowywaÏichjakkochaj¦cydzieciojciec,
darz¦c miÏoäci¦ i przyzwyczajaj¦c do rzetelnego wypeÏniania
wszystkichpowinnoäciwobecrodzinyikraju.
WjednejzarystokratycznychrodzinwstolicyprzyszÏana
äwiat dziewczynka o zachwycaj¦cej urodzie. Bij¦cym od niej
czarem i delikatnoäci¦ przypominaÏa, niebiaÑsk¦ nimf¸. Gdy
dorosÏa, byÏa przez to podobna do cri — bogini pomyälnoäci
lubRati,maÏĂonkibogamiÏoäci—Kamy.KaĂdy,ktocho©raz
na ni¦ spojrzaÏ, traciÏ rozum z miÏoäci. Z tego powodu nazyǦ
wanabyÏaUnmadajanti—Czarodziejka.OjciecpoinformowaÏ

monarch¸onieskazitelnympi¸kniecórkiiĂejestonaklejnoǦ
temgodnymwÏadcy.KrólzawezwaÏdosiebieuczonych,znaj¦Ǧ
cychm¦droä©zewszystkichksi¦gimaj¦cychduĂ¦wraĂliwoä©
napi¸kno.PowiedziaÏ:
—Moidrodzy,nigdynawaszychradachsi¸niezawiodÏem.
IdĀcie, zobaczcie córk¸ tego zamoĂnego kupca i sprawdĀcie,
czybyÏabygodnadost¦pi©mianakrólewskiejmaÏĂonki.
Ojciec dziewczyny chciaÏ przygotowa© j¦ na t¸ wizyt¸,
araczejwizytacj¸.PowiedziaÏdoniej:
—Mójpi¸knyskarbie,przyb¸d¦donasniebawemwysÏanǦ
nicynaszegowÏadcy.B¸d¦chcielioceni©twoj¦urod¸imaniery.
ChciaÏbym,abyäsamausÏugiwaÏanamdostoÏu.
—Takjest,ojcze—odpowiedziaÏadziewczynaistaraÏasi¸
naleĂyciewykonywa©swojezadanie.
Goäcie oczarowani jej wdzi¸kiem, powabn¦ postaci¦, nieǦ
winniespuszczonymiwdóÏoczami,zostaliwprostzauroczeni,
doznali niepokoju i zam¸tu w sercach i umyäle. Jak mogli
spokojnie jeä© podawane potrawy, kiedy zapominali nawet
si¸ga© po podawane smakoÏyki. Po kilku chwilach gospodarz
zorientowaÏsi¸wprzyczynachzamieszaniaipowiedziaÏ:
—Dzi¸kujemy ci, moja droga. Teraz idĀ pomaga© matce,
ajasamzajm¸si¸moimiszanownymigoä©mi.—PóĀniej,do
koÑcauczty,usÏugiwaÏimsam.
Powyjäciubraminizacz¸lirozmawia©mi¸dzysob¦.
—Tapi¸knadziewczynamaczarown¦moc—mówiÏjeden.
—Jeäli zostaÏaby now¦ Ăon¦ naszego wÏadcy, to wywoÏaǦ
Ïabybuntwäródkobietwharemie—powiedziaÏdrugi.
—NaszwÏadcanapewnostraciÏbydlaniejgÏow¸,zaniedǦ
baÏ sprawy paÑstwowe i nie dawaÏby baczenia na nasze rady.
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Po pewnym czasie w kraju zapanowaÏby chaos, gdybyämy
przestaliradzi©królowi—uzupeÏniÏpierwszyzbraminów.
Gdy wrócili do paÏacu i zostali wezwani przed oblicze
monarchy,powiedzieli:
—Panie,tadziewczynamaurod¸,alepospolit¦.Ponadtojest
onazepsutym,kapryänymipustymdzieckiem.Niewartonawet,
panie,abyäj¦ogl¦daÏ,ponadtonaskórzetwarzymakilkadrobǦ
nychznamion,którewskazuj¦,Ăeb¸dziemiaÏapechoweĂycie
imoĂeprzeztounieszcz¸äliwi©m¸Ăczyzn¸,którysi¸zni¦zwi¦Ăe.
Ojciecdziewczyny,któryzostaÏpoinformowanyobrakuzaǦ
interesowaniawÏadcyjegocórk¦,wydaÏj¦niebawemzazakoǦ
chanego w niej ministra o imieniu Abhiparaga. Jesieni¦ tego
samegoroku,jakzwyklewczasiepeÏniksi¸Ăyca,obchodzono
w caÏym kraju uroczyäcie äwi¸to Kamundi, w czasie którego
dziewcz¸ta przebrane za gopi taÑcz¦ i pl¦saj¦ wokóÏ mÏoǦ
dzieÑcaprzebranegozaKriszn¸.Wczasietegoäwi¸takról,co
rok odwiedzaÏ stolic¸. Miasto byÏo wysprz¦tane, przybrane
wgirlandykwiatówiflag.MieszkaÑcyubraniodäwi¸tniesp¸Ǧ
dzali czas na grach, zabawach i taÑcach. Z caÏego kraju zjeĂǦ
dĂaliwtedyaktorzy,kuglarzeiopowiadaczedawnychmitów.
RównieĂwÏadcawyruszaÏdomiastawcaÏymswymmajestacie.
JechaÏnarydwaniewzÏotymkolorze,przebranywstrojneszaty.
Przed nim kroczyÏa paÏacowa orkiestra, tuĂ za nim jechaÏy,
pi¸kne jak kwiaty ze zdobnego bukietu, Ăony i damy dworu,
adalejmaszerowaÏowojsko,równieĂwgalowychstrojach.
Unmadajanti, od momentu odrzucenia jej przez wÏadc¸,
nosiÏawsercuskrywan¦niech¸©.MówiÏadoswychsÏuĂek:
—TobyÏoponiĂaj¦ceoskarĂa©mnie,Ăemamjakieäwady,
czyprzynosz¦cenieszcz¸äcieznamiona,Ăemamjakieädefekty!

ObraĂona,wÏoĂyÏanajlepszeszatyiwszystkieozdobyitak
stan¸Ïa na balkonie w paÏacyku m¸Ăa. Wszystkie dziewcz¸ta
zs¦siedztwa schroniÏy si¸ do domów, aby nie porównywano
ichurodyzCzarodziejk¦.NawetzazdrosnesÏoÑcekryÏoswoje
zÏotelicowstydliwiezachmur¦.NiebyÏopi¸kniejszejipowabǦ
niejszejpostacikobiecejwcaÏymmieäcie,apewnieiwkraju.
WpewnymmomencieprzejeĂdĂaj¦cydoÏemkrólspojrzaÏ,tam,
gdzie wszyscy kierowali swój wzrok. I wtedy wÏaänie strzaÏa
Kamy ugodziÏa w jego serce. W haremie miaÏ najpi¸kniejsze
dziewcz¸ta z caÏego kraju, znaÏ wiele pi¸knych jak boginie
kobiet w przeszÏoäci, ale nigdy dot¦d nie byÏ tak poruszony
urod¦Ăadnejznich.KazaÏorszakowizwolni©,abylepiejprzyjǦ
rze©si¸tejniezwykÏejpi¸knoäci.NiemógÏwprostoczuodniej
oderwa©,aitakmiaÏwraĂeniegÏ¸bokiegoniedosytu.ToteĂ,gdy
tylkowróciÏdopaÏacu,natychmiastzawoÏaÏswegowezyra.
—Czyj to byÏ dom o biaÏych äcianach i tak ozdobnym
balkonie? — nie czekaj¦c na odpowiedĀ, pytaÏ dalej. — Kim
jest,tapi¸knoä©,którejczarmnieporaziÏ?
—Panie, to paÏacyk twego dworzanina, mÏodego AbhipaǦ
ragi,akobietaowajestjegoĂon¦imanaimi¸Unmadajanti.
—DoprawdyzasÏuĂyÏanatakieimi¸,jestprawdziw¦CzaroǦ
dziejk¦ — z zachwytem powiedziaÏ monarcha. — Jej pi¸kno,
sÏodkiuämiech,delikatnoä©naprawd¸mniezaczarowaÏy.
Westchn¦ÏipowiedziaÏ:

Doprawdy,chciaÏbymj¦juĂzapomnie©,
leczwidz¸oczamiwyobraĀni.
Zprzykroäci¦musz¸teĂwamdziäwspomnie©:
Czekam,jakn¸dznyniewolnik,kaĀni.
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ChociaĂ król wiedziaÏ, Ăe nie naleĂy poĂ¦da© cudzej Ăony,
tojednakĂ¦dzajegorozpaliÏasi¸pÏomieniemniedougaszeǦ
nia. WydawaÏo si¸, Ăe niedÏugo monarcha spÏonie w nim.
PrzestaÏ jada©, opuäciÏ go sen, chodziÏ jak senna mara po
paÏacu,poj¸kuj¦ccojakiäczas.Zaniepokoilisi¸wszyscydwoǦ
rzanie, wszak trudno byÏo sobie wyobrazi© lepszego wÏadc¸,
lepszegoojcanarodu.AbhiparagakochaÏkrólaiwiedziaÏ,dlaǦ
czegocierpijegoszlachetnadusza.ProsiÏoposÏuchanie,agdy
zostaÏdopuszczonyprzedkrólewskieoblicze,powiedziaÏ:
—Szlachetny panie, dziä rano, gdy modliÏem si¸ o twoje
zdrowieipomyälnoä©,objawiÏmisi¸jaksza,wysÏannikznieba
ipowiedziaÏ:„Pewniewiesz,ĂewÏadcadoszaleÑstwazakochaÏ
si¸wUnmadajantiitylkojegowrodzonaszlachetnoä©wstrzyǦ
mujego,abycijejniezabra©?”Jeälitoprawda,panie,toprosz¸,
oddaj¸ ci j¦ i wiem, Ăe decyzja moja jest wÏaäciwa, rozs¦dna
iprzychodzi mi ona bez bólu. Wszak, ty, panie, jesteä gÏow¦
isercemnarodu.BeztwejsiÏyirównowagiwszyscyniebawem
zginiemy.Wrogowienasrozszarpi¦.
—Mój dobry Abhiparago, tak by© nie moĂe. Z bólem
wsercu musz¸ odmówi© twej ofiary. Mój lud przecieĂ b¸dzie
wiedziaÏ,ĂeĂyj¸wgrzechu.NaruszyÏbymzdrowefundamenty
naszegokraju.
—Mój panie, przecieĂ nikt poza nami nie musi wiedzie©
otejumowie.
—Nie masz racji, mój zacny sÏugo. Wiem, jak szlachetǦ
nymi intencjami si¸ kierujesz, poäwi¸caj¦c si¸ dla mnie. Ale
przecieĂ grzech pozostanie grzechem, nawet jeäli grzeszymy
samotnie. To tak, jakby pi© w skrytoäci trucizn¸ i oczekiwa©,
Ăeb¸dziemyzdrowi.

—Panie — nalegaÏ dalej wierny dworzanin. — Jeäli przeǦ
szkod¦jestfakt,iĂjestonamoj¦Ăon¦,toj¦opuszcz¸,pozbaǦ
wi¸wszelkichärodkówdoĂycia,wtedyty,panie,zaopiekujesz
si¸ni¦,zrobiszdobryuczynekinieb¸dzietogrzech.
—Nie,nie,Abhiparago.JeälibyätakzrobiÏ,musiaÏbymjako
sprawiedliwy wÏadca ukara© ci¸ ämierci¦, za tak niecny czyn.
NiemoĂesznawetotymmyäle©!
—Panie, wszak królowie s¦ jednoczeänie najwyĂszymi
kapÏanami i wyroczniami w kraju. Gdy b¸dziesz odprawia©
rytualne naboĂeÑstwo, podaruj¸ ci j¦ jako ofiar¸. W takiej
sytuacji nie moĂesz odmówi© mi zÏoĂenia ofiary dla dobra
ipomyälnoäcikraju.
—Nie, nie, Abhiparago. Tak nie moĂe by©. ZÏa intencja
powodujezÏe,niesÏusznemyäli!
—Panie, zapewne wiesz, co gÏosz¦ wszystkie stare ksi¸gi.
Najwi¸kszymi pasjami czÏowieka s¦: dharma, artha i kama;
czylid¦Ăeniedolepszegolosu,dozamoĂnoäciimiÏoäci.Pod¦Ǧ
Ăaj¦c tymi naturalnymi, wrodzonymi dla szlachetnego czÏoǦ
wieka äcieĂkami, post¸pujemy sÏusznie. Panie, owÏadn¸Ïa ci¸
miÏoä©imaszprawokocha©,amoimobowi¦zkiemjestakcepǦ
towa©boskiewyrokilosu.
—Nie, nie, Abhiparago. Tak nie moĂe by©. Jeäli sam nie
potrafi¸ opanowa© nami¸tnoäci, to jak b¸d¸ miaÏ prawo
oczekiwa©tegoodmoichpoddanych?Jeäliktoäzapragniecoä
innemuskraä©,czyb¸d¸mógÏgoukara©,post¸puj¦ctaksamo?
Pozwól mi, wierny przyjacielu, kroczy© äcieĂk¦ mej dharmy,
nawetgdybymiaÏotoby©bolesne.AterazwracajdoĂony!
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aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu Bodhisattwa urodziÏ si¸ w rodzinie
ĂeglarzyisamzostaÏznamienitymkapitanemstatku,znanym
jakoszcz¸äliwynawigator,którywkaĂdejsytuacjipotrafipraǦ
widÏowookreäli©pozycj¸statkuidalszykierunekpodróĂy.Jego
umiej¸tnoäci opieraÏy si¸ na znakomitej znajomoäci pozycji
sÏoÑca, gwiazd i pr¦dów morskich. W zaleĂnoäci od sezonu
potrafiÏ poda© prawidÏowy kierunek rejsu lub kierunek wiatǦ
rów,jakienapotkaj¦Ăeglarze.WiedziaÏ,jakunika©zdradliwych
pÏycizn, raf morskich lub szlaku, którym b¸dzie przebiegaÏ
huragan. Nawet kiedy doszedÏ do s¸dziwego wieku, bywaÏ
doä© cz¸sto zapraszany by dowodziÏ statkiem, zwÏaszcza jeäli
celembyÏyodlegÏemorzaiwyspynanich.
ZdarzyÏo si¸ raz, kiedy dzielny kapitan od pewnego czasu
korzystaÏ z zasÏuĂonego wielomiesi¸cznego wypoczynku, Ăe
przybyÏdoniegobogatykupieczSumatry,prosz¦c,abypoproǦ
wadziÏ jego statek na powrót do domu. Dotychczasowi kapiǦ
tanowie byli doä© nieudolni. Statek bÏ¦kaÏ si¸ po obcych
morzach dÏugie miesi¦ce, naraĂony na niebezpieczeÑstwa,

70








71

JanuszKrzyĂowskiGirlandadĂatak

NawigatorSuparaga

acz¸ä©przewoĂonychtowarówsi¸popsuÏa.
—Panie, mówiono mi, Ăe ja, zaÏoga, statek i moje towary
b¸dziemybezpieczni,jeälityobejmieszdowództwo—uniĂenie
prosiÏSuparag¸.
—Drogi goäciu — odpowiedziaÏ Ăeglarz. — Mój podeszÏy
wiek zasnuÏ mi bystre dot¦d oczy, lekk¦ mgÏ¦. Ci¸Ăka praca,
staÏe zm¸czenie i niewygody na morzu popsuÏy mi pami¸©.
Nieraz nie starcza mi siÏ, aby by©, na co dzieÑ samowystarǦ
czalnymiobchodzi©si¸bezpomocydobrychludzi.
—Panie, obiecuj¸ ci wszechstronn¦ pomoc caÏej zaÏogi.
Wystarczy,abyäzajmowaÏsi¸nawigacj¦,atwojedoäwiadczenie
wtejmierzejestbezcenne.Twojewynagrodzenieb¸dziedwa
razywi¸ksze,niĂoferujesi¸innymkapitanom.Tylkosi¸zgódĀ!
Suparaga kochaÏ morskie wyprawy. Od wielu miesi¸cy nie
byÏ juĂ na morzu. LubiÏ szum wiatru i Ïopotanie Ăagli. LubiÏ
marynarzy,ichopowieäciiäpiewypowachcie.Iniepodwójne
wynagrodzenie, ale ambitny cel wyprawy przewaĂyÏy szal¸
jegodecyzji.WyraziÏzgod¸.PonadtowspóÏczuciedlakupców,
którzy nie mog¦ wróci© do domu, teĂ na tak¦ decyzj¸ na
pewnomiaÏoistotnywpÏyw.
Statek byÏ juĂ gotów do drogi, wi¸c nie min¸Ïo wiele dni,
gdy znaleĀli si¸ na bezkresnym oceanie poÏudniowym, gdzie
ani wysepki Ăadnej nie byÏo wida©, ani ptaków nie byÏo na
niebie,zatomorskakipielstawaÏasi¸corazbardziejzawzi¸ta
inieokieÏznana.NahoryzonciepojawiÏysi¸oznakizbliĂaj¦cego
si¸ sztormu. Woda zacz¸Ïa konwulsyjnie drĂe©, aĂ wreszcie
falestawaÏysi¸corazwi¸kszeizpotworn¦siÏ¦uderzaÏywstaǦ
tek. WielogÏowe czarne chmury lun¸Ïy obfitym deszczem
poprzez ciemn¦ kurtyn¸, któr¦ co chwila dr¦ĂyÏy bÏyskawice.

WydawaÏosi¸,Ăezachwil¸äwiatpogr¦Ăysi¸wnowympotoǦ
pieistateknieb¸dziemiaÏszansy,nawetgdybywyszedÏztej
opresjicaÏo,przybi©gdziekolwiek,boil¦dujuĂnieb¸dzie.
Okr¸tskrzypiaÏ,st¸kaÏpodnaporemmaswodnych.OdgÏosy,
jakiewydawaÏcochwil¸przypominaÏyostatniej¸kikonaj¦cego.
Nadal jednak jakimä cudem, utrzymywaÏ si¸ na powierzchni.
Suparagaporazpierwszyzetkn¦Ïsi¸ztak¦siÏ¦wrogiegoĂyǦ
wioÏu. WydawaÏ jednak polecenia utrudzonej zaÏodze gÏosem
donoänymispokojnym.Natomiastkupcybylisterroryzowani
strachem. Kilku gÏoäno lamentowaÏo, na zmian¸ ze wznoszeǦ
niembÏagalnychmodlitwdowszelkichmoĂliwychbóstw,inni
osÏupieli w zgrozie i nie odzywali si¸ ani sÏowem. Kapitan
nakazaÏ wszystkim skupi© si¸ w jednej cz¸äci statku, tak, aby
nieprzeszkadzalibiegaj¦cym,jakop¸tani,popokÏadziemajtǦ
kom.MimoheroicznychwysiÏkówcaÏejzaÏogikapitanniebyÏ
wstanieutrzyma©obranegokursu.Okr¸tmiotaÏsi¸,jakbysam
byÏtrawionygor¦czk¦,cojeszczepogÏ¸biaÏoobawyzaÏogi,Ăe
lada chwila przeÏamie si¸, a oni sami zostan¦ tylko straw¦
morskich potworów.Te,jakbytylko oczekiwaÏy nat¸chwil¸,
bo co jakiä czas w przepaäciach, mi¸dzy wielkimi jak góry
falami,pojawiaÏysi¸jakieämonstrualneichÏby.Wydawa©si¸
mogÏo,Ăeowemonstraurz¦dziÏysobienaoczachzastraszonej
zaÏogi festiwal radoäci i oczekuj¦ tylko, kiedy statek zacznie
ton¦©. WydawaÏo si¸ Ăe, konwojuj¦ statek ku nieuchronnej
zgubie. Ten zaä, jakby popychany przez tabuny demonów,
bezwÏadnie dryfowaÏ, aĂ znalazÏ si¸ na nieco innych, ale tak
samo wrogich, wodach Oceanu Olbrzymich Trzcin. Tu do
wieluzagroĂeÑdoszÏajeszczeobawa,Ăezachwileroztrzaskaj¦
si¸októr¦ä znich. Gdy po pewnym czasiezniegowypÏyn¦Ï,
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l¸ki zaÏogi i kupców nie zmniejszyÏy si¸, bo przed okr¸tem
kÏ¸biÏosi¸MorzeGirlandKopyt,abyÏyonewielkieispiczaste
jakgórskieszczyty.JedynieSuparagawiedziaÏ,gdziesi¸znajǦ
duj¦,bojuĂkiedyäbyÏwtychstronachiobiecaÏsobiewtedy,
Ăe Ăadna siÏa nie skusi go do powtórzenia podobnego rejsu.
PomyälaÏ: A jednak daÏem si¸ skusi© i b¸dzie to niechybnie
mójostatnirejs!
NiebyÏtojednakkoniecbolesnychdoäwiadczeÑdlastatku
i jego zdesperowanej zaÏogi. PrzepÏyn¸li jeszcze przez Ocean
Mleka, który byÏ w stanie wzburzenia tak wielkiego, jakby
wÏaänieubijano.CzekaÏoichjeszczeMorzeOgnistychGirland,
po czym zapanowaÏa na kilka chwil zÏowroga cisza. Kapitan
zopowieäci znaÏ ten obszar oceanu. W tym miejscu woda
pÏyn¸Ïa wartko w jedna stron¸, stale ze zwi¸kszaj¦c¦ si¸ siÏ¦.
WiadomobyÏo,ĂenakoÑcuwpadawczeluä©bezdenn¦,która
nazywa si¸ Paszcz¦ Mary — bóstwa uosabiaj¦cego zÏo äwiata
ipot¸pienie.
Wtedy Suparaga padÏ na kolana, podniósÏ r¸ce ku górze
izawoÏaÏ:
—Oceanie!NiebiaÑscyBogowie!Wszyscywiedz¦,Ăewci¦gu
mojegodÏugiegoĂycianigdy,anirazu,nieskrzywdziÏemĂadǦ
nejĂywejistoty!Jeälimojadotychczasowacnota,podobniejak
tysi¦ce Ăy© innych bogobojnych ludzi, ma dla Was jakiekolǦ
wiekznaczenie,amojeĂyciemiaÏojakikolwieksens,topomóĂǦ
ciemiterazwyjä©zopresjiiuratowa©tychwszystkich,którzy
mizaufali!PomóĂciemiwydoby©si¸ztegoprzekl¸tegopr¦du,
któryzatopinaswPaszczyMary!
JuĂ po chwili burza nieco przycichÏa. Statek odzyskiwaÏ
powoli sterownoä©. agle zacz¸Ïy p¸cznie© od sprzyjaj¦cego

wiatru. Stopniowo kierowaÏ si¸ przeciw morskiemu pr¦dowi
pÏyn¦cemu ku przepaäci. RozjaäniÏo si¸ niebo. Teraz juĂ szyǦ
per wiedziaÏ, w jakim kierunku ma zmierza© statek. Nast¸pǦ
nego dnia, przy spokojnym morzu, nakazaÏ zaÏodze zarzuci©
sie©. Gdy poczuli, Ăe jest juĂ dostatecznie obci¦Ăona, zaÏoga
zwysiÏkiem j¦ wydobywaÏa na wierzch. OkazaÏo si¸, Ăe sie©
jestpeÏnacennychzÏotychprzedmiotów,bogatowysadzanych
szlachetnymikamieniami.ByÏototak,jakbymorzechciaÏoim
zrekompensowa©przebytetrudyil¸ki,abogowiewykaza©,Ăe
trwaniewcnociezawszeb¸dzienagrodzone.

