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I

t gives me great pleasure to sponsor the publication of

“Przypowiesci Buddyjskie” (Buddhist Tales) to coincide



with the commemoration of the 2600th Sri Sambuthdhatwa

WydanieI,Warszawa2011

Jayanthithisyear.PrzypowiesciBuddyjskiecontainsselected



KaĂda cz¸ä© tej ksi¦Ăki moĂe by© reprodukowana lub przenoszona w jakiejkolwiek
formie na wszelkie noäniki elektroniczne, mechaniczne lub inne stworzone teraz
lub w przyszÏoäci, wÏ¦czaj¦c kserokopiowanie, nagrywanie i wszelkie inne systemy
magazynowaniaiodzyskiwaniainformacji,bezwczeäniejszejpisemnejzgodyautora.








JathakastorieswhichnarratethepreviousbirthsofSiddharta
Gauthama who later known as Buddhaand theother stories
relating to Buddhism. During his discourse, Buddha drew
examplesfromhispreviousbirthstoexplainandunderstand
easilythedifficulttexts.
Most of the stories included in the book are directly or
indirectly related to Sri Lanka. Buddhism constitutes the
religiousfaithofmajorityofthepopulationofSriLankaand



most of whom follow the Theravada school of Buddhism.



TheBuddhist canon called “Thripitaka” which contains the

Wydawca

EmbassyofSriLankaiSubamarus

teachings of Buddha documented in the 1st century BC in



SriLankaandconsidersasthemostsacredbookinBuddhism



forthefollowersoftheTheravada.


ISBN83Ǧ60440Ǧ10Ǧ7

Teachings of Buddha are based on the nature of non
permanency of matter. Buddhism is more relevant today

Spis treĈci

than any other time in the history as we witness the ever
changing nature around us and suffering caused due to the
impermanency.
I hope that the Jathaka stories and other tales in the
“Przypowiesci Buddyjskie” would give an opportunity to have
aglimpseatBuddhismforPolishreaders.

PamelaJ.Deen
AmbassadorofSriLankatoPoland
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Przedmowa

A

utoroddaje,polatach,dor¦kczytelnikakolejn¦ksi¦Ăk¸
dotycz¦c¦ buddyzmu. Uprzednie: Mity i legendy Indii
(zawieraÏy obszerny rozdziaÏ poäwi¸cony Buddzie), BuddyjǦ
skie szlaki, Legendy króla Asioki i Bajki buddyjskie spotkaÏy
si¸zĂyczliwymzainteresowaniem.ItozainteresowanieinspiǦ
rowaÏo autora do bliĂszego przedstawienia czytelnikowi,
cho©bywwybranychfragmentach,oryginalnejliteraturybudǦ
dyjskiej. W tym miejscu niezb¸dne jest pewne zbliĂenie
okresu historycznego, w którym owe buddyjskie teksty poǦ
wstawaÏy.
Panuj¦cywIIIw.p.n.e.cesarzIndiiAsiokawprowadziÏbudǦ
dyzm jako religi¸ panuj¦c¦ na obszarze swego paÑstwa. Aby
religi¸ t¸ umocni© i ujednolici©, okoÏo 250 roku p.n.e. zwoÏaÏ
wstolicy,w Pataliputrze,TrzeciSobór buddyjski. AsiokarówǦ
nieĂ, 3 lata póĀniej, wysÏaÏ swojego syna Mihind¸ oraz córk¸
SanghamittanaSriLank¸,byrozpropagowalitamnow¦religi¸.
MisjabyÏaskutecznaiwkrótcebuddyzmstaÏsi¸nawyspiereliǦ
gi¦ panuj¦c¦. Tam teĂ miaÏ miejsce Czwarty Sobór buddyjski
(wg tradycji Therawady), zwoÏany przez króla WattagamaǦ
niego,podczasktóregopi¸ciusetrecytatorówiskrybówspisaÏo
w j¸zyku pali, nauki Winaja, Sutta i Abhidhamma. PoniewaĂ
spis obejmowaÏ trzy pitaka, tj. kosze zapisanych na liäciach
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Cariyā-piṭaka
(15)
Buddhavaṃsa
(14)
Apadāna
(13)
Paṭisambhidā
(12)
Niddesa
(11)

Jātaka
(10)
Theri-gāthā
(9)
Peta-vatthu
(7)
Vimāna-vatthu
(6)

Thera-gāthā
(8)

Suttanipāta
(5)
Itivuttaka
(4)
Dhammapada
(2)
Khuddaka-pātha
(1)

Udāna
(3)

Kuddaka-nikāya
(15 books)
Anguttara-nikāya
Samyutta-nikāya
Majjhima-nikāya
Digha-nikāya

Bhikkhuni-vibhaṅga
Mahā-vibhaṅga

Cullavagga
Mahāvagga

Sutta-vibhanga Khandhaka

Parivāra

Abhidhamma-piṭaka
(7 books)
Dhamma-saṅgaṇi
Vibhaṅga
Dhātu-kathā
Puggala-paññatti
Kathā-vatthu
Yamaka
Paṭṭhāna
Sutta-piṭaka
(5 collections)
Vinaya-piṭaka
(5 books)

TIPIṬAKA

palmowych tekstów, zostaÏ nazwany Tipitak¦. Odpowiada to
obecnie okoÏo 12 tysi¦com stron wspóÏczesnego tekstu. J¸zyk
palijski jest wymarÏym j¸zykiem ärednioindyjskim z grupy
j¸zykówindoǦeuropejskich,wykazuj¦cyduĂepodobieÑstwodo
sanskrytu klasycznego. W j¸zyku tym powstaÏo wiele tekstów
literackichireligijnychwokresieodIIIw.p.n.e.Naszczególn¦
uwag¸zasÏuguj¦wÏaäniezbioryksi¦gkanonicznychwczesnych
szkóÏ buddyjskich. J¸zyk ten jest nadal uĂywany jako j¸zyk
liturgicznyprzezbuddystównaSriLanceiwAzjiPoÏudniowoǦ
Wschodniej — wyznaj¦cych tradycj¸ therawada. Tripitaka,
zawieraj¦cazbioryróĂnychtekstówdzielisi¸ naposzczególne
dzieÏa, z których zaczerpni¸te zostaÏy opowiadania przedstaǦ
wione przez autora tej ksi¦Ăki, w polskiej adaptacji i tÏumaǦ
czeniu z j¸zyka angielskiego. Jest to trzecie opracowanie
buddyjskiej literatury przez autora, ukazuj¦ce si¸ w ostatnich
latach. Pierwsze, to obszerny album buddyjski zawieraj¦cy
opracowania dĂatak ze zbiorów palijskich, który ukazaÏ si¸
w2010roku.DrugieopracowaniedĂatak,zsanskryckiegozbioru
autorstwa Arjaäury, ukazaÏo si¸ w tym roku. Prezentowana
obecnieksi¦Ăkazawieraponownietekstyzezbiorówpalijskich.
ZnalazÏy tu miejsce dĂataki, które nie zmieäciÏy si¸ w pierwǦ
szymopracowaniuz2010rokuorazinneopowiadania,wwi¸kǦ
szoäcizaczerpni¸tezTripitaki.
DlalepszegozrozumieniabogactwatekstówzawartychwTriǦ
pitace zamieszczono schematyczne przedstawienie jej zawarǦ
toäciwgobecnieuznawanychreguÏ.
Autormanadziej¸,Ăetapublikacja,podobniejakdwiepoǦ
przednie,przedstawibogactwomyäliistylubuddyjskichnauk,
która wci¦Ă budzi Ăyw¦ fascynacj¸ w krajach Zachodu. cwiaǦ

Przedmowa



na podstawie Ven. Pannyavaro (2000)
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domieprezentowanouproszczeniaiomijanoäciäleliturgiczne
fragmenty tekstów, co oznacza, Ăe ksi¦Ăki te nie s¦ przeznaǦ
czone dla filologów, orientalistów czy innych pracowników
naukowych,zajmuj¦cychsi¸wnikliw¦analiz¦filologiczn¦tekǦ
stów, ale szerszemu gronu czytelników zgÏ¸biaj¦cych kultur¸
Orientu.
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SzczöĈcie trenera säoni

P

ewnegorazu,gdyBrahmadattapanowaÏwBenares,BodhiǦ
sattwa urodziÏ si¸ w królestwie Kaäi w rodzinie bramina.
GdydorastaÏ,pobieraÏnaukiwTaksasila,alekiedyjegorodzice
zmarli, cierpi¦c bardzo zdecydowaÏ si¸ na Ăycie samotnika
wHimalajachitamkultywowaÏdrog¸dooäwiecenia.
PopewnymczasiezabrakÏomusoliiprzypraw.ZszedÏponie
dodolinyaĂtrafiÏdoogrodówkrólewskich.TugÏównyogrodnik
zaprosiÏgo,bypozostaÏwtymwspaniaÏymzak¦tkuprzezczas
jakiä. Nast¸pnego dnia, podczas chodzenia po proäbie, dotarÏ
dodrzwitreserasÏoni.Starszytenm¸ĂczyznazorientowaÏsi¸,
ĂemadoczynienianiezezwykÏymjaÏmuĂnikiem,aleczÏowieǦ
kiem wyksztaÏconym i zapewne wysoko urodzonym. PolubiÏ
jegomyäliimaniery,nakarmiÏgoiteĂmuzaoferowaÏgoäcin¸.
ZdarzyÏo si¸, Ăe jeden z wyrobników, który zajmowaÏ si¸
zbieraniemopaÏu,niezd¦ĂyÏwróci©naczaszlasu.PoÏoĂyÏsi¸
na noc w pobliĂu äwi¦tyni, umieszczaj¦c garä© gaÏ¦zek pod
gÏow¦ jakopoduszk¸. Przy tejäwi¦tyniĂyÏo nawolnoäci kilka
kogutów i mieszkaÏy nagaÏ¸ziachdrzewa, pod którym zasn¦Ï
biedak. Gdy wstawaÏ dzieÑ, jeden z kogutów, który siedziaÏ
wysoko,nabrudziÏnagrzbietptakaniĂej.
—KtotozrobiÏ?—krzykn¦Ïtendrugi.
—Ja—odpowiedziaÏpierwszy.

13
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Szcz¸äcietrenerasÏoni

—Adlaczego?
—NiepomyälaÏem—powiedziaÏpierwszyizrobiÏtojeszǦ
czeraz.
Potemzacz¸lisi¸obraĂa©nawzajem,krzycz¦c:
—Jak¦ masz moc, aby tak czyni©? Jak¦ masz moc? —
krzyczaÏobraĂonykogut.
W koÑcu siedz¦cy niĂej powiedziaÏ — Ktokolwiek mnie
zabije i zje moje mi¸so upieczone na w¸glach, dostanie rano
tysi¦cpensów!
Drugi odpowiedziaÏ: — Fuj, fuj, nie przechwalaj si¸ tak,
kaĂdy, ktozje moje mi¸so,zostanie królem; jeäli zaäzje moj¦
skór¸, zostanie gÏównym generaÏem lub królow¦ maÏĂonk¦,
wzaleĂnoäci od pÏci; jeäli zje moje koäci, otrzyma posad¸
królewskiego skarbnika, jeäli b¸dzie to gospodarz domu; lub,
jeälib¸dzieduchownym,staniesi¸faworytemkróla!
Zbieracz drewna usÏyszaÏ to wszystko i pomyälaÏ: Jeäli
zostan¸królem,nieb¸d¸potrzebowaÏtysi¦capensów.
Pocichuwspi¦Ïsi¸nadrzewo,schwytaÏsiedz¦cegonajwyĂej
koguta i zabiÏ. PóĀniej przyczepiÏ go do pasa przy ubraniu,
mówi¦cdosiebie:B¸d¸terazkrólem!Gdytylkootwartobramy,
wszedÏdomiasta.OskubaÏkoguta,oczyäciÏgoidaÏĂonie,aby
ta przygotowaÏa dobry posiÏek. Ta ugotowaÏa mi¸so z ryĂem,
postawiÏaprzedm¸Ăem,nakÏaniaj¦cgodojedzenia.
—Dobra Ăono — powiedziaÏ —w tym mi¸sie tkwiwielka
moc. Zjadaj¦c je stan¸ si¸ królem, a ty moj¦ królow¦! Wzi¸li
wi¸cjedzenienadbrzegGangesu,chc¦csi¸najpierwwyk¦pa©.
Potem,zostawiaj¦cmi¸sozryĂemnabrzegu,weszlidowody.
Chwil¸potempojawiÏsi¸wiatrizburzyÏwod¸,którazmyÏa
posiÏek. Jedzenie popÏyn¸Ïo w dóÏ rzeki, aĂ zobaczyÏ je trener

sÏoni, czÏowiek przez wszystkich szanowany, który myÏ sÏonie
wrzece.
—Comytumamy?—powiedziaÏipodniósÏtack¸.—A,to
kura i ryĂ — mrukn¦Ï zadowolony. Treser zawin¦Ï znalezisko
wliäcie bananowe i wysÏaÏ do domu, do Ăony, z poleceniem,
abynieotwieraÏategoaĂdojegopowrotu.
WtymczasiezbieraczgaÏ¸zitakĂewróciÏgÏodnydomiasta.
W mieäcie ĂyÏ pewien asceta, który miaÏ boskie wizje i dar
przewidywania przyszÏoäci i byÏ kapÏanem rodziny tresera
sÏoni.WiedziaÏoprzechwaÏkachitajemnicyjak¦przekazywaÏy
sobiekoguty.PomyälaÏwtedy:MójprzyjacielniezostawiÏpracy
przysÏoniachiniezaj¦Ïsi¸posiÏkiem,mimo,ĂenapewnoczuÏ
juĂwyraĀnygÏód.ChybazasÏuĂyÏ,abyjegolossi¸poprawiÏ,to
czÏowiekwyj¦tkowy,zewzgl¸dunaswerozlicznecnoty.PoszedÏ
dodomutreseraiusiadÏczekaj¦cnaprzybyciegospodarza.
Kiedy ten powróciÏ, powitaÏ ascet¸ z szacunkiem i usiadÏ
zboku. PosyÏaj¦c po paczk¸, poprosiÏ, aby przyniesiono wod¸
dlagoäciaipodzielonojedzenie.PóĀniejwzi¦Ïdlasiebietylko
ryĂ,aleodmówiÏmi¸sa.PodzieliÏjenatomiastmi¸dzydomowǦ
ników. Treserowi sÏoni daÏ kawaÏki mi¸sa, skór¸ i zewn¸trzne
cz¸äciĂonie,akoäcizostawiÏdlasiebie.GdyskoÑczyliposiÏek,
Ăegnaj¦csi¸znimipowiedziaÏ:
—Gospodarzu, trzeciego dnia od dziä zostaniesz królem.
UwaĂaj,nato,cob¸dzieszrobi©!
Trzeciegodniakróls¦siedniejkrainynajechaÏBenares.Król
BrahmadattapowiedziaÏtrenerowisÏoni,abytendlazmylenia
wrogów, zaÏoĂyÏ królewskie szaty, wsiadÏ na sÏonia i poszedÏ
walczy©. Król zaä w stroju piechura wmieszaÏ si¸ w szeregi
wojska. Tu jednak nadlatuj¦ca strzaÏa przebiÏa go i zgin¦Ï na

14
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miejscu.TresersÏoni,gdydowiedziaÏsi¸,ĂekrólnieĂyje,uznaÏ,
Ăemusiratowa©kraj.PosÏaÏdoskarbcapoduĂ¦iloä©pieni¸dzy,
biÏwb¸ben,ogÏaszaj¦c:
—Ci,którzychc¦pieni¸dzyniechruszaj¦iwalcz¦!
Tym wybiegiem pobudziÏ ĂoÏnierzy, którzy zabili wrogiego
wÏadc¸, a jego armia uciekÏa w rozsypce. Po uroczystoäciach
pogrzebowych, co waĂniejsi dworzanie rozwaĂali, kogo
wyznaczy©królem.Powiedzieli:
—KiedynaszkrólĂyÏ,ubraÏwkrólewskieszatytreserasÏoni.
UznaÏ,Ăejestontegogodny.Tenm¸ĂczyznawalczyÏiobroniÏ
królestwo.Tojemupowinnosi¸jeodda©!
Wybrali go wi¸c królem, a jego Ăona zostaÏa królow¦ maÏǦ
Ăonk¦,aBodhisattwajegopowiernikiem.

Jataka284
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Szakal i wrona

P

ewnegorazu,gdyBrahmadattapanowaÏwBenares,BodhiǦ
sattwa staÏ si¸ duchem drzewa w pewnym gaju róĂanych
jabÏek. Wrona przysiadÏa na gaÏ¸zi jego drzewa i zacz¸Ïa jeä©
owoc.WtedypojawiÏsi¸Szakal,spojrzaÏwgór¸izobaczyÏWron¸.
PomyälaÏ,„Jeälipochwal¸tostworzenie,by©moĂedostaniemi
si¸ niecoowocówdozjedzenia!”Wi¸czpochlebstwemwypoǦ
wiedziaÏtesÏowa:

KtóĂtamsiedzinaróĂanymdrzewie.
SÏodkiäpiewak!KtóregogÏospieäcimeuszy.
GruchasÏodko,jakmÏodypaw,
izawszesiedzinieruchomonaswoimmiejscu.

Wrona,wychwalana,odpowiedziaÏatak:

Ten,szlachetnieurodzonyizdobrympochodzeniem
MoĂewychwala©pochodzenieinnych,wieiles¦warci.
JakmÏodytygryswydajesi¸by©,
ChodĀpanie,jedz,cocidaj¸.

ZtymisÏowamipotrz¦sn¸ÏagaÏ¸zi¦isprawiÏa,ĂekilkaowoǦ
ców spadÏo. Wtedy duch drzewa, spostrzegaj¦c posilaj¦c¦ si¸
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dwójk¸,pochlebiaj¦c¦sobienawzajem,odezwaÏsi¸:

Zbieraj¦cysi¸tukÏamcy,znamwasdobrze,
Ta,naprzykÏad,jadaj¦capadlin¸wrona,
ijedz¦cyäcierwaszakal,oinfantylnymgÏosie.
Bezprzerwysobiepochlebiaj¦!

IpotychsÏowach,duchdrzewaprzybieraj¦cstrasznyksztaÏt,
wystraszyÏichoboje,aĂucieklidaleko.

Jataka294
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Król i dziewczyna
zbierajñca owoce

D

awno,dawnotemu,gdyBrahmadattapanowaÏwBenares,
BodhisattwabyÏjegoministremiduchowymdoradc¦.
PewnegodniakrólstaÏprzyotwartymoknie,patrz¦cnadzieǦ
dziniec paÏacu. W tym wÏaänie momencie córka sadownika,
pi¸kna i mÏoda dziewczyna, staÏa z koszem sÏodkich owoców
jajubynagÏowieikrzyczaÏa:
—Jajuba,Jajuba!DojrzaÏeowoce,ktokupijajub¸.
DziewczynanieodwaĂyÏasi¸wejä©nadziedziniecpaÏacu.
Akról,gdytylkousÏyszaÏjejgÏos,zakochaÏsi¸wniej,akiedy
dowiedziaÏsi¸,ĂeniemiaÏam¸Ăa,wysÏaÏponi¦,obdarzyÏzaszǦ
czytami iwybraÏ nagÏówn¦ królow¦.SudĂata byÏa bardzo koǦ
chanaprzezkróla.WkilkadnipóĀniejmonarchasiedziaÏijadÏ
jajub¸zezÏotegopóÏmiska. PojawiÏasi¸wtedy mÏoda królowa
ikiedyzobaczyÏaposilaj¦cegosi¸króla,zapytaÏago:
—Mójpanie,cotyjesz?—idodaÏa:

CóĂtozadziwnyowocwksztaÏciejaja,
takÏadnyiczerwony,
NazÏotympóÏmiskuprzedtob¦?
Powiedzmi,gdzietakiecoäroänie?

KrólbyÏzÏyipowiedziaÏ:
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—Ochcórkozieleniarza,sprzedaj¦cegodojrzaÏejajuby,nie
rozpoznajeszowocu,którymhandlujetwojarodzina?—idodaÏ
tewersy:

Dobrzeodzianaizdumn¦gÏow¦,mojakrólowo,
którakiedyäniewstydziÏaäsi¸,
SkÏada©wmoichr¸kachowocejajoby,
terazpytaszmniejaksi¸onanazywa;
JesteäprzepeÏnionadum¦,mojakrólowo,
nieznajdujeszprzyjemnoäciwĂyciu.
Precz,idĀznowuzbiera©owoce.
Nieb¸dzieszjuĂmoj¦Ăon¦.

WtedyBodhisattwapomyälaÏ:
—Nikt, poza mn¦ nie b¸dzie w stanie pogodzi© tej pary.
ZÏagodz¸gniew króla i nie pozwol¸ muwyrzuci© jej zadrzwi
iwygÏosiÏtewersy:

Tos¦grzechykobiet,mójpanie,
awansowanychnawyĂszepozycje;
Wybaczjejiopanujswójgniew,królu,
bototyzrobiÏeäj¦wyniosÏ¦.

Król sÏysz¦c te sÏowa cofn¦Ï oskarĂenie królowej. PomyälaÏ:
Tak,toprawda,ludzieĀleznosz¦zbytszybkiewywyĂszenie.Po
zastanowieniu, przywróciÏ jej wczeäniejsz¦ pozycj¸ królowej
maÏĂonki.Odt¦dĂylizgodnierazem.

Jataka306
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Zajñc, szakal i maäpa

P

ewnegorazu,gdyBrahmadattapanowaÏwBenares,BodhiǦ
sattwa przyszedÏ naäwiat jako mÏody zaj¦c, który mieszǦ
kaÏ w lesie. Przy jednym brzegu lasu znajdowaÏo si¸ podnóĂe
góry,przykolejnymrzeka,anatrzecimbrzegugranicznawieä.
Zaj¦c miaÏ troje przyjacióÏ, maÏp¸, szakala i wydr¸. Te cztery
m¦drestworzenia ĂyÏy razem,a kaĂdy z nich zdobywaÏswoje
wÏasne poĂywienie na swoim terenie, a wieczorem wszystkie
zbieraÏy si¸ razem. Zaj¦c w swej m¦droäci przez ostrzeĂenia
iprzypowieäciuczyÏPrawdyswychprzyjacióÏ,ĂenaleĂydawa©
jaÏmuĂn¸, naleĂy obserwowa© prawo moralne i äwi¸ci© dni
äwi¸te.OniakceptowalijegonapomnieniaikaĂdeznichposzÏo
doswojejcz¸äcidĂungliitammieszkaÏo.
Tak mijaÏ czas, a Bodhisattwa pewnego dnia obserwowaÏ
nieboipatrz¦cnaksi¸ĂycwiedziaÏ,Ăenast¸pnegodniab¸dzie
dzieÑpostuizwracaj¦csi¸doswoichtrzechprzyjacióÏpowieǦ
dziaÏ:
—Jutrojestpost.NiechcaÏawaszatrójkapami¸taomoralǦ
nych zasadach i poboĂnie przeĂyje äwi¸ty dzieÑ. Dla tych,
którzysp¸dzaj¦ post napraktyce moralnej,dawanie jaÏmuĂny
przynosi wspaniaÏ¦ nagrod¸. Dlatego nakarmcie wszystkich
Ăebraków,którzyprzyjd¦dowas,daj¦cimjedzeniezwaszego
wÏasnegostoÏu.
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Zaj¦c,szakalimaÏpa



Wszyscy si¸ na to zgodzili i udali si¸, kaĂdy do swojego
miejscazamieszkania.
Doä©wczeänienast¸pnegorankawydrawypÏyn¸ÏawposzukiǦ
waniupoĂywieniaidotarÏadobrzeguGangesu.Tamwjejr¸ce
wpadÏytrzyryby.ZaniosÏajedodĂungli,domiejsca,wktórym
ĂyÏa,zzamiaremzjedzeniaich,gdynadejdzieodpowiedniczas.
A potem leĂaÏa rozmyälaj¦c jak bardzo jest cnotliwa! Szakal
takĂewybraÏsi¸dolasuwposzukiwaniujedzeniaiteĂcoäznaǦ
lazÏ.JedzeniezaniósÏdoswojejjamy,myäl¦c:—WodpowiedǦ
niej chwili je zjem. PoÏoĂyÏ si¸ rozmyälaj¦c jak bardzo byÏ
cnotliwy.
MaÏpa takĂe nazbieraÏa nar¸czeowoców mango iplanuj¦c,
Ăe zje je za jakiä czas, rozmyälaÏa o tym jak bardzo jest cnoǦ
tliwa.BodhisattwawpewnymmomenciewyÏoniÏsi¸zzaroäli,
chc¦cposzuka©trawy kuäa. LeczpomyälaÏ: NiemoĂliweabym
proponowaÏtraw¸osobomchodz¦cympoproäbie,a nie mam
sezamu,ryĂuinictakiego.Jeälipojawisi¸jakikolwiekĂebrak,
powinienemmuzaproponowa©,abymniezjadÏ,gdyĂtylkosieǦ
bie mog¸ ofiarowa©. Jeden z bogów postanowiÏ sprawdzi© jak
ziemskie istoty czcz¦ czas postu i czy s¦ szczodre w dawaniu
jaÏmuĂny.Bógtennajpierwstan¦Ïprzedjam¦wydry,przebraǦ
nyzabramina,azapytany,dlaczegotustoi,odpowiedziaÏ:
—M¦dra pani, gdybym mógÏ dosta© coä do jedzenia, to
póĀniejpookresiepostu,mógÏbymwykonywa©wszystkiemoje
obowi¦zkiascety.
WydraodpowiedziaÏa:
—Bardzodobrze,damcicoädozjedzenia — ioddaÏa mu
swojeryby.
Podobn¦szczodroäci¦wykazaÏsi¸szakalimaÏpa.
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Wtedy bóg,przebrany nadalza braminaudaÏsi¸dozaj¦ca
iteĂpoprosiÏojedzenie.
—Braminie, dobrze zrobiÏeä przychodz¦c do mnie. Dziä
obdaruj¸ ci¸ skarbem, którego nigdy wczeäniej nikomu nie
daÏem, ale nie moĂesz zÏama© moralnego prawa odbieraj¦c
zwierz¸ciuĂycie.IdĀ,przyjacielu,ikiedynazbieraszjuĂdrewna
irozpaliszogieÑ,przyjdĀimiotympowiedz,ajapoäwi¸c¸si¸
wskakuj¦c w ärodek pÏomieni. PóĀniej, gdy ognisko byÏo juĂ
rozpaloneizaj¦cdoniegowskoczyÏ,abysi¸upiec,zdziwiÏsi¸,
ĂeogieÑgonieparzy.Krzykn¦Ï:
—Braminie, ogieÑ, który rozpaliÏeä jest lodowato zimny,
niespaliÏnawetsieräcinamojejskórze.Cotoznaczy?
JaÏmuĂnik odparÏ: Panie, nie jestem braminem, tylko
bóstwemniebiaÑskimiprzyszedÏem,abysprawdzi©cnot¸zwieǦ
rz¦t. A ty m¦dry zaj¦cu, b¦dĀ cnot¦ znan¦ na caÏym äwiecie.
Iäciskaj¦c skaÏ¸, otrzyman¦ w ten sposób esencj¦ namalowaÏ
znakzaj¦canakuliksi¸Ăyca,któryjestwidocznydodzisiaj.

Jataka316
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Nieproszony o radö

P

ewnegorazu,gdyBrahmadattapanowaÏwBenares,BodhiǦ
sattwapojawiÏsi¸naäwieciejakomÏodyptaksingila.Akiedy
dorósÏ,osiedliÏsi¸wdolinieustópHimalajówizbudowaÏsobie
gniazdoodpornenadeszcz,wedlewÏasnychupodobaÑ,WpoǦ
rzedeszczowej,kiedydeszczpadaÏbezprzerwy,pewnamaÏpa
usiadÏa niedaleko Bodhisattwy, szcz¸kaj¦c z¸bami z zimna.
Bodhisattwa,widz¦czwierz¸,takcierpi¦ceodezwaÏsi¸doniej:

MaÏpo,zdÏoÑmiistopami,
podobnymidoczÏowieka,
Dlaczegoniewybudujeszsobiemieszkania,
abyukry©si¸przedburz¦?

MaÏpasÏysz¦cto,odpowiedziaÏatak:

Zfigury,twarzyir¦k,ptaku,
cho©podobnadoczÏowieka,
m¦droä©,jegonajwi¸kszyskarb,
zostaÏamizabroniona.

Bodhisattwa w odpowiedzi na to powtórzyÏ dwie kolejne
zwrotki:
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Ten,któregozdradzaniestaÏoä©
malekkiinieprzewidywalnyumysÏ.
MaÏpo,wyróĂniaj¦casi¸wcnocie,
spróbujzrobi©,
bezpieczneodwiatrumieszkanie,
chat¸wykonan¦zliäci.

Zarozumiaäy Ĕebrak


MaÏpapomyälaÏa:
—Tostworzenie,cho©mieszkawmiejscuchronionymprzed
deszczem,gardzi mn¦. Nieäcierpi¸ jakonodpoczywawspoǦ
kojuwswoimgnieĀdzie.
Natychmiast,chc¦czÏapa© Bodhisattw¸, maÏpaskoczyÏa na
niego.AleBodhisattwawzbiÏsi¸wpowietrzeiodleciaÏgdzieä
dalej. A maÏpa, po zniszczeniu jego gniazda, mokÏa w lesie
dalej.

Jataka321
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P

ewnegorazuBodhisattwaurodziÏsi¸wrodziniekupcówiteĂ
zajmowaÏsi¸handlem.WtymczasiepewienĂebrak,ubrany
wskórzaneszaty,chodziÏizbieraÏjaÏmuĂn¸.GdydotarÏdomiejǦ
scawalkbyków,iwidz¦cjakbykpadaprzednim,pomyälaÏ,Ăe
zwierz¸zrobiÏotozszacunkudlaniego.
—WcaÏymäwiecie—pomyälaÏ—tylkotenbykrozpoznaÏ
mojewartoäci—iunosz¦cpoÏ¦czonedÏoniewpozdrowieniu,
staÏiwypowiedziaÏtewersy:

HoÏddobrejbestiiuczynionyprzed
braminemwynikazeäwi¸tejtradycji.
Jesteädobrym,szczerymstworzeniem,
wyĂszymnadwszystkieinnestworzenia!

Wtymmomenciem¦drykupiecsiedz¦cywswoimsklepie,
abypowstrzyma©Ăebraka,wypowiedziaÏtak¦zwrotk¸:

Braminie,niespieszsi¸takzzaufaniemtejbestii,
Inni,którzysi¸spieszyli,leĂ¦terazzakopaniwpiachu.
Bykpotoprzykl¸ka,
abynabra©rozmachudoataku.
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Gdy m¦dry kupiec to mówiÏ, byk nabraÏ peÏnej pr¸dkoäci
iuderzyÏĂebrakawudo.TenciospowaliÏgonaziemi¸.Bramin
przytÏoczony bólem leĂaÏ, j¸cz¦c. Mistrz, aby wyjaäni© incyǦ
dent,wyrecytowaÏtewersy:

ZezÏaman¦nog¦izniszczon¦mis¦najaÏmuĂn¸,
PoĂaÏujezniszczonegoszcz¸äcia.
NiepozwólmuÏka©zwyci¦gni¸tymipróĂnieramionami,
Szybkoratujciepowalonego!

WtedyĂebrakodpowiedziaÏ:

Zaszczytyoddaj¦cniegodnym,
podzielicielos,któryspotkaÏmniedziä,
ZbytgÏupiozaufaÏemitospowodowaÏomoj¦ämier©.