Napi¸teĂagle,jakskrzydÏaolbrzymiegoptaka
niosÏyokr¸tpeÏenrozeämianychludzi.
Znadziej¦pÏyn¸lidocelu,
astatekbyÏjakwielkibiaÏyÏab¸dĀ
sun¦cyprzestworzami.
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Dawno, dawno temu Bodhisattwa urodziÏ si¸ jako ryba.
Wspólnie z innymi rybami mieszkaÏ w doä© duĂym jeziorku,
któregowoda,przejrzystaiklarowna,nawiosn¸ustrojonabyÏa
zawszebiaÏymiiróĂowymilotosami,gdzieniegdziezmieszanymi
zliliami.Bodhisattwazewzgl¸dunasw¦roztropnoä©iniepoǦ
szlakowanycharakterzostaÏwybranykrólemswychpobratymǦ
ców. Zawsze mówiÏ im, Ăe wszystkie dobre uczynki, wspaniaǦ
Ïomyälnoä©wobecinnychstworzeÑpowinnyby©przewodnim
motywemĂyciaitoniebynajmniejdlajakiejänagrodywprzyǦ
szÏymĂyciu,alewczasieobecnymibezmyäleniaonagrodach:

Szlachetnoä©przezjejpraktykowanie
stajesi¸cz¸äci¦twegocharakteru.
DziaÏaniatakie,tylkodlaprzyszÏegoĂycia
s¦bezowocne,takjakdziaÏaniaweänie.

Bodhisattwa post¸powaÏ wobec innych ryb tak, jakby byÏ
ich wyrozumiaÏym, kochaj¦cym, lecz sprawiedliwym ojcem.

Dzi¸ki takiemu zachowaniu, wypÏywaj¦cym z miÏoäci, udaÏo
musi¸nawetwypleni©instynktown¦drapieĂnoä©wyst¸puj¦c¦
uniektórychznich.WwodachjeziorapanowaÏazgodaikwitÏ
dostatek,peÏnobyÏoteĂruchliwegonarybku,gwarantuj¦cego
spokojn¦przyszÏoä©jegomieszkaÑców.RybiekrólestwoprzyǦ
pominaÏo kraj dobrze prosperuj¦cy pod rz¦dami sprawiedliǦ
wegoizapobiegliwegomonarchy.
Nic jednak, co dobre nie trwa wiecznie. Spokój jest tylko
poĂ¦danym stanem przejäciowym. KaĂda egzystencja jest
jednakprzecieĂwczeäniejczypóĀniejdoäwiadczanaróĂnymi
próbami,aniektóreznichpotrafi¦by©doprawdybolesne.
Tego roku w caÏym kraju panowaÏa susza. S¦dzi© moĂna
byÏo, Ăe monsuny obraziÏy si¸ na Indie i pognaÏy Ăyciodajne,
nios¦ce deszcze chmury w inn¦ stron¸ äwiata. I tak pi¸kne
jezioro, kwitn¦ce zazwyczaj o tej porze dywanami kwiatów
kadamba, pozostaÏo niespodziewanie bez tej ozdoby. MaÏo
tego:jegowodystraciÏyprzysÏowiow¦klarownoä©,zacz¸Ïym¸tǦ
nie©,apodwpÏywemokrutnegosÏonecznegoĂaruzacz¸ÏywysyǦ
cha©. JuĂ wkrótce wspaniaÏe jeziorko zacz¸Ïo przypomina©
niewielk¦sadzawk¸.StawaÏosi¸teĂcorazpÏytsze.NiebyÏojuĂ
naturalnych gÏ¸bokich miejsc, gdzie ryby chroniÏy si¸ zazwyǦ
czajprzedwodnymdrapieĂnymptactwem.SetkitychgÏodnych
zaprzysi¸gÏychnieprzyjacióÏwodnegoplemieniaobsiadÏookoǦ
liczne drzewa. Inne, na wysokich nogach, powoli kroczyÏy
wwodzie przy brzegu i natychmiast ÏapaÏy kaĂd¦ zdobycz,
którawypÏyn¸ÏanapÏycizn¸.
Rybi król popadÏ w gÏ¸boki smutek. PowiedziaÏ do swych
pobratymców:
—CóĂ to za nieszcz¸äcie! Dlaczego los zgotowaÏ nam tak
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ämiertelnieniebezpiecznedoäwiadczenie?Wszakwoda,zdnia
na dzieÑ wysycha coraz szybciej, a Ăadna najmniejsza nawet
chmurka nie zapowiada deszczu. Nie mamy gdzie uciec i do
nikogo nie moĂna si¸ zwróci© o pomoc! CóĂ mamy zrobi©?
PomodliÏsi¸:

Osaczonyponurymimyälami,
jestembezpomocyznik¦d.
AprzecieĂĂyÏemsprawiedliwie,
nieprzypominamsobie,
abymkiedykolwiekcoäzÏegozrobiÏinnejistocie.
Kln¸si¸nasiÏ¸tejprawdy,
niechdotrzeonadonajwyĂszejistoty
iniechsprowadzionadeszcz
natobiednewysuszonejezioro!

Wielka iloä© nagromadzonych przez rybiego króla zasÏug,
jegobezkompromisowaprawdomównoä©,szacunekdlabogów
i zawsze goszcz¦ce w jego sercu wspóÏczucie dla wszystkich
Ăyj¦cychistotspowodowaÏy,ĂemodlitwabezpoäredniodotarÏa
docakry,atoonmiaÏczuwa©nadziemskimäwiatem.
Wci¦gukilkunastuminutciemnechmuryzasÏoniÏysÏoÑce.
UstaÏlej¦cysi¸zniebaĂar,którypotrafiÏtopi©nawetoÏowiane
dachywpaÏacu.Formuj¦cesi¸przyszczytachgórdeszczowe
huragany zacz¸Ïy wia© w doliny. PrzepeÏnione byÏy oälepiaj¦Ǧ
cymi äwiatÏami bÏyskawic, a grzmoty sprawiaÏy, Ăe aĂ trz¸sÏy
si¸Himalaje.DeszczstrugamilaÏsi¸znieba.Wydawa©bysi¸
mogÏo,Ăegdzieätamnagórzep¸kÏatamawielkiegozbiornika
i teraz masa wody spada na ziemi¸. Wszystkie ptaki przesiaǦ

duj¦ce wokóÏ jeziora z krzykiem i l¸kiem uciekaÏy do lasu.
RybyoĂyÏywäwieĂejwodzielej¦cejsi¸znieba.OdzyskaÏyteĂ
nadziej¸, Ăe niebezpieczeÑstwo ich zagÏady zostaÏo usuni¸te.
BodhisattwapomodliÏsi¸:
—Dzi¸ki ci, miÏosierny cakro, Ăe zechciaÏeä pochyli© si¸
nadlosemniemychryb.
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aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu Bodhisattwa narodziÏ si¸ w rodzinie
przepiórek.ZaledwieprzedkilkomadniamiwykluÏsi¸,mozolǦ
nie pracuj¦c, ze skorupki jajka. Mimo, Ăe rósÏ doä© szybko
dzi¸kitroskliwoäcirodziców,coraztowkÏadaj¦cychmuwdzioǦ
bekróĂneprzyniesioneprzysmaki,tojednaknadalpozostawaÏ
nieopierzonym piskl¸ciem o zbyt maÏych i bez lotek skrzyǦ
dÏach. Nawet w tym wieku Bodhisattwa wiedziaÏ, co jest
dobre, a co moralnie naganne. MiaÏ duĂe wyczucie sprawieǦ
dliwoäci i paÏaÏ miÏoäci¦ do rodziców, do innych przepiórek
zokolicy,alerównieĂdowszystkichĂyj¦cychistotwokóÏ.ZdeǦ
cydowanyczyni©wprzyszÏoäcitylkodobreimiÏosierneuczynki
pami¸taÏ,copowiedzianejestwDhammapadzie:

OsobnikbezwstydnyizuchwaÏyjakkruk,
Ăyj¦cypodlezpaskudnymiuczynkami,
maÏatweiprzyjemneĂycie,
cho©jestonopeÏnegrzechów.
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Nieopierzonaprzepiórka

Ten,którystarasi¸by©umiarkowany,
skrupulatnieprzestrzegaprawa,
Ăyjewpodziwianejczystoäciducha,
leczlosjegojestci¸Ăki.

Pewnego dnia, gdy rodzice mÏodego ptaka wyprawili si¸
naposzukiwanie poĂywienia, w lesie, niedaleko od drzewa
zgniazdem przepiórki wybuchÏ poĂar. Szybko ogarniaÏ on
corazwi¸kszeobszary.Wi¸kszoä©zwierz¦tuciekaÏaäpiesznie
przedgor¦cymipodmuchamiidusz¦cymdymem.Ptakizs¦Ǧ
siednichdrzew,wszystkiestarszeodmaÏejprzepiórki,rozwiǦ
n¸ÏyskrzydÏaiteĂ,czympr¸dzejodfrun¸Ïy.P¸kaj¦cewpÏomieǦ
niach drzewa zdawaÏy si¸ j¸cze© w agonii. Po pewnym czasie
j¸zyki ognia zbliĂyÏy si¸ do miejsca, na którym byÏo gniazdo
zmaÏymptakiem.Rodzicenieprzyfrun¸li,bodymiogieÑstaǦ
nowiÏy ämiertelne niebezpieczeÑstwo. Bodhisattwa próbowaÏ
rozpina© swe maÏe skrzydeÏka i machaÏ nimi bezradnie. Brak
piór i siÏy nie pozwoliÏy mu poderwa© si¸ z gniazda. Widz¦c
bezowocnoä©swychwysiÏków,poskarĂyÏsi¸skromnienalos:

NamaÏychstópkachniemog¸uciec,
maÏeskrzydÏajeszczeniedorosÏy,
bymzd¦ĂyÏszybkouciecst¦d,
takjakmoirodzice.

Ogniu!,mimoĂeprzybywasztuwgoäcin¸,
niemamcinicdozaoferowania.
CzyĂwtejsytuacjiniepowinieneäsi¸cofn¦©
iodst¦pi©odtegodrzewa?

OgieÑ,bior¦cdogor¦cegosercaszczeresÏowaBodhisattwy,
znaj¦cjegocharakterbezskazy,odst¦piÏoddrzewa,cofn¦Ïsi¸,
na tyle by dym nie udusiÏ ptaka. Jest to wyraĀn¦wskazówk¦,
ĂenawetogieÑ,nawetzÏyiokrutnylosmusz¦niekiedyust¦Ǧ
pi©przedczyst¦dusz¦.
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swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno,dawnotemuBodhisattwaurodziÏsi¸jakobóstwo,
opiekunziemi—cakra.ByÏonzasadniczobóstwemÏagodnym,
tolerancyjnym, gdyĂ patrz¦c z wysokoäci nieba na ziemi¸,
widziaÏjuĂniejedn¦nieprawoä©ludzi,ichagresywnezachowaǦ
niasprowadzaj¦cenamaluczkichcierpienia,widziaÏteĂpoĂ¦dliǦ
woä©ijejskutki,znaÏrozbiterodziny,porzuconeĂonyzmaÏymi
dzie©mi,äwi¸tokradztwabraminów,sprzeniewierzaniesi¸zasaǦ
domsprawiedliwoäcikrólów.WiedziaÏ,Ăetoplemi¸,tamnadole,
niejestdoskonaÏeizawszemoĂnasi¸poichprzedstawicielach
czegoäniecnegospodziewa©.WiedziaÏjednakteĂ,Ăeodczasu
doczasu.zdarzaj¦si¸tuludzieomocnychzasadach,skromni,
mimoĂezamoĂni,wspóÏczuj¦cy,mimoĂenigdynaprawd¸nie
zaznalibiedy.Jaänielionijakgwiazdynaciemnymfirmamencie
wyst¸pkówiniecnoty.WiedziaÏteĂ,ĂewkaĂdejludzkiejduszy
tkwimaÏeziarenkodobra,któretylkoniezawszejestchronione
izadbane,takabywyda©wprzyszÏoäcikwiatdobra.
Odpewnegodniacakra,spogl¦daj¦cnauwijaj¦cesi¸wdole
jakmrówkiludzkieistoty,spostrzegÏswymprzenikliwymwzro
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kiem dziwne zjawisko. A im dÏuĂej je obserwowaÏ, tym oczy
jegorobiÏysi¸wi¸kszezezdumienia.OtopoboĂnydot¦dkról
Sarwamitra popadÏ w zÏe towarzystwo, a póĀniej niecne obyǦ
czajerozszerzyÏysi¸nastolic¸icaÏyjegokraj.BoskiobserwaǦ
torzorientowaÏsi¸,ĂepowodemzapaäcitakdobrzeprosperuǦ
j¦cego dot¦d kraju byÏo upodobanie monarchy do alkoholu.
Trucizna ta bowiem pod niewinnymi pozorami uspakajania,
Ïagodzenia l¸ku i niepokoju, pokonywaniu rzekomego tchóǦ
rzostwa,dawaÏapoczuciezÏudnegoszcz¸äcia,beztroski,acz¸sto
nieprawdopodobnejsiÏy.Alkohol, podpozoremzadowolenia,
zawsze prowadziÏ uzaleĂnionych nieszcz¸äników do ruiny
izguby.cakrapowiedziaÏdoinnychbogów:
—Król musi zdecydowanie przejä© kuracj¸ odwykow¦.
Ludzie zawsze potrzebowali przywódców, ale jeäli ów bÏ¦dzi,
tokuzatraceniuid¦wszyscymupodlegli.
DoszedÏszydotakiejkonkluzji,cakraprzybraÏposta©uczoǦ
nego bramina i zst¦piÏ, w czasie posiedzenia rady, na dwór
króla Sarwamitry. Bramin byÏ prawdopodobnie pustelnikiem,
bobyÏniezmierniewychudzony,aodzieniemjegobyÏaowcza
skóra.Wlewejr¸cetrzymaÏdzbanzalkoholem.Król,siedz¦c
na tronie z pucharem wina w r¸ce, prowadziÏ lekkie i bezǦ
troskierozmowyzdworzanami.AcirównieĂtrzymalikielichy
wr¸kachiwszyscybylibardzorozbawieni.
BraminukÏoniÏsi¸uniĂenieprzedtronemizapytaÏ:
—Kto z obecnych zechce odkupi© ode mnie ten dzban,
peÏennapoju,przyozdobionykwiatkami,któredelikatnieporuǦ
szaj¦si¸przyladawietrzyku?
—Poznaj¸,szanownygoäciu—rzekÏkról—Ăemusiszby©
jednymztychznamienitychm¸Ăów,którzywpustelniiascezie

oczyszczaj¦ dusz¸. Powtórz, jakie masz Ăyczenie, a speÏnimy
jezprzyjemnoäci¦.
—Widz¸,ĂemniepoznaÏeä,królu.Terazjednakproponuj¸
ci,byäkupiÏtenpucharnapeÏnionypÏynem.Ongwarantujeci
bezmiarcierpieniawprzyszÏymĂyciu,alenieszcz¸äciedotknie
ci¸jeszczewtymwcieleniu.
—Asceto!Twójrodzajzach¸tydokupowaniaoferowanego
towarujestdoprawdybezprecedensowy!Wszakludziechc¦cy
coä sprzeda© zachwalaj¦ swoje towary i skrz¸tnie ukrywaj¦
wszelkiejegowady.Atyczyniszwszystkonaodwrót!Powiedz
mi,dlaczego?
—Panie, kaĂdy, kto b¸dzie piÏ z tego dzbana na pewno
utraci kontrol¸ nad swym zachowaniem. B¸dzie si¸ potykaÏ
ipadaÏ nawet na prostej drodze. B¸dzie traciÏ pami¸©. Nie
b¸dzie rozróĂniaÏ dobra od zÏa, a czyni© b¸dzie to drugie
zupodobaniem. To wszystko jest w tym zÏowrogim dzbanie.
Kupgo,jestteraznasprzedaĂ!
—Opami¸taj si¸, starcze! Chcesz nam sprzeda© trucizn¸,
któramoĂedoprowadzi©doutratymaj¦tku,czciihaÑby?
—Królu,panienasz!Wtymdzbaniejesttylkoalkoholion
czyniwÏaäniezludĀmitocaÏezÏo,októrymmówiÏemwczeäǦ
niej. On jest t¦ trucizn¦, która z ludzi czyni dzikie bestie,
zcnotliwychniewiastladacznice,zbohaterówmi¸kkichtchóǦ
rzy.OnjuĂkiedyäzm¦ciÏumysÏyJadawów,którzyprzyst¦pili
dobratobójczejwalki.Onotwieradrog¸demonomdonaszych
serciumysÏu.PodjegowpÏywemczÏowiekprzestajerozumie©,
cojestdobre,acozÏeipodÏe.OnzapewnianamtrwaÏemiejǦ
scewkrainiepot¸pienia,wnajgorszympiekle—Awiczi.WeĀ,
królu,tendzbanpeÏenwina,daj¸cigowprezencie!
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ZawstydziÏ si¸ król, spuäciÏ oczy, oparÏ gÏow¸ na drĂ¦cych
r¸kach,gÏ¸bokosi¸zamyäliÏ.OdezwaÏsi¸podÏuĂszejchwili:
—Asceto, zawstydzasz mnie. Mówisz do mnie jak kochaǦ
j¦cyojciec,pouczaszjaktroskliwynauczyciel,jakgurupozwaǦ
lasz,abymodróĂniaÏdobroodzÏa.Troszczyszsi¸omnie,mój
dwór i królestwo. Dzi¸ki ci za to. Jeszcze alkohol nie wypaliÏ
we mnie resztek godnoäci. Widz¸ ogrom mych zaniedbaÑ
iprzepaä©, w któr¦ ci¦gn¦Ïem mój lud. To si¸ musi zmieni©!
Dobrze, Ăe dzi¸ki tobie przejrzaÏem na oczy. Przyrzekam
solennie od tej chwili kierowa© si¸ drogowskazami ku przyǦ
zwoitoäci,uczciwoäciipoboĂnoäci.Zaprzestan¸pi©alkohol—
napój,któryniszczywol¸,odwag¸imoralnoä©.Przyrzekamja
it¸przysi¸g¸napewnoteĂpodejm¦moidworzanie,azanimi
caÏylud.
— Obyä, królu, wytrwaÏ w tym postanowieniu! — powieǦ
dziaÏascetaiznikn¦Ïjakduch.
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skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu Bodhisattwa urodziÏ si¸ w rodzinie
króla i byÏ wychowywany jak czÏowiek z tej najwyĂszej klasy
spoÏecznej.JegorodzinazawszewspieraÏazgÏaszaj¦cychsi¸po
pomocmnichówiascetów.JejdobrabyÏyzawszedost¸pne,by
udziela© pomocy przyjacioÏom, o ile zaszÏa taka potrzeba. Ze
wzgl¸du na szlachetnoä© post¸powania jej czÏonków cieszyÏa
si¸ w caÏym kraju wielkim uznaniem i autorytetem od wielu
pokoleÑ. MÏody Bodhisattwa zgodnie z rodzinn¦ tradycj¦ od
dzieciÑstwabyÏwdraĂanywobowi¦zkiisekretyrodzinne.ByÏ
mÏodzieÑcem rozwaĂnym i roztropnym. UczyÏ si¸ pilnie nie
tylkosztukipanowania,aleliteraturyiinnychsztukpi¸knych.
PoznawaÏ prawo i tradycje, a nawet skomplikowane sytuacje
polityczne w najbliĂszych s¦siedzkich królestwach. W miar¸
dojrzewania interesowaÏo go jednak Ăycie ascety. OferowaÏo
onoczasdogÏ¸bokiejrefleksjinadwÏasn¦osob¦iinnymiziemǦ
skimisprawami.OdsuwaÏoodÏatwychipustychprzyjemnoäci,
którezostawiaj¦jenoniedosytipustk¸.WiedziaÏponadto,Ăe
moĂe owa zwyczajna egzystencja, z powodu nieostroĂnych
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dziaÏaÑ,powodowa©bóllubrani©innychludzi.Niepoci¦gaÏo
go ani Ăycie rodzinne, ani zaszczyty wÏadzy. NienawidziÏ
konfliktów zbrojnych. Nie chciaÏ teĂ w przyszÏoäci zawiera©
dwuznacznych kompromisów, jakie niezb¸dne s¦ w polityce.
TrwaÏuparciewpostanowieniuprowadzeniaĂyciaascety.Ku
wielkiemuzmartwieniumatkiiojcaopuäciÏdwóriudaj¦csi¸
wodludnemiejsca,zacz¦Ïszuka©odpowiedniejsamotnejpusǦ
telni.DotychczasoweskwapliwepraktykowaniemedytacjiuciǦ
szyÏo jego mÏode zmysÏy i uspokoiÏo roziskrzony myälami
umysÏ. Jego mowa staÏa si¸ stonowana, lecz zawsze wyraĂaÏa
siÏ¸przekonaÑ.ZawszepotrafiÏodróĂni©zÏooddobra.ByÏ:

Szlachetny,wzbogacony
przezurod¸idobreurodzenie.
SwymizaletamipromieniowaÏ,
jakksi¸ĂycwpeÏni.