Jataka324
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NietrwaäoĈè
ziemskich radoĈci

P

ewnegorazu,gdyBrahmadattapanowaÏwBenares,BodhiǦ
sattwaurodziÏsi¸wrodzinie bramina.AgdydorósÏ,stuǦ
diowaÏwszelkienaukiwTaksasila,apotemwróciÏdorodziców.
JegopowrótucieszyÏbardzorodzicówiuznali,ĂejestjuĂczas
najwyĂszy,abyszuka©dlaniegoĂony.
—AleĂ ja nie pragn¸ maÏĂeÑskiego Ăycia — powiedziaÏ
Bodhisattwa. — B¸d¸ si¸ wami zawsze opiekowa©, a gdy was
zabraknie,przyjm¸religijnezasadyib¸d¸ĂyÏjakoasceta.
StarsipaÑstwouparcietrwaliprzyswoichzamiarach,adobry
syn powinien by© im posÏuszny. Wtedy, mÏody kandydat na
ascet¸,wykonaÏzÏotyobrazipowiedziaÏ:
—Jeäli moĂecie znaleĀ© mi tak¦ dziewczyn¸, to wezm¸ j¦
zaĂon¸.
Energiczni rodzice rozesÏali w äwiat emisariuszy z duĂ¦
eskort¦,kazaliumieäci©imobrazwzakrytympowozieiszuka©
dziewczynywcaÏychIndiach.NadodatekmusiaÏaonapochoǦ
dzi© z kasty bramiÑskiej. ZÏoty obraz mieli da© w prezencie
rodzicompanny,aj¦przywieĀ©zesob¦.Akuratkilkanaäcielat
wczeäniej pewien äwi¸ty m¸Ăczyzna, przechodz¦cy ze äwiata
Brahmy,urodziÏsi¸ponowniejakomÏodadziewczynawstolicy
królestwaKaäi,wdomubogategobramina.Taurodziwapanna
miaÏanaimi¸Sammillabhasini.Maj¦cszesnaäcielatbyÏapi¸kna
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NietrwaÏoä©ziemskichradoäci

jak apsara — uosobienie anielskiej urody. W jej gÏowie nie
pojawiÏysi¸nigdyĂadnezÏemyäli,byÏawi¸cdoskonaleczysta.
WysÏannicykrólaBrahmadattychodzilipokrólestwieKaäi,trzyǦ
maj¦cobrazwr¸kach.MieszkaÑcypewnegomiasteczka,widz¦c
obrazpytali:
—Dlaczego, Sammillabhasini, córka naszego bramina jest
namalowananatymobrazie?
PosÏaÑcy sÏysz¦c te sÏowa odnaleĀli Ïatwo rodzin¸ obdaroǦ
wanych przez bogów takim uosobieniem pi¸kna i wybrali
Sammillabhasininanarzeczon¦mÏodegoksi¸cia.JednakdziewǦ
czynaniebyÏaszcz¸äliwazdecyzjirodziców.PowiedziaÏa:
—ChciaÏabym wami zawsze si¸ opiekowa©, a gdy was zaǦ
brakniewieä©religijneĂycie.Niechc¸wi¸cwychodzi©zam¦Ă!
StarsipaÑstwoodpowiedzielizgniewem:
—Oczymtymyälisz,dziewczyno?
Przyj¸li,bezwahania,podarowanyzÏotyobraz,acórk¸odeǦ
sÏali ze wspaniaÏ¦ äwit¦. Ceremonia zaälubin miaÏa miejsce
wbrewwoliobojga, Bodhisattwy iSammillabhasini. Mimo,Ăe
dzieliliwspóln¦izb¸ispaliwtymsamymÏóĂku,niepatrzylina
siebie z poĂ¦daniem, lecz wiedli Ăycie jak para äwi¸tych
ascetów. Gdy po pewnym czasie ojciec i matka Bodhisattwy
umarli, odprawiÏ on ceremonie pogrzebowe i wezwawszy do
siebieSammillabhasini,powiedziaÏ:
—Mojadroga, maj¦tek mojejrodziny,toosiemdziesi¦ttyǦ
si¸cyzÏotych monet.Takisamposiadaj¦twoirodzice.WeĀto
wszystko i prowadĀwygodne Ăycie. Ja pójd¸do pustelni i zoǦ
stan¸prawdziwymascet¦.
—Panie—odpowiedziaÏamÏodaĂona—jeälityzostaniesz
ascet¦,tojateĂ.Niemog¸ci¸opuäci©.

—IdĀwi¸czemn¦—zgodziÏsi¸ksi¦Ă¸.
Oddali caÏy maj¦tek biednym i w¸drownym jaÏmuĂnikom,
oddali kosztownoäci jakby to byÏy ämieci, udali si¸ do krainy
wHimalajachiobojewiedliĂycieascetów.Tam,Ăywi¦csi¸przez
dÏugiczasdzikimiowocamiikÏ¦czami,wkoÑcuzeszlinadóÏ
zgór,abyzdoby©sóliprzyprawy.WreszciedotarlidoBenares
izatrzymalisi¸naczasjakiänakrólewskichziemiach.Wtym
wÏaänieczasiemÏodaidelikatnaascetka,pozjedzeniumdÏego
ryĂu zÏej jakoäci, zapadÏa na czerwonk¸, a nie mog¦c zdoby©
Ăadnychlekarstw,bardzoosÏabÏa.Bodhisattwaid¦cpojaÏmuĂn¸
zaprowadziÏj¦dobrammiastaitampoÏoĂyÏnaÏawcezzapewǦ
nieniem,Ăewrócizlekarstwem.LedwieodszedÏkawaÏek,gdy
jego mÏoda Ăona wyzion¸Ïa ducha. Ludzie, widz¦c wyj¦tkowe
pi¸knoascetki,pÏakaliilamentowali.GdyBodhisattwapowróǦ
ciÏ,igdyusÏyszaÏojejämierci,powiedziaÏ:
—Tak przemija ziemskie pi¸kno. Wszystkie istnienia s¦
tymczasowe.
Z tymi sÏowami usiadÏ na Ïawce w spokoju, oddaj¦c si¸
medytacji.Ludziegromadzilisi¸wokóÏniegoipytali:
—SzanownyPanie,kimtakobietabyÏadlapana?
—GdybyÏemäwieckimm¸Ăczyzn¦—odpowiedziaÏ—byÏa
moj¦Ăon¦.
—cwi¸tym¸Ău—pytali—kiedymypÏaczemyiniemoĂemy
opanowa©naszychuczu©,dlaczegopanniepÏacze?
BodhisattwaodpowiedziaÏ:
—KiedyĂyÏa,wpewiensposóbnaleĂaÏadomnie.Nic,codo
niejnaleĂaÏonieodejdziedoinnegoäwiata.OdeszÏazgodnieze
swym przeznaczeniem. Dlaczego powinienem rozpacza©? —
iwyrecytowaÏtewersy:
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Dlaczegopowinienemwylewa©Ïzy,
zamiÏ¦Sammillabhasini?
OdeszÏawmajestacieämierci.
Zestrat¦musz¸si¸pogodzi©.

DlaczegosÏabym¸Ăczyznapowinienlamentowa©,
jeälicoäbyÏomutylkopoĂyczone?
JemutakĂekaĂdyoddech,
przybliĂagodzin¸ämierci.

Stoj¦c,siedz¦cnieruchomo,
poruszaj¦csi¸,odpoczywaj¦c
wmgnieniuoka,wjednejchwili
ämier©moĂetuby©.

yciejestniepewne,
LosprzyjacióÏnieprzewidywalny.
Piel¸gnujciewszystkich,którzyĂyj¦,
NieĂaÏujcie,jeäliprzetrwaliäcie.

TakimizwrotkaminauczaÏoprzemijaniuwszystkiego.PrzyǦ
byli na miejsce tragedii ludzie wypeÏnili obrz¸dy pogrzebowe
dziewczyny.ABodhisattwapowróciÏdoHimalajówiosi¦gaj¦c
wyĂszypoziomwiedzypochodz¦cyzmedytacji,zostaÏnagroǦ
dzonynarodzeniemwäwiecieBrahmy.

Jataka328
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Sprawdzanie cnoty

est to historia opowiedziana przez Mistrza w parku DĂeǦ
Jtawana,
o braminie, który zawsze udowadniaÏ swoj¦ cnot¸.
WtymczasieBodhisattwabyÏrodzinnymkapÏanemkrólaBenaǦ
res. Bramin postanowiÏsprawdzi©siÏ¸swejcnoty.Wtymcelu
udaÏsi¸dolasuizacz¦Ïwieä©Ăycieascety.WpobliĂupustelni
pewnegodnia pojawiÏsi¸ jastrz¦b, który poprzednioschwytaÏ
iskradÏ kawaÏek mi¸sa ze sklepu rzeĀnika i ze swoim Ïupem
frun¦Ïdogniazda.InneptakiotoczyÏygoiwalczyÏyozdobycz.
WyrywaÏy mupiórapazurami idziobami. Jastrz¦b nie mog¦c
znieä© bólu,upuäciÏ mi¸so. ChwyciÏ je kolejnyptak. OntakĂe
zmuszony w ten sam sposób musiaÏ zostawi© mi¸so. I znów
innyptakzÏapaÏochÏap,iktórykolwiekchwytaÏmi¸so,byÏnapaǦ
stowanyprzezreszt¸.WefekciekaĂdyzostawiaÏjewspokoju.
Bodhiasttwa widz¦c to, pomyälaÏ; Nasze pragnienia s¦ jak te
kawaÏkimi¸sa.Dlatych,którzychwytaj¦jes¦cierpieniem,aci,
którzyjeupuszczaj¦,maj¦spokój.IwypowiedziaÏtewersy:

KiedyptakmiaÏcoädojedzenia,
RyboÏowydziobaÏygodobólu,
kiedyzmuszonyupuäciÏmi¸so,
wtedydaÏymuspokój.
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Sprawdzaniecnoty



Asceta chodz¦c od miasta do miasta, po drodze dotarÏ
do pewnej wioski i wieczorem jeden z wieäniaków udzieliÏ
mu goäciny. MÏoda niewolnica o imieniu Pingala umówiÏa
si¸ ze swym kochankiem, Ăe odwiedzi j¦ w nocy. Po sprz¦tǦ
ni¸ciu obejäcia gospodarza i jego rodziny, a gdy wszyscy
poÏoĂylisi¸ spa©, usiadÏa na progu czekaj¦c nachÏopaka. Gdy
min¸Ïa pierwsza i druga umówiona pora, nadal powtarzaÏa
dosiebie:
—Onzarazprzyjdzie.
NadszedÏ jednak äwit, i trac¦c nadziej¸ powiedziaÏa ze
smutkiem:
—TerazjuĂnieprzyjdzie.
PotempoÏoĂyÏasi¸izasn¸Ïa.Bodhisattwawidz¦cto,pomyǦ
älaÏ: Ta kobieta siedziaÏa tak dÏugo, maj¦c nadziej¸, Ăe koǦ
chanek przyjdzie, ale teraz, gdy wie, Ăe go nie zobaczy, äpi
spokojnie.Izmyäl¦,Ăenadziejaznami¸tnoäci¦przynosz¦Ăal,
arozczarowaniecz¸stoprzynosispokój,wypowiedziaÏnast¸pǦ
newersy:

OwocspeÏnionejnadzieijestbÏogosÏawieÑstwem.
JakróĂnajestutratanadziei?
Cho©rozczarowanieniszczynadziej¸,
Patrzcie!Pingalaäpisnemspokojnym.

Nast¸pnegodniawychodz¦czwioskiwszedÏdolasuispoǦ
strzegÏpustelnikasiedz¦cegonaziemiioddaj¦cegosi¸medyǦ
tacjipomyälaÏ:Zarównowtym,jakiwnast¸pnymäwiecienie
maszcz¸äciapozabÏogosÏawieÑstwemmedytacji.
IwypowiedziaÏtewersy:
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Wtymäwiecieiwäwiatachnast¸pnych
NicnieprzewyĂszyekstatycznejradoäci.
Spokojnywyznawca,
Samzdrowy,nikogonieskrzywdzi.


ēycie króla ocalone
przez zaklöcie
Jataka330
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ewnegorazu,gdyBrahmadattapanowaÏwBenares,BodhiǦ
sattwabyÏwielkiejsÏawynauczycielemwTaksasiliiszkoliÏ
wielu mÏodych ksi¦Ă¦t oraz synów braminów we wszystkich
ówczesnych naukach i sztukachartystycznych. Jednym z jego
uczniówbyÏszesnastoletnisynkrólaBenares.MÏodzieniecbyÏ
bardzo zdolny i szybko opanowaÏ wszystkie wedy i sztuki
wyzwolone. I tak doskonale wyksztaÏcony opuäciÏ mistrza.
Nauczyciel posiadaÏ cenny dar przepowiadania przyszÏoäci.
StwierdziÏ, Ăe w przyszÏoäci królewiczowi zagraĂa powaĂne
niebezpieczeÑstwo ze strony jego przyszÏego syna. PomyälaÏ:
dzi¸ki mojej magicznej mocy uratuj¸ go. UkÏadaj¦c tekst
chroni¦cegoksi¸ciazakl¸ciapowiedziaÏ:
—Mój synu, gdy obejmiesz tron, i kiedy twój syn b¸dzie
miaÏszesnaäcielatmoĂewasspotka©nieszcz¸äcie.Jeälib¸dziesz
znaÏ zakl¸cie, b¸dzie moĂna nim odwróci© zÏy los. Pierwsze
zakl¸ciewypowiedzpodczasspoĂywaniaryĂu,powtórzdrugie
podczasablucjiporannych,trzecie,gdyb¸dzieszwspinaÏsi¸na
dachpaÏacu,stoj¦cnaszczycieschodów,aczwarte,wchodz¦c
dokrólewskiejkomnaty,gdyb¸dzieszstaÏnaprogu.
Ksi¦Ă¸podzi¸kowaÏzaprzestrog¸,zapewniaj¦c,Ăesi¸doniej
zastosuje.Polatach,gdyjegoojciecumarÏ,obj¦Ïponimtron.
Gdy jego syn miaÏ szesnaäcie lat, w mÏodzieÑcu obudziÏa si¸
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yciekrólaocaloneprzezzakl¸cie

zazdroä©owÏadz¸iwszystkieprzyjemnoäci,jakichbezograniǦ
czeÑmógÏzaznawa©jegoojciec.Podziwiaj¦cjegomajestatisiÏ¸,
poczuÏjednoczeäniepragnieniezabiciagoiprzej¸ciakrólestwa.
Zacz¦Ï na ten tematspiskowa© zdworzanami. Ci przyznawali
muracj¸imówili:
—Toprawda,Panie,jakajestkorzyä©zprzejmowaniawÏaǦ
dzy, gdy jest si¸ starym? Musisz w jakiä sposób zabi© króla
iprzej¦©jegokrólestwo.
Ksi¦Ă¸oznajmiÏ:
—Zabij¸gozatruwaj¦cmujedzenie.
Wzi¦Ï wi¸c trucizn¸ i usiadÏ wieczorem do posiÏku razem
zojcem. Król, gdy tylko podano w misie ryĂ, wypowiedziaÏ
pierwsz¦zwrotk¸:

OuskiryĂu
Nies¦ch¸tniejedzone,
ZtakmiÏymodczuciem
NiktniedbaÏonie.

KrólzostawiaÏÏupinkiizjadaÏtylkoczysteziarnopoziarnie.
ZostaÏemprzyÏapany—pomyälaÏksi¦Ăeinieoämielaj¦csi¸
doda©truciznydoryĂu,wstaÏikÏaniaj¦csi¸ojcuodszedÏ.OpoǦ
wiedziaÏzdetalamicaÏ¦histori¸swoimpomocnikom;
—DziäzostaÏemodkryty.Jakwi¸cpowinienemgozabi©?
Odtegodnia konspiratorzychowaj¦csi¸wogrodzie, naraǦ
dzalisi¸szeptem.Oznajmiliksi¸ciu:
—Jest ci¦gle jeszcze jeden sposób. Kiedy nadejdzie czas
uczestnictwa w porannej ablucji, schowaj swój miecz i staÑ

wäróddoradców.Gdyzobaczysz,ĂestraĂeopuäciÏykróla,musisz
uderzy©mieczemizabi©go.
Wszystko zostaÏo dokÏadnie zaaranĂowane. Ksi¦Ă¸ ukryÏ
miecz iwczasieablucji przesuwaj¦c si¸ powoli szukaÏ moĂliǦ
woäci uderzenia króla. W tym momencie król wypowiedziaÏ
kolejn¦chroni¦c¦gozwrotk¸:

Tajnanaradawlesie
Jestmiznana:
Spisekmi¸kkoszeptanydoucha
TakĂejestmiznany.

Ksi¦Ă¸ pomyälaÏ: Ojciec wie, Ăe jestem wrogiem. WyszedÏ
zÏaĀniiudaÏsi¸doswoichzauszników.Posiedmiuczyoämiu
dniachpowiedzieli:
—Ksi¦Ă¸,ojciec niedbaociebie. Musiszgozabi©, bo inaǦ
czejsamzginieszniebawem.
Nast¸pnego dnia ksi¦Ă¸ wzi¦Ï miecz i stan¦Ï na szczycie
paÏacowych schodów,czekaj¦caĂojciecwejdzie nagór¸. Król
stoj¦cnadolewypowiedziaÏtrzeciezakl¸cie:

PewnegorazumaÏpamiaÏaokrutnezamiary
alejejwraĂliwepotomstwo,
niebyÏowstanieichzrealizowa©.

Ksi¦Ăe pomyälaÏ: Mój ojciec chce mnie zabi©. PrzeraĂony
uciekÏ z paÏacu, a potem powiedziaÏ sÏuĂ¦cym, Ăe ojciec mu
groziÏ.Cizaäodrzekli:
—Ksi¦Ăe,jeälikrólbyznaÏtwojezamiarynieczekaÏbytak
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dÏugo i na pewno byci¸ubiegÏ.TwojawyobraĀniaci¸straszy.
Tyjednakmusiszzabi©go.
Pokolejnychkilkudniachwzi¦Ïwi¸cswójmiecziwszedÏdo
królewskiej komnaty nagórnympi¸trzepaÏacu,poÏoĂyÏsi¸za
kanap¦, z zamiarem zabicia króla, gdy ten tylko si¸ pojawi.
Przed wieczerz¦ król odesÏaÏ swoj¦ äwit¸ i chc¦c si¸ poÏoĂy©,
wszedÏ do komnaty, a stoj¦c na progu wypowiedziaÏ czwart¦
zwrotk¸:

TwojeostroĂneskradaniesi¸,
jakjednookiegokozÏawpolachmusztardy,
AnakogoczekasztuwpobliĂu,
jadobrzetowiem.

Ksi¦Ăe pomyälaÏ: Ojciec odkryÏ moje niecne plany. Teraz
mniezabije.Ogarni¸tystrachemwyszedÏzzakanapyirzucaj¦c
mieczpodnogikrólapowiedziaÏ:
—Wybaczmi,mójpanie—irzuciÏsi¸j¸cz¦cprzedkrólem.
KrólpowiedziaÏ:
—MyälaÏeä,Ăeniktniewieowaszymplanie?Odtegodnia
kazaÏ trzyma© ksi¸cia pod straĂ¦. Po latach, gdy król umarÏ,
odprawiono ceremoni¸ pogrzebow¦, a mÏody ksi¦Ă¸ zostaÏ
uwolnionyiobj¦Ïtron.

Jataka338
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Zemsta czapli

H

istoria ta zostaÏa opowiedziana przez Mistrza w DĂetaǦ
wanieidotyczyÏaczapli,którakiedyäĂyÏawdomukróla
Koäali. Czapla ta dochowaÏa si¸ dwójki pi¸knych piskl¦t. Jak
mówiono, ptak ten byÏ bardzo uĂyteczny, gdyĂ przenosiÏ króǦ
lowiwiadomoäciizanosiÏinnezgodniezwol¦monarchy.Raz
królwysÏaÏj¦zlistemdoinnegowÏadcy.GdyczaplaodleciaÏa,
chÏopcyzrodzinykrólewskiejbawilisi¸zpiskl¸tami,äciskalije
tak,Ăejezabili.GdymatkawróciÏa,pytaÏa,ktojezabiÏ.SÏuĂba
opowiedziaÏa jak nieostroĂnie bawiÏy si¸ nimi dzieci. W tym
czasiewpaÏacutrzymano,uczepionegonamocnymÏaÑcuchu,
wielkiegoigroĀnegotygrysa.ChÏopcyprzyszlizobaczy©tygryǦ
sa, a czapla wybraÏa si¸ za nimi, myäl¦c: PoniewaĂ oni zabili
moje mÏode, ja zajm¸ si¸ teraz nimi. PóĀniej zÏapaÏa ich za
ubraniaiwrzuciÏadoklatkitygrysa.TygryspoĂarÏichzzadoǦ
woleniem.CzaplapowiedziaÏa:
—TerazpragnieniamojegosercazostaÏyspeÏnione.
PóĀniej wzbiÏa si¸ w powietrze, poleciaÏa w stron¸ HimaǦ
lajów. SÏysz¦c, co si¸ staÏo, ludzie zacz¸li dyskutowa© o tym
tragicznym wydarzeniu. Bodhisattwa, który byÏ w tym czasie
nadworzekrólapowiedziaÏ:
—Nie tylko teraz, moi drodzy, ale i dawniej czapla takĂe
sprowadziÏaämier©natych,którzyzabilijejmÏode.Nast¸pnie
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Zemstaczapli

opowiedziaÏlegend¸zprzeszÏoäci.
Pewnegorazu,wpoprzednimwcieleniu,gdybyÏemkrólem
w Benares rz¦dziÏem królestwem uczciwie i sprawiedliwie.
Wtedy teĂ sÏuĂyÏa na dworze czapla roznosz¦ca wiadomoäci.
WszystkostaÏosi¸teĂtak, jakwwaszejopowieäci.Alewtym
przypadku ptak, pozwalaj¦c tygrysowi zabi©chÏopców, pomyǦ
älaÏ:
—Nie mog¸ tu dÏuĂej zosta©. Odlec¸ st¦d, ale nie mog¸
uciecbezsÏowawyjaänieniakrólowimojejdecyzji.
WybraÏasi¸zaraznadwór,pokÏoniÏakrólowiipowiedziaÏa:
—Mójpanie,toprzeztwoj¦beztrosk¸chÏopcyzabilimoje
dzieci, i pod wpÏywem emocji ja w zemäcie sprowadziÏam na
nich ämier©. Nie mog¸ wi¸c dÏuĂej tu Ăy©. I wypowiedziaÏa
nast¸puj¦c¦stanc¸:

DÏugouwaĂaÏamtendomzaswój,
spotykaÏymnieturóĂnezaszczyty.
Jednakprzeztwojezachowanie
musz¸odejä©.

KrólsÏysz¦ctoteĂodpowiedziaÏwierszem:

NaleĂyinnymodpÏaci©—
—zÏorównymzÏemspÏaci©,
potemwäciekÏoä©powäci¦gn¦©.
Dobraczaplo,prosz¸,zostaÑ!

W odpowiedzi na te sÏowa czapla wypowiedziaÏa kolejne
wersy:

Pokrzywdzonynigdynieb¸dziezezÏoczyÑc¦wzgodzie.
Takjakwczeäniejnieb¸dziejuĂnigdy.
Nie,królu,niemoĂeszmnietutrzyma©,
Panie,wtejchwiliznikam.

PtakpowiedziaÏ;
—Zewzgl¸dunasytuacj¸niemog¸zosta©,mójpanie.
I kÏaniaj¦c si¸ królowi wzbiÏ si¸ w powietrze i odleciaÏ
wHimalaje.
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Lewibyk

ewnegorazu,gdyBrahmadattapanowaÏwBenares,BodhiǦ
sattwa narodziÏ si¸ jako jego syn i po zdobyciu wyǦ
ksztaÏcenia w Taksasili, po ämierci ojca, sprawiedliwie rz¦dziÏ
królestwem.
Wtymczasiepewienpasterz,pas¦cykrowynaichpolanach
wlesie,wróciÏdodomuiprzeznieuwag¸zostawiÏtamkrow¸,
która byÏa cielna. Na tej samej polanie nocami zazwyczaj
polowaÏa lwica. Tym razem Ăal jej si¸ zrobiÏo bezbronnego
stworzenia, które niebawem miaÏo zosta© matk¦. Po pewnym
czasiemi¸dzykrow¦,alwic¦powstaÏamocnawi¸Ā.ObazwieǦ
rz¸ta szybko staÏy si¸ przyjacióÏkami i sp¸dzaÏy czas razem.
Niebawemkrowasi¸ocieliÏa,alwicawtymsamymczasieuroǦ
dziÏalwi¦tko.TedwamaÏestworzenia,siÏ¦wi¸zówrodzinnych,
takĂezostaÏyprzyjacióÏmiibawiÏysi¸razem.Pewienleäniczy,
widz¦c tak¦ zaĂyÏoä©, postanowiÏ o tym dziwnym zjawisku
opowiedzie©królowi.AkiedykrólzapytaÏgo:
—MójwiernysÏugo,widziaÏeämoĂeostatniojakieäniezwyǦ
kÏewydarzeniawlesie?
OdpowiedziaÏ:
—NiewidziaÏemnicniezwyklecudownego,mójpanie,poza
tym,ĂewidziaÏemjaklewibyksp¸dzaj¦razemczas,odnosz¦c
si¸dosiebiebardzoprzyjaĀnie.

—Powinnopojawi©si¸trzeciezwierz¸—powiedziaÏkról—
wtedynapewnopojawi¦si¸mi¸dzynimijakieäintrygi.PrzyjdĀ
ipowiedzmi,gdydotejparydoÏ¦czytrzeciestworzenie.
—Oczywiäcie,mójpanie—odpowiedziaÏleäniczy.
Wkrótcepoopisywanejnadworzerozmowiedolwaibyka
doÏ¦czyÏszakal.GdystróĂlasuzobaczyÏt¸sytuacj¸,powiedziaÏ
doĂony:
—Powiemkrólowi,ĂepojawiÏosi¸trzeciezwierz¸—iznów
wyruszyÏ do miasta. Szakal tymczasem zastanawiaÏ si¸: Poza
mi¸sem lwów i byków jadÏem juĂ kaĂdy rodzaj mi¸sa. Musz¸
poróĂni©tychdwoje,azdob¸d¸ichmi¸sodozjedzenia.
PewnegodniapowiedziaÏdolwa:
—Panie,tenniecnybykci¸obmawia.
Wskutektychintryg,szakal,oddzielaj¦cjednozwierz¸od
drugiego,szybkodoprowadziÏdokÏótniibójki.
LeänikwybraÏsi¸dokrólaipowiedziaÏ:
—Mójpanie,pokazaÏosi¸trzeciezwierz¸.
—Jakie?—zapytaÏkról.
—Szakal,panie.
KrólzawyrokowaÏ:
—WkrótcewywoÏaonkonfliktpomi¸dzyt¦dwójk¦,apotem
doprowadzi do ich ämierci. Gdy dotrzemy tam, z pewnoäci¦
jednoznichnieb¸dzieĂyÏo.
Mówi¦c to wsiadÏ do swojego powozu i podróĂuj¦c drog¦
wskazan¦przezm¸Ăczyzn¸dotarÏdopolanywchwili,gdydwa
zwierz¸tazpowodukonfliktuzniszczyÏysi¸nawzajem.Szakal
z zachwytem poĂywiaÏ si¸, na zmian¸, mi¸sem lwa i mi¸sem
byka.Król,gdyzobaczyÏ,Ăebykilews¦martwe,stan¦ÏnaswoǦ
impowozieizwracaj¦csi¸dowoĀnicywypowiedziaÏtewersy:
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Nicwspólnegozesob¦niemiaÏatapara,
NiemieliwspólnejĂonyanipoĂywienia,
Terazujrzeliokropnyäwiat,
Ostryjakdwustronnymiecz.

cwiatobmyälonywprzebiegÏysposób,
Rozdzielaj¦cystarychprzyjacióÏ.
Dlategobykilew
stalisi¸ofiar¦najgorszejbestii—wrogoäci.

KrólwypowiedziawszytesÏowa,poprosiÏozebraniegrzywy,
skóry, Ïap i z¸bów lwa, po czym powróciÏ prosto do swojego
miasta.

Jataka349
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Przyjaciele przepiórki

P

ewnegorazu,gdyBrahmadattapanowaÏwBenares,BodhiǦ
sattwaprzyszedÏnaäwiatjakomÏodysÏoÑirosn¦c,staÏsi¸
przywódc¦ stada, skÏadaj¦cego si¸ z osiemdziesi¸ciu tysi¸cy
sÏoni,mieszkaj¦cegoupodnóĂaHimalajów.Wtymczasiepewna
przepiórka zÏoĂyÏa jaja w miejscu, gdzie sÏonie si¸ posilaÏy.
KiedyjajabyÏywysiedziane,mÏodeptakiwyÏoniÏysi¸zp¸kni¸Ǧ
tych skorupek. Zanim ich skrzydÏa urosÏy, ptaki nie mogÏy
jeszczelata©,Bodhisattwa,przewodz¦cystaduosiemdziesi¸ciu
tysi¸cysÏoni,wposzukiwaniujedzeniaprzybyÏwmiejsce,gdzie
przepiórkamiaÏagniazdo.Widz¦ctylesÏoniprzepiórkapowieǦ
dziaÏa:
—Tekrólewskizwierz¸tapodepcz¦mojemaÏe.Panie!BÏagam
o szlachetn¦ ochron¸ mojego potomstwa. Potem rozpostarÏa
skrzydÏaistoj¦cprzednimwypowiedziaÏatewersy:

Szeä©dziesi¸cioletnisÏoniu,
Panielasuwäródrówieäników,
JestemtylkosÏabymptakiem,
Typrzywódc¦stada,
SwoimiskrzydÏamiskÏadamcihoÏd,
Oszcz¸dĀmojemaleÑstwa,bÏagam!
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Przyjacieleprzepiórki



SÏoÑodparÏ:
—Przepiórko,niemartwsi¸.Ochroni¸twojepotomstwo.
I stan¦Ï nad mÏodymi ptakami, gdy osiemdziesi¦t tysi¸cy
sÏoniprzechodziÏoobok,póĀniejodezwaÏsi¸ jeszczedoprzeǦ
piórki:
—Za nami idzie samotny sÏoÑ, jego takĂe musisz bÏaga©,
abyzapewni©bezpieczeÑstwoswoimdzieciom.
GdyzbliĂyÏsi¸wreszcieostatnizolbrzymówprzepiórkapoǦ
nowniezeskrzydÏamiuniesionymiwysoko,kÏaniaj¦csi¸zszaǦ
cunkiem,wypowiedziaÏadrug¦zwrotk¸:

Przemierzaj¦cgóryidoliny,
Wybieraj¦csamotn¦podróĂ,
Ciebie,królulasu,prosz¸,
MoimiskrzydÏamiskÏadamhoÏd.

Jestemtylkomizern¦przepiórk¦,
Prosz¸,oszcz¸dĀmojepotomstwo.

SÏysz¦ctesÏowa,sÏoÑodezwaÏsi¸tak:

Zabij¸twojemÏode,przepiórko,
Nanicmitwojan¸dznaproäba,
MojalewastopazÏatwoäci¦zgniecie
Wieletysi¸cytakichptaków.

Mówi¦c to, zgniótÏ mÏode ptaki na pyÏ, po czym odszedÏ
gÏoäno tupi¦c. Przepiórka usiadÏa na gaÏ¸zi drzewa i powieǦ
dziaÏa:
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Przyjacieleprzepiórki

—OdejdĀwi¸citr¦bsobie.Wkrótcezobaczysz,cozrobi¸.
Nierozumiesz,jakaróĂnicajestpomi¸dzysiÏ¦ciaÏaasiÏ¦umysÏu.
CóĂ!Damcinauczk¸.
IgroĂ¦cmuwypowiedziaÏatewersy:

WykorzystanasiÏaniezawszejestkorzyäci¦,
SiÏajestcz¸stozmor¦gÏupich.
Bestia,którazabiÏamojemÏode.
Samaodczujekrzywd¸.