Stary przyjaciel ojca, peÏen podziwu dla niezÏomnego
charakteru mÏodego ascety, przybyÏ pewnego razu do niego.
PowiedziaÏ:
—Panie, zapewne powaĂne przemyälenia skÏoniÏy ci¸ do
wyboru takiej drogi Ăyciowej. Zapewne miaÏeä uzasadnione
powody,abyzostawi©rodzin¸iobowi¦zkinast¸pcytronu.Ale
przecieĂcnot¸iwszystkieinnerygoryzni¦zwi¦zanemoĂna
równiedobrzeuprawia©wdomu,jakiwpustelni.AczyĂĂycie
zamoĂnegoczÏowiekanienakÏadananiegowi¸kszegojeszcze
obowi¦zkudzieleniasi¸bogactwem,ilewi¸cejdobregomoĂe
zrobi© wspóÏczuj¦cy król bogatego kraju, niĂ asceta w lesie,
którynicnieposiada.Szansarozs¦dzaniasporów,cojestobo
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wi¦zkiemmonarchy,czyĂniedajeszansyszerzeniasprawiedǦ
liwoäci, bronienia oszukiwanych, zatrzymywania chciwoäci
nieuczciwychabogatych?yjesz,panie,wponiewierce,wnieǦ
dostatku, w ci¦gÏym zagroĂeniu Ăycia. Nawet nasi odwieczni
wrogowieuĂalaj¦si¸nadtwymnieszcz¸snymlosem.
—Dzi¸kuj¸cizatrosk¸idobresÏowa.ZawszebyÏeäprzyǦ
jacielemnaszejrodziny—mówiÏksi¦Ă¸.—Wiem,Ăekieruj¦
tob¦ dobre i szlachetne intencje. Przyzna© jednak musisz, Ăe
äwieckie Ăycie niesie ze sob¦ wiele ryzyka, a w efekcie zmarǦ
twieÑismutku.CzyĂniemusimysi¸wtedymartwi©izaprz¦ta©
umysÏ powodzeniem caÏej rodziny, interesami brata, szwagra
iinnych krewnych? CzyĂ ich kÏopoty lub nieszcz¸äcia nie
dotykaj¦nas?Aodwiecznemartwieniesi¸ozaszczyty,ambicje,
troski, o uszczuplaj¦cy si¸ maj¦tek, pragnieniem, by dobrze
wychowa© synów, odpowiednio wyda© córki za m¦Ă, potrafi
by©zgryzot¦Ăyciarodzinnego.CzyĂnie?
—Ja wybraÏem drog¸ ascety — kontynuowaÏ zdeterminoǦ
wany ksi¦Ă¸ swoj¦ wypowiedĀ. — Do tego czuj¸ powoÏanie.
Wszak nie wszyscy ludzie umiej¦ si¸ modli©, niektórzy nie
chc¦,ainnymbraknatoczasu, bo s¦bardzoobci¦ĂenioboǦ
wi¦zkami, zawodowymi lub rodzinnymi. Ja postanowiÏem si¸
zanichwszystkichmodli©.CzyĂjestwtymcoäzÏego?
—Nie, ksi¦Ă¸, na pewno nie. Skoro trwasz w swym szlaǦ
chetnym postanowieniu, to w nim wytrwaj. Modlitwy twoje
na pewno trafiaj¦ do nieba i chyba tylko pomyälnoä© mog¦
sprowadza©, na tych, za których si¸ modlisz — powiedziaÏ
przyjaciel królewskiej rodziny i wróciÏ opowiedzie© wszystko
ojcumÏodzieÑca.


aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu Bodhisattwa urodziÏ si¸ zamoĂnej
rodziniekupieckiej.MiaÏjeszczeszeäciumÏodszychbraci,anajǦ
mÏodsza byÏa siostra. Bodhisattwa od dzieciÑstwa pod okiem
znamienitegogurustudiowaÏwieledawnychksi¦gaszczególǦ
nie rozmiÏowaÏ si¸ w Wedach wraz z komentarzami do nich.
ByÏmÏodzieÑcemm¦drym,cechowaÏogoumiarkowanieipoǦ
wäci¦gliwoä©.StaÏsi¸teĂpopewnymczasienaturalnymprzeǦ
wodnikiemduchowymmÏodszegorodzeÑstwa.Gdyzmarliich
rodzice, na Bodhisattw¸, jako na najstarszego syna przypadÏ
obowi¦zekzaj¸ciasi¸ceremoniamipogrzebowymiizapalenia
pogrzebowychstosów.
PokilkudniachprzepisanejĂaÏobyzwróciÏsi¸dorodzeÑstwa:
—SmutkiemigÏ¸bok¦refleksj¦napawamyälonieomalĂe
beznadziejnej kondycji rodu ludzkiego. Okrutna ämier© rozǦ
dziela nawet najbliĂszych i nie wiadomo jak dÏugo uda nam
si¸jeszczetakĂy©wharmoniirazem.Dlategob¸d¦cäwiadoǦ
mym niepewnego naszego losu w przyszÏoäci, postanowiÏem
pójä© äcieĂk¦ wiod¦c¦ do zbawienia, zanim ämier© uniemoĂǦ
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liwizapobiecnieuchronnoäcilosu.Wiecie,jakbardzokochaǦ
Ïem dotychczasowe nasze spokojne Ăycie rodzinne. Mam
nadziej¸, Ăe dzi¸ki staraniom naszych kochanych rodziców,
zamoĂnoä© naszego domu pozwoli wam, moi drodzy, wieä©
spokojneigodneĂycie,tunamiejscu.Uczciesi¸nadalpilnie,
bierzcie zawsze za przykÏad m¦drych i szlachetnych ludzi,
miejcie respekt dla waszych przyszÏych nauczycieli, unikajcie
ludzizÏych,ponurychikÏótliwych.Wspierajcieubogich,akaĂdy
wydanygroszbiedakowiniechybniewrócidowaswprzyszÏoäci
jakonagroda.Opiekujciesi¸siostr¦!
RodzeÑstwo byÏo poruszone t¦ przemow¦ brata i decyzj¦
zostaniapustelnikiem.OdezwaÏsi¸jedenznich,aprzemówiÏ
wimieniuwszystkich:
—Drogi bracie, szanujemy twoj¦ wol¸ zostania pustelniǦ
kiemipozostawienianamdodyspozycjicaÏegodomuimienia
po rodzicach. Dlaczego jednak myälisz, Ăe wybrana droga
ascetycznego Ăycia jest odpowiednia tylko dla ciebie? Czy
naszedotychczasowepost¸powanieczymkolwieknatowskaǦ
zywaÏo?WszakĂyliämytakjakty.Uznawaliämytesameidee
iautorytety,karmiliämysi¸t¦sam¦wiedz¦.
—Moi drodzy — odparÏ starszy brat. — Od dawna nosz¸
si¸zmyäl¦udaniasi¸dopustelni,nawykÏemjuĂdoniej.StopǦ
niowo,bezrozgÏosu,rezygnowaÏemzezwyczajowychziemskich
przyjemnoäci. Dla ludzi, którzy prowadzili jednak normalne
iszcz¸äliwe Ăycie rodzinne i otoczeni byli gronem serdeczǦ
nych przyjacióÏ odsuni¸cie si¸ od niego moĂe przypomina©
spadni¸ciezwysokiegoklifudomorskiejotchÏani.
—Drogistarszybracie,niedoceniaszdeterminacjinaszego
postanowienia i faktu, jak silne s¦ nasze braterskie wi¸zy,
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upodobaniaijakdojrzaÏeprzekonania.Pójdziemyztob¦albo
zatob¦!
—Ciesz¸si¸,jeälijesttakawaszawolaisilneprzemyälane
postanowienie.
I tak caÏe rodzeÑstwo, zostawiaj¦c dom i maj¸tnoä© pod
opiek¦krewnych,wyruszyÏodolasuwposzukiwaniuoddaloǦ
nego miejsca, które nadawaÏoby si¸ na zaÏoĂenie pustelni.
egnali ich zaÏamuj¦cy r¸ce krewni i zrozpaczeni przyjaciele.
WreszciedobrowolniwygnaÑcyznaleĀliodpowiedniemiejsce
przybrzeguoddalonegoodwszelkichludzkichszlakówleänego
jeziora.TukaĂdeznichwybudowaÏosobiezliäcipalmowych
szaÏasy,natyleodsiebieoddalone,bymoglispokojnieoddawa©
si¸poboĂnejmedytacji.Cokilkadnispotykalisi¸napolance
iprowadzilifilozoficznedysputypodprzewodnictwemBodhiǦ
sattwy. Siostra dbaÏa o ich zmniejszone teraz do minimum
potrzebyĂyciowe.Przyszliascecipostanowilidlaumocnienia
swegocharakteruprzejä© naäcisÏ¦ diet¸wegetariaÑsk¦.PoleǦ
cili, aby siostra codziennie przynosiÏa im korzonki lotosów
idzieliÏa na szeä© porcji po dwie sztuki, nie wi¸cej. W ten
sposób Ăywili si¸ czas jakiä aĂ nabrali wygl¦du prawdziwych,
szczupÏych,mÏodychascetów.UtarÏsi¸takizwyczaj,ĂeBodhiǦ
sattwa zabieraÏ swoj¦ porcj¸ jako ostatni. Podzieliwszy w ten
sposóbsk¦pepoĂywieniekaĂdeznichzabieraÏoswojejedzeǦ
nieiwmilczeniuspoĂywaÏowswymszaÏasie,nietrac¦cczasu
nabezowocnepogwarkizinnymi.
Praktykom tym przygl¦daÏ si¸ z nieba boski cakra. Zacz¦Ï
si¸ zastanawia©, jak dalece silne s¦ postanowienia braci i poǦ
trafi¦wytrwa©wnichwprzypadkujakichänieprzewidzianych
trudnoäci.Trudnoäcibowiems¦prawdziwymipróbamiwszeǦ

lakiej cnoty. cakra zacz¦Ï codziennie przybywa© niespostrzeǦ
ĂeniedoleänejpustelniicodzienniezabieraÏpozostawion¦dla
najstarszegobrataporcj¸.BodhisattwazdziwiÏsi¸,niezastaǦ
j¦c z dnia na dzieÑ lotosowych korzonków. PomyälaÏ: Pewno
któreäzmegobiednegorodzeÑstwaosÏabÏoidlapodratowaǦ
niazdrowiazjadÏododatkowomoj¦porcj¸.Nikomuotymnie
mówi¦c,gÏodowaÏdzieÑpodniu.MyälaÏpóĀniej:Któreäznich
niewytrzymaÏotwardejdyscyplinyodĂywianiasi¸tylkodwoma
korzonkami lotosu dziennie. Nie b¸d¸ o tym mówi©, aby ich
niezawstydza©.PowtarzaÏtylkowduchu:

DladobregoczÏowiekamoralnaporaĂka
bardziejjeststrasznaniĂsamaämier©.
Rozs¦dnynieb¸dziesi¸zbytemocjonowaÏ,
bykÏaä©sweĂycienaszaliryzyka.

Wreszcie,gdyoczymusi¸zapadÏyzgÏodu,twarzposzarzaÏa,
wÏosyzacz¸Ïywypada©istraciÏsiÏywtakwielkimstopniu,Ăe
si¸przewracaÏwczasiepróbychodzenia,cakraprzekonaÏsi¸,
Ăe Ăadna próba nie jest w stanie odwieä© Bodhisattwy od raz
powzi¸tegozobowi¦zania.WolaÏumrze©zgÏodu,niĂoskarĂa©
któreä z rodzeÑstwa o kradzieĂ jedzenia. ObjawiÏ si¸ rodzeÑǦ
stwu,gdyprzebywalirazem.WyjaäniÏ,ĂeoncodzienniezabieraÏ
skryciejedn¦porcj¸jedzenianajstarszemuascecie,abysprawǦ
dzi©,czysytuacjatakawywoÏaniesnaskiwichgronie.Niewidzi
jednaksensuci¦gn¦© bezowocnejpróby.Nicniejestwstanie
zakÏóci© ich determinacji w ascezie ani pobudzi© do wzajemǦ
nychoskarĂeÑ.PóĀniejzwróciÏsi¸donajstarszegozbraci:
—Dzielna duszo, przepraszam, Ăe próbuj¦c tw¦ staÏoä©
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ihartducha,cho©przezchwil¸wciebiew¦tpiÏem.Wybaczmi
toiniechowajdomnieurazy.
—Oczywiäcie, wybaczam ci, panie — powiedziaÏ BodhiǦ
sattwa.–Niebiosamaj¦prawopoddawa©próbienas,ludzi.
Po tych sÏowach cakra pozostawiÏ rodzeÑstwo w pokoju
ibÏogosÏawi¦cichznikn¦Ï.
PóĀniej,powiekachwszyscybraciaodrodzilisi¸jakouczǦ
niowie Buddy Siakjamuni, jako: Sutriputra, Maudgalajajana,
Kasijapa,PurnaiAnanda.SiostraodrodziÏasi¸jakoSatagiri.
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Nadzorca
królewskiego skarbca

T

aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno,dawnotemuBodhisattwabyÏnadzorc¦królewskieǦ
goskarbca.Wiadomo,Ăestanowiskatakieprzekazujesi¸zawǦ
sze ludziom bezwarunkowo uczciwym i o nieposzlakowanej
opinii,niepodatnymnawi¸kszoä©ĂyciowychpokusibeznaÏoǦ
gów,itakimwÏaäniebyÏnowomianowanybankier.ZnanybyÏ
z umiarkowania, a uczciwa praca byÏa dla niego przyjemnoäǦ
ci¦. Jego j¸zyk cechowaÏa elegancja i zwykle trafiaÏ w sedno
analizowanegozagadnienia.
Pewnego dnia, gdy poszedÏ z wizyt¦ do króla, teäciowa
odwiedziÏajegodom,chc¦cpoplotkowa©zcórk¦.PoceremoǦ
nialnymprzywitaniuobiepanieoddaliÏysÏuĂb¸izostaÏytylko
z dzie©mi. W tym czasie pewien znamienity guru zbieraÏ
wäród znaczniejszych mieszkaÑców datki na wybudowanie
sierociÑca.StarszadamarzekÏadocórki:
—Mojadroga,wieszzapewne,czymĂyjeterazcaÏemiasto.
Wszyscyznaczniejsiludziewspomagaj¦godn¦akcj¸äwi¸tego
m¸Ăa.Zapewnetwójm¦Ăpoprzej¦równieĂinieposk¦pigroǦ
sza.WszakmaonpoczuciesprawiedliwoäciiwspóÏczuciadla
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biednych, skrzywdzonych przez los i akcje charytatywne nie
s¦muobce.
—Oczywiäcie,matko—odpowiedziaÏagospodyni.—Jest
onuczulonynatakieproblemyijakkaĂdyrozs¦dnyczÏowiek
pragnie wnikn¦© w Ăyciowe potrzeby biedaków. Wszak i on
chciaÏbyrównieĂdozna©oäwieceniaiodrodzeniasi¸wlepszym
äwiecie.
Starsza pani, zapewne z powodu wieku, nie zrozumiaÏa
istotywypowiedzicórki.ZamyäliÏasi¸iwybuchÏapÏaczem:
—Oäwiecenia,powiadasz,pragnieonoäwiecenia?Nieb¸dzie
wi¸c dbaÏ juĂ o dom, o ciebie i dzieci. Zostanie ascet¦ i zaǦ
mieszkawpustelni!Teraz,kiedyjestwpeÏnisiÏ,zdrowyitaki
przystojny,chcewybra©äcieĂk¸zarezerwowan¦dlastaruchów!
Ma tak wysokie stanowisko i zapewniony dobrobyt. Król mu
zaufaÏ,aterazontowszystkozostawi.Biednymonarchanawet
nie wie, jakiego nieprzyjemnego figla los mu gotuje! CóĂ za
nieszcz¸äcie ci¸ spotkaÏo, moja biedna córko. Wiedz jednak,
Ăe na matk¸ moĂesz zawsze liczy©. B¸d¸ ci¸ wspiera© w tym
opuszczeniuzewszystkichsiÏ.
SÏowailamentmatkiwstrz¦sn¸ÏymÏod¦m¸Ăatk¦.Czyaby
matkasi¸niemyliÏa,amoĂewyczuÏacoä,couszÏomojejuwadze
—pomyälaÏa?MoĂejejzdradziÏswójsekret,amniechciaÏto
wyzna© póĀniej. Doprawdy nie wiem juĂ, co mam myäle©!
PewniematkaodwiedziÏanasteraz,abymniepocieszy©?
Zacz¸ÏateĂpÏaka©ilamentowa©:
—M¦Ă ma mnie juĂ dosy©. Ma dosy© rodziny. Chce si¸
„oäwieca©”.Dlaczegomatorobi©beznas,najbliĂszychkochaǦ
nychistot?Czytakaasceza,niejestegoistyczna,samolubna?
O,janieszcz¸äliwa!

100

Nadzorcakrólewskiegoskarbca













101

JanuszKrzyĂowskiGirlandadĂatak

Nadzorcakrólewskiegoskarbca

Po chwili lamentowaÏa juĂ caÏa sÏuĂba, bo gdzie znajd¦
drugiego,takszlachetnegopana.DotychpÏaczówdoÏ¦czylisi¸
s¦siedzi,wszakĂyczliwys¦siad—bankier,niecz¸stosi¸zdarza.
AkuratwracaÏonzdworu.Widz¦crozpaczaj¦cychludzi,dopyǦ
tywaÏsi¸s¦siadówoprzyczyn¸tegozamieszania.
—Szlachetnypanie—powiedziaÏjedenznich—doszÏydo
nasbardzoniepokoj¦cewieäci.Podobno,panie,maszdosy©dworǦ
skiegoĂyciaipragnieszzosta©ascet¦.Tobardzoszlachetne,ale
izarazemsmutnedlanas.TakmiÏebyÏotwojes¦siedztwo!
Bankier, jak kaĂdy czÏowiek szlachetny z natury, dobroǦ
dusznyiwspóÏczuj¦cybólowiinnychpomyälaÏ: Wida©ludzie
tutajmaj¦omniebardzodobremniemanie,dotegostopnia,
iĂuwaĂaj¦,ĂebyÏbymgodnywejä©naäcieĂk¸ascetów.Ceni¦c
takwysokomojezasÏugiimoĂliwoäci,czyniezawiódÏbymich,
wracaj¦cdonormalnegomieszczaÑskiegoĂycia?CzyĂniejest
topodpowiedĀlosu?MoĂepowinienemporzuci©to,takmaÏo
waĂ¦ceĂyciedoczesneizaj¦©si¸sprawamiwiecznoäci?ToĂyǦ
cie,wktórymtylkotrudnasspotykaimozóÏ,gdzieszcz¸äcie
jest tylko iluzj¦? MoĂe dojrzaÏem wreszcie do pustelniczego
Ăycia,czystoäcimodlitwiumysÏu,bezpoĂ¦daÑitympodobǦ
nychĂyciowychäwiecideÏek,którejakmgÏaporannas¦ulotne
i pozostawiaj¦ nagie kontury Ăyciowych faktów. Powinienem
omoichplanachpowiadomi©monarch¸,którybyÏzawszedla
mniejakdobryojciec.ZgÏosz¸si¸doniegojeszczedzisiaj!
Król bez Ăadnych trudnoäci znalazÏ dla niego czas na
audiencj¸iztroskliwoäci¦wgÏosie,wywoÏan¦zapewnenieco
zasmuconymwygl¦dembankiera,zapytaÏ:
—CóĂci¸domniesprowadza,szanownyministrze?CzyĂǦ
byämiaÏjakiäkÏopot?MoĂepotrzebujeszpieni¸dzy,nakupno

nowego domu? Jeäli tak, to ch¸tnie ci poĂycz¸, wiesz, Ăe
dzi¸kitobiemójskarbiecjestterazpeÏenzÏotychmonet.
BankierpowiedziaÏoswoichprzemyäleniach,osugestiach,
jakiepodsuwaj¦muwszyscyĂyczliwibliscy,dworzanieis¦sieǦ
dzi.PrzyznaÏ,ĂewgÏ¸bisercapodj¦ÏjuĂdecyzj¸udaniasi¸do
pustelni.Teraztylkoprosi,abyjegoÏaskawyopiekunimonarǦ
chawyraziÏzgod¸.
—Panie, stokrotne dzi¸ki, nie mam bynajmniej kÏopotów
finansowych. Jednak od pewnego czasu wszyscy z mojego
otoczenia,zarównomoiprzyjaciele,jakiludzieniezawszemi
ch¸tni,uwaĂaj¦,Ăepowinienemuda©si¸dopustelniizosta©
ascet¦. Tak bardzo s¦ o tym przekonani, Ăe coä w tym musi
chyba by©! W efekcie postanowiÏem porzuci© äwieckie Ăycie
izaopatrzywszy rodzin¸ w niezb¸dny kapitaÏ na przyszÏoä©
orazpoustaleniuodpowiedniejumowyzprzyszÏymiteäciami
córki, nic poza posad¦ bankiera z tym Ăyciem mnie nie trzyǦ
ma.Aty,szlachetnypanie,zapewnepozwoliszmiodejä©,aby
wypeÏniÏosi¸mojeprzeznaczenie,cho©przyznamszczerze,Ăe
wczeäniejotymniemyälaÏem.
—Mójdrogi—powiedziaÏwÏadca—ludzieotakiejpozycji
jak twoja, po zebraniu tylu zasÏug, nie musz¦ we wszystkim
kierowa©si¸opini¦publiczn¦.Plotkiniepowinnykorygowa©
naszychwczeäniejpodj¸tychzamysÏów.
—Panie,jeälijednakwszyscywysokoceni¦moj¦reputacj¸
iuwaĂaj¦,ĂesprostaÏbymtrudnemuĂyciuascety,toniemog¸
ichzawieä©.
Tak przebiegaÏa dyskusja, w czasie, której król próbowaÏ
odwieä© bankiera od jego, zdaniem monarchy, pochopnego
zamiaru.BankierstalepowtarzaÏjednak:„Niemog¸ichzawieä©”.
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Król, zm¸czony bezowocn¦ dyskusj¦, zaakceptowaÏ decyzj¸
ministra. Ten zaä, po ostatecznym zaÏatwieniu spraw rodzinǦ
nych,niewzruszonypÏaczembliskich,odszedÏdoodlegÏegolasu,
bywieä©Ăyciepustelnikaipiel¸gnowa©sw¦wysokoocenian¦
przezwszystkichcnot¸.



Historia Kuddabodhi

T

aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rz¦dziÏ m¦dry król
Brahmadatta, Bodhisattwa odrodziÏ si¸ w zamoĂnej rodzinie
posiadaczywielunieruchomoäciwstolicy.NosiÏimi¸KuddaǦ
bodhi. WiódÏ Ăycie dostatnie, co zapewniaÏa mu doskonaÏa
edukacja i fortuna rodziny. W jednym z obszernych domów
nieopodal królewskiego paÏacu zaÏoĂyÏ szkoÏ¸. ByÏ jej wÏaäciǦ
cielemigÏównymnauczycielem.SzedÏprostoäcieĂk¦dharmy
dzi¸kizasÏugomwpoprzednichwcieleniach.UmysÏmiaÏczysty
dzi¸ki wiedzy, któr¦ posiadÏ, intencje zawsze szczere, zasÏugi
zdobywanebezogl¦daniasi¸nakorzyäci.Jegoszcz¸äciedopeÏǦ
niaÏajeszczem¦draikochaj¦caĂona,dziel¦caznimwszystkie
udane chwile Ăycia, jak i nieliczne troski. ona, tak jak on,
kroczyÏa cierpliwie i z zadowoleniem äcieĂk¦ swej dharmy,
dziel¦c z maÏĂonkiem jego przekonania i wyznaj¦c te same
zasadymoralne.BodhisattwawiedziaÏ,ĂenajcenniejszainajǦ
szybciejprowadz¦cadopeÏnegooäwieceniajestdrogaascety.
Jednak, ze wzgl¸du na wrodzon¦ delikatnoä© Ăony, która
przypominaÏakruchoä©niektórychdzieÏstworzonychr¸koma
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natchnionych artystów, Ăycie w pustelni byÏoby dla niej za
trudne. W leänych pustelniach wiodÏo si¸ surowe Ăycie, stale
groziÏo zetkni¸cie z jakimä drapieĂnikiem lub jadowitym
w¸Ăem.Nawetzni¦nierozmawiaÏnatentemat,boj¦csi¸,Ăe
ambitna kobieta uzna odsuni¸cie si¸ od czynnego Ăycia za
wÏaäciwe.AprzecieĂtakäwietnieradziÏasobiezewszystkimi
obowi¦zkowymi zaj¸ciami wynikaj¦cymi z wysokiej pozycji
spoÏecznej jej i m¸Ăa. Z radoäci¦ i bez przymusu pomagaÏa
biednym i chorym. BraÏa zawsze czynny udziaÏ w akcjach
maj¦cychnaceludobroczynnoä©.
KuddabodhiniemógÏjednakstÏumi©wsobiepowoÏaniado
Ăyciaascetycznego.ProsiÏsw¦pi¸kn¦Ăon¸owybaczenie,gdyĂ
musi na czas jakiä, a moĂe na zawsze, uda© si¸ do pustelni
iwieä©Ăycieascetyczne.MówiÏ:
—DrogaĂono,niezostawiamci¸tubezopiekianiwnieǦ
dostatku.Moiitwoirodziceb¸d¦ci¸wspomaga©wczasiemej
nieobecnoäci,anaszdomicaÏyzgromadzonymaj¦tekjestdo
twojej wyÏ¦cznej dyspozycji. Wybacz mi odejäcie, ale musz¸
Ăy© zgodnie z moim przekonaniem. Los i przeznaczenie
wybraÏo dla mnie äcieĂk¸ ascezy. Kochaj¦c mnie, zrozumiesz
tobeztrudu.
—Tak,kochanym¸Ău,rozumiemtwójwybór,aleitypowiǦ
nieneä wiedzie©, Ăe moim jedynym przeznaczeniem jest by©
ztob¦iniezostawi©ci¸bezwzgl¸dunaokolicznoäciisytuacj¸,
wjakichwypadnieciĂy©.
PrzyszÏy asceta byÏ zaszokowany bezkompromisowoäci¦
ipostanowieniami Ăony. PostanowiÏ wyjä© z domu bez poĂeǦ
gnania,abyoszcz¸dzi©imÏeziabyĂonaniemogÏaiä©zanim.
Ta, znaj¦c intencje m¸Ăa i przeczuwaj¦c jego decyzj¸, bezǦ