PóĀniejpofrun¸Ïadowrony,atazapytaÏa:
—Comog¸dlaciebiezrobi©,maÏaprzyjacióÏko?
StrapionamatkaopowiedziaÏacaÏezdarzeniaibrakdobrego
wychowaniazwalistejbestii.NakoniecpoprosiÏa:
—Nic innegoniemoĂnazrobi©, Pani,alechciaÏabymabyä
swoimdziobemwykuÏaoczytemuokropnemusÏoniowi.
WronazgodziÏasi¸,aprzepiórkawybraÏasi¸doniebieskiej
muchy i teĂ jejopowiedziaÏa t¸ sam¦ histori¸,a kiedy mucha
zapytaÏa:
—Comog¸dlaciebiezrobi©?
OdpowiedziaÏa:
—Kiedy oczy tego okropnego sÏonia zostan¦ wydziobane
przez wron¸, chciaÏabym abyä zÏoĂyÏa tam larw¸. Mucha
zgodziÏa si¸. Nast¸pnym zwierz¸ciem, które poprosiÏa przeǦ
piórkaopomoc,byÏaĂaba.TateĂzgodziÏasi¸pomócbiedaczce
wĂaÏobie.
—KiedytenokropnysÏoÑoälepnieib¸dzieszukaÏwodydo
picia,wtedyzacznijrechota©naszczyciegóry,agdywejdziena
szczyt,tyzejdĀirechoczznowunadprzepaäci¦.Towszystko,

czegoodciebieoczekuj¸.
SÏysz¦c to, Ăaba zgodziÏa si¸ szybko. PóĀniej, kiedy wrona
wykuÏasÏoniowioczy,asÏoÑ,gryzionyprzez larwy muchy byÏ
oszalaÏy z bólu i ogarni¸ty pragnieniem pl¦taÏ si¸ w poszuǦ
kiwaniuwody.WtymmomencieĂabasiedz¦cnaszczyciegóry
zacz¸Ïarechota©.SÏoÑpomyälaÏ:Tammusiby©woda.
Wspi¦Ïsi¸ nagór¸,awtedyĂabazeskoczyÏa nadóÏ istoj¦c
nadkraw¸dzi¦urwiskaznowuzacz¸Ïarechota©.SÏoÑpomyälaÏ:
Tam b¸dzie woda. RuszyÏ w stron¸ urwiska i zgin¦Ï w przeǦ
paäci.KiedyprzepiórkadowiedziaÏasi¸ĂesÏoÑnieĂyje,powieǦ
dziaÏa:
—WidziaÏamwreszcieplecymojegowroga.
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KrólowaSussondi

ewnegorazu,gdykrólTambapanowaÏwBenares,jegomaÏǦ
Ăonk¦ byÏa kobieta o wyj¦tkowej urodzie. Na imi¸ miaÏa
Sussondi. W tym czasie Bodhisattwa przyszedÏ na äwiat jako
mÏodyGarudanawyspieNaga,którawtedynosiÏanazw¸wyspa
Serum.GarudawybraÏsi¸doBenares,przebranyzamÏodzieÑca
i trafiwszy do paÏacu, graÏ w koäci z królem Tamb¦. Wszyscy
podziwiali przybyÏego mÏodzieÑca, który nietylko byÏpi¸kny,
alewszechstronniewyksztaÏconyisprawiaÏwraĂenieczÏowieka
szlachetnie urodzonego. Dworzanie zwrócili uwag¸ królowej
Sussondinaurodziwegoprzybysza.
—MÏody czÏowiek o wyj¦tkowej urodzie gra w koäci z naǦ
szymkrólem.
Królowa,jakwszystkiekobietyobdarzonabyÏaciekawoäci¦
ipragn¸Ïazobaczy©goosobiäcie.PewnegodniawÏoĂyÏanasiebie
odäwi¸tneszatyitakwystrojonaudaÏasi¸dokomnaty,wktórej
granowkoäci.Tam,staj¦cwäródäwity,utkwiÏawzrokwmÏoǦ
dzieÑcu.OntakĂepatrzyÏnakrólow¦ipoczulikusobiedziwn¦
skÏonnoä©,apochwilizakochalisi¸wsobie.KrólGarudadzi¸ki
ponadnaturalnejmocyrozp¸taÏwmieäciesrog¦burz¸.Ludzie,
boj¦c si¸, Ăe ich domy si¸ zawal¦, wybiegali na ulic¸. PóĀniej
swoj¦ moc¦sprawiÏ, Ăe miastoogarn¸Ïaciemnoä© jakw nocy.
Pod osÏon¦ burzy i nocy wykradÏ z paÏacu królow¦ Sussondi

iunosz¦czesob¦wpowietrze,wyruszyÏdoswojegodomu na
wyspieNaga.Garudasp¸dzaÏzni¦przyjemnechwile,anawet
dÏugiegodziny,jednakjakkaĂdyczÏowiekuzaleĂnionyt¸skniÏ
zapodniecaj¦c¦rozrywk¦ici¦gleprzybywaÏgra©wkoäcizkróǦ
lem.KrólmiaÏdoradc¸oimieniuSagga,którybyÏrównieĂwielǦ
kiejklasymuzykiem.WÏadcaniewiedz¦c,costaÏosi¸zkrólow¦,
zaleciÏmu:
—IdĀ,sprawdĀkaĂdykawaÏekl¦duimorza,idowiedzsi¸,
cosi¸staÏozmoj¦Ăon¦.
Takwi¸cwyprawiÏSagg¸naposzukiwaniazaginionej.M¦dry
ministerwzi¦Ïwszystko,cobyÏomupotrzebnewdrodzeizaczyǦ
naj¦cposzukiwaniaodbrammiasta,dotarÏaĂdonadmorskiej
miejscowoäciBharukaczcza.WtymczasiekilkukupcówwypÏyǦ
waÏowmorzedoZÏotegoL¦du.SaggazwróciÏsi¸donich:
—Zabierzciemniezesob¦.JestemministremnaszegowÏadcy
ijeälinieprzyjmieciemojejzapÏatyzapodróĂ,b¸d¸zachowyǦ
waÏsi¸jakowaszminister.
Zgodzili si¸ bez wahania, zabrali na pokÏad jego bagaĂe
ipodnieäli kotwic¸. Kiedy statek wypÏyn¦Ï, poprosili, aby dla
nichzagraÏ.SaggaodparÏ:
—Zagram wam, ale jeäli to zrobi¸, ryby b¸d¦ tak podnieǦ
cone,Ăewaszstateksi¸rozbije.
—Jeäli zwykÏy ämiertelnik — odpowiedzieli oni — wykoǦ
nujemuzyk¸,naĂadnejrybieniezrobitowraĂenia.Niebójsi¸
igrajnam.
—ebyäciepotemniemielidomniepretensji—odpowieǦ
dziaÏministeribior¦cwdÏonielutni¸,graÏdlanichautrzymywaÏ
idealn¦harmoni¸pomi¸dzysÏowamipieäniiakompaniamentem
lutni. Rybyrzeczywiäcie byÏyrozdraĂnione muzyk¦aĂwyskaǦ
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kiwaÏynadpowierzchni¸wody.PewienpotwórmorskipodskaǦ
kuj¦cspadÏnastatekiprzeÏamaÏgonapóÏ.Pr¦dymorskiezaǦ
gnaÏyleĂ¦cegonadesceSagg¸aĂdodrzewabananowcanawyspie
Naga,wyspiekrólaGarudy.KrólowaSussondi,gdytylkojejukoǦ
chanywybieraÏsi¸gra©wkoäci,wychodziÏazdomuispaceroǦ
waÏa po nadmorskim brzegu. Ona pierwsza zobaczyÏa i rozǦ
poznaÏawrozbitkuministraSagg¸.OczywiäciezainteresowaÏo
j¦,jaktutajdotarÏ.MusiaÏopowiedzie©jejcaÏ¦histori¸zdetaǦ
lami.PowysÏuchaniujejuspokoiÏarozbitkaipowiedziaÏa:
—Niebójsi¸.
Obejmuj¦cgozaszyj¸,zaprowadziÏagodoswojego mieszǦ
kania i uÏoĂyÏa na kanapie. A gdy zupeÏnie oprzytomniaÏ, naǦ
karmiÏa go niebiaÑskim jedzeniem, wyk¦paÏa w aromatycznej
wodzie,ubraÏawcudowneszatyiprzystroiÏakwiatamiocudowǦ
nymzapachu.PodwpÏywempoĂ¦dania,zaspokajaÏaznimswoje
nami¸tnoäci. DbaÏa o niego, a gdy tylko król Garuda wracaÏ,
ukrywaÏa swojego kochanka. Po paru miesi¦cach inni kupcy
zBenares, wyl¦dowali na wyspie u podnóĂa bananowca, aby
zaopatrzy©si¸wopaÏiwod¸.SagganiezwÏoczniewsiadÏznimi
na pokÏad i po dotarciu do Benares, gdy tylko zobaczyÏ króla
graj¦cegowkoäci,wyj¦Ïlutni¸izaäpiewaÏ:

W¦chaÏemzapachgajutiraira
SÏyszaÏemj¸kizm¸czonegomorza,
królu,cierpi¸zmiÏoäci,
PoniewaĂSussondimieszkadalekoodemnie.

GarudasÏuchaj¦cm¸ĂczyznybyÏpeÏenĂaluipowiedziaÏado
jednegozprzyjacióÏ:

—Cho©mieszkamwpaÏacuboga—ptakaGarudy,nieumiaǦ
Ïem zapewni© jej bezpieczeÑstwa. Kim jest dla mnie ta podÏa
kobieta?
OdszedÏiniepojawiÏsi¸nigdywi¸cej,abygra©wkoäci.
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awno,dawnotemu,gdywBenarespanowaÏkrólBrahmaǦ
datta,BodhisattwaodrodziÏsi¸jakoSakka.Wtymczasie
pewien mÏody bramin po zakoÑczeniu edukacji w Taksasila,
uzyskuj¦cdodatkowomistrzostwowÏucznictwie,byÏznanyjako
m¦dryMaÏyOucznik.
Jedenz jego nauczycieli pomyälaÏ:Ten mÏodzienieczdobyÏ
umiej¸tnoäcirówne moimi, napewnozajdziewĂyciudaleko.
Takprzewiduj¦cwydaÏzaniegowÏasn¦córk¸.ZdolnyOucznik,
chc¦cpowróci©doBenareswyruszyÏwdrog¸zĂon¦.WpoÏoǦ
wiepodróĂytrafilinapolan¸,naktórejleĂaÏsÏoÑ,wygl¦daj¦cy
na chorego. Nikt nie odwaĂyÏ si¸ do niego podejä©. OdwaĂny
Ïucznik,chociaĂludziepróbowaligopowstrzyma©,postanowiÏ
pomóc zwierz¸ciu. Kiedy juĂ byÏ blisko olbrzyma, sÏoÑ wstaÏ,
aby ich zaatakowa©. Jednak Ïucznik szybko trafiÏ go w czoÏo
strzaÏ¦,któraprzebiÏaczaszk¸zwierz¸ciaiwyszÏaztyÏugÏowy,
i sÏoÑ padÏ martwy na miejscu. Dzielny mÏodzieniec ruszyÏ
zĂon¦dalej,aĂdotarlido nast¸pnego lasu.W nimgnieĀdziÏo
si¸pi¸©dziesi¸ciurabusiównapadaj¦cychnapodróĂnych.Gdy
w¸drowcydotarlidosiedliskazÏoczyÑców,ciakuratpieklizabiǦ
tego dopiero co jelenia. Rozbójnicy widz¦c zbliĂaj¦cych si¸,
postanowili ich schwyta©. Jednak przywódca bandy, umiej¦c
rozpoznawa© ludzkie charaktery, spojrzaÏ tylko na Ïucznika

irozpoznaÏwnimnieustraszonegobohatera.NiepozwoliÏ,aby
go zaatakowano, cho© przeciwnik byÏ tylko jeden. Oucznik
wysÏaÏswoj¦Ăon¸dozÏodzieimówi¦c:
—IdĀ i poproä o kawaÏek mi¸sa, przynieä je, a razem zjeǦ
myposiÏek. Kobieta poszÏa do bandytów i bez l¸ku poprosiÏa
opocz¸stunek.
PrzywódcazÏodzieipowiedziaÏ:
—Naszgoä©jestszlachetnymczÏowiekiem,dajcietejkobieǦ
cie,ocoprosi.
ZÏodziejezacz¸likrzycze©:
—Onmajeä©naszeupieczonemi¸so?!
Niech¸tniedali jej tylko kawaÏek surowego mi¸sa. Oucznik
byÏ zÏy na zÏodziei, którzy dali mu surowizn¸. Widz¦c jego
min¸zÏoczyÑcypowiedzieli:
—Co!Czytylkoonjesttujedynymm¸Ăczyzn¦,amyzaledǦ
wiekobietami?
GroĂ¦c mu, powstali i zacz¸li szykowa© si¸ do napaäci na
maÏĂonków. Oucznik teĂ wstaÏ i uprzedzaj¦c ich atak zabiÏ
pi¸©dziesi¸ciu zÏodziejaszków tak¦ sam¦ liczb¦ strzaÏ. Wtedy
zabrakÏo mu strzaÏy dla ich przywódcy. ZabraÏ z domu tylko
pi¸©dziesi¦t strzaÏ, jedn¦ z nich zabiÏ sÏonia, a reszt¦ wszystǦ
kich rzezimieszków poza przywódc¦. PowaliÏ go jednak na
ziemi¸isiedz¦cnajegotorsiepoprosiÏĂon¸,abytaprzyniosÏa
mu miecz. Jednak dokÏadnie w tym momencie kobiet¸ ugoǦ
dziÏastrzaÏabogamiÏoäciKamyipoczuÏanieopanowan¦nami¸tǦ
noä©doszefabandy.ChwyciÏawi¸cr¸kojeä©mieczaiumieäciÏa
gowjegodÏoni.ZÏodziejjednymruchemmieczaodci¦ÏgÏow¸
Ïucznika.PóĀniejpoj¦Ïkobiet¸jakoĂon¸izacz¸lipodróĂowa©
razem.WczasiedrogichciaÏpozna©jejpochodzenie.
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—Jestemcórk¦—powiedziaÏa—znanegonacaÏymäwieǦ
cieprofesorazTaksasila.
—W jaki sposób zostaÏaä Ăon¦ tegoczÏowieka? — zapytaÏ
herszt.
—Mójojciec—odpowiedziaÏa—byÏtakzadowolonyzjego
osi¦gni¸©wsztuce Ïuczniczej,ĂedaÏ mu mniezaĂon¸.ApoǦ
niewaĂ zakochaÏam si¸ w tobie, pozwoliÏam ci zabi© mojego
prawowitegom¸Ăa.
ZÏodziejpomyälaÏ:TakobietazabiÏawÏaänieswojegom¸Ăa.
Gdytylkozobaczyjakiegoäinnegom¸Ăczyzn¸,potraktujemnie
wtensamsposób.Musz¸si¸jejpozby©.
Gdyszlidalej,zobaczyli,Ăeichdrog¸przecinato,cozawsze
byÏomaÏymstrumyczkiem,aterazstaÏosi¸wartk¦rzek¦.
BandytapowiedziaÏ:
—Moja droga, w tej rzece Ăyje okrutny krokodyl. Co zroǦ
bimy?
—Mój panie — odpowiedziaÏa kobieta — weĀ wszystkie
ozdoby,któremamnasobieizapakujjewsakiewk¸zrobion¦
ztwojejgórnejszaty,przenieäjenadrugibrzegrzeki,apotem
wró©imnieprzenieä.
—Bardzo dobrze — odparÏ m¸Ăczyzna i bez wahania,
maj¦c juĂ ustalony plan, wzi¦Ï jej wszystkie klejnoty i wchoǦ
dz¦cdowodywpoäpiechu,szybkodotarÏdodrugiegobrzegu,
zostawiÏj¦iuciekÏ.
Widz¦ctokobietakrzykn¸Ïa:
—Mój panie, idziesz tak szybko, jakbyä mnie zostawiaÏ.
Dlaczegotorobisz?Wró©iweĀmniezesob¦.
Izwracaj¦csi¸doniegowypowiedziaÏatewersy:


GdydotarÏeänadrugibrzeg,
ZcaÏymmoimbogactwem,
Wró©takszybko,jakmoĂesz
Iprzenieämnie.