zwÏocznie pod¦ĂyÏa za nim, gdy tylko opuäciÏ wczesnym
rankiem dom. Kuddabodhi szybkim krokiem przemierzaÏ
podmiejskielasy,niezatrzymuj¦csi¸,pod¦ĂaÏprzezokoliczne
wsie i nie zdawaÏ sobie sprawy, Ăe ona, jak Ăona dzikiej g¸si,
wiernie idzie za nim. Po kilku dniach nasz bohater znalazÏ
ciche, spokojne i pi¸kne miejsce na leänej polanie, na obrzeǦ
Ăach, której byÏo sporo drzew owocowych. UsiadÏ i zacz¦Ï
nuci©dzi¸kczynn¦rag¸.JegoĂonarównieĂpodeszÏadopolany
ibezzwracanianasiebieuwagiusiadÏapoddrzewem.KuddaǦ
bodhiodrazuj¦spostrzegÏ,alenieodezwaÏsi¸anisÏowem.
Akurat w tym czasie król przejeĂdĂaj¦cy przez tutejsz¦
okolic¸ niespodziewanie trafiÏ równieĂ na ow¦ polan¸. ByÏ to
czaspeÏnegokwitnieniaokolicznychdrzewikrzewów.Polana
i okolice przypominaÏy rajski ogród. Król zdziwiÏ si¸, widz¦c
wtym uroczym miejscu jednego ze znamienitych mieszkaÑǦ
cówstolicy.PostrojuimedytacjizorientowaÏsi¸,Ăem¸Ăczyzna
ówwst¦piÏnaäcieĂk¸Ăyciapustelnika.Maj¦cwielkiszacunek
douczonychiäwi¸tychm¸Ăów,pozdrowiÏgogrzecznieiusiadÏ
koÏo niego. Jeszcze bardziej zdziwiÏ si¸, gdy opodal zobaczyÏ
medytuj¦c¦pi¸kn¦niewiast¸,równieĂwstrojuascetki.PomyǦ
älaÏ:PewnietakobietarównieĂwyrzekÏasi¸äwiataijesttowaǦ
rzyszk¦tegoascety.Wczasie,gdynani¦spogl¦daÏ,poczuÏ,Ăe
jestoczarowanyjejurod¦,skromnoäci¦iszlachetnoäci¦zachoǦ
wania. ZÏapany w sie© przez boga miÏoäci zachowaÏ jednak
spokój i nie daÏ po sobie pozna©, jak gÏ¸boko ugodziÏa go
strzaÏaKamy.OdrazuprzyszÏamudogÏowymyäl,abyuwolǦ
ni©t¸unikaln¦istot¸odszorstkiegoĂyciawlesie.Jejmiejsce
jest na dworze przy moim boku — pomyälaÏ. Jednak asceci
potrafi¦,przezswoj¦siÏ¸duchow¦,by©niebezpieczni.Musz¸
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si¸ najpierw przekona©, jak¦ siÏ¦ dysponuje ten asceta. OdeǦ
zwaÏsi¸przetodomedytuj¦cegowmiÏychsÏowach:
—Wasza wysokoä©, w äwiecie peÏnym gwaÏtów, upadku
moralnegoizgniliznyniejestbezpieczniemieszka©natakim
odludziu z pi¸kn¦ kobiet¦. Jeäli zostaniecie napadni¸ci, cóĂ
moĂeciezrobi©?WszakwaszgniewnasiliÏbytylkozÏoä©agreǦ
sora. A poza tym, na cóĂ kobieta ascecie! A gdyby ktoä
zechciaÏcijauprowadzi©?
—Panie, nie zach¸caÏem jej, aby mieszkaÏa w tak prymiǦ
tywnych warunkach, ona, która nawykÏa do najdelikatniejǦ
szych jedwabi i najbardziej wykwintnych potraw. To jest jej
swobodny wybór i musz¸ uszanowa© jej wol¸. Jednak, panie,
musiszwiedzie©,ĂeniepozwoliÏbymujä©karzeagresorowi!
Król pomyälaÏ: Jednak chyba ten äwi¸ty m¦Ă jest przywi¦Ǧ
zanydoswojejkobiety.Anieodrzuciwszywszystkichwi¸zów
ze äwiatem doczesnym, nie moĂe on mie© niebezpiecznej
duchowej mocy. Z takim przekonaniem, opanowany przez
dzik¦ Ă¦dz¸, nakazaÏ sÏugom uprowadzi© kobiet¸ do swego
haremu.SamzostaÏnapolanieiczekaÏnareakcj¸ascety.
Porwana wylewaÏa potoki Ïez, czuj¦c si¸ jak Ïania w pazuǦ
rachtygrysa.KrzyczaÏa:
—O,czemumójm¦ĂstaÏjaksÏupipozwoliÏnatak¦niegoǦ
dziwoä©! PrzecieĂ gdyby zechciaÏ, mógÏby sw¦ duchow¦ siÏ¦
piorunem razi© niegodziwców. Spotyka mnie taka niespraǦ
wiedliwoä© ze strony monarchy, który powinien by© dla nas
wszystkich jak ojciec. Kto teraz b¸dzie strzegÏ cnoty w tym
kraju?Odwróc¦si¸odniegonawetbogowie!
Wtymczasiem¦ĂbiednejkobietysiedziaÏnadal,nieporuǦ
szony.NiedaÏsi¸opanowa©przezzÏoä©igniew.Ichpierwsze

oznaki strz¦sn¦Ï z siebie i kontynuowaÏ äpiew zacz¸tej ragi.
KrólponowniezwróciÏsi¸doniego,przerywaj¦cäwi¸t¦pieäÑ.
Krzykn¦Ï:
—CzÏowieku, masz chyba lód w sercu. Jesteä potworem,
anieĂyw¦istot¦.Niewida©potobieaniĂalu,anigniewu.Nie
mawtobieserca,nisumienia,niczci!
—Królu,niel¸kamsi¸omoj¦Ăon¸,boniczÏegojejsi¸sta©
niemoĂe.Wszakchroni¸jaswoj¦moc¦iniebawemonadomnie
wróci. Moim prawdziwym wrogiem jest zÏoä©, jaka mogÏaby
mnie opanowa©, gdybym jej pofolgowaÏ, ta zÏa emocja potrafi
spl¦ta©umysÏipopchn¦©donierozwaĂnychczynów.Nadni¦
musiaÏemzapanowa©.TobyÏijestmójnajwi¸kszywróg,któǦ
remu musz¸ si¸ przeciwstawia©, aby go pokona©. Gniew jest
ognistymipodst¸pnymdemonem.ÓwogieÑpotrafizniszczy©
kaĂd¦cnot¸idoprowadzi©ludzidoszaleÑstwa.Zdrogicnoty
moĂesprowadzi©nanajbardziejplugaw¦drog¸wyst¸pku.
Król poj¦Ï wielkoä© ducha ascety i drzemi¦ce w nim siÏy.
ZrozumiaÏ,ĂeniemoĂeby©mowy,bynieposiadaÏdostatecznej
siÏyduchowej,abyprzeciwstawi©si¸ziemskiejsilemonarchy.
Czympr¸dzejwysÏaÏumyälnegoznakazemsprowadzeniaĂony
ascetynapowrótdopustelni.Powróttenpowinienodby©si¸
zzachowaniemetykiety,jakaprzysÏugujeksi¸Ăniczkomzobcych
krajów. Potem ukÏoniÏ si¸ przed äwi¸tym m¸Ăem, w którego
siÏ¸juĂniew¦tpiÏ,iprzeprosiÏzaswoj¦gwaÏtown¦inieokrzeǦ
san¦reakcj¸.PowiedziaÏ:
—Wiedz,wielkiguru,ĂepoĂ¦daniejestteĂwielkimigroĀǦ
nymdemonem,którypotrafipopchn¦©nawetrozs¦dnychdo
niecnych czynów. Zechciej wybaczy© swemu królowi chwil¸
sÏaboäci.
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aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rz¦dziÏ m¦dry król
Brahmadatta,BodhisattwabyÏkrólemg¸siegostadainosiÏimi¸
Dhritarachtra,ajegopierwszymministrembyÏwiernyprzyjaǦ
cielzlat,kiedyobajbylidzie©mi.MiaÏonnaimi¸Saamukha.
StadoĂyÏozgodnie,pilnieprzestrzegaj¦czarz¦dzeÑichwÏadcy
iobroÑcy. Nigdy nie wybuchaÏy w nim Ăadne spory czy nieǦ
snaski.M¦dryprzywódcastadaznalazÏpodHimalajamipi¸kne,
spokojne jezioro, ukryte wäród lasów, gdzie Ïab¸dzie miaÏy
pod dostatkiem jedzenia i tylko nieliczni wieäniacy wiedzieli
oistnieniu tego rezerwatu ciszy i spokoju. Miejsce wydawaÏo
si¸rajemnaziemi.
JednaksÏawam¦drychrz¦dówÏab¸dziegokrólastopniowo
przedostawaÏasi¸wgÏ¦bkrajuistaÏasi¸nawetprzysÏowiowa.
Mówiono, Ăe „jak rz¦dzi m¦dry monarcha, to nawet w g¸sim
królestwiepanujespokójidobrobyt”.
ParzekrólewskiejzBenaresprzytrafiÏasi¸dziwnaipouczaǦ
j¦cahistoria.PewnejnocykrólowejKhemieprzyäniÏsi¸zÏoty
g¦sior.PoobudzeniupoprosiÏam¸Ăa:
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—Mójdrogim¸Ău,napewnoniebezpowoduprzyäniÏmi
si¸ g¸si król, o którym ostatnio tak wiele si¸ mówi. Zapewne
znaontajemnic¸,jakzapewni©swemuludowidobrobyt.Nam
si¸ ostatnio jakoä gorzej wiedzie. Namów go, aby nas odwieǦ
dziÏipodzieliÏsi¸swymsekretem.Jeälinieb¸dziechciaÏprzyjä©,
toniechgozÏapi¦iprzyprowadz¦.Trzebaabyämyimymieli
czasprosperity!
—SpeÏnia© Ăyczenia kochaj¦cej Ăony, jest obowi¦zkiem
m¸Ăa—odparÏmonarchaiuämiechn¦Ïsi¸.
Król byÏ znanym i sprytnym myäliwym. Razem ze swoim
ptasznikiemzastawilisidÏaizÏapalipi¸knegoptaka.Wczasie
polowania uciekÏy wszystkie inne g¸si z wyj¦tkiem g¸siego
ministra,którypostanowiÏpodzieli©losptasiegokróla.Kiedy
doprowadzonoobaptakiprzedobliczekrólewskie,okazaÏosi¸,
ĂezÏotyg¦siormówiludzkimgÏosem.KrólcierpliwiewysÏuchaÏ
wszystkich rad i opowieäci m¦drego ptaka, a byÏo ich wiele:
odawaniuposÏuchunaleĂnegostarszyminauczycielom,opoǦ
rz¦dkuspoÏecznymioobowi¦zkachkaĂdegoczÏowieka,niezaǦ
leĂnieodkasty,wjakiejsi¸narodziÏ,iwreszcie,Ăeniepowinno
si¸krzywdzi©ĂadnegoĂywegostworzenia.KrólwypuäciÏoba
uczoneptaki,któreuleciaÏynazboczaäwi¸tejgóryCzitrakuty.
Dopiero póĀniej król dowiedziaÏ si¸, Ăe goäciÏ u siebie pod
postaci¦g¸siAnand¸—najwierniejszegouczniaM¸drcazrodu
SiakjóworazsamegoGautam¸Budd¸.
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Dawno, dawno temu Mistrz narodziÏ si¸ i ĂyÏ jako asceta
oimieniu Mahabodhi. Zanim jednak zdecydowaÏ si¸ zosta©
ascet¦ prowadziÏ spokojny Ăywot czÏowieka ceni¦cego nauki,
studiuj¦cegowiedz¸izaspakajaj¦cegowtensposóbwrodzon¦
ciekawoä© äwiata. Gdy zdecydowaÏ si¸ wyrzec doczesnych
przyjemnoäci, jakie oferuje otaczaj¦cy äwiat i zosta© ascet¦,
poäwi¸ciÏsi¸swymstudiomfilozoficznymjeszczegorliwiej,aĂ
zostaÏuznanyzauczonegoguruiprofesora.Dzi¸kiolbrzymiej
wiedzy,skromnoäciiĂyczliwoäciwobeckaĂdegonapotkanego
czÏowiekastaÏsi¸znanymdoradc¦,zarównoludzizamoĂnych,
jakiubogich.ZdarzaÏosi¸nawet,Ăeimonarchazasi¸gaÏjego
rad.Mówionoonim:

Jaäniejecnot¦ilicznymizasÏugami.
zaÏagodnoä©post¸powaniajestkochany,
nawetwrogowieczuj¦przednimrespekt
istaraj¦si¸przynimdba©oreputacj¸.
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Chc¦cbyzradjegomogÏokorzysta©wieleosóbMahabodhi
stalew¸drowaÏprzezrozlicznewsieimiasta.Cz¸stobywaÏna
targach,gdziepomagaÏrozstrzyga©bieĂ¦cesporyiróĂnekonǦ
flikty.Takw¸druj¦cprzezIndietrafiÏpewnegorazudos¦siedǦ
niego królestwa, a sÏawa ascety wyprzedzaÏa go. Król juĂ na
niegoczekaÏibyÏbardzoradzwizyty,takczcigodnegom¸drca.
Rozstawiono dla niego pi¸kny namiot w paÏacowych ogroǦ
dach, przed którym czekaÏo grono przyszÏych studentów —
potencjalnych uczniów. Mahabodhi uhonorowaÏ króla i jego
dworzan ciekawym dyskursem dotycz¦cym moralnych oboǦ
wi¦zków kaĂdego czÏowieka. W miar¸ jednak upÏywu czasu,
im bardziej król przej¸ty byÏ naukami ascety, tym on sam
budziÏ wieksz¦ nienawiä© w sercach ministrów i reszty dwoǦ
rzan. ZĂeraÏa ich zazdroä© do tego „przybÏ¸dy” i „uzurpatora
Ïask królewskich”. Jednak w Ăadnej publicznej debacie nikt
zdworzan ani tutejszych uczonych nie byÏ w stanie wykaza©
jak¦kolwiek nieprawidÏowoä© w rozumowaniu lub wnioskach
przybyÏegom¸drca.ByÏonniepokonanywdysputach,potrafiÏ
w kozi róg zap¸dzi© kaĂdego uczonego z królestwa. Nie byli
oni równieĂ w stanie osÏabi© coraz silniejszego przywi¦zania
monarchy do uczonego. Dlatego postanowili uknu© niecn¦
intryg¸. Pewnego dnia jeden z ministrów tak odezwaÏ si¸ do
króla:
—Panie, nie moĂesz wszystkich informacji od uczonego
przybysza bra© powaĂnie i samemu obdarza© go tak wielkim
zaufaniem.By©moĂe,któryäznaszychs¦siednichmonarchów,
znaj¦c,twoje,panie,umiÏowaniedonaukidysputwysÏaÏtego
bystregoielokwentnegouczonegojakoszpiega,abyäuwierzyÏ
wjegosÏowaiczysteintencje,apóĀniejwewÏaäciwejdlanich
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chwili wykorzystaj¦ twoj¦ ufnoä© i wszystkie tajemnice wojǦ
skoweipaÑstwowe.
DrugizministrówkontynuowaÏzacz¸typrzezpoprzednika
w¦tek:
—Panie,tenpodejrzanyczÏowiekuczyci¸wspóÏczuciado
wszystkichludzi,dobrychizÏych,doprzyjacióÏiwrogów.Czy
starczy ci, panie, siÏy by podj¦© walk¸, zabija© wrogów i graǦ
bieĂców, gdy b¸dzie taka potrzeba? Czy kraj nasz b¸dzie
bezbronny,gdynaszwÏadcaokaĂemi¸kkieserceiniech¸©do
zabijanianajeĀdĀców?WszakzauwaĂyÏeä,panie,jakzgrabnie
si¸onporuszawäróddyplomatówiambasadorówinnychdwoǦ
rów.Wida©,Ăenies¦muobcesprawyzwi¦zanezpolityk¦inie
jestchybatylkopokornymiwyalienowanymuczonym,naco
wyraĀniepozuje.
Powielutakichopiniachisugestiach,zestronybliskichmu
dworzan, króla zacz¸Ïy trapi© w¦tpliwoäci, co do czystoäci
intencjigoszcz¦cegouniegouczonego.Insynuacje,powolijak
jad s¦czone do jego uszu, zacz¸Ïy oplata© umysÏ monarchy
icorazcz¸äciej,natr¸tniebyÏytematemjegorozmyälaÑ.DwoǦ
rzanie,widz¦cwahaniawÏadcy,nasililijeszczeswoj¦akcj¸.Po
kilku dniach Mahabhodi zgÏosiÏ si¸ do króla i powiedziaÏ, Ăe
niebawem uda si¸ w dalsz¦ drog¸. Kiedy wchodziÏ do sali,
wktórejmonarchaprzyjmowaÏgoäci,spokojnydot¦dalegroĀǦ
niewygl¦daj¦cypupilkrólewski—pies,sÏuĂ¦cyzazwyczajdo
tropieniawilków,tegodniapowitaÏwchodz¦cegoascet¸zgroĀǦ
nymwarczeniem.Nigdydot¦dnicpodobnegosi¸niezdarzyÏo.
KrólzaniepokoiÏsi¸decyzj¦m¸drca,któregodot¦dszanowaÏ,
acieÑw¦tpliwoäcipojawiÏsi¸wjegointoksykowanymumyäle
dopieroodniedawna:

—Czemu,mójguru, chceszmnieopuäci©?Wszakjeszcze
wielem¦droäcimiaÏbyäzapewnenamdoprzekazania.
—Panie, wyczuwam ziarna w¦tpliwoäci do mej skromnej
osobywtwymumyäle.Nawettwójwiernypies,którybyÏdot¦d
przyjazny, teraz zachowuje si¸ wobec mnie wrogo. Znam
ludzi,wiem,Ăes¦cz¦dotwychuszujad,panie.ZatrzymaÏem
si¸natwymdworzeitakdÏuĂej,niĂpocz¦tkowozamierzaÏem.
Tylu jeszcze biednych ludzi oczekuje mojej rady i wsparcia.
Musz¸ ruszy© dalej, aby tu atmosfera si¸ oczyäciÏa. Nie chc¸
by©powodemintryginiesnasek.
—Maszracj¸,mójnauczycielu.Prawd¦jest,Ăenienawistni
ludziepotrafi¦zepsu©kaĂd¦Ăyczliw¦ludzk¦relacj¸.Alewidz¦c
jednoniedopatrzenie,wtymwypadkumoje,nienaleĂyzapoǦ
mina© o caÏej dÏugotrwaÏej przyjaĀni, która niestety jest nieǦ
kiedypoddawanapróbie.
—Maszracj¸,panie.Zawszeb¸d¸pami¸ta©tw¦Ăyczliwoä©,
umiÏowanie wiedzy i szczodroä©. Mój pobyt tu, chociaĂby ze
wzgl¸dówpolitycznychjestjuĂniewskazany.Ty,panie,musisz
jednakzwaĂa©nanastawienietwoichludzi,twegodworuitych
uczonych,którzypochodz¦ztwegoludu.JaitakmiaÏemzamiar
uda© si¸ w drog¸, i tak dÏugo zabawiÏem w jednym miejscu,
miejscu,którenazawszezostaniewmoimsercu,zewzgl¸du
tatwoj¦osob¸,panie,twoj¦szlachetnoä©iĂyczliwoä©.
—Obiecajmi,Ăenasjeszczeodwiedzisz—rzekÏmonarcha.
—Panie,wiesz,jakcz¸stoobiektywneprzeszkodyuniemoĂǦ
liwiaj¦ nam realizowanie powzi¸tych uprzednio planów, lecz
jeälib¸d¸mógÏodwiedz¸ci¸ch¸tnie,szlachetnypanie.
Jak moĂna byÏo si¸ spodziewa© zaraz po odejäciu ascety
zkrólestwa,tutejsiuczeni,uprzedniojuĂaktywniwm¦ceniu

116

117

JanuszKrzyĂowskiGirlandadĂatak

AscetaMahabodhi

jasnoäciwidzeniamonarchy,nasililiswefaÏszyweteorieiprzeǦ
konywalidonichwÏadc¸.JedenmówiÏ,ĂepotonaturawypoǦ
saĂyÏazwierz¸tawpazuryikÏyaczÏowiekawinteligencj¸,aby
walczy© i zdobywa©, a nie poäwi¸ca© czas i Ăycie bezsenǦ
sownemu wspóÏczuciu. Inny minister przekonywaÏ króla, Ăe
wĂyciu liczy si¸ tylko przyjemnoä© cielesna, której seks jest
najwaĂniejszymelementem.WÏadcamog¦cyspeÏnia©swenajǦ
bardziej wyszukane fantazje w tej materii powinien Ăycie
poäwi¸ca© na doznawaniu rozkoszy, a wtedy kraj caÏy bior¦c
przykÏad z monarchy teĂ b¸dzie szcz¸äliwy, lub d¦Ă¦cy do
tegostanuducha.Jeszczeinnidoradcyprzedstawialiinnecele,
doktórychpowiniend¦Ăy©czÏowiekrozumny,aleĂadenznich
niewi¦zaÏsi¸zewspóÏczuciem,miÏoäci¦dowszystkichstwoǦ
rzeÑczydoskonaleniemduchowym.Kompaskrólewskiegoserca
oddalaÏsi¸corazbardziejodradmistrza,któryopuäciÏkraj.
Mahabhodi,dzi¸kiswejnadnaturalnejmocy,widziaÏcosi¸
dziejenadworzeijakiew¦tpliwoäcitargaj¦monarch¦,którego
takbardzokiedyäceniÏ.ZdecydowaÏsi¸wróci©razjeszczedo
tego kraju, który niechybnie pogr¦ĂyÏby si¸ w chaosie. Nie
chciaÏjednakreagowa©wprost,potrzebowaÏczasunawÏaäciw¦
decyzj¸.PrzywdziaÏwtymceluposta©duĂejmaÏpyiskierowaÏ
si¸ do paÏacu. StraĂom oznajmiÏ, Ăe przybyÏ odwiedzi© króla
itengonatychmiastprzyj¦Ïnaaudiencjiogólnej,wobecnoäci
caÏego dworu i wszystkich ministrów, którzy ascecie byli
niech¸tni.
—Witaj,mójguru,dawnoci¸unasniebyÏo.Wieluznast¸Ǧ
skniÏozatwyminaukami—powiedziaÏmonarcha,aledlaczego
masznasobietak¦dziwn¦,maÏpi¦skór¸?Czytocoäznaczy?
—Panie, asceta mieszka w lesie. cpi na posÏaniu z trawy

imchu. Ostatnio noce byÏy bardzo chÏodne. MusiaÏem wi¸c
zabi©wielk¦maÏp¸,abyprzyodzia©si¸wjejskór¸.
—Dziwne,dziwne—szepn¦Ïkról.
Natychmiast kilku ministrów zacz¸Ïo mówi©, jeden przez
drugiego.
—Tooszust,panie.CaÏyczasmówiÏ,ĂenienaleĂyzabija©
Ăadnej istoty, a teraz chwali si¸ tym. Widzisz, panie, Ăe to
kÏamca i kr¸tacz! Zostanie pot¸piony i w przyszÏych Ăyciach
b¸dzie na wiecznoä© tkwiÏ w ciele szakali na samym dnie
piekielnejczeluäci!
—JakwytÏumaczysztakirozdĀwi¸kmi¸dzytwyminaukami
aczynami,mójasceto—zapytaÏwÏadca.
—Panie—odparÏprzybyÏy—czyĂniemówionoci,ĂenaǦ
leĂydba©tylkoowÏasnedobro,nielicz¦csi¸zniczyminikim,
Ministrowietwoiprzekonywalici¸,panie,abyänajechaÏs¦siedǦ
niekrólestwo,wytraciÏm¸Ăczyzn,akobietyiinnedobrazagarǦ
n¦Ïdlasiebie.Jeälijamówi¸,ĂezabiÏemmaÏp¸,abyogrza©si¸
jejskór¦tomniepot¸piaj¦.Dlaczegos¦takniekonsekwentni?
Czytylkomnieobowi¦zuj¦surowereguÏynieczynienianikoǦ
mukrzywdy?
—Prawda,prawda—powiedziaÏkról.—Raztwierdzicietak,
ainnymrazemodwrotnie.Niemasensuwaszaargumentacja.
Dlaczegozarzucacie,przybywaj¦cemudonasuczonemu,nieǦ
konsekwencj¸, skoro sami nie jesteäcie konsekwentni? Ale
zdrugiejstrony,tyszlachetnynauczycielu,chybateĂniejesteä
konsekwentny?DlaczegozabiÏeämaÏp¸?
—Panie,niezabiÏemĂadnegozwierz¸cia.Taskórajesttylko
zÏudzeniem,wynikiemsiÏymojejsugestii.Spójrz,jakznikaona
bezäladu!