ZÏodziej,sÏysz¦cto,staÏ nadalszym brzegu iwypowiedziaÏ
tesÏowa:

Kapryänapani,pl¦czeszsi¸
OdsprawdzonejwiarydolekkiejmiÏoäci,
MnieteĂniedÏugobyäzdradziÏa,
Dlategowol¸uciecdaleko.

TakibyÏlos,któryspadÏnabiedn¦,gÏupi¦niewiast¸zpowoǦ
dunadmiarunami¸tnoäci.Bezradna,dotarÏadok¸pystr¦czyÑca,
siedziaÏapod nim ipÏakaÏa.Wtym momencieSakka,patrz¦c
na äwiat, zobaczyÏ j¦ przytÏoczon¦ poĂ¦daniem i pÏacz¦c¦ po
utracie zarówno m¸Ăa, jak i kochanka. Myäl¦c o tym, Ăeby j¦
zawstydzi©, wzi¦Ï ze sob¦ Matali i Pancasikha, zszedÏ i stan¦Ï
nabrzegurzeki,powiedziaÏ:
—Matali,tystanieszsi¸ryb¦,atyPancasikha—zamienisz
si¸wptaka,jazaästan¸si¸szakalem.Abior¦cwpyskkawaÏek
mi¸sa,pójd¸ ipoÏoĂ¸si¸przed t¦ kobiet¦,a kiedyzobaczycie
mnie tam, ty, Matali, masz wyskoczy© z wody i upaä© obok
mnie,a kiedyupuszcz¸ mi¸so iwyskocz¸,abyzÏapa©ryb¸, ty
Pancasikha, schwycisz kawaÏek mi¸sa i wzbijesz si¸ w powieǦ
trze.TyzaäMatali,wskoczyszwtedydowody.
Gdy Sakka poinstruowaÏ ich dokÏadnie, co maj¦ robi©, poǦ
wiedzieli:
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—Dobrze,naszpanie.
MatalizmieniÏsi¸wryb¸,aPancasikhawptaka.SakkastaÏ
si¸ szakalem. I bior¦c kawaÏ mi¸sa w z¸by podszedÏ i poÏoĂyÏ
si¸ przed kobiet¦. Ryba wyskakuj¦ca z wody upadÏa przed
szakalem. Szakal upuäciÏ mi¸so, które trzymaÏ w z¸bach, aby
schwyta©ryb¸.RybaskoczyÏaiwpadÏadowody,aptakchwyciÏ
kawaÏek mi¸sa iodleciaÏ.SzakalstraciÏzarównoryb¸ i mi¸so,
i usiadÏ patrz¦c smutno w stron¸ k¸py roälin. Kobieta widz¦c
to,powiedziaÏa;
—B¸d¦czbytchciwym,niezdobyÏanimi¸saaniryby.
Rozumiej¦cceltegoprzedstawienia,ämiaÏasi¸gorzko.SzaǦ
kal,sÏysz¦cto,wypowiedziaÏzwrotk¸:

KtosprawiaĂezaroäladzwoni¦ämiechem,
Cho©niktnietaÑczyaninieäpiewa,
AniklaszczewdÏonie?
Droga,nieämiejsi¸,powinnaäpÏaka©.

SÏysz¦cto,kobietawypowiedziaÏanast¸pnewersy:

GÏupiszakalu,chciaÏbyä
Mie©imi¸soiryb¸.
BiednygÏupcu!Przykropatrze©
CowyszÏoztwojejgÏupoty.

WtedyszakalwygÏosiÏnast¸pnesÏowa:

Winyinnychs¦wyraĀniewidoczne,
Ci¸Ăkojednakzobaczy©wÏasne.
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Myäl¸,ĂetytakĂemusiszzastanowi©si¸nadfaktem,
estraciÏaänarazm¸Ăaikochanka.

SÏysz¦cjegosÏowakobietaodpowiedziaÏa:

Króluszakalu,jesttakjakmówisz,
Wi¸cpospiesznieodejd¸,
Abyszuka©innejnowejmiÏoäci
Ipostaramsi¸by©dobr¦Ăon¦.

Wtedy Sakka, król nieba, sÏysz¦c sÏowa tej bezwzgl¸dnej
inieczystejkobiety,wypowiedziaÏostatniewersy:

Ten,któryukradnieglinianydzban,
Pewnegodniaskradniemosi¸Ăny,
Aty,którabyÏaäzmor¦twojegom¸Ăa,
B¸dziesztylkozÏalubnawetgorsza.

W ten oto sposób Sakka zawstydziÏ j¦ i sprawiÏ, Ăe odczuǦ
waj¦c Ăal, wróciÏa do domu ojca z mocnym postanowieniem
poprawy.
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ewnego razu,gdyBrahmadattabyÏkrólemwBenares,BodǦ
hisattwanarodziÏsi¸jakokogutimieszkaÏwlesiewtowaǦ
rzystwiewielukogutów.NiedalekoĂyÏakocica,którazwodziÏa
wszystkieptakipozaBodhisattw¦izjadaÏaje.TylkoBodhisattwa
niedaÏsi¸jejnigdypodejä©.KocicapomyälaÏa:Tenkogutjest
bardzoprzebiegÏy,aleniewie,ĂejateĂjestemprzebiegÏaiumiem
kusi©;przymil¸si¸doniego,mówi¦c:
—B¸d¸twoj¦Ăon¦.
PóĀniejgozjem,gdywpadniewmojesidÏa—takmówiÏado
siebie,pomiaukuj¦czzadowoleniem.
PoszÏa do drzewa, gdzie siedziaÏ kogut, wychwalaj¦c jego
pi¸knoiwypowiedziaÏatewersy:

PtakuzeskrzydÏamiwesoÏomachaj¦cymi,
zgrzebieniempochylaj¦cymsi¸takwdzi¸cznie,
B¸d¸twoj¦najlepsz¦Ăon¦,
zejdĀtylkozdrzewaichodĀdomnie.

Bodhisattwa sÏysz¦c j¦, pomyälaÏ: ZjadÏa wszystkich moich
krewnych, teraz chce skusi© mnie i mnie zjeä©; musz¸ si¸ jej
pozby©.WypowiedziaÏwtedytewersy:
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MiÏaicudownapani,
tymaszczterynogi,jatylkodwie,
Bestieiptakinigdyniepowinnysi¸pobiera©,
Poszukajwi¸cinnegom¸Ăa.

KocicapomyälaÏa: On jestwyj¦tkowoprzebiegÏy,wtenczy
innysposóbpodejd¸goizjem.WypowiedziaÏakolejn¦zwrotk¸:

DamcimÏodoä©ipi¸kno,
przyjemnemowyiuprzejmoäci,
SzanowanaĂonalubprostaniewolnica,
b¸d¸nakaĂdetwojeskinienie.

WtedyBodhisattwapomyälaÏ:Najlepiejnapi¸tnowa©j¦iprzeǦ
goni©iwygÏosiÏkolejnestrofy:

PiÏaäkrewmoichkrewnych,
chwytaÏaäimordowaÏaäichokrutnie:
SÏowa,„szanowanaĂona!”,mówioneprzezciebie,
niebudz¦megozaufania.

KocicaodeszÏazawstydzonaiwi¸cejjuĂnieodwaĂyÏasi¸na
niegospojrze©.
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ewnegorazu,kiedykróloimieniuSenakapanowaÏwBenaǦ
res, Bodhisattwa byÏSakk¦. KrólSenaka byÏprzyjacielem
pewnego króla naga. Król naga, jak mówiono, zostawiÏ äwiat
nagaizapuäciÏsi¸naziemi¸wposzukiwaniujedzenia.ChÏopcy
zewsiwidz¦cgomówili,„Tojestw¦Ă”iuderzaligokijamiirzuǦ
cali w niego kamieniami. Król, przebywaj¦c w tym czasie
wogrodzie, zobaczyÏ ich, i gdy usÏyszaÏ, Ăe bij¦ w¸Ăa, powieǦ
dziaÏdosÏuĂby:
—Niepozwólcieimgobi©,zabierzcieichst¦d.
PoleceniezostaÏonatychmiastspeÏnione,chÏopcówprzep¸Ǧ
dzonozogrodu.
Królw¸Ăy,botowÏaänieonzostaÏwyzwolonyzopaÏów,byÏ
wdzi¸czny królowi Senace za uratowanie Ăycia. Po udaniu si¸
doswegopodziemnego królestwazeskarbcawzi¦Ïwiele klejǦ
notów i przychodz¦c o póÏnocy do sypialni królewskiej daÏ je
mu,mówi¦c;
—Dzi¸kitobieodzyskaÏemĂycie.
W ten sposób zaprzyjaĀniÏ si¸ z Senak¦ i co jakiä czas odǦ
wiedzaÏgoizawszebyÏpoĂ¦danymgoäciem.WyznaczyÏjedn¦
zeswoichkuzynek,ajednoczeäniejedn¦znajÏadniejszychpodǦ
danek—nagiÑnastraĂniczk¸przyjaciela.SenacezaädaÏwaĂne
zakl¸cie, po wymówieniu, którego natychmiast wida© byÏo
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miejsce, w którym przebywa owa straĂniczka. WÏadca nagów
powiedziaÏdokróla:
—Jeälikiedykolwieknieb¸dzieszjejwidziaÏ,wymówzakl¸Ǧ
cie,anatychmiastj¦zobaczysz.
PewnegodniaSenakaposzedÏdoogroduzdziewczyn¦naga
i przygl¦daÏ si¸ w stawie kwiatom lotosu. Dziewczyna widz¦c
wodnego w¸Ăa porzuciÏa swoje ludzkie ksztaÏty i peÏna Ă¦dzy
kochaÏa si¸ z nim. Król, który straciÏ j¦ z oczu, krzyczaÏ do
sÏuĂby:
—Gdzieonaznikn¸Ïa?
PrzypomniaÏ sobie wtedy zakl¸cie i wymówiÏ je. ZobaczyÏ
dziewczyn¸—w¸ĂawtrakcieaktumiÏosnegozinnymw¸Ăem.
UwaĂaj¦c,ĂesamowolnieopuäciÏaswojestanowisko—osobisteǦ
gostraĂnikakrólewskiego,uderzyÏkawaÏkiembambusa.DziewǦ
czyna ze zÏoäci¦ powróciÏa do äwiata nagów i opowiedziaÏa
swemuwÏadcyozachowaniujegoprzyjaciela:
—UderzyÏmniewplecy,poniewaĂniespeÏniÏamjegopoleǦ
cenia.
PokazaÏa przy tym älad po ciosie. Król naga, nie znaj¦c
prawdy,wezwaÏczterechmÏodzieÑcówiwysÏaÏichzrozkazami
wejäciadosypialniSenaki izabiciago. Nagowiewälizgn¸lisi¸
do komnaty z królewskim ÏoĂem. Akurat w tym czasie król
mówiÏdokrólowej:
—Pani,czywieszgdzieznikÏadziewczynanaga?Dziä,gdy
k¦paliämy si¸ w stawie, porzuciÏa swój ksztaÏt i zabawiaÏa si¸
zw¸Ăemwodnym,wtedypowiedziaÏemjej:„Nieróbtego”irzuǦ
ciÏemwni¦kawaÏkiemkijabambusowego,abyda©jejnauczk¸.
Terazboj¸si¸,ĂewróciÏadoäwiatanagainaopowiadaÏajakichä
kÏamstwmojemuprzyjacielowi,niszcz¦cnasz¦bliskoä©.

MÏodzinagasÏysz¦ctesÏowapowrócilinatychmiastdopodǦ
ziemnegoäwiataipowiedzieliwszystkokrólowi.On,poruszoǦ
ny, natychmiast wybraÏ si¸ do sypialni króla, opowiedziaÏ mu
wszystkoiuzyskaÏprzebaczenieSenaki.PotemnagadodaÏ:
—Pozwolisz,panie,Ăewynagrodz¸cinaszenieporozumienie
idamjeszczejednozakl¸ciepozwalaj¦cerozpoznawa©wszystkie
dĀwi¸ki.To,mójdrogikrólu,jestbezcennezakl¸cie,jeälidasz
jekomukolwiek,natychmiastogarnieci¸ogieÑizginiesz.
KrólodparÏ:
—B¸d¸pami¸taÏotwejprzestrodze,azaprezentdzi¸kuj¸.
OdtejporyrozumiaÏnawetgÏosymrówek.Pewnegodnia,gdy
siedziaÏijadÏposiÏekzmiodemimelas¦:kroplamiodu,kropla
melasy i kawaÏek ciasta spadÏy na podÏog¸. Jedna z mrówek,
widz¦catokrzykn¸Ïa:
—Ukrólanapodiumjestrozbitydzbanmioduirozbites¦
misynamelas¸iciasto;chodĀcieijedzcie.
KrólsÏysz¦cto,zaämiaÏsi¸.Królowab¸d¦cwpobliĂupowieǦ
dziaÏadosÏuĂ¦cej:
—CóĂkrólwidzitakiego,comogÏogorozbawi©?
KiedySenakazjadÏposiÏek,wyk¦paÏsi¸izasiadÏzeskrzyĂoǦ
wanyminogami,muchapowiedziaÏadokrólowej:
—IdĀ,pani,pozwólm¸Ăowicieszy©si¸miÏoäci¦.
KrólowapowiedziaÏam¸Ăowi:
—Wybaczminachwil¸,m¸Ău,wkrótceprzynios¦perfumy,
gdyotoczynaszapach,b¸dziemycieszy©si¸sob¦nawzajem.
Innymrazem,gdySenaka jadÏ kolacj¸,grudkaryĂuupadÏa
naziemi¸.MrówkikrzyczaÏy:
—WagonryĂup¸kÏwpaÏacukróla,iniktniejestwstanie
tegozjeä©.
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KrólsÏysz¦cto,znówzaämiaÏsi¸.Królowabior¦czÏot¦ÏyĂk¸
ipomagaj¦cmu,wnakÏadaniuryĂupomyälaÏa:Czytonamój
widokkrólsi¸ämieje?
Gdyposzlirazemdosypialni,przedsnemkrólowazapytaÏa:
—Dlaczegosi¸ämiaÏeä,panie?
—Czemuchceszwiedzie©dlaczegosi¸ämiej¸?—odparÏkról,
aleponiewaĂci¦glegootoindagowaÏa,powiedziaÏjejwszystko.
NiecierpliwaniewiastapoprosiÏawtedy:
—Powiedzmitozakl¸cie.
—Niemog¸tegozrobi©—odparÏSenaka.
Ciekawoä© kobieca jest jak woda, co dr¦Ăy skaÏ¸, królowa
naciskaÏagocaÏyczas nawyjawienietajemnicy.Wreszcie król
powiedziaÏ:
—Jeälidamcitozakl¸cie,umr¸.
—Nie umrzesz, na pewno nie umrzesz. Naopowiadano ci
banialuk,przekaĂmizakl¸cie.
Król,b¸d¦czm¸czonyutarczkamizĂon¦odparÏ:
—Dobrze,juĂdobrze.JedĀmydoparkutamcipowiem.
DodaÏjeszcze:
—Poprzekazaniutegozakl¸ciastan¸wpÏomieniach.
W tym momencie, Sakka, król bogów, spojrzaÏ na ziemi¸
iwidz¦ct¸sytuacj¸powiedziaÏ:
—Ten gÏupi król, wiedz¦c, Ăe zginie w pÏomieniach przez
ród kobiecy d¦Ăy do zagÏady. Uratuj¸ jego Ăycie. SpÏyn¦Ï na
ziemi¸zjedn¦zbogiÑiprzybralipostaciekozÏaikozy.Stan¸li
nadrodzeprzedpowozemkrólewskimiudawali,gr¸miÏosn¦.
Królim¦drejegokonierasySindhzaprz¸ĂonewpowoziezobaǦ
czylit¸scen¸,aleniktpozanimi.Jedenzkoniwidz¦ct¸par¸
powiedziaÏ:
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—Przyjacielu, sÏyszeliämy wczeäniej, Ăe kozÏy s¦ gÏupie
i bezwstydne, ale wy robicie to, gdy my wszyscy patrzymy.
Topowinnoodbywa©si¸wmiejscuprywatnym,intymnie,anie
bezwstydnie.PóĀniejpowiedziaÏstanc¸:

„KozÏys¦gÏupie”,mówi¦isÏowatetozpewnoäci¦prawda.
GÏupcemzapewnejestten,cotegoniewie,
obnosz¦csi¸ztym,copowinnoby©robionewsekrecie.

KozioÏsÏysz¦ctowygÏosiÏdwiezwrotki:

TotyjesteägÏupcem,oäle!
Pozwól,Ăeciwyjaäni¸:
Twójpyskjestszarpanyw¸dzidÏem,
twoimÏbemkr¸c¦lejce.

Kiedyuwalniaj¦ci¸,nieuciekasz,
coteĂjestgÏupot¦.
ASenaka,któregowieziesz
jestgÏupszyniĂty.

Król rozumiaÏ rozmow¸ obu zwierz¦t, i sÏysz¦c to szybko
odesÏaÏpowóz.KoÑsÏysz¦cto,copowiedziaÏkozioÏ,odpowieǦ
dziaÏtak:

CóĂ,paniekoĀle,wieszterazwszystko
omojejgÏupocie:
Aleczymobjawiasi¸gÏupotaSenaki,
prosz¸,wyjaänijmito.

KozioÏwyjaänieniazawarÏwpi¦tejzwrotce:

On,któryposiadawyj¦tkowyskarb,
wyrzucigodlaĂony,
Niemog¦cutrzyma©jejwiern¦,
musizdradzi©swojeĂycie.

KrólsÏysz¦cjegosÏowapowiedziaÏ:
—Królu kozÏów,wkrótce z pewnoäci¦ zrobiszcoä na moj¦
korzyä©;powiedzmi,copowinienemzrobi©.
WtedykozioÏpowiedziaÏ:
—Królu, dla wszystkich zwierz¦t nikt nie jest droĂszy niĂ
on sam dla siebie, niedobrze jest niszczy© siebie i porzuca©
honordlakogokolwiekkochanego.
IwypowiedziaÏtewersy:

Król,jakty,mógÏmie©wszystko,cozapragn¦Ï.
LeczzawszewÏasneĂyciejestnajwaĂniejsze,
czegowi¸cejmoĂechcie©czÏowiek?
JeäliĂyciejestwniebezpieczeÑstwie,
nigdynienaleĂyspeÏnia©Ă¦dz.

KrólzastanowiÏsi¸nadtymisÏowamiizapytaÏ:
—KrólukozÏów,sk¦dprzybywasz?
—JestemSakk¦,panie,przybyÏem,abyocali©ci¸odämierci.
—Królubogów,obiecaÏemda©jejzakl¸cie,nienaleĂycofa©
obietnicy. Co mam teraz zrobi©? — pytaÏ zdezorientowany
Senaka.
—Nie ma potrzeby abyäcie zniszczyli si¸ oboje. Wiesz
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i uäwiadom j¦ o tym, Ăe tradycja wymaga, aby przed otrzyǦ
maniemwtajemniczeniatrzebaprzejä©trudn¦prób¸.Powiedz
jej, Ăe musi przejä© najpierw biczowanie i kaĂ j¦ wychÏosta©.
Winnysposóbnieotrzymazakl¸cia.
SenakapomyälaÏipowiedziaÏ:
—Bardzodobrze:
PóĀniejkrólposzedÏdoogrodu,wezwaÏkrólow¦izapytaÏ:
—Pani,czychceszpozna©zakl¸cie?
—Tak,panie—odparÏaĂonazniecierpliwoäci¦.
—Musiszwi¸cprzejä©tradycyjnyobrz¸d.
—Jaki?PytaÏazaciekawiona.
—Sto razów na plecy, ale nie moĂesz wyda© z siebie najǦ
mniejszegodĀwi¸ku.
KrólowazgodziÏasi¸ochoczo,poĂ¦daj¦czakl¸cia.Królzaraz
rozkazaÏ niewolnikom wzi¦© baty i chÏosta© j¦ z obu stron.
WytrwaÏadwaczytrzyuderzenia,apotemkrzykn¸Ïa:
—Niechc¸zakl¸cia:
I w ten sposób, dzi¸ki chÏoäcie, król pozbyÏ si¸ problemu.
Apotymwszystkim królowa niechciaÏa nawetrozmawia© na
tentemat.
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P

ewnegorazu,gdyBrahmadattapanowaÏwBenares,BodhiǦ
sattwaurodziÏsi¸wrodziniebraminawmiejscowoäciKaäi.
GdydorósÏ,ksztaÏciÏsi¸wsztukachwTaksasila,apóĀniejzostaÏ
ascet¦iĂyÏwpobliĂustawuzkwiatamilotosu. Pewnegodnia
wszedÏ do jeziora i staÏ w¦chaj¦c w peÏni rozwini¸ty kwiat.
Bogini, która byÏa w zagÏ¸bieniu pnia drzewa, ostrzegaj¦c go
przemówiÏatak:

Czyniewieszotym,Ăew¦chaj¦ckwiat
zabieraszmujegoskarb?
TorodzajkradzieĂy,drogipanie,
kradnieszjegozapach.

WtedyBodhisattwaodpowiedziaÏ:

Niezrywamaniniepsuj¸kwiatu,
tylkow¦chamjegozapach.
Niewiem,najakiejpodstawiemówisz,
Ăekradn¸zapach.

WtymsamymmomencieczÏowiekkopi¦cywstawiewpoǦ
szukiwaniup¸dówwyrywaÏjedenp¸dpodrugim.Bodhisattwa
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widz¦cgopowiedziaÏ:
—NazywaszzÏodziejemczÏowieka,któryw¦chakwiatzodǦ
dali,dlaczegonieodzywaszsi¸dotegodrugiegom¸Ăczyzny?
Rozmawiaj¦czni¦wypowiedziaÏkolejn¦zwrotk¸:

M¸Ăczyzna,którywykopujekorzenielotosu,
Ïamiejeiniszczy.
Dlaczegoniesprawdziszjegozachowania?

Bogini, wyjaäniaj¦c, dlaczego nie odezwaÏa si¸ do tamtego
czÏowieka,wypowiedziaÏanast¸puj¦cesÏowa:

Zaniedbanim¸ĂczyĀnis¦niechlujni.
NierozmawiamztakimiludĀmijakon,
aleodzywamsi¸dociebie.
KiedyczÏowiekjestwolnyodzÏychintencji
iszukaczystoäci,
Grzechjestwidocznywnim,
jakciemnachmurananiebie.

Zaniepokojony jejsÏowami BodhisattwaemocjonalnieodeǦ
zwaÏsi¸wtesÏowa:

Zpewnoäci¦,znaszmniedobrze,
Ïaskawiemnieprzestrzegaj¦c.
Jeälizobaczyszmnie,
gdyczyni¸podobn¦niegodziwoä©,
odezwijsi¸prosz¸znowu.


BoginiprzemówiÏadoniegotak:

Niejestemtu,abycisÏuĂy©,
niejesteämynajemcami
ZnajdĀbraciedrog¸dlasiebie,
abyosi¦gn¦©szcz¸äcie.

NakÏaniaj¦cgodotegoudaÏasi¸doswegoraju.Bodhisattwa
zaäwszedÏnadrog¸gÏ¸bokiejmedytacjiiodrodziÏsi¸wäwieǦ
cieBrahmy.
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LewwzÏymtowarzystwie

ewnegorazu,gdyBrahmadattapanowaÏwBenares,BodhiǦ
sattwa byÏ lwem i mieszkaÏ z lwic¦, z któr¦ mieli dwoje
mÏodych,synaicórk¸.SynmiaÏnaimi¸ManodĂa.GdydorósÏ
wzi¦Ïsobie mÏod¦ lwic¸zaĂon¸iwtedystado liczyÏo juĂpi¸Ǧ
cioroosobników.ManodĂazabijaÏdzikiebykiiinnezwierz¸ta,
miaÏ wi¸c sporo mi¸sa aby nakarmi© rodziców, siostr¸ i Ăon¸.
PewnegodniawmiejscugdziepolowaÏ,zobaczyÏszakalazwaǦ
negoGiridĂa,niemog¦cegouciecileĂ¦cegonabrzuchu.
—Cocijest,przyjacielu?—zapytaÏ.
—ChciaÏbymcisÏuĂy©,mójpanie,aleterazjestemchory—
odparÏszakal.
LewulitowaÏsi¸nadchorymiwzi¦Ïgodoswojegolegowiska.
Bodhisattwawidz¦cto,powiedziaÏ:
—DrogiManodĂa,szakales¦przebiegÏeigrzeszne.Potrafi¦
Āledoradza©,niesprowadzajichdoswojegootoczenia.
Lew niezwróciÏuwagi naprzestrog¸. Pewnegodniaszakal
chciaÏzjeä©koninyipowiedziaÏdoManodĂa:
—Panie, kaĂde mi¸sopoza konin¦ jedliämy,przynieä nam
terazkonia.
—Alegdzietus¦konie,przyjacielu?
—WBenares,przybrzegurzeki—odparÏszakal.
Lew posÏuchaÏ tej rady i poszedÏ do miejsca gdzie konie

myÏysi¸wrzece.Wzi¦Ïjednego,irzucaj¦cgonaplecy,szybko
dotarÏ z nim do legowiska. Jednak ojciec lew, doäwiadczony
przezĂycie,jedz¦ckonin¸powiedziaÏ:
—Mójdrogi, konies¦wÏasnoäci¦ króla, królowiezaä maj¦
wielemetod,bypowstrzyma©rabusiów,maj¦zdolnychÏuczniǦ
ków.Lwy,którejedz¦mi¸sokonianieĂyj¦dÏugo,wi¸coddziä
nieprzynoänamwi¸cejkoni.
MÏody isilny lew nieposÏuchaÏradyojca ici¦gleprzynosiÏ
konie do jedzenia. Król, sÏysz¦c, Ăe lew nadal zabiera konie,
kazaÏzrobi©stawdok¦paniakoniwmieäcie,alelewci¦glesi¸
tampodkradaÏ.PóĀniejkrólkazaÏzbudowa©strzeĂon¦stajni¸
itamkarmi©,ipoi©konie.LewprzeskakiwaÏprzezmurizabieraÏ
konienawetzestajni.KrólnakoniecwezwaÏzdolnegoÏucznika,
który strzelaÏ jak bÏyskawica i nakazaÏ mu zabi© lwa. ZbudoǦ
wanowieĂ¸wpobliĂumiejsca,gdziepojawiaÏsi¸lewiÏucznik
czekaÏ na rabusia. Lew przyszedÏ i — zostawiaj¦c szakala na
zewn¦trzcmentarza—wskoczyÏdostajniiporwaÏkonia.OuczǦ
nikstrzeliÏdoniego,kiedybestiaodchodziÏazkoniem,przytÏoǦ
czona duĂym ci¸Ăarem. StrzaÏa trafiÏa lwa w zad, przeszÏa na
wylotiwyleciaÏawpowietrze.Lewkrzykn¦Ï:
—ZostaÏempostrzelony.
SzakalsÏysz¦cryklwapowiedziaÏdosiebie:
—Mój towarzysz zostaÏ postrzelony i z pewnoäci¦ zabity.
Nie ma przyjaĀni z martwymi, pójd¸ terazdo mojegostarego
domuwlesie.
WypowiedziaÏdosiebieteĂdwiezwrotki:

OukwystrzeliÏ,sÏyszaÏemodgÏosci¸ciwy,
ManodĂa,królbestii,mójprzyjaciel,nieĂyje.
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Niestety,przeszukamlasyinnegoprzyjaciela.
Martwiprzyjacieles¦doniczego,gdzieindziejmusz¸Ăy©.

LewzaädowlókÏsi¸,rzuciÏkoniawpobliĂulegowiskaipadÏ
martwy.Jegokrewniprzyszliizobaczyligowekrwi,martwego.
Ojciecdomatki,siostryiĂonywypowiedzielitewersy:

JegolosjuĂsi¸nieodwróci,
skusiÏgozÏykolega,
PatrzcienaManodĂaleĂ¦cegotu,
zpowoduradGiridĂa.
Niezaznaj¦radoäcimatkisynów,
którychprzyjacieles¦Āli;
PatrzcienaManodĂaleĂ¦cegotu,
caÏegopokrytegokrwi¦.

KtoniesÏucharadprawdziwego
im¦dregoprzyjaciela,
Spotykagotakilubgorszylos.
Ktojestwysoki,aufamaÏym,
Cho©bybyÏzkrólewskiejklasy,
PadaodÏuku.
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P

ewnegorazukróloimieniuDĂanakapanowaÏwBenares.
W tym czasie Bodhisattwa urodziÏ si¸ w rodzinie bramiǦ
nówinosiÏimi¸Senaka.KiedydorósÏuczyÏsi¸sztukwTaksaǦ
sila, a po powrocie do Benares miaÏ audiencj¸ u króla. Król
DĂanakauczyniÏgoministremiprzyczyniÏsi¸dojegowielkiej
chwaÏy.NauczaÏonkrólaosprawachdoczesnychiduchowych.
B¸d¦cwspaniaÏymgÏosicielemprawa,przedstawiÏkrólowipi¸©
zasad, nauczyÏ o dawaniu jaÏmuĂny, dotrzymywaniu postów,
dziesi¸ciu zasadach prawego dziaÏania, oraz wprowadziÏ na
drog¸cnoty.PrzezcaÏyczaskrólestwobyÏotakie,jakwczasie
pojawieniasi¸Buddy.Naodbywaj¦cysi¸,codwatygodniepost
król,ministrowieiinnidworzaniegromadzilisi¸idekorowali
miejscespotkania.BodhisattwanauczaÏprawawpokojuprzyǦ
ozdobionym skór¦ jelenia. Wtedy pewien stary bramin otrzyǦ
maÏodkrólatysi¦csrebrnychmonet,którezostawiÏus¦siada,
teĂzkastybraminów.GdyjaÏmuĂniknadalzbieraÏdatkirodzina
s¦siada wydaÏa wszystkie pozostawione pieni¦dze. Gdy zaä
powróciÏs¦siadniemog¦cmuichodda©daÏmucórk¸zaĂon¸.
JaÏmuĂnikzamieszkaÏzmÏod¦Ăon¦wbramiÑskiejwioscenieǦ
daleko Benares. Jego mÏodaĂona byÏa niezadowolona i niezaǦ
spokojonaizacz¸Ïagrzeszy©zinnymmÏodymbraminem.Aoto
szesnaäcierzeczy,któreniemog¦by©zaspokojone:
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Morze nie jest zaspokojone wszystkimi rzekami, ogieÑ
w¸glem, ani król swoim królestwem, gÏupek grzechami, ani
kobietatrzemarzeczami:wspóÏĂyciem,ozdobamiirodzeniem
dzieci,braminzaääwi¸tymitekstami,anim¸drzecekstatyczn¦
medytacj¦, ani nowicjusz honorem, ani energiczny czÏowiek
energi¦,anirozmówcarozmow¦,anipolitykrad¦,aniwierz¦cy
sÏuĂb¦wkoäciele,aniwolnyczÏowiekoddawaniem,aniuczony
wysÏuchaniemprawa,aniczteryzgromadzeniawidzeniemBuddy.
Takwi¸ctakobieta,b¸d¦cniezaspokojonawspóÏĂyciem,chciaÏa
odstawi©m¸Ăaigrzeszy©bezograniczenia.
Pewnego dnia z niecnymi myälami poÏoĂyÏa si¸ do ÏóĂka.
Kiedym¦ĂzapytaÏ:
—Jaksi¸czujesz,Ăono?
OdpowiedziaÏamu:
—Braminie, nie mog¸ wykonywa© ci¸Ăkich prac w twoim
domu,zatrudnijsÏuĂ¦c¦.
—ono,niemampieni¸dzy,comamzrobi©,abyci¸zadoǦ
woli©?
—Poszukajwi¸cejpieni¸dzyprosz¦cojaÏmuĂn¸izdob¦dĀ
sÏuĂb¸.
—Wtakimrazie,Ăono,przygotujcoänamoj¦podróĂ.
KobietawypeÏniÏajegoworekpieczonymisurowymmi¸sem
idaÏatom¸Ăowinadrog¸.Bramin,chodz¦cprzezwsie,miasta
istolice,zebraÏsiedemtysi¸cysrebrnychmonetipomyälaÏ:Te
pieni¦dzewystarcz¦,Ăebyzatrudni©sÏuĂb¸.GdywracaÏwi¸cdo
wÏasnejwioski,wpewnymmomencietrafiÏnaĀródÏozczyst¦
wod¦. UsiadÏ opodal, otworzyÏ worek z jedzeniem, a póĀniej
zszedÏnadóÏ,abynapi©si¸wody.Doniezawi¦zanejtorby,wyczuǦ
waj¦cjedzenie,wälizgn¦Ïsi¸czarnyw¦Ă,mieszkaj¦cywopuszǦ
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czonymdrzewie.GdybraminwróciÏ,niezagl¦daj¦cdoärodka,
zawi¦zaÏ worek i zarzucaj¦c go na rami¸, udaÏ si¸ w drog¸.
Wtedyduchmieszkaj¦cywdziuplipniadrzewapowiedziaÏdo
niego:
—Braminie, jeäli zatrzymasz si¸ w drodze umrzesz, jeäli
wróciszdziädodomu,umrzetwojaĂona.
M¸Ăczyzna spojrzaÏ, ale nie widz¦c ducha byÏ przeraĂony
ioszoÏomionystrachem,takwi¸cwróciÏdobramyBenarespÏaǦ
cz¦c i lamentuj¦c. ByÏ to post na pi¸tnastydzieÑ,dzieÑ nauk
Bodhisattwy,siedz¦cegopoärodkumiejscazgromadzeÑ,atÏum
zperfumamiikwiatamiprzybyÏ,abywysÏucha©nauk.Bramin
zapytaÏ:
—Gdzieidziecie?
UsÏyszaÏodpowiedĀ:
—Obraminie,dziäm¦drySenakawychwalaprawosÏodkim
gÏosemiurokiemBuddy,czyĂbyänicotymniewiedziaÏ?
Stroskany kapÏan pomyälaÏ: Mówi¦, Ăe jest to m¦dry czÏoǦ
wiek, a ja jestem ogarni¸ty strachem przed ämierci¦. M¦drzy
ludzies¦wstanieodgoni©nawetwielkiĂal,dobrzeb¸dzie,jeäli
pójd¸ tam i posÏucham. PoszedÏ wi¸c z nimi i kiedy wszyscy
zasiedliwokóÏBodhisattwy,onstan¦Ïnazewn¦trz,niedaleko,
z workiem jedzenia na ramieniu, ogarni¸ty strachem. BodhiǦ
sattwaprzemawiaÏ,jakgdybymiaÏsprowadzi©ponownieäwi¸Ǧ
t¦Gang¸naziemi¸.TÏumbyÏbardzoprzej¸tynaukami.Wtym
momencieBodhisattwa,otwieraj¦cÏaskawieswojeoczyogl¦daÏ
zgromadzonych, a widz¦c strapionego bramina, pomyälaÏ: To
wspaniaÏezgromadzeniebyÏobardzozadowoloneisÏuchaÏo,wyǦ
raĂaj¦caplauz,aletenjedenbraminjestniezadowolonyipÏacze.
Coä zÏego musiaÏo mu si¸ przytrafi©, skoro wywoÏaÏo u niego