118

119

JanuszKrzyĂowskiGirlandadĂatak

WtymczasiezrzuciÏzsiebiemaÏpieokrycie,którezamieǦ
niÏosi¸wpyÏipochwiliznikÏocaÏkowicie.
—PotrzebowaÏemwtymmomenciemagii,abyprzekona©
ci¸,panie,jakimikr¸taczamis¦niektórzytwoidoradcy,amóǦ
wi¦coswobodziewkorzystaniuzprzemocy,zbrodniigwaÏtu,
naraĂaj¦ tylko ci¸, panie, na wieczne pot¸pienie, a kraj na
zatracenie.cwiatjestbowiemtakstworzony,ĂekaĂdaniegoǦ
dziwoä©jestwczeäniej,czypóĀniejukarana.
Bolesnalekcja,jakiejudzieliÏascetamonarszeicaÏemudwoǦ
rowiprzekonaÏawszystkich,Ăejedyn¦bezpieczn¦drog¦,jak¦
powinien kroczy© wÏadca ze swym ludem, to sprawiedliwoä©,
dobro©iwspóÏczuciedlawszystkichĂyj¦cychistot.
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Dawno, dawno temu Mistrz narodziÏ si¸ i ĂyÏ jako Wielka
MaÏpa w sÏonecznej i zalesionej dolinie u stóp Himalajów.
Ukwiecone trawy pokrywaÏy jej Ï¦ki i dlatego przez z rzadka
odwiedzanych w¸drowców nazywana byÏa Dolin¦ Kwiatów.
LiäciastekrzewyidrzewaokrywaÏyj¦jedwabiäcieläni¦c¦szat¦.
Na unosz¦cych si¸ od niej zboczach zobaczy© moĂna byÏo
wiele srebrzystych wodospadów i wodnych kaskad. Drzewa
przesycaÏyj¦odurzaj¦cymzapachemkwiatówidojrzewaj¦cych
owoców. Wielka MaÏpa ĂyÏa tu w spokoju i dostatku, maj¦c
zapewnioneprzezwi¸kszoä©rokuäwieĂepoĂywienieidostaǦ
tekwody.yj¦csamotniewtejgÏuszybardziejprzypominaÏa,
tkwi¦cego w oddaleniu od spraw äwiata ascet¸, niĂ swoich
maÏpich pobratymców. Wszystkim istotom, duĂym, i maÏym,
spotkanym na swej drodze wykazywaÏa serdeczn¦ pomoc
iwspóÏczucie,kiedytylkozaistniaÏatakapotrzeba.
Pewnego dnia wieäniak z oddalonej wsi zabÏ¦kaÏ si¸ tu
wposzukiwaniukrowy,któramuuciekÏa.PoszukiwaÏjejwci¦Ă
nawoÏuj¦c j¦ po imieniu aĂ nieopatrznie zeälizgn¦Ï si¸ na
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gliniastymzboczuidalejzsuwaj¦csi¸corazszybciejwpadÏdo
gÏ¸bokiejjamy,doktórejspÏywaÏstrumyk.Tampadaj¦cnagrz¦Ǧ
sk¦ ziemi¸ nie doznaÏ Ăadnych obraĂeÑ, ale nie byÏ w stanie
wspi¦©si¸poäcianachjamy.ZawodziÏwi¸cgÏoäno:
—O,bogowie!Zgin¸wtejczeluäci,gdyĂniktmnietunie
b¸dzieszukaÏ,boniewiedz¦,dok¦dipocosi¸udaÏem.
PrzesiedziaÏtakwjamiezedwadniidwienoce,aleniebyÏo
obawy, Ăe zginie z gÏodu czy pragnienia, bo wody miaÏ pod
dostatkiem,acoraztodojamyspadaÏydojrzaÏeowocezpobliǦ
skich drzew. Tak si¸ zÏoĂyÏo, Ăe Wielka MaÏpa, w poszukiǦ
waniusmacznychowocówmango,znalazÏasi¸wpobliĂuowej
jamy.UsÏyszaÏabiadaniawieäniaka,którepokilkudniachbyÏy
juĂcorazsÏabsze,jakoĂenadziejanauratowaniepowoliopuszǦ
czaÏanieszcz¸änika.JakzwykleczuÏananiedol¸drugiejistoty,
pochyliÏasi¸nadkraw¸dzi¦zapadlinyizawoÏaÏa:
—Hej,czÏowieku,cocisi¸staÏo?
—WpadÏem przez nieuwag¸ do jej czeluäci i zgin¸ tu
niechybnie, jeäli mi nie pomoĂesz! BÏagam, ratuj mnie i m¦
rodzin¸. Beze mnie oni nie poĂyj¦ dÏugo, bo i krowa nam
gdzieäzgin¸Ïa.Ratujmnie,bracie!
—Pomog¸ci,jeälitylkodamrad¸.Wiedzjednak,Ăejestem
maÏp¦,mówi¦c¦ludzkimgÏosem,anieczÏowiekiem.Poczekaj
jeszczechwil¸,niechsi¸rozejrz¸jaktamwejä©,aterazmasz
kilkadojrzaÏychmangoabyäsi¸wzmocniÏ.
WielkaMaÏpaobejrzaÏadokÏadniekraw¸dzieiäcianyjamy,
miejscagdziemoĂnabyÏosi¸chwyci©przyschodzeniuiwdraǦ
pywaniu si¸ do góry. PóĀniej powoli, z powodu braku dostaǦ
tecznego oäwietlenia, opuszczaÏa si¸ w gÏ¦b rozpadliny. Gdy
dotarÏanadóÏ,biednywieäniakrzuciÏsi¸jejdostóp.
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—Wybawco!DokoÑcaĂyciajaimojedziecib¸dziemysi¸za
ciebiemodli©.ObyWisznuiinnibogowiebylidlaciebieÏaskawi!
Uwi¸ziony m¸Ăczyzna byÏ drobnej postury, a na dodatek
przymusowykilkadnitrwaj¦cy,postspowodowaÏ,ĂebyÏwr¸cz
wychudzony. Bodhisattwa widz¦c to, doszedÏ do wniosku, Ăe
chybadarad¸owÏasnychsiÏachuratowa©biedaka.
—Siadaj mi na plecy i trzymaj si¸ mocno. Nie kr¸© si¸
tylko,borazemodpadniemyodäciany.TutylkotekilkawystaǦ
j¦cych korzeni pozwala mie© nadziej¸, Ăe si¸ wygramolimy
jakoänapowierzchni¸.
Gdy m¸Ăczyzna usadowiÏ mu si¸ na grzbiecie i mocno
chwyciÏgoobur¦cz,powoliczepiaj¦csi¸korzeniiwystaj¦cych
lian, ci¸Ăko dysz¦c ze zm¸czenia, Wielka MaÏpa pi¸Ïa si¸ ku
górze.Gdywreszciewydostalisi¸napowierzchni¸obojewyczerǦ
panileglinamurawie.Zwierz¸byÏowyczerpaneprac¦ponad
siÏy. Nawet dla bardzo duĂej maÏpy Ăyj¦cej w Indiach byÏ to
wysiÏek morderczy. Ostatkiem siÏ osi¦gn¸Ïa kraw¸dĀ i teraz
prawiezemdlonaleĂaÏaobokwieäniaka,zzamkni¸tymioczami,
ci¸Ăko oddychaj¦c. M¸Ăczyzna byÏ w lepszej sytuacji. Szybko
usiadÏ na trawie i zacz¦Ï rozmyäla©: Jestem bardzo osÏabiony
gÏodówk¦.Pewnieniedamradydojä©dodomu,jeäliniezdoǦ
b¸d¸ troch¸ poĂywienia. W tej gÏuszy s¦ tylko owoce i to
wysoko na drzewach. Czym si¸ posil¸? Jeäli zabij¸ maÏp¸,
któraitakledwodyszy,izjemjejmi¸so,todamrad¸wróci©
dodomuowÏasnychsiÏach.WiedzionytymimpulsemwstaÏna
nogi, rozejrzaÏ si¸ wokóÏ, i widz¦c spory kamieÑ chwyciÏ go
obur¦cz i wycelowaÏ w gÏow¸ maÏpy. PrzeceniÏ jednak swoje
siÏy.KamieÑbyÏdoä©ci¸ĂkiiciosbyÏniecelny.WielkaMaÏpa
zranionazostaÏatylkodoä©mocnowskroÑ.Krzykn¸Ïa:

—Co robisz, nieszcz¸äniku? Dlaczego chcesz mnie zabi©?
PrzecieĂdopierocouratowaÏemciĂycie,atakmiodpÏacasz?
—Panie, wybacz! Pewnie gÏód pomieszaÏ mi rozum, bo
chciaÏemzjeä©megowybawiciela!Niewrzucaj mnietylko na
powrótdojamy.O,mojebiednedzieci,cozrobiciebezojca!
Tak zawodz¦c i wij¦c si¸ u stóp maÏpy wieäniak sprawiaÏ
wraĂenieskr¸caj¦cegosi¸poziemirobaka,któregozachwil¸
marozdepta©czyjaäsilnastopa.
—PrzestaÑ,juĂprzestaÑ, czÏowieku —powiedziaÏaBoska
Istota. — Nic ci nie zrobi¸. Masz tu jeszcze kilka owoców
mango,posilsi¸iruszymywdrog¸dotwojejwsi.
Ludzie potrafi¦ nawet bezinteresownie pomaga© innym,
potrafi¦teĂzapomina©,cho©zpewnymtrudem,urazyiniegoǦ
dziwoä©innych.AletrzebawielkiejsiÏywspóÏczuciaiwyrozuǦ
miaÏoäci, aby wybacza© od razu i by© gotowym pomaga©
niewdzi¸cznikowi. Tak potrafi¦ czyni© istoty niebiaÑskie lub
ci,doktórychdotarÏoäwiatÏonaukMistrza.
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Dawno,dawnotemuMistrznarodziÏsi¸iĂyÏjakoantylopa
Szarabha.PasÏsi¸swobodnienasÏonecznejpolanie,któragraniǦ
cz¦czniezbytg¸stymlasem,dawaÏcieÑischronieniewrazie
potrzeby.ByÏazniegodorodna,skoczna,peÏnaenergiiantylopa
i wida© byÏo, Ăe cieszy si¸ Ăyciem. Mimo, Ăe w okolicy byÏo
sporo zwierzyny Szarabha lubiÏ samotnoä©, tak jakby praktyǦ
kowaÏ jog¸ i ascez¸. Mimo tych przyzwyczajeÑ byÏ peÏen
wraĂliwoäci dla innych Ăyj¦cych stworzeÑ i w miar¸ moĂliǦ
woäci zawsze staraÏ si¸ im pomaga©, sÏuĂ¦c dobr¦ rad¦ lub
przykÏadem.
Pewnegodniakról,doktóregonaleĂaÏtenrozkosznykawaǦ
ÏekwÏoäci,wybraÏsi¸dopobliskiegolasunapolowanie.DosiadaÏ
pi¸knego,mÏodegoogiera,azolbrzymimÏukiem,koÏczanem
strzaÏ i stosownym bogatym strojem, król przypominaÏ boga
Sziw¸,którywyruszyÏnapolowanie.AmbitnyrumakrwaÏdo
przodu i wkrótce monarcha wyprzedziÏ caÏ¦ äwit¸ i samotnie
p¸dziÏ przez nieznane bezdroĂa. Dziarski monarcha zobaczyÏ
w oddali antylop¸ Szarabha i przyäpieszywszy jeszcze konia,

126








127

JanuszKrzyĂowskiGirlandadĂatak

AntylopaSzarabha

wyci¦gn¦ÏstrzaÏ¸zkoÏczanainapi¦ÏÏuk.JuĂmiaÏrazi©zwierz¸
ämiertelnym grotem, gdy nagle koÑ si¸ potkn¦Ï o wystaj¦c¦
zziemi kÏod¸ zwalonego drzewa i… JeĀdziec sam, jak strzaÏa
wyleciaÏzsiodÏaizwaliÏsi¸wposzycieleänejakleänydemon
wprzepaä©.
Szarabhawmomencie,gdyspostrzegÏnadjeĂdĂaj¦cegoimieǦ
rz¦cegodoniegozÏukuksi¸cia,wpoäpiesznymzrywieuskoǦ
czyÏwbok.Pochwilijednak,niesÏysz¦chaÏasukonia,zwolniÏ,
stan¦ÏinasÏuchiwaÏ.NakoniecpowolizbliĂaÏsi¸dostoj¦cego
samotnie konia. ZorientowaÏ si¸ w mig, co si¸ staÏo. PoszedÏ
dalejwposzukiwaniukróla.PomyälaÏ:TenczÏowiekzapewne
terazcierpi,aprzecieĂkrólowienies¦nawyklidocierpienia,
takjakzwyczajniludzie.Trzebamu,czympr¸dzejpomóc.
SzarabhapeÏenwspóÏczuciazapomniaÏwnet,ĂesammógÏ
paä©ofiar¦królewskiegopolowaniaiĂewjegosercebyÏawyǦ
mierzona ämiertelna strzaÏa. Teraz, ta biedna ludzka istota
wymagapomocy!ZnalazÏ,nakoniecmiejsce,gdziespoczywaÏ
monarcha. ByÏ to niewielki doÏek w leänym poszyciu. MÏody
czÏowiekleĂaÏnieprzytomny,zezÏamanymkoÏczanem,zpogi¸Ǧ
tym diademem i porwan¦ odzieĂ¦. Spokojnymi sÏowami odeǦ
zwaÏsi¸dokróla,któryakuratzacz¦Ïodzyskiwa©äwiadomoä©.
—Królu, jestem tylko antylop¦, ale mówi¸ ludzkim j¸zyǦ
kiem.Mamnaimi¸Szarabha.LeĂspokojnie,panie,ajapostaǦ
ramcisi¸pomóc.
MÏody wÏadca zastanawiaÏ si¸: To dziwne stworzenie, móǦ
wi¦cedomnieludzkimgÏosem,nieĂywidomnieurazy.PrzeǦ
cieĂchciaÏemjeprzedparomaminutamizabi©ipewnietakby
si¸ staÏo, gdyby nie potkni¸cie konia. OdezwaÏ si¸, przeto do
antylopy:

—Dzi¸kuj¸ ci, za ch¸© pomocy i to, Ăe nie masz do mnie
urazy.Naszcz¸äcieniepoÏamaÏemczÏonkówabólpoupadku
da si¸ wytrzyma©. Jestem zadziwiony twoj¦ wspaniaÏomyälǦ
noäci¦.
PotejkurtuazyjnejkonwersacjiantylopaweszÏadodoÏu,król
wspi¦Ï si¸ na jej grzbiet i zwierz¸ powoli wyszÏo na muraw¸.
Tukról uradowany,ĂejestjuĂnapowierzchni zrobiÏgÏ¸boki
ukÏonprzedzwierz¸ciemipowiedziaÏ:
—Szarabho,jestemtwoimdÏuĂnikiemib¸d¸nimdokoÑca
Ăycia.
Widz¦ckonia,któryzbliĂyÏsi¸l¸kliwie,monarchapoklepaÏ
gopopyskuipowiedziaÏ:
—Tonietwojawina,mójwiernytowarzyszu,niemaszsi¸,
ocomartwi©.Nicmisi¸niestaÏo.
Azwracaj¦csi¸znówdoantylopypowiedziaÏ:
—Szarabho, zapraszam ci¸ na mój dwór. B¸dziesz moim
honorowymgoäciemiwszyscyb¸d¦ciusÏugiwa©.
—Panie,dzi¸kuj¸zatakzaszczytnezaproszenie—powieǦ
dziaÏSzarabha—aletutajwlesiejestmójdomimoiprzyjaǦ
ciele.NacodzieÑsÏuĂ¸imrad¦ipomoc¦.Niemog¸zbytnio
si¸ st¦d oddala©. Okazywan¦ mi Ïask¸ i tak zaszczytn¦ ch¸©
goszczenia mnie, zamieÑ, panie, na okazanie wspóÏczucia
idobrocidlanajbiedniejszychztwoichpoddanych,asprawisz
mitymwielk¦radoä©.B¦dĀ,panie,cierpliwyiwybaczajbÏ¸dy
nawetswoimwrogom,awtedyb¸d¸wiedziaÏ,ĂedoäwiadczeǦ
nie dzisiejszego dnia nie przeminie bez äladu, ale jakaä jego
cz¦stka zostanie na zawsze w twym sercu. Wracaj spokojnie
do swych dworzan, którzy zapewne z l¸kiem ci¸ poszukuj¦.
NiechprzyszÏelatab¸d¦dlaciebieszcz¸äliwe!

128

129

JeleÑRuru

Jeleþ Ruru






T

aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno,dawnotemuMistrznarodziÏsi¸iĂyÏjakojeleÑRuru
w pi¸knym lesie pod Himalajami. Futro tego jelenia läniÏo
zÏot¦barw¦,naktórejwidniaÏypasemkainnychodcieniprzyǦ
pominaj¦cepoäwiat¸róĂnychszlachetnychkamieniimineraǦ
Ïów.JegooczybÏyszczaÏyróĂnymiodcieniamibÏ¸kituawielkie,
pi¸kne poroĂe przypominaÏo zwielokrotnione rozgaÏ¸zienia
koralowca. Ruru wiedziaÏ, Ăe byÏby cennym Ïupem i trofeum
kaĂdegozapalonegokróla—myäliwego,amoĂenawetsamego
cesarza. Z tego teĂ wzgl¸du byÏ nadzwyczaj czujny, ostroĂny
istaraÏ si¸ nigdy nie zbliĂa© do ludzi. PoruszaÏ si¸ tylko po
oddalonychizalesionychregionachdolin.Pewnegodnia,nieǦ
spodziewanieusÏyszaÏprzepeÏnionel¸kiemkrzykijakiegoäczÏoǦ
wieka.PeÏenwspóÏczuciadlawszystkichstworzeÑmomentalǦ
nie pospieszyÏ zabÏ¦kanemu w tym odludziu czÏowiekowi na
ratunek.OkazaÏosi¸,Ăejakiäwieäniakzap¸dziÏsi¸wtutejsze
bezdroĂa i pragn¦c przejä© przez rzek¸ zostaÏ porwany przez
jejrw¦cynurt.Uznaj¦cpotrzeb¸udzielaniapomocywaĂniejǦ
sz¦odkoniecznoäciukrywaniasi¸inaraĂaj¦csi¸nazdemasko
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wanieRurubezwahaniawskoczyÏwnurt.PodpÏyn¦Ïdoton¦Ǧ
cego juĂ biedaka, tak blisko, aby ten mógÏ si¸ chwyci© jego
sieräciidrĂ¦czzimnaiwysiÏkupÏyn¦ÏzniedoszÏymtopielcem
dobrzegu.ZtrudemdopÏyn¦Ï,alegdynanimstan¦Ï byÏcaÏǦ
kowicie wyczerpany i ci¸Ăko oddychaÏ, a serce waliÏo mu jak
mÏotem. Wieäniak, cudem wyratowany z r¦k boga ämierci
Jamy,padÏprzednimnaziemi¸powtarzaj¦c:
—Dzi¸ki, ci szlachetna istoto! UratowaÏeä mi Ăycie, które
janaraziÏemnautrat¸przezsw¦lekkomyälnoä©.ChciaÏemprzeǦ
pÏyn¦©rzek¸,aprzecieĂmarniepÏywam.Dzi¸kici,pi¸knyjeleǦ
niu,doprawdymusiszby©boskaistot¦wcieletegozwierz¸cia.
BodhistattwapoprosiÏwzamianzaokazan¦Ïask¸,abywieäǦ
niak nikomu, nigdy nie opowiadaÏ o tym spotkaniu i byÏo to
jedynejegoĂyczeniewobecuratowanego.M¸ĂczyznazaklinaÏ
si¸nawszystkichznanychinieznanychbogów,nagÏowyswych
dzieciinawielejeszczeinnychbezcennychdlaniegowartoäci,
Ăe nigdy nikomu nie zdradzi miejsca pobytu jelenia. PóĀniej
Ruru wyprowadziÏ zabÏ¦kanego na drog¸ wiod¦c¦ do najbliĂǦ
szejwsiirozstalisi¸wprzyjaĀni.
WjakiäczaspóĀniejzdarzyÏosi¸,ĂekrólowatejkrainymiaÏa
sen, w którym ukazaÏ si¸ jej pi¸kny jeleÑ o maäci takiej jak
Ruru, o podobnym spojrzeniu i poroĂu. Zapragn¸Ïa go mie©
wswoimparku.WyjawiÏaswepragnieniemaÏĂonkowi,aĂeten
j¦bardzokochaÏ,postanowiÏspeÏni©tomarzenie.OgÏosiÏprzez
heroldów,ĂekaĂdy,ktowskaĂemiejscepobytutakiegojelenia
dostaniewzamianwielesztukzÏotaikawaÏekpola.OtejnieǦ
prawdopodobnieinteresuj¦cejokazjinawzbogaceniesi¸usÏyǦ
szaÏrównieĂwieäniak—niedoszÏytopielec,uratowanyprzez
Ruru. Z natury byÏ on dobrym czÏowiekiem, ale byÏ równieĂ

bardzo biedny i na dodatek, z powodu przewlekÏej choroby
Ăony,obarczonysporymidÏugami.WalczyÏownimpoczucie,
ĂenienaleĂyzdradzi©zÏoĂonejRuruprzysi¸gizĂ¦dz¦wzbogaǦ
ceniasi¸.Wreszcietoonazwyci¸ĂyÏaibiedak,cosiÏ,pop¸dziÏ
nadwór.JuĂodbramkrzyczaÏ:
—Wiem!Wiem,gdziemoĂnaznaleĀ©cudownegojelenia!
Powiemtojednaktylkosamemukrólowi!
PoniewaĂ nie zgÏosiÏ si¸ dot¦d nikt z podobn¦ propozycj¦
zostaÏszybkodopuszczonyprzedkrólewskieoblicze.
—CzynapewnowieszgdzieprzebywajeleÑ?NiemoĂesz
naszwodzi©bezsensownymposzukiwaniem,bowtedyzamiast
nagrody dostaniesz sto batów! — oznajmiÏ wÏadca surowym
gÏosem.
—Wiem, panie, nie kÏami¸. WidziaÏem jelenia na wÏasne
oczy.JesttakijakopisaÏagokrólowa.Przepi¸kny,anadodaǦ
tekmówiludzkimgÏosem!
—MówiludzkimgÏosem?—ZastanowiÏsi¸monarcha.—
Tobrzmizbytbajkowo.Chybanieigraszzemn¦?
—Panie,napewnozaprowadz¸Ïowczychdoniego.Znam
drog¸.
Ruru usÏyszaÏ z daleka zbliĂanie si¸ myäliwych. Gdy sam
król zbliĂyÏ si¸ do niego z wycelowan¦ w ofiar¸ strzaÏ¦ Ruru
gÏoänokrzykn¦Ï.
—Stój,panie,niechceszchybapopeÏni©zabójstwanaistocie
mówi¦cej ludzkim gÏosem? Kto ci¸ tu przywiódÏ? MusiaÏ by©
to zapewne jakiä niegodziwiec, z którym nie powinien przeǦ
stawa©dzielnymonarcha.
MÏodywÏadcawskazaÏ dÏoni¦nawieäniaka.WtedyBodhiǦ
sattwaopowiedziaÏdokÏadniecaÏ¦histori¸,jakuratowaÏchÏopu
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Ăycie, naraĂaj¦c wÏasne, opowiedziaÏ o przysi¸dze wieäniaka
iojejzÏamaniu.
—To czyn niegodny, zÏama© przysi¸g¸ zwÏaszcza wobec
osoby,którauratowaÏaĂycie,temuĂ¦dnemupieni¸dzywyrzutǦ
kowi.
KrólzapaÏaÏgniewem.
—Nieb¸dzienagrodytylkostobatówiwyrzuceniezmego
królestwa!—grzmiaÏmonarcha.
—Panie,surowoä©twojajestuzasadnionaisprawiedliwa—
rzekÏ Ruru. — Musisz jednak zrozumie©, Ăe bieda i gÏód s¦
zÏymidoradcamiiwystawiaj¦n¸dzarzynapokusy,którychnie
znainierozumieczÏowieksyty.
—Pi¸knyjeleniu!B¸dziedlanaszaszczytem,jeälizgodzisz
si¸wrazzmoimorszakiem,wpeÏnidobrowolnieodwiedzi©króǦ
low¦,moj¦Ăon¸.ToonawÏaänie,wproroczymänie,widziaÏa
ci¸,jakĂywegoizapewnechciaÏabyteĂskorzysta©natwoich
moralnych naukach. Zrób, prosz¸ mi t¸ Ïask¸! A ten biedak
niechmiznikniezoczuijuĂnigdymisi¸niepokazuje.
PóĀniej monarcha wydaÏ wielkie przyj¸cie na czeä© Ruru,
aten pozostaÏ czas jakiä na dworze, nauczaj¦c o äcieĂkach
dharmy.
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Dawno temu, kiedy w Benares rz¦dziÏ król Brahmadatta,
whimalajskiejdolinieBodhisattwaĂyÏjakomaÏpa.KiedydorósÏ
iosi¦gn¦ÏdojrzaÏoä©,byÏsilnyienergiczny.DowodziÏstadem,
które liczyÏo okoÏo osiemdziesi¸ciu tysi¸cy maÏp. W pobliĂu
brzegu rzeki Ganges rosÏo drzewo mango z konarami i gaÏ¸Ǧ
ziami,daj¦cegÏ¸bokicieÑ,jakszczytgóry.JegosÏodkieowoce,
o boskim zapachu i smaku, byÏy duĂe jak dzbany na wod¸.
ZwielugaÏ¸ziowocespadaÏynaziemi¸,alezjednejdowody
Gangesu.RazBodhisattwa,jedz¦cowocezgrup¦maÏp,pomyǦ
älaÏ: Pewnego dnia spotka nas niebezpieczeÑstwo z powodu
owocówtegodrzewaspadaj¦cychdowody.Takwi¸c,abynie
zostawi© Ăadnego owocu na gaÏ¸zi, która rosÏa nad wod¦,
kazaÏzrywa©kwiaty,gdytylkopojawiaÏysi¸p¦ki.Pomimoto
jedendojrzaÏyowoc,niedostrzeĂonyprzezosiemdziesi¦ttysi¸cy
maÏp, ukryty w g¸stym listowiu, wpadÏ do rzeki i niesiony
przezwod¸ utkn¦Ï wsieciobokkrólaBenares,któryzaĂywaÏ
k¦pieli.Królsp¸dziÏcaÏydzieÑnarozrywkachwwodziewraz
z dworzanami. Pod wieczór, kiedy miaÏ wraca© do paÏacu,
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rybacy, którzy wyci¦gali sie©, zobaczyli pi¸kny owoc i nie
wiedz¦c,cotojest,pokazaligokrólowi.
KrólzapytaÏ:
—CóĂtozaowoc,takipi¸kny,otakintensywnymzapachu?
—Nie wiemy, panie — odpowiedzieli rybacy, gdyĂ nic
takiegowczeäniejniewidzieli.
—KtomoĂewiedzie©?
—Leänicy,panie.
WÏadca kazaÏ wi¸c wezwa© leäników i dowiaduj¦c si¸ od
nich,Ăejesttomango,przeci¦ÏjenoĂeminajpierwkazaÏjeä©
leänikom,potemjadÏsamidaÏpokawaÏkuswoimdworzanom.
Smak dojrzaÏego mango owÏadn¦Ï caÏe ciaÏo króla. Ogarni¸ty
pragnieniem,abyspoĂywa©owocecz¸äciej,pytaÏleäników,gdzie
rosn¦ takie drzewa. SÏysz¦c, Ăe jest tylko jedno takie drzewo
iroänienabrzegurzeki,wdolinieHimalajów,rozkazaÏpoÏ¦czy©
wieletratwipopÏyn¦©wgór¸,drog¦wskazan¦przezleäników.
DokÏadna liczba dni tej wyprawy nie jest znana. W koÑcu
wyprawadotarÏadocelu.Leänicypowiedzielidokróla:
—Panie,tojesttodrzewo,októrepytaÏeä.
KrólzatrzymaÏtratwyiwduĂymtowarzystwiedalejudaÏsi¸
pieszo,poczymkazaÏsobieprzygotowa©namiotyupodnóĂa
wielkiegodrzewa.PozjedzeniukolejnychowocówmangoirozǦ
koszowaniu si¸ ich nieprawdopodobnym smakiem, z kaĂdej
stronydrzewarozstawiÏstraĂeikazaÏrozpali©ogieÑ.Gdyludzie
zasn¸li, o póÏnocy pojawiÏ si¸ król maÏp — Bodhisattwa ze
swoimi towarzyszami. Osiemdziesi¦t tysi¸cy maÏp poruszaj¦Ǧ
cychsi¸zgaÏ¸zinagaÏ¦ĀjadÏomangoczyni¦cprzytymsporo
haÏasu. Król obudziÏ si¸ i widz¦c stado maÏp, wezwaÏ ÏuczniǦ
kówipowiedziaÏ:
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—Otoczcie te maÏpy, które zjadaj¦ mango, tak Ăeby nie
mogÏyuciec,izastrzelcieje.Jutrob¸dziemyjeä©mangozmi¸Ǧ
semmaÏp.
Oucznicynatychmiastrozbieglisi¸wokóÏdrzewazgotowymi
dostrzaÏuÏukami.NatenwidokmaÏpy,boj¦csi¸ämierci,zwróǦ
ciÏysi¸doBodhisattwy:
—Panie,Ïucznicystoj¦wokóÏdrzewa,mówi¦c:„zestrzelimy
tebezdomnemaÏpy”.Comamyzrobi©?
KrólmaÏpodpowiedziaÏ:
—Niebójciesi¸,uratuj¸wamĂycie.
Takpocieszaj¦cswychpoddanych,wspi¦Ïsi¸nagaÏ¦Ā,która
rosÏapionowo,przeszedÏwzdÏuĂkolejnegokonara,ci¦gn¦cego
si¸wstron¸Gangesu,iskacz¦czjegokoÑca,przebyÏstodÏuǦ
goäciÏuku,poczymwyl¦dowaÏwzaroälachnabrzegu.Wtedy
zaznaczyÏodlegÏoä©,mówi¦c:
—Tob¸dziedystans,jakiprzebyÏem.
Nast¸pnieodci¦Ïbambusowyp¸dprzyziemiiczyszcz¦cgo
powiedziaÏ:
—Tyle samo b¸dzie przyczepione do drzewa i tyle samo
b¸dziezwisa©wpowietrzu.
Wyliczaj¦c dwie dÏugoäci, zapomniaÏ o cz¸äci przyczepioǦ
nejdowÏasnegopasa.Bior¦crozp¸dprzymocowaÏjedenjego
koniecdodrzewanabrzeguGangesu,adrugidowÏasnejtalii,
nast¸pniewykonaÏwielkiheroicznyskokkuwielkiemudrzewu
na drugim brzegu. Jednak, poniewaĂ pomyliÏ si¸ w obliczeǦ
niach,nieudaÏomu si¸ wskoczy©nadrzewo,leczwyci¦gaj¦c
r¸ceuchwyciÏtylkopoblisk¦gaÏ¦Ā.PóĀniejkrzykn¦ÏdomaÏp:
—Szybkoruszajcie,krocz¦cpomoichplecachwzdÏuĂp¸du
bambusa!

Osiemdziesi¦ttysi¸cymaÏpuciekÏowtensposób,podrodze
dzi¸kuj¦c poäwi¸caj¦cemu si¸ Bodhisattwie. Dewadatta, odǦ
wiecznywrógOäwieconego,byÏnakoÑcuuciekaj¦cegostada.
PomyälaÏ:Tojestszansa,abyzobaczy©koniecmojegowroga.
Wspi¦Ï si¸ na gaÏ¦Ā i z wysokoäci skoczyÏ na plecy wroga.
SerceBodhisattwyp¸kÏowparoksyzmiebóluiOäwieconydogoǦ
rywaÏ.KrólBrahmadatta,obserwuj¦ct¸scen¸powiedziaÏ:
—Tozwierz¸,niepatrz¦cnawÏasneĂycie,zapewniÏobezǦ
pieczeÑstwocaÏemustadu.Niedobrzejestzabija©królamaÏp,
zabior¸gozesob¦izajm¸si¸nim.
Wracaj¦c tratw¦ w dóÏ Gangesu, zorganizowaÏ pomoc dla
Bodhisattwy.PrzyodziaÏgowĂóÏt¦szat¸,umyÏwrzece,daÏdo
piciaosÏodzon¦wod¸,sprawiÏ,ĂelekarzoczyäciÏmaÏpieran¸
inasmarowaÏ oliw¦, potem zaä poÏoĂyÏ go na posÏaniu. Sam
usiadÏobokiwypowiedziaÏtesÏowa:

ZrobiÏeäzeswojegociaÏamostdlastada,
abyprzeszÏobezpiecznie,
Kimjesteädlanich,maÏpo,
kimonis¦dlaciebie?

SÏysz¦ctesÏowa,BodhisattwawypowiedziaÏkolejnewersy:

WspaniaÏykrólu,chroniÏemstado,
jestemichpanemiprzywódc¦,
KiedybyÏyogarni¸testrachem
przedtob¦ipogr¦ĂonewĂalu.
SkoczyÏemnastukrotn¦dÏugoä©
rozci¦gni¸tegoÏuku,
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DoskoczyÏemdodrzewa
jakbÏyskawicap¸dzonapodmuchemwiatru,
StraciÏemsiÏ¸,aleschwyciÏemkonar,
trzymaÏemgomocnodÏoÑmi.
IgdytakwisiaÏemrozci¦gni¸ty,
trzymanyprzezp¸dikonar,
MojemaÏpyprzeszÏypomoichplecach
is¦terazbezpieczne.
DlategonieczuÏemĂadnegostrachu
przedämierci¦,anibóluwi¸zów,
Szcz¸äcietych,nadktórymipanowaÏem
byÏodlamniewygran¦.
Paraboladlaciebie,królu,
jeäliodkryjesztuprawd¸.
Szcz¸äciekrólestwaiarmii,izwierz¦t
Musiby©cidrogie,inaczejnieb¸dzieszpanowaÏ.

Nauczyciel
wyrozumiaäoĈci

T


WtensposóbBodhisattwapouczaj¦ckróla,zmarÏ.KrólwezǦ
wawszyswoichministrów,wydaÏrozkazy,abykrólmaÏpmiaÏ
ceremoni¸pogrzebow¦jakprawdziwywÏadca,iposÏaÏpodwoǦ
rzan,mówi¦c:
—ChodĀmy na cmentarz, jako äwita króla maÏp, z czerǦ
wonymi szatami i rozczochranymi wÏosami, i pochodniami
wdÏoniach.
Ministrowie zrobili z drzewa stos pogrzebowy. Po pogrzeǦ
bieBrahmadattakazaÏzbudowa©kaplic¸wmiejscupochówku
Bodhisattwy.Kaplic¸dekorowaÏkwiatamiikadzidÏemdokoÑca
Ăycia. Przyjmuj¦c jego nauki, czyniÏ dobro i dawaÏ jaÏmuĂn¸,
apanuj¦cuczciwie,zasÏuĂyÏnaobecnoä©wniebie.

aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu Mistrz byÏ ascet¦ o silnym charakteǦ
rze, nieustannie umacniaj¦cym swoj¦ d¦Ănoä© do perfekcji
iwyrzekaniasi¸ziemskichprzyjemnoäci.CechowaÏgospokój
wewn¸trzny,promieniowaÏdobroci¦iwyrozumiaÏoäci¦wobec
innych sÏabszych i bÏ¦dz¦cych istot. ByÏ gÏ¸boko przekonany,
ĂecodzienneĂycierodzinnestwarzazamaÏomotywacjido©wiǦ
czenia siÏy woli i unikania róĂnorodnych pokus. ycie ascety
natomiastÏatwiejprzednimizabezpiecza.JakoistotasilnaduǦ
chemudzielaÏradipouczeÑwszystkim,którzyradpotrzeboǦ
wali,apouczeÑsÏucha©chcieli.NazywanybyÏprzezokoliczn¦
ludnoä© zaszczytnym imieniem Kszantiwadin — Nauczyciel
WyrozumiaÏoäci. yÏ w lesie w miejscu doä© odludnym, lecz
pi¸knymprzezdarynatury,peÏnymowoców,ptactwaimotyli.
W pobliskim jeziorku, co roku kwitÏy symbole czystoäci —
róĂowe i niebieskie lotosy. MoĂna byÏo s¦dzi©, Ăe miejsce to
przypominaNandan¸—boskiogród.Zrzadkaodwiedzaj¦cyte
stronyludzieprzychodzilipobiera©moralnenaukiodKszantiǦ
wadina.
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Pewnego razu przybyÏ tu nawet miejscowy król z caÏym
swym haremem, aby wysÏucha© rekolekcji ascety. Po przybyǦ
ciu jednak do tego pi¸knego zak¦tka jego czar tak owÏadn¦Ï
dworem,Ăeuroczedziewczynyzacz¸Ïyäpiewa©,taÑczy©,cieǦ
szy© si¸ czarem tego pi¸knego zak¦tka. Ptaki swymi trelami
zacz¸Ïyimwtórowa©,apawiepowtarza©tanecznefigury.Nawet
pszczoÏyzmylonezapachamiichperfumipudrówzacz¸Ïykr¦Ǧ
Ăy©wokóÏniewiastzamiastspija©nektarzkwiatów.Wszyscy
si¸ cieszyli, ämiali, plotkowali. Król braÏ w tych zabawach
czynny udziaÏ. Na koniec jednak zm¸czony podróĂ¦ i pewn¦
iloäci¦ wina, zasn¦Ï spokojnym snem na delikatnej murawie.
Dziewcz¸ta nie chc¦c budzi© monarchy oddaliÏy si¸ zrywaj¦c
kwiaty,ico pi¸kniejszeliäcie,zotaczaj¦cegojelasu.UstroiÏy
si¸ girlandami owego kwiecia, pozostawiaj¦c biedne krzewy
idrzewabeznaturalnychozdób.NakoniecdotarÏydomiejsca
gdzie mieszkaÏ Kszantiwadin. Na nic si¸ zdaÏy zakazy hareǦ
mowej sÏuĂby, aby nie niepokoiÏy ascet¸. Uparte dziewcz¸ta,
aszczególnienaÏoĂnicekrólewskie,niechciaÏynikogosÏucha©.
Podochocone äpiewami i taÑcami staraÏy si¸ by© coraz barǦ
dziejzalotne.
ZastaÏy ascet¸ w pozycji medytacyjnej, siedz¦cego pod
drzewem daj¦cym chroni¦cy cieÑ. WydawaÏ si¸ emanowa©
wewn¸trznymspokojemidostojnoäci¦.Jegowy©wiczonyumysÏ
ani na chwil¸ nie zakÏóciÏa obecnoä© rozszczebiotanych pi¸kǦ
noäci. Powaga m¸drca w koÑcu uciszyÏa rozhukane panny.
UsiadÏydookoÏam¸drcawskupieniu.Wtedyascetagrzecznie
jeprzywitaÏ,jaknagospodarzategomiejscaprzystaÏo.PóĀniej
powiedziaÏdelikatnie:
—CóĂ,pi¸knepanie,moĂeporozmawiamyterazopowinǦ

noäciach poszukiwania wÏaäciwej drogi Ăycia, któr¦ kaĂda
rozumnaistotapowinnapod¦Ăa©?WszakkaĂdaistota,znatury
peÏna emocjonalnoäci i pasji, Āle czyni, jeäli dni swoich nie
naznaczypi¸knymiuczynkami,niepowinnasi¸oszukiwa©,Ăe
takpÏochaibeztroskapozostanienazawsze.Niezabierzemyze
sob¦doinnegoäwiata,naszejpi¸knoäci,zasÏuganibogactwa.
Naszadobro©,wspaniaÏomyälnoä©,Ăyczliwoä©czywspóÏczucie
wobec wszystkich Ăyj¦cych istot na zawsze zostanie naszym
äwiadectwem. Kwiaty, zapachy, kolory to naturalne ozdoby
krzewów i drzew. Prawdziwymi klejnotami ludzi s¦ cnota,
poboĂnoä© i dobre uczynki. One nie przekwitaj¦, nie trac¦
swejwartoäciinieprzemijaj¦.Wiedz¦cotym, naleĂyunika©
niegodziwoäciizwróci©si¸kuczynieniudobra.Itojestdroga
do prawdziwego szcz¸äcia i wiecznej chwaÏy. Niegodziwoä©
jest jak ogieÑ, rozprzestrzenia si¸ szybko i potrafi spopieli©,
nawetczyjeädobrenapocz¦tkuĂycia,serce.
WczasietegopodniosÏegomonologuascety,dosiedz¦cych
zbliĂyÏsi¸król,któryobudziÏsi¸,coprawda,zesnu,alejeszǦ
cze caÏkiem nie wytrzeĀwiaÏ. Widz¦c swoje kobiety, rozmoǦ
dlonym wzrokiem, wpatruj¦ce si¸ w tego starego m¸Ăczyzn¸
idarz¦ce go niespotykanym u nich respektem, zatrz¦sÏ si¸
zgniewu,jakbyascetaskradÏmucz¸ä©jegowÏasnychprawdo
byciaadorowanym.PodniósÏgÏosimimopróäbtrzeĀwiejszych
dworzan, aby nie krzyczaÏ na szanowanego przez wszystkich
guru,niemógÏsi¸opanowa©:
—TenlubieĂnystarzecplecieoszlachetnoäci,ajakimdzieǦ
wiczymwiankiemsi¸tuotoczyÏ!GdybymógÏskradÏbymicaÏy
harem!ToĂtohipokrytaioszust!Trzebagonapi¸tnowa©!
KobietypoderwaÏysi¸iotoczyÏyswegowÏadc¸.
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—Panie, nie czyÑ nic gwaÏtownego. Ten asceta, to szlaǦ
chetnyKszantidewin!
Niestety, diabeÏ zÏoäci opanowaÏ umysÏ monarchy i zatruÏ
jadem jego serce. Wyci¦gn¦Ï miecz i trzymaj¦c go w niepewǦ
nychpoprzepiciur¸kachzbliĂaÏsi¸doascety,chc¦codci¦©mu
gÏow¸. Ten jednak siedziaÏ spokojny i w Ïagodnych sÏowach
odezwaÏsi¸donadci¦gaj¦cegojakchmuragradowa,groĀnego
monarchy:
—Panie, kto, jak kto, ale monarcha musi dziaÏa© rozwaĂǦ
nieiznamysÏem.GdyjestporywczymoĂezgubi©siebieicaÏy
kraj. Rozs¦dek i rozwaga dodaje wÏadcom tylko wi¸kszej
chwaÏy.OdsuÑodsiebiezÏoä©—zÏegodoradc¸izopanowaǦ
niemrozwaĂrazjeszcze,cotuwidziaÏeä.
—Ja ci¸ naucz¸ szacunku do osoby wÏadcy — krzykn¦Ï
król i jednym ruchem odci¦Ï ascecie r¸k¸, która akurat byÏa
wgeäcie nauczania, tak, Ăe obci¸te palce äwi¸tego upadÏy
dalekowtraw¸.PóĀniejkrzycz¦codci¦Ï mudrug¦r¸k¸.Lecz
nawetwtedy,gdyciaÏojegoraĂonebyÏoostrymmieczem,ar¸ce
odpadaÏyodciaÏa,ascetaaninachwil¸niereagowaÏgniewem
czy zÏoäci¦, a z powag¦ i litoäci¦ patrzyÏ na miotaj¦cego si¸
monarch¸. I takie samo pozostawaÏo jego spojrzenie aĂ do
momentu,gdywyzion¦Ïducha.
Los króla byÏ równieĂ tragiczny. Gdy wróciÏ do paÏacu
ichciaÏzazna©troch¸wytchnieniawswympi¸knymogrodzie,
ziemiasi¸przednimotworzyÏaipochÏon¸Ïanieszcz¸änika.
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aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno,dawnotemuBodhisattwadzi¸kitrwaj¦cemuprzez
wiele wcieleÑ Ăyciu, w którym speÏniaÏ tylko dobre uczynki,
wykazywaÏbezgranicznewspóÏczucieimiÏosierdziedlawszystǦ
kichistotĂyj¦cych,odrodziÏsi¸jakobóstwowBrahmaloka—
najwyĂszymniebie.UwaĂaÏonbowiem,Ăe:

NawetmiÏoä©zmysÏowamoĂeuczyni©
czÏowiekabezwartoäciowymipot¸pionym.
Leczcnotliwynigdynieb¸dziekryÏ
ch¸cibydawa©innymdobro,
nawetgdyoddajesi¸medytacji.

ZowejBrahmaloki,zgóryspogl¦daÏBodhisattwanaziemi¸,
nakraje,wktórychkiedyäĂyÏ.Wsz¸dziewidziaÏwielepoĂ¦dliǦ
woäci, nieprawoäci, gwaÏtów i przemocy. Uwag¸ jego przykuÏ
królAngadinna,wÏadcaWidehy.OdlatwÏadcaówwpadÏwzÏe
towarzystwoistraciÏwszelkiezainteresowaniasprawamiduchoǦ
wymi.NiezajmowaÏagoanireligia,anidobroczynnoä©,nurzaÏ
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si¸tylkowzmysÏowychuciechach,alkoholuisadyzmie.OdsuǦ
n¦Ï od siebie wszelkie ksi¸gi, zarówno opisuj¦ce szlachetne
post¸powanie dzielnych bohaterów, jak i wszelk¦ poĂyteczn¦
wiedz¸,mog¦c¦poprawia©kondycj¸krajustopniowozatapiaǦ
j¦cegosi¸wstagnacjiimizerii.NiemiaÏuznaniadlakapÏanów,
awszystkichzkastybramiÑskiejtraktowaÏobcesowo.WygoǦ
niÏ z kraju ascetów, äwi¸tych i uczonych. Na swym dworze
ch¸tnie goäciÏ wszelkiego autoramentu magików, aferzystów,
sprytnych oszustów. Za jego rz¦dów powstaÏo wiele nowych
zamtuzów,adziewkilekkichobyczajównaulicachÏowiÏylekkoǦ
myälnychm¸Ăczyzn.KrajpopadaÏwdÏugiiwkrótcestaÏbysi¸
bezbronnymÏupems¦siadów,gdyĂarmiabyÏawieczniepijana,
adowódcamizostaliwyÏ¦czniekompaniburdibiesiadkróla.
ZmartwiÏsi¸,patrz¦cyzBrahmalokinatewszystkieniegodziǦ
woäci Bodhisattwa. ZjechaÏ na dóÏ, na ziemi¸ na sÏonecznym
promieniuistan¦Ïprzednieszcz¸snym,dozatraceniad¦Ă¦cym
Angadinn¦.PrzemówiÏdoniegosÏowamipeÏnymizatroskania:
—Królu Angadinno, opanuj si¸! Nie zdzierĂyÏem dÏuĂej
patrze© na niegodziwoäci dziej¦ce si¸ w twoim, niegdyä tak
pi¸knym i bogobojnym kraju. To za twoich rz¦dów wszelki
ÏadzostaÏ tu przewrócony do góry nogami. Pot¸piasz cnotliǦ
wych, a niegodni z ciebie bior¦ przykÏad, nagradzaj¦c takich
jakonisami.
NatesÏowa,widz¦cäwietlist¦boskoä©goäcia,pomiarkowaÏ
si¸król,ofiarowaÏbóstwuwod¸,obmyÏmustopyiprzemówiÏ
doBodhisattwysÏowamisÏodkimi,peÏnymiudawanejpokory:
—O,wielkiäwi¸ty!Dzi¸kuj¸ci,ĂemnieodwiedziÏeä.Twój
blaskboskoäcilänibardziejniĂtysi¦cesÏoÑc.Powiedz,zjak¦
nowin¦domnieprzybywasz?

—Jeäliposta©mojapromienieje,toówblaskjestwynikiem
poboĂnego i peÏnego wspóÏczucia przeĂycia wszystkich mych
poprzednichwcieleÑ.KaĂdysprawiedliwymoĂedotegod¦Ăy©
iwefekciemoĂezbliĂa©si¸doboskiejchwaÏy.
—Mój niebiaÑski goäciu, czy jest tak, jak wmawiaj¦ nam
wszyscyäwi¸toszkowie,czyjestjakieäĂycie,potymĂyciu?
—Tak — odparÏ Bodhisattwa — istnieje ono na innym
äwiecie.
—Jak mamy w to uwierzy©, boska istoto? — pytaÏ skonǦ
fundowanywÏadcaWidehy.
—Jest to uchwytne, o ile sta© b¸dzie czÏowieka na wzboǦ
gacanieswejpercepcji.TakjaksÏoÑceadorujenieboaksi¸Ăyc
jest adorowany przez gwiazdy, wszystkie Ăyj¦ce istoty przez
mnogoä© swych postaci i bogactwo formy s¦ wskazówk¦ na
istnieniejeszczeinnejwyĂszejsiÏyiinnegobytu,iinnejegzyǦ
stencji.Niepowinieneäwtow¦tpi©.Wieluumiej¦cychmedytoǦ
wa©potrafiprzypomnie©sobiefaktyzpoprzedniejegzystencji,
a nowo narodzone dziecko teĂ wyposaĂone jest w okruchy
wiedzyipotrafizachowywa©si¸tak,jakbydbaÏooswojeĂycie.
To wszystko wyraĀnie wskazuje, Ăe istnieje jakieä Ăycie poza
tym,wktórymaktualnieistniejemy.WiemyteĂ,Ăedziecimaj¦
niekiedy charaktery zdecydowanie odmienneniĂ ich rodzice,
a nie moĂe tak by© bez przyczyny. Wszak musz¦ by© jakoä
obci¦Ăoneidziedziczy©wadylubzaletyzeswychpoprzednich
egzystencji.
—AleĂ,panie—powiedziaÏkról—przecieĂkwiatylotosu
otwieraj¦ si¸ i zamykaj¦ same, tak jak noworodek wie, Ăe
potrzebujessa© pieräkobiety.Czyi kwiatymaj¦dusz¸,która
w¸drujeprzezróĂneegzystencje.
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—Nic nie dzieje si¸ bez przyczyny, mój panie — odparÏ
Bodhisattwa.— SÏoÑce tak dziaÏa na kwiaty, Ăe si¸ otwieraj¦
izamykaj¦. Jednak noworodek przychodzi na äwiat z pewn¦
podstawow¦wiedz¦opoprzedniejegzystencji.WaĂnych,ĂycioǦ
wychwiadomoäciniemoĂezagubi©,bobynieprzeĂyÏ.
—Boski posÏaÑcu, widz¸, Ăe gÏ¸boko wierzysz w to, co
mówisz, wierzysz w przyszÏe Ăycie — stwierdziÏ, nie caÏkiem
przekonany, król. — Dlatego mam dla ciebie n¸c¦c¦ propoǦ
zycj¸: poĂycz mi w tym Ăyciu pi¸©set zÏotych monet, a ja ci
oddamwprzyszÏymtysi¦c.Zgoda?
—Królu, zapewne wiesz, Ăe wszyscy powinni by© w spraǦ
wach pieni¸Ănych bardzo rozwaĂni. Wiesz teĂ, Ăe nikt nie
udzieli poĂyczki czÏowiekowi, który prowadzi hulaszczy tryb
Ăycia, jest leniwy i ma sÏaby charakter. PoĂyczanie pieni¸dzy
takimludziomzawszeprowadzidoruiny.Aty,panie,prowaǦ
dzisz ryzykowne Ăycie. Tracisz nie tylko swój maj¦tek, ale
panuj¦c, zubaĂasz swój lud, rujnujesz kraj, zaprzepaszczasz
szans¸ na pomyälne odrodzenie si¸ w przyszÏoäci. Jak moĂe
odda©wprzyszÏoäcipieni¦dzektoä,kogoczekapiekielnaczeǦ
luä©bezdna?CóĂmoĂezdziaÏa©ktoäprzebywaj¦cywsamym
j¦drzeäwiatapot¸pieÑców?Ktoäzaabsorbowanyprzeszywaj¦Ǧ
cymi,pal¦cymiiszarpi¦cymibezprzerwybólami.Czyb¸dzie
mógÏnawetprzezmomentpomyäle©odÏugu,któryzaci¦gn¦Ï?
CzymoĂemie©nauwadzedÏugi,ktoäprzygniecionyskalnym
masywem wielkim jak Sangata, kruszony przez jej ci¸Ăar na
drobnypiasek,gdziekaĂdajegodrobinkajestobarczona,bólem
takwielkim,jakbyprzeznaczonybyÏdlacaÏegoäwiata?Aoczym
moĂepomyäle©szarpanyirozrywanynakawaÏkiprzeznieubÏaǦ
ganesÏugibogaämierci—Jamy?PrzecieĂpotysi¦ckro©przeǦ

ĂywaonwkaĂdejchwilisw¦agoni¸,bezwidokunaprzyszÏoä©,
bez pomocy, nawet bez wspóÏczucia. MoĂe teĂ dla odmiany
przeĂywa©zawijaniewczerwoneodgor¦caĂelazneblachylub
staÏewieszanienahaku.*wiartowanieciaÏa,ÏamanieczÏonków,
topieniewekskrementachmog¦by©jegojedynymurozmaiceǦ
niemwiecznegopohaÑbienia.
SÏysz¦c o wszystkich wymienianych piekielnych udr¸kach,
które prawdopodobnie sam sobie zgotowaÏ, wystraszony król
zacz¦ÏdrĂe©zl¸ku.OdganiaÏodsiebiekoszmarnewyobraĂenia
swejprzyszÏejegzystencji,aleonewracaÏybezprzerwy,jakkrwi
gÏodnewampiry.WreszcieniezdzierĂyÏ,rozpÏakaÏsi¸irzuciÏ
dostópbóstwa.
—Panie,mójumysÏbyÏzamglonyprzezpoĂ¦danie,zam¦Ǧ
cony przez zÏych kompanów, zagubiony na drogach niepraǦ
woäci. Ratuj mnie! Powiedz, jak unikn¦© tych wszystkich odǦ
mianpiekielnejprzyszÏoäci?ZÏeuczynkizam¦ciÏymójumysÏ.
Jestem jak dziecko, które gubi¦c drog¸ szybko pogr¦ĂaÏo si¸
wbagnie.Ratujmnie,panie!
Bodhisattwa,wspóÏczuj¦cykaĂdejzabÏ¦kanejduszy,wswej
dobrocigotównawetwybaczy©nawróconemudemonowi,objaǦ
äniÏdrĂ¦cemuwl¸kukrólowizasadygodnego,sprawiedliwego
iumiarkowanegoĂycia.WielemówiÏowspóÏczuciudlawszystǦ
kich cierpi¦cych, o koniecznoäci naprawiania wyrz¦dzonych
ludziom krzywd, o szanowaniu przewodników duchowych,
ascetów i innych, którzy swe Ăycie poäwi¸caj¦ i maj¦ na celu
dobroogóÏu.TymsposobemrozjaänionyzostaÏmrokwsercu
króla,rozwianemgÏyniepewnoäciipojawiÏasi¸prostadroga,
prowadz¦cadoprzyszÏegoodrodzeniawgodnymĂyciu.
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Dawno, dawno temu w himalajskiej dolinie Bodhisattwa
ĂyÏ jako pot¸Ăny sÏoÑ. Dolina byÏa pi¸kna i bogata w zieleÑ.
DrzewamangoowocowaÏyobficie,innestaraÏysi¸nieust¸poǦ
wa©imwbogactwieswychdarów,olbrzymdzieliÏsi¸zmaÏpami
i ptakami. Nieliczne polany w tej gÏuszy peÏne byÏy soczystej
trawy. SÏoÑ prowadziÏ Ăycie spokojne, dostatnie praktycznie
pozbawione kÏopotów. Z powodu oddalenia i pustyni, która
oddzielaÏatenbliskirajowizak¦tek,ludziepraktycznietunie
docierali.NiebyÏowi¸czagroĂeniaaniniszcz¦cejeksploatacji,
jakie zwi¦zane s¦ z nasz¦ ras¦. SÏoÑ Ăywi si¸ tylko roälinami,
których byÏo tu pod dostatkiem. Ten olbrzym jednak w owej
krainieobfitoäcizachowywaÏsi¸powäci¦gliwie.JadaÏtyletylko,
ilepotrzebowaÏdoutrzymaniasi¸wdobrymzdrowiu.StroniÏ
nawet od przysmaków, za którymi jego gatunek przepada,
takichjakäwieĂep¸dylotosów.RzecbymoĂna,Ăetenatleta
wäródzwierz¦tmiaÏzaznaczon¦skÏonnoä©doumiarkowania,
anawetascezy.NikogotojednakniedziwiÏowtymodludziu,
aprowadz¦csamotniczeĂycieniebywaÏprzezinnesÏonieani

chwalony, ani krytykowany. On sam przyj¦Ï wÏasne moralne
zasady:Ăy©powäci¦gliwie,nikomuniezadawa©gwaÏtu,anawet
uwaĂa©,abysw¦siÏaiwielk¦mas¦,przezprzypadek,niezrani©
Ăadnego.StaraÏsi¸teĂbezpotrzebynieniszczy©otaczaj¦cego
iĂywi¦cegolasu.
Pewnego dnia od strony pustyni wypeÏnionej bezmiarem
jaÏowegopiaskudoszÏygojakieädziwneiniespotykanenigdy
odgÏosy. ByÏy to zawodzenia, j¸ki, pÏacze, oznaki desperacji
izgrozy.WiedziaÏ,Ăetoludziejewydaj¦inajpewniejznaleĀli
si¸ w jakiejä groĀnej sytuacji. PrzeszedÏ przez kniej¸, zbliĂyÏ
si¸ do granicy lasu i zacz¦Ï obserwowa©. Jego oczom ukazaÏa
si¸ znaczna gromada ludzi, którzy najwyraĀniej opadli juĂ z
siÏ, a wielu nawet leĂaÏo na piachu jak nieĂywi. PomyälaÏ: Ci
ludzies¦wycieÑczeniiniechybniegroziimwszystkimämier©
wm¸czarniach.Trzebaimpomóc!
WyszedÏzlasuipop¸dziÏwichstron¸.Biedacy,przekonani,
Ăe olbrzym na nich szarĂuje, z trudem podnosili si¸ i próboǦ
waliucieka©.WielujednakniemiaÏonawetsiÏratowa©Ăycie.
Z przeraĂeniem patrzyli na zbliĂaj¦ce si¸ zwierz¸ i wznosili
r¸ce do nieba, w geäcie ostatniej modlitwy. SÏoÑ raptownie
zatrzymaÏsi¸przedludzk¦gromad¦,zrobiÏtotakszybko,Ăe
aĂ wzbiÏ tumany drobnego piasku. Gdy wreszcie on opadÏ,
Bodhisattwa przemówiÏ ludzkim gÏosem, wzbudzaj¦c jeszcze
wi¸ksz¦konsternacj¸wäródzal¸knionych:
—Nie bójcie si¸. Chc¸ wam tylko pomóc, bo widz¸, Ăe
jesteäcie w strasznej niedoli. Przypuszczam, Ăe zgubiliäcie
drog¸,alejaktosi¸staÏo,Ăetakwielkagromadasi¸zagubiÏa?
Ja tu mieszkami i znam caÏ¦ okolic¸ wi¸c moĂe b¸d¸ mógÏ
sÏuĂy©dobr¦rad¦.
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Ludzie,gdytylkousÏyszeliĂyczliwewypowiedzi,inadodaǦ
tekwichj¸zyku,uspokoilisi¸szybkoizacz¸liprzekrzykiwa©si¸
w wyjaänieniach. WynikaÏo z nich, Ăe s¦ grup¦, która sprzeǦ
ciwiÏasi¸wolikróla—tyrana,zs¦siedniegokrajuiwefekcie
zostaliwszyscywygnaninapustyni¸nazatracenie.Pocz¦tkowo
liczylitysi¦cosób,aterazprzyĂyciuzostaÏotylkosiedemset,
wtymwieluchorych,anawetumieraj¦cychzgÏoduipragnieǦ
nia.DawnojuĂnicniejedli,apiliostatniraztrzydnitemu.
Nieznamtychludziiniewiem,czymieliracj¸,buntuj¦csi¸
przeciwkrólowi—pomyälaÏsÏoÑ.JednakniemoĂnadopuäci©,
abytakwieleistotzgin¸Ïomarnie.PrzecieĂĂyciekaĂdejistoty
jestcenne,niepowtarzalneijedynewswoimrodzaju.Atujest
ich tak wielu. Za dzieÑ, dwa, nie b¸d¦ juĂ Ăyli, jeäli im nie
pomog¸. Jak ich nakarmi© i napoi©? PrzecieĂ oni nie jedz¦
trawyaniliäci.Chybaofiaruj¸imswojeciaÏo.Wszakonojest
itak nietrwaÏym miejscem przebywania mego ducha. Chyba
tak musz¸ zrobi©. ZwróciÏ si¸ do ludzi przed nim, z których
wielunawetnanogachniemogÏosi¸utrzyma©:
—Widziciezapewne,tamniedaleko,zakilkomawydmami
stoj¦c¦skaÏ¸.Zarazzani¦jestĀródÏo,aprzynimleĂymartwy
sÏoÑ.IdĀcietam,zabierzcieswoichchorych,anapoiciesi¸inasyǦ
ciciemi¸semtegozwierz¸cia.PóĀniejzjegojelitzrobiciebuǦ
kÏakinawod¸itakzaopatrzeniidĀciedalejprosto.Wtamtym
kierunkupustyniarychÏosi¸skoÑczyidotrzeciedozamoĂnego
królestwa,któregowÏadcamaoddawnanapieÑkuzwaszym
królem.NapewnowasprzyjmieidlakaĂdegoznajdzieprac¸
idom.IdĀciewi¸cniezwÏocznie—przynaglaÏBodhisattwa—
bosÏoÑcetujestmorderczenatympustkowiu.
—Dzi¸kici,panie,zatw¦Ăyczliwoä©iszlachetnoä©!yczyǦ

mycipomyälnoäci,dÏugiegoiszcz¸äliwegoĂycia!ZarazwyruǦ
szamy,wkierunkuwskazanymprzezciebie.
—IdĀcie,juĂidĀcie!
GdyzbÏ¦kanizbieralisi¸,abyuda©si¸wkierunkuwskazaǦ
nejgóry,izabieraliswychbezsilnychtowarzyszy,Bodhisattwa
szybkopop¸dziÏinn¦drog¦,teĂwjejkierunku.Min¸Ïotroch¸
czasu, gdy strudzeni biedacy przeszli obok góry i natrafili na
ĀródÏozoĂywcz¦wod¦.Napoiliswychtowarzyszy,nasycilisi¸
samiinowesiÏywydawaÏysi¸wnichwst¸powa©.PojawiÏasi¸
nadzieja i ona dodaÏa biedakom jeszcze wi¸cej animuszu.
Niebawem jeden z nich dostrzegÏ u podnóĂa góry leĂ¦cego
martwegosÏonia.MusiaÏonulecwypadkowiniedawno.PodeǦ
szli i ze zdziwieniem spogl¦dali na ogromn¦ gór¸ mi¸siwa,
czekaj¦c¦nanich.
—Zaraz,zaraz—zacz¦Ïkrzycze©jedenznich—spójrzcie
nateplamywokóÏoczumartwegosÏonia!—Inapostrz¸pione
udoÏuuszy—woÏaÏdrugi.—PrzecieĂnaszolbrzymmiaÏtakie
same!—Tojeston—krzyczelipozostali.—MówiÏ,ĂetuznajǦ
dziemymartwegosÏonia.Pewnie,dopiero,co,skoczyÏztejskaÏy.
Poäwi¸ciÏdlanasĂycie.TomusiaÏaby©jakaäboskaistota.
Imieliracj¸.
WygnaÑcyposytymjedzeniuinabraniusiÏwypeÏnilijelita
zwierz¸ciawod¦iruszyliwewskazanymkierunku.Wielusi¸
jeszczeogl¦daÏozasiebie,szepcz¦cmodlitwydzi¸kczynne.Na
koniec dotarli do królestwa, w którym rz¦dziÏ sprawiedliwy
monarcha, gdzie zostali z ch¸ci¦ przygarni¸ci, tak jakby na
nichoddawnaczekano.
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aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu Mistrz narodziÏ si¸ jako Bodhisattwa
wznanejrodzinieKurawów,wojownikówsÏyn¦cychzm¸stwa
iniezÏomnychprzekonaÑ.OnteĂwyróĂniaÏsi¸spoäródswych
rówieänikówbystroäci¦,odwag¦iwszelkimidanymiwskazuj¦Ǧ
cymi,iĂb¸dziekontynuowaÏwielk¦tradycj¸swegorodu.Zjego
pi¸knej jak ksi¸Ăyc twarzy biÏ blask, który pojawia si¸ wäród
dzieci raz na kilka pokoleÑ. Z tego powodu nadano mu imi¸
„Ksi¸ĂycowegoDziecka”—Sutasomy.ChÏopiecbyÏteĂpilnym
uczniem. Szybko zapoznaÏ si¸ z Wedami, owym od staroĂytǦ
noäcibij¦cymnieprzerwanieĀródÏemwiedzywIndiach.ZnaÏ
ponadtoprawiewszystkiekomentarzedonich,tekstypomocniǦ
cze,interpretacjeiobszernewyjaänienia.Ksi¦Ă¸byÏoddziecka
uczonyteĂoistociedziaÏaÑdobroczynnych,o©wiczeniachnad
wzmacnianiem pozytywnych cech charakteru, o wspóÏczuciu
dla wszystkich istot i wiedz¸ t¸ przyjmowaÏ z peÏnym zrozuǦ
mieniem,wcielaj¦cwcodzienneuczynki.MiaÏponadtojasne,
radosne nastawienie do Ăycia, czysty umysÏ i fenomenaln¦
pami¸©. ByÏo pewne, Ăe dla tak dobrze zapowiadaj¦cego si¸
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mÏodzieÑca,wÏadcaznajdzieodpowiedniewysokiestanowisko
w swej radzie lub wäród dowódców wojskowych, a by© moĂe
zostaniewyznaczonynanast¸pc¸tronu.
Pewnego razu Sutasoma udaÏ si¸ do pobliskiego lasu, by
nasyci©si¸jegowiosennymiurokami.CaÏaprzyrodaobudzona
doĂycia,wydawaÏasi¸gorliwiesÏuĂy©swympi¸knemchwal¦Ǧ
cymjejstwórc¸.Kwiaty,jakbystawaÏydokonkursupi¸knoäci,
kaĂdystaraÏsi¸,bywÏaäniejegokoloryizapachybyÏyjaknajǦ
bardziejn¸c¦ce,licz¦cnawyprzedzenieinnychwtejrywalizaǦ
cji. Roje pszczóÏ jak pijane buszowaÏy w pi¸knym poszyciu
lasuiwäródgaÏ¸zidrzew.Liczneptactwo przepeÏniaÏoswym
äwiergotem,trelami,kl¦skaniem,kukaniemówgaj.Odczasu
doczasukukuÏkasm¸tnieprzypominaÏaosobie,apawstawaÏdo
konkursupi¸knoäcizkwiatami.MÏodyksi¦Ă¸igraÏwotoczeniu
swychĂoniprzypominaÏzabawyKrisznyotoczonegowiankiem
gopi. Kiedy sÏoÑce miaÏo stan¦© w zenicie, do owego leänego
uroczyskamiaÏprzyby©uczonybraminabyprzedstawi©ksi¸ciu
nieznanemujeszczestarodawnepismo,zaopatruj¦cjewautorǦ
sk¦interpretacj¸.Tazabawairadoä©miaÏaby©zrównowaĂona
równieĂczasemnarefleksj¸iewentualn¦medytacj¸.
ZgÏ¸bilasujednakdaÏysi¸sÏysze©jakieästraszliwehaÏasy.
PogodabyÏapi¸kna,bezwietrzna,ajednakcoäwywracaÏoiÏaǦ
maÏo drzewa. Ziemia zdawaÏa si¸ drĂe© pod czyimiä wielkimi
krokami. Kilku dworzan, którzy z l¸kiem pobiegli sprawdzi©,
cowtakokrutnyibezceremonialnysposóbzakÏócaichrajsk¦
sielank¸,powróciÏodrĂ¦cnacaÏymcielezl¸kuij¦kaj¦csi¸:
—Panie,o,panie,zbliĂasi¸donasstrasznykanibalKalmaǦ
szapadaSaudasa.Uciekajmy,bozkaĂdegoznasutoczykrwi,

a wszystkich niechybnie zagryzie. Ma on bowiem nadludzk¦
moc,aenergi¸czerpiezpoĂeranialudzi.
Wida©byÏo,ĂezbliĂaniesi¸potworawystraszyÏonietylko
caÏy dwór, ale i zwierz¸ta stawaÏy si¸ bardzo niespokojne.
Nawet wielki sÏoÑ, którym przyjechaÏ ksi¦Ă¸, zdradzaÏ oznaki
niepokoju.
—Kim jest ów Kalmaszapada? Jeszcze o nim nie sÏyszaǦ
Ïem—pytaÏspokojniemÏodzieniec.
—Panie,tostrasznakreatura.WczeäniejbyÏteĂksi¸ciem.
MiaÏnaimi¸Saudasa.JegomatkanapewienczasprzedurodzeǦ
niem dziecka byÏa porwana przez rozszalaÏego konia, daleko
oddomu,dogÏ¸bokiegolasu.yÏa wnimprzezpewienczas,
ajejpartnerembyÏstraszliwylew.KiedyurodziÏsi¸chÏopiec,
wróciÏajednakdoludzi,abezdzietnykrólzaadoptowaÏmalca,
którywykazywaÏcechykrólewskiegopochodzenia.ByÏnadzwyǦ
czajodwaĂny,bitny,atakiegonast¸pcypotrzebowaÏoosÏabione
brakiem dziedzica królestwo. Jednak chÏopak miaÏ odziedziǦ
czon¦nietylkoodwag¸lwa,alemusiaÏsi¸poĂywia©ludzkim
mi¸sem i pi© krew. Po pewnym czasie tyranizowaÏ caÏy kraj
idomagaÏ si¸ ludzkich ofiar. WszedÏ w konszachty z demoǦ
nami,takjakonludojadami,iobiecaÏimdostarcza©regularnie
najdelikatniejszeludzkiemi¸so.Pochodzi©onopowinnozmÏoǦ
dychksi¦Ă¦tiksi¸Ăniczek.Teraz,niechybnie,przyszedÏzabra©
ciĂycie,panie.
—Nieuciekajmy,poczekajmy.MoĂenawróc¸tegobiedaka
i wyzwol¸ jego dusz¸ z sieci zÏych duchów. Musz¸ si¸ z nim
spotka©–mówiÏspokojnieksi¦Ă¸doswegodworu.CzekaÏna
przybycieKalmaszapady.TenniezadÏugozhaÏasemwychyn¦Ï
zleänejg¸stwiny.Jegowygl¦dmógÏprzyprawi©nawetzahartoǦ
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wanegowojownikawdrĂenie.Dzikieoczy,grzywazpotargaǦ
nychwÏosówmogÏagoupodabnia©dolwaogarni¸tegozÏoäci¦.
HaÏas, z jakim wyst¦piÏ wobec eleganckiego dworu ksi¸cia,
jeszczepot¸gowaÏobraznieokieÏznaniaidzikoäci.
—Ha,ha,mójksi¦Ă¸.PrzybyÏem,abyci¸poĂre©.B¸dziesz
kolejn¦ofiar¦wmejkolekcjimÏodzieÑcówoszlachetnejkrwi,
jak¦ obiecaÏem zebra© ku chwale mych przyjacióÏ demonów.
egnaj si¸ wi¸c ze swymi niewiastami, cho© i one wygl¦daj¦
apetycznie.
—Szlachetnieurodzony,panie—odpowiedziaÏksi¦Ă¸SutaǦ
soma — jestem gotów stawi© si¸ do twej dyspozycji, jednak
wczeäniejumówiÏemsi¸napar¸chwilzuczonymbraminem,
którytuwokolicymiaÏmipokaza©nowoodkrytestarepismo.
Niewypadazawieä©mitegoszlachetnegom¸Ăa.Pójd¸doniego
iniebawemwróc¸dociebie.Wiesz,panie,ĂeobietnicnaleĂy
dotrzymywa©,aszczególnieobowi¦zujetonas,ksi¦Ă¦t.
Kanibal, do którego zaapelowano w tak grzecznej formie
iwspomnianojegoszlachetnepochodzeniezacz¦Ïsi¸zastanaǦ
wia©.PowiedziaÏnakoniec:
—IdĀ,mójksi¦Ă¸,alewczasie,jakiegopotrzebadoodmóǦ
wienia kilku mantr, masz by© z powrotem. Nie licz, Ăe mi
uciekniesz.JestemszybkijakwiatridogoniÏbymci¸niechybǦ
nie. IdĀ, daÏeä mi sÏowo, i wracaj niebawem. GÏód czuj¸ juĂ
corazwi¸kszy!
Ksi¦Ă¸udaÏsi¸wkierunkumiejsca,gdziejuĂoczekiwaÏna
niegobramin.WróciÏnimmin¸Ïokilkachwil.PowiedziaÏ;
—Pozwolisz, panie, Ăe zacytuj¸ ci kilka zdaÑ z poematu,
którywÏaäniemiodczytano.
Zacz¦Ïrecytowa©pi¸knyutwór,owocmoralnychprzemyäleÑ

jakiegoä zapomnianegopoety. SÏowa te wzruszyÏy wszystkich
sÏuchaczy.ZasÏuchaÏsi¸teĂKalmaszapada.Wtedyksi¦Ă¸przerǦ
waÏrecytacj¸ipowiedziaÏ:
—Goäciu,jestemdotwojejdyspozycji.
—Ksi¦Ă¸—odezwaÏsi¸kanibal—nieprzerywaj,dokoÑcz
poemat.Wszaknigdzienamsi¸nieäpieszy.
SutasomadalejpowtarzaÏzasÏyszanestrofy,abyÏyoneoszlaǦ
chetnoäci,wspóÏczuciuiposzanowaniukaĂdegoĂycia,ozasÏuǦ
gach,jakiegromadzimyprzezdobreuczynki,inagrodach,jakie
samorzutnie z nich wynikaj¦. O spokoju ducha i sumienia,
omiÏoäci innych ludzi, o moĂliwoäci wyzwolenia si¸ z koÏa
samaryprzezszlachetnepost¸powanie.KalmaszapadasÏuchaÏ
tychsÏówzcorazwi¸ksz¦uwag¦.Zacz¸Ïymusi¸przypomina©
dawneczasy,kiedymógÏĂy©jakpogodny,beztroskimÏodzieǦ
niec na dworze swego ojca króla. Wszak picie ludzkiej krwi
iĂywieniesi¸ichciaÏaminiedawaÏozaspokojenia.Pragnienie
nadal go dr¸czyÏo, a gÏodu nie mógÏ nasyci©. PrzeczuwaÏ, Ăe
jest to droga donik¦d, do zatracenia, w gÏ¦b przepaäci bez
dna.WjegosercuobudziÏysi¸dawnonieodczuwaneimpulsy
dobra,przenikaÏygo,awrazznimiogarniaÏogouspokojenie.
ZamyäliÏsi¸ipostanowiÏodmieni©swojeĂycie.PowiedziaÏ:
—IdĀ wolno, ksi¦Ă¸. Ja pójd¸ swoj¦ drog¦. Udam si¸ do
jakiejäpustelni,gdyĂwielesprawmusz¸jeszczeprzemyäle©.
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aksÏyszaÏemodmegoguru.OnsambyÏuznanymprzez
swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
skichiäwieciÏprzykÏadembuddyjskichcnót.

Dawno, dawno temu Mistrz narodziÏ si¸ jako Bodhisattwa
wrodziniekrólewskiej.MonarchaogÏosiÏtendzieÑäwi¸temwcaǦ
Ïym kraju, a poniewaĂ ów syn byÏ boskim darem, od dawna
wyczekiwanym,todwóripoddanimieliweseli©si¸przezcaÏy
tydzieÑ.PóĀniej,jeszczeprzezwielelatwspominanoatrakcje
iszczodroä© króla w owym czasie. Do królestwa zaproszeni
bylinajlepsib¸bniarze,muzycy,sztukmistrze.Zewsz¦dzjechali
kupcyzeswymikramami.KrólwczasieuroczystychprzemarǦ
szówprzezmiastorozrzucaÏszczodrzewielesrebrnychmonet.
DworzanieidowódcywojskowidostaliwieleodznaczeÑizaszǦ
czytnychtytuÏów.PoeciukÏadaliodynaczeä©szcz¸äliwejdynaǦ
stii, powtarzaj¦c: „oby panowaÏa wiecznie”. Wi¸zienia zostaÏy
otwarte, a ich „uĂytkownicy” mogli znów cieszy© si¸ wolnoäǦ
ci¦.ZnajodleglejszychstronIndiinapÏywaÏygratulacjeicenne
darydlaszcz¸äliwegoojca,matkiiprzyszÏegodziedzica.
Doprawdy byÏo czym si¸ cieszy©, tym bardziej Ăe wszyscy
poprzedniourodzenichÏopcywkrólewskimrodzieĂylizaledǦ
wiepokilkadni.Wida©jakieäfatumwisiaÏonadtymrodem.
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Ksi¦Ă¸zelaznegoZamku

To jednak chÏopie miaÏo si¸ dobrze, rosÏo jak na droĂdĂach,
uämiechaÏosi¸,wyci¦gaj¦cdrobner¦czkidorodzicówinapeÏǦ
niaj¦cichsercamiodem.
AstrolodzywyjaäniliwÏadcy,Ăepoprzednieniepowodzenia
w przedÏuĂaniu linii rodu wynikaÏy z niecnej ingerencji
jakiegoäniezadowolonegodemona.DlategowÏadcazawczasu
zbudowaÏ z Ăelaza maÏy zamek, który z racji niewielkich
rozmiarów mieäciÏ si¸ we wn¸trzu jego fortu. Grube Ăelazne
äciany miaÏy by© ochron¦ przed inwazj¦ siÏ nieczystych. I jak
pokazywaÏo doäwiadczenie, Ăaden zÏy impuls nie mógÏ si¸
przez nie przebi©, bo mÏody ksi¦Ă¸ rozwijaÏ si¸ dobrze,
napeÏniaj¦csercakrólowejmatkiizatroskanegoojcanowymi
nadziejami.Lud nazywaÏ malca Ksi¸ciem z elaznego Domu.
ChÏopiec nie mógÏ jednak go opuszcza© do czasu aĂ pojawi¦
si¸ u niego znaki dojrzaÏoäci i przestanie by© bezbronnym
dzieckiem. Jego dworzanie, nauczyciele, towarzysze zabaw,
wchodzili do tego domu i wychodzili bez trudu, on sam ĂyÏ
jednakwnierealnymäwiecieharmonii,mÏodoäci,radoäci,bez
obowi¦zków,przymusówotoczonypi¸knemimiÏoäci¦.Ksi¦Ă¸
zprawdziw¦przyjemnoäci¦czerpaÏwiedz¸odswoichuczonych
preceptorów. PrzeczytaÏ chyba wszystkie Wedy, cz¸ä© z nich
znaÏnapami¸©.PilniestudiowaÏinneäwi¸teteksty.UmacniaÏa
si¸ jego wiara i krystalizowaÏo w nim poczucie obowi¦zku,
prawa,ĂyczliwoäciwobecludziiwspaniaÏomyälnoäci.Gdyksi¦Ǧ
Ă¸byÏjuĂdorastaj¦cym chÏopakiem wmieäcierozpocz¸Ïysi¸
przygotowaniadodorocznegoäwi¸taKaumadi,któretegoroku
miaÏoby©szczególnieuroczystezracjiprzypadaj¦cegojubileǦ
uszupanowaniadynastii.ZwróciÏsi¸doojca:
—Panie,mójojcze.JestemjuĂdorosÏyiĂadendemonnie

moĂemizagrozi©.ChroniÏeämnie,gdybyÏembezbronny.Teraz
potrafi¸broni©si¸sam!
KrólzgodziÏsi¸uwolni©zelaznegoDomuswegojedynaka.
AstrolodzyibraminizapewnialigoprzecieĂ,Ăeb¸d¦cwwieku
m¸skimksi¦Ă¸b¸dziejuĂuodpornionynazakusyzÏa.Jednak,
tak jak w kaĂdym ojcu tliÏa si¸ iskra niepewnoäci. Czy aby
uczeni wszystko dobrze obliczyli, czy dokÏadnie sprawdzili
horoskopy?AleitakniemógÏwiecznietrzyma©synazdalaod
realnego äwiata. PostanowiÏ jednak, na wszelki wypadek da©
mudodatkow¦eskort¸zbrojnych.
—IdĀ,mójsynu.PrzyszÏymonarchamusipr¸dzejczypóĀǦ
niejzmierzy©si¸zwrogiemizÏoäliwymidemonami.Niechci
przyäwiecatwojaszcz¸äliwagwiazda!
Miastosw¦dekoracj¦przypominaÏorajskieogrody.Radoäni
mieszkaÑcywznosilipochwalneokrzykinaczeä©królaiksi¸cia.
JegozÏotyrydwanteĂwydawaÏsi¸,jakbytosamSuriabyÏjego
wÏaäcicielemiotozjechaÏznieboskÏonuspecjalnienatoäwi¸to.
Przydzielona mu gwardia przyboczna prezentowaÏa siÏ¸, odǦ
wag¸izdawaÏasi¸niedopokonania.
Pi¸knyksi¦Ă¸wygl¦daÏjednaknazatroskanego.RzeczywiäǦ
ciewjegosercukÏ¸biÏysi¸nieznanewczeäniejobawy,agÏow¸
zaprz¦taÏy zgoÏa nieäwi¦teczne myäli. CóĂ wart jest ten caÏy
splendor,skorojuĂjutrob¸dzietylkobladymwspomnieniem?
JakbezradnywobeclosujestkaĂdyczÏowiek?Jakludziemog¦
myäle© w radoäci i szcz¸äciu, gdy czeka ich bezsilna staroä©,
aonasamaämiercitylkowygl¦da?IleczasumoĂnatrwa©bez
choroby,najazduwrogówczyinnegonieszcz¸äcia,któremoĂe
si¸czai©juĂwdniujutrzejszym?Wszakjesteämyjakchmury,
które bezwiednie przep¸dza wiatr, w stron¸, która mu si¸
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spodoba?CzyĂnietrzebauprawia©dobrejdharmy,abyuwolǦ
ni©si¸odtychwszystkichpozornychibezmyälnych,azÏudnych
chwil,którewydaj¦si¸szcz¸äciem?
I juĂ nie potrafiÏ si¸ radowa© wespóÏ ze swym ludem.
Powzi¦Ïbowiempostanowienie,abywst¦pi©naäcieĂk¸ascezy
iusilnymstaraniemuwolni©si¸odzÏudzeÑosi¦gni¸ciawyzwoǦ
leniaprowadz¦cĂycie,jakiemuwyznaczyliastrolodzy.Wszak
s¦onitylkobezmyälnymipoärednikamimi¸dzybezrozumnymi
liczbami, a ufnie wierz¦cym ludem. Po rychÏym powrocie do
paÏacuoswejnieodwoÏalnejdecyzjipowiadomiÏojca.WmonarǦ
ch¸wst¦piÏafuria.
—Czy tak l¸kliwego mam syna, Ăe boi si¸ odpowiedzialǦ
noäcizarodzin¸ikraj?Czyabybogowieniezakpilizemnie,
zabieraj¦cmipoprzednioprzedwczeänieipodst¸pniedziedziǦ
ców godnych korony? Czy takiej nagrody mogÏem si¸ spoǦ
dziewa©, chroni¦c ci¸ przez wszystkie te lata, które sp¸dziÏeä
welaznymDomu?
PowäciekÏoäcisercemonarchywypeÏniÏbezbrzeĂnysmutek,
aponimrezygnacja.Ksi¦Ă¸byÏbowiemzdeterminowanyjuĂ
odzarazĂy©jakoasceta.KrólzrozumiaÏ,ĂenawetpowodzeǦ
nie,wÏadza,urodaibogactwoniemog¦prawdziwiemiÏuj¦cego
ascez¸,sprowadzi©zeäcieĂkidoÑwiod¦cej.PogodziÏsi¸zsynem
idaÏmubÏogosÏawieÑstwowosi¦gni¸ciucelu,którymÏodyczÏoǦ
wieksobiewyznaczyÏ.
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Dawno temu, kiedy w Benares rz¦dziÏ król Brahmadatta,
whimalajskiejdolinieBodhisattwaĂyÏjakobawóÏ.ByÏzwierz¸Ǧ
ciemsilnym,aleÏagodnym,dobrodusznymicierpliwym.Bardzo
lubiÏtylkoponajedzeniusi¸dosyta,odpoczywa©wpobliskim
bÏotnistym bajorku. Te zalety wielkiego zwierz¸cia, a szczeǦ
gólnie Ïatwe wybaczanie wszelkiego dokuczania, byÏy znane
mieszkaj¦cym na pobliskich drzewach maÏpom. Szczególnie
jednaznacznieprzewyĂszaÏainnezÏoäliwoäci¦,jak¦cechowaÏa
si¸caÏajejrodzina.JejniewystarczaÏo,ĂemogÏasi¸najeä©do
syta,musiaÏajeszcze,codzieÑzrobi©jak¦äprzykroä©spokojǦ
nemu s¦siadowi. Ten mógÏ, co prawda, jednymmachni¸ciem
pot¸Ănychrogówpozbawi©j¦Ăycia,alenigdynawetpodobna
myälnieprzychodziÏamudogÏowy.
MaÏpawi¸cwskakiwaÏamunakarkitrzymaj¦csi¸rogów,
odbywaÏaniemalcodziennieprzejaĂdĂkinagrzbieciebawoÏu.
WyprawiaÏa róĂne akrobacje na nim, ale nic nie wytr¦caÏo
olbrzymazespokojuirównowagi.SzczypaÏa,drapaÏa,abyszybǦ
ciej si¸ poruszaÏ, ale wóÏ, zgodnie ze sw¦ natur¦, nie chciaÏ
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przyäpiesza©. PozostaÏe maÏpy, usadowione na okolicznych
drzewach, miaÏy codzienne, bezpÏatne widowisko. Piskami
igestami zach¸caÏy swoj¦ towarzyszk¸ do jeszcze odwaĂniejǦ
szychfigli,którebyÏyniew¦tpliwieutrapieniemolbrzyma.Ten
jednakznosiÏjecierpliwie.PewniemyälaÏ:MaÏpyjuĂtakies¦,
zÏoäliwoä©leĂywichnaturze.Trzebaby©cierpliwym.
Ogl¦daÏtescenypewiendobryjaksza.BezmyälnedokuczaǦ
niezwierz¸ciuicaÏeskandalicznezachowaniezÏoäliwejmaÏpy
zgniewaÏo go wreszcie. PomyälaÏ: Ten dobroduszny olbrzym
znosiwszystkocierpliwie,gdyĂmaszlachetn¦dusz¸imi¸kkie
serce.Niepowinienda©zsiebiekpi©.Cierpliwoä©teĂpowinna
si¸skoÑczy©wobliczubezwstydnychprowokacji.Powinnosi¸
maÏpomda©nauczk¸!ZbliĂyÏsi¸dobawoÏuirzekÏ:
—Panie,jesteärówniesilnyjaklew.CzyĂbyänieznaÏswej
mocy?JakmoĂesztakrozzuchwala©zÏoäliweiwrednemaÏpy.
Jedentwójruchrogiemipozb¸dzieszsi¸dr¸czycielki.
—Drogi przyjacielu — odparÏ bawóÏ. — Znam sw¦ siÏ¸
idlategozabezmyälnezachowanieniemog¸skaza©naämier©
niem¦drezwierz¸.Cierpliwoä©jestjedn¦zkardynalnychcnót.
Ja j¦ teraz wÏaänie ©wicz¸. Dokuczania maÏpy nie s¦ wcale
najwi¸kszymi utrapieniami, z jakimi moĂemy si¸ zetkn¦© na
tymäwiecie.Nieb¸d¸jejkaraÏ,bonawetnajsÏabszymójklaps
mógÏbyj¦zabi©.Niemartwsi¸omnie,mójdrogi.
AkuratjakszaówbyÏkrewkimzwierz¸ciem.PomyälaÏ:Nie
moĂna tak zostawi© maÏpich zniewag. Ktoä musi nauczy© je
moresu. Ten potulny biedak nie jest do tego zdolny. Musz¸
coäsamwymyäli©!
KilkadnipóĀniej,gdybawóÏ,októrymmowaposzedÏpaä©
si¸nas¦siedni¦polan¸,niedalekomaÏpiegogajupojawiÏosi¸
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inne,równiewielkizwierz¸.TrudnobyÏojedoprawdyrozróĂǦ
ni©ztutejszymolbrzymem.JakszazbliĂyÏsi¸donowoprzybyǦ
Ïegoizagadn¦Ï:
—Panie,zaszczycasznasz¦polan¸swymprzybyciem.Mamy
tu naprawd¸ dobr¦ traw¸ i szkoda, aby zwierz¸ta poäledniejǦ
szegogatunkuj¦wyjadaÏy.Ponadtomamytu,naskrajupolany
wspaniaÏebajorozmuÏemtakdelikatnym,ĂezachwycawszystǦ
kiestrudzoneczworonogi.Zechciej,panie,korzysta©znaszej
goäcinnoäci.
NowybawóÏucieszyÏsi¸takimpowitaniem.PodjadÏsporo
soczystej trawy i poszedÏ odpocz¦© w bajorze. MaÏpa byÏa
pewna, Ăe „stary niedorajda znów si¸ przywlókÏ”. ZeskoczyÏa
zdrzewa, podbiegÏa do bajora i jednym susem wskoczyÏa na
kark zwierz¸cia. Zacz¸Ïa go szczypa©, targa© za rogi, podskaǦ
kiwa©iwyczynia©jeszczeinneharce.NadodatekwyämiewaÏa
si¸zniego,awtórowaÏyjejwszystkiemaÏpynadrzewie.ZÏoä©
zagotowaÏasi¸wbawole.OczyzaszÏymukrwaw¦wäciekÏoäci¦.
Strz¦sn¦ÏgÏupi¦maÏp¸jednymruchemgÏowy,agdyupadÏana
ziemi¸,przykuÏdoziemirogiem.
—Cierpliwoä©itolerancjadlacudzychzachowaÑjestwielk¦
cnot¦istotoäwieconych,ogarni¸tychmiÏoäci¦iwspóÏczuciem
donich—powiedziaÏjaksza—aleniekiedyignorantizÏoäliǦ
wiec moĂe trafi© na podobnie jak on pop¸dliwego i wtedy
zawszesi¸toĀlekoÑczy.
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swego mistrza autorytetem w krzewieniu nauk buddyjǦ
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Dawno temu, kiedy w Benares rz¦dziÏ król Brahmadatta,
whimalajskiej dolinie Bodhisattwa ĂyÏ jako dzi¸cioÏ, zdobny
wkolorowe piórka i wyposaĂony w mocny dziób. Pracowicie
biegÏy mu dnie. Mówiono, Ăe leczyÏ wszystkie chore drzewa,
wydziobuj¦cznichlarwykorników.PewnegorazuspostrzegÏ
lwabudz¦cegozawszestrach,którycierpi¦c,ryczaÏibezradnie
biegaÏpopuszczy.Nakonieckrólzwierz¦tzacz¦Ïrozpaczliwie
drapa©ziemi¸pazurami.
MoĂetrafiÏagozatrutastrzaÏamyäliwego?—zastanawiaÏsi¸
zaniepokojonybólembestiidzi¸cioÏ.ZapytaÏnakoniec:
—Cocijest,przyjacielu?
PytaniebyÏopeÏnewspóÏczuciadlamocarzakniei.
—Koä© mi utkwiÏa w gardle. MoĂe ty mi pomoĂesz? Nie
bójsi¸,nicciniezrobi¸—j¸czaÏkrólzwierz¦t.
—Mówionomi,ĂejesteäniebezpiecznydlakaĂdegoĂywego
stworzenia.NiemaszprzyjacióÏ,bowszystkichpoĂarÏeä.
—Prawda, Ăe mam dobry apetyt, a gÏód moĂe uczyni©
mnie nieobliczalnym. Teraz jestem jednak najedzony i tylko

169

JanuszKrzyĂowskiGirlandadĂatak

ta nieszcz¸sna koä© zdradliwie wbiÏa mi si¸ w podniebienie.
UsuÑj¦,adostaniesz,cozechcesz.Obiecuj¸sowit¦nagrod¸!
Dzi¸cioÏzastanowiÏsi¸przezchwil¸,nakoniecjednaksfruǦ
n¦Ïzdrzewa.LewrozwarÏszerokopaszcz¸.
PtakwsadziÏmuwpoprzekniejkawaÏgaÏ¸ziiwtedywydoǦ
byÏtkwi¦c¦gÏ¸bokokoä©.PóĀniejwyj¦Ïzabezpieczaj¦c¦gaÏ¦Ā
iodfrun¦Ïnadrzewo.
—Ateraz,cozzapÏat¦,panielwie?—pytaÏdzi¸cioÏ.
—KtozĂyciemuszedÏzmejpaszczy,tenjuĂpowinienby©
zadowolony.OtozapÏata—zaryczaÏlewgroĀnie.
—Wi¸cejjuĂciniepomog¸—odparÏptak.—KtonieuĂyty
iniewdzi¸czny,temuniktnigdyniepomoĂe
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