Ïzy,jakgdybydotkn¦©rdzykwasem.Naucz¸gopraw,sprawiaǦ
j¦c,Ăeuwolnisi¸odĂaluib¸dziezadowolony.WezwaÏbiedaka
kusobieipowiedziaÏ:
—Braminie, jestem Senaka, uwolni¸ ci¸ od smutku, tylko
mówämiaÏo.IwypowiedziaÏpierwszewersy:

Twojemyälis¦zagubione,rozumporuszony,
OzypÏyn¦ceztwoichoczus¦natodowodem.
CosprawiÏoĂetaksi¸dzieje,czemusi¸pojawiÏeä,
przyszedÏeätu?Opowiedzmi.

Wtedybrahmin,wyjawiaj¦cprzyczyn¸swojegoĂalu,wypoǦ
wiedziaÏkolejnewersy:

Jeälipójd¸dodomu,mojaĂonaumrze,
Jeälinie,duchpowiedziaÏ,Ăeumr¸ja.
TowÏaänietamyäljesttakbolesna,
Wyjaänijmito,m¦drySenako.

Bodhisattwa, sÏysz¦c sÏowa bramina, rozszerzyÏ sie© swej
wiedzy,takjakbyzarzucalinamorzesiecirybacy,myäl¦c:Jest
wieleprzyczynämierciistotĂywychnatymäwiecie,niektórzy
ton¦ w morzu, lub s¦ tam zabijani przez potwory, niektórzy
wpadaj¦doGangesu,lubs¦zabijaniprzezkrokodyle,niektórzy
spadaj¦ z drzewa lub s¦ raĂeni piorunem, niektórzy gin¦ od
róĂnegorodzajubroni,niektórzyzjadaj¦trucizn¸,wieszaj¦si¸,
spadaj¦ w przepaä© lub zamarzaj¦, s¦ atakowani przez róĂne
choroby,itakumieraj¦;wäródtakwieluprzyczynämierci,zjaǦ
kiegopowodubraminmaumrze©,jeälizostaniedziänadrodze,
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Braminiw¦Ă

lubjegoĂona,jeäliwróciondodomu?Gdysi¸takzastanawiaÏ,
zobaczyÏworeknaramieniubraminaipomyälaÏ:Tammusiby©
w¦Ă,którywszedÏdotegoworka,boskusiÏgozapachposiÏku,
kiedy bramin jadÏäniadanie. Jeälizostanienadrodze,wieczoǦ
rem przy odpoczynku powie, „Zjem coä”, i otwieraj¦c worek
wÏoĂytamr¸k¸,wtedyw¦ĂugryziegoipozbawiĂycia;tob¸dzie
przyczyn¦jegoämierci.Jeäliwrócijednakdodomu,worekprzeǦ
kaĂewr¸ceĂony,aonapowie,„Sprawdz¸,coontamma,”otwieǦ
raj¦cworek,wÏoĂydÏoÑ,wtedyw¦Ăugryziej¦ipozbawiĂycia.
WtedyprzyszÏa mudogÏowytaka myäl:W¦Ă ten musi by©
czarnym w¸Ăem, odwaĂnym i nieustraszonym. Kiedy worek
uderza o bok bramina, w¦Ă nie rusza si¸ ani nie drĂy, nie
pokazujeĂadnychoznakswojejobecnoäcipoäródtakiegozgroǦ
madzenia.WtedyBodhisattwawypowiedziaÏtesÏowa:

NajpierwporadziÏemsobiezwielomaw¦tpliwoäciami,
Terazmójj¸zykdeklarujeprawd¸.
Braminie,wtwojejtorbiezjedzeniem,
SiedziniezauwaĂonyw¦Ă.

Mówi¦cto,zapytaÏ:
—Braminie,czyjestjeszczecoädojedzeniawtwojejtorbie?
—Jest,panie.
—CzyjadÏeädziäcoänaäniadanie?
—Tak,panie.
—GdziesiedziaÏeä?
—Wlesie,przypniudrzewa.
—Kiedy zjadÏeä posiÏek i poszedÏeä si¸ napi©, zamkn¦Ïeä
torb¸czynie?

—Niezamkn¦Ïem,opanie.
—KiedynapiÏeäsi¸wodyiwróciÏeä,czyzajrzaÏeädoworka
zanimgozamkn¦Ïeä?
—Zamkn¦Ïembezzagl¦daniadoärodka,panie.
—O,braminie,kiedyposzedÏeäzaspokoi©pragnienie,myäl¸,
Ăew¦Ăczuj¦czapachposiÏkuwälizgn¦Ïsi¸doärodkabeztwojej
wiedzy.Takwygl¦dasprawa.WobectegoodÏóĂworek,poÏóĂgo
naärodkuiotwórz,staÑztyÏu,weĀkijiuderzajnimwtorb¸;
wtedyzobaczysz jakwychodziz niejczarnyw¦Ăsycz¦c irozǦ
kÏadaj¦ckaptur,nieb¸dzieszmiaÏw¦tpliwoäci.
PoradatazostaÏawydanawformiewierszowanej:

WeĀkijiuderzwworek,
GÏupiizrozdwojonymj¸zykiemjestw¦Ă,
UspokójswójumysÏogarni¸tyw¦tpliwoäciami.
Otwórzworek,zobaczyszw¸Ăa.

BraminsÏysz¦csÏowaWielkiejIstoty,zrobiÏtak,chociaĂbyÏ
zdenerwowany i przestraszony. W¦Ă wyszedÏ z worka, kiedy
zostaÏuderzonykijem,istaÏtampatrz¦cnatÏum.
KiedyodpowiedĀnapytaniezostaÏapodanaprzezBodhisatǦ
tw¸,pewienm¸Ăczyznaczaruj¦cyw¸ĂewykonaÏopask¸,zÏapaÏ
w¸ĂaiuwolniÏgowlesie.Bramin,podchodz¦cdokróla,pokÏoǦ
niÏmusi¸iwypowiedziaÏsÏowawychwalaj¦cegowtychwersach:

Tyäjestwszystkowidz¦cy,niszczyszwszystko,copróĂne
Twojabudz¦castrachm¦droä©naleĂydociebie.
Totobiezawdzi¸czamĂycie,
Iochron¸mojejĂony.
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Braminiw¦Ă

SÏysz¦cto,BodhisattwaodpowiedziaÏ:

Zarecytowaniepoezji,
M¦drzym¸ĂczyĀniniebior¦zapÏaty,
Pozwólnamraczejobdarowa©ciebie,
Zabierztododomu.

Mówi¦c to, Bodhisattwa przygotowaÏ okr¦gÏy tysi¦c monet
dlabraminaizapytaÏgo:
—PrzezkogozostaÏeäwysÏany,abyprosi©opieni¦dze?
—Przezmoj¦Ăon¸,opanie.
—TwojaĂonajeststaraczymÏoda?
—MÏoda,panie.
—Ona pewniegrzeszy z innym iwysÏaÏaci¸ myäl¦c, Ăe to
zapewni jej bezpieczeÑstwo. Jeäli weĀmiesz te pieni¦dze do
domu,onaoddajeswojemukochankowi.WobectegoniepowiǦ
nieneä iä© prosto do domu, a jedynie po zostawieniu gotówki
pozamiastem,wdziuplidrzewalubjakimäinnymmiejscu.
Brahmin, zbliĂyÏ si¸ do wioski, zostawiÏ pieni¦dze w pniu
drzewainawieczórwróciÏdodomu.JegoĂonawtymmomenǦ
ciebyÏazkochankiem.Braminstan¦ÏwdrzwiachizawoÏaÏ:
—DrogaĂono!
KobietarozpoznaÏagÏosm¸Ăaigasz¦cäwiatÏootworzyÏadrzwi,
kochankowizaäuchyliÏaokno,potem,wracaj¦czapytaÏa:
—Drogim¸Ău,jakduĂojaÏmuĂnydostaÏeäwpodróĂy?
—Tysi¦csrebrnychmonet.
—Gdzieones¦?
—ZostawiÏem jew takim i takim miejscu, niewaĂne,weĀǦ
miemy je jutro. Kobieta, czym pr¸dzej poszÏa i powiedziaÏa

kochankowi,gdzies¦pieni¦dzem¸Ăa.TenposzedÏizabraÏpieǦ
ni¦dze,jakbynaleĂaÏydoniego.Nast¸pnegodniabraminwybraÏ
si¸ i nie znalazÏszy pieni¸dzy udaÏ si¸ ponownie, do BodhiǦ
sattwy,któryzapytaÏ:
—Ocochodzibraminie?
—NieznalazÏemschowanychpieni¸dzy,opanie.
—CzypowiedziaÏeäonichswojejĂonie?
—Tak,panie.
—CóĂ, trudno jest chroni© czÏowieka, który sam si¸ nie
strzeĂe—powiedziaÏBodhisattwa.
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ZemstabraminanamaÏpach

ewnego razu, gdy Brahmadatta byÏ królem w Benares,
BodhisattwaurodziÏsi¸jakomaÏpaiĂyÏwogrodziekróla
wtowarzystwiepi¸ciutysi¸cymaÏp.DewadattatakĂeurodziÏsi¸
jakomaÏpaiĂyÏwtymstadzie.Pewnegodnia,kapÏanrodziny
królewskiej wybraÏ si¸ do ogrodu, gdzie si¸ wyk¦paÏ i zaÏoĂyÏ
najlepsze swoje ozdoby. Jedna z maÏp siedz¦c na Ïukowatej
bramieogrodunabrudziÏakapÏanowinagÏow¸,gdytenwychoǦ
dziÏ.KapÏanodwróciÏsi¸,mówi¦czgroĀb¦domaÏpy:
—Bardzodobrzewiem,jaksobiezwamiporadzi©!
BodhisattwadowiedziaÏsi¸,ĂekapÏanbyÏbardzozÏyigroziÏ
maÏpom.PowiedziaÏdonich:
—Nie jestdobrze mieszka©w pobliĂu miejsca zamieszkaǦ
niarozÏoszczonychludzi.NiechcaÏawaszagromadaprzeniesie
si¸winnemiejsce.
PsotnamaÏpazgromadziÏawokóÏsiebieswychzwolenników
izdecydowali,Ăenieodejd¦zkrólewskichogrodów.Bodhisattwa
wzi¦Ïzesob¦,maÏpy,któremuufaÏyizamieszkaliwpobliskim
lesie. Pewnego dnia niewolnica ucieraj¦ca ryĂ, poÏoĂyÏa kilka
garäcinasÏoÑcu,akozioÏ,pas¦cysi¸wpobliĂuzjadÏgo.DziewǦ
czyna rzuciÏa w niego pÏon¦c¦ szczap¦, od której zapaliÏa si¸
jegobrodaisierä©.KozioÏuciekaÏpÏon¦c,apóĀniejocieraÏsi¸
oäcian¸szaÏasuztrawywpobliĂustajnisÏoni.OgieÑprzeszedÏ

na chat¸, a z niej na stajni¸ sÏoni. Gdy sÏonie si¸ poparzyÏy
musieliopatrywa©jedoktorzy.Wtymsamymczasiekrólewski
kapÏancaÏyczaschodziÏszukaj¦csposobunazemszczeniasi¸
namaÏpach.NanaradziekrólpowiedziaÏdoniego:
—Panie, wiele z naszych sÏoni zostaÏo rannych, a weteryǦ
narzeniewiedz¦jakjeleczy©.MoĂetyznaszjakiäsposób?
—Znam,wielkikrólu.
—Cotojest?
—TÏuszcz maÏp, wspaniaÏy wÏadco. W twoich ogrodach,
panie,ĂyjewielemaÏp.
WtedykrólrozkazaÏÏucznikom:
—ZabijciemaÏpyzogroduiprzynieäcieichtÏuszcz.
Oucznicy zabili strzaÏami pi¸©set maÏp. Jedna stara maÏpa
uciekÏa,cho©odniosÏaran¸odstrzaÏy,icho©niepadÏanamiejǦ
scu, zdechÏa, gdy dotarÏa do lasu, w którym ĂyÏ Bodhisattwa.
TenzaärzekÏ:
—Ludziemieszkaj¦cywpobliĂuwrogówgin¦wtensposób:

adenm¦dryczÏowiekniemieszkawmiejscu,
gdziemieszkajegowróg:

Jednanoc,dwienoce,
wkrótcespotkagobieda.
GÏupiecjestwrogiemwszystkich,
którzyufaj¦jegosÏowom.
JednamaÏpasprowadziÏacierpienie
nacaÏestado.
GÏupiprzywódca,
m¦drywewÏasnejopinii,
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Zawszedoprowadzi,
jaktamaÏpa,dokl¸ski.
SilnygÏupiec
niejestdobrymprzywódc¦stada.
JestprzekleÑstwem
dlaswoimkrewnych.
Zaäsilnyim¦dry
jestdobr¦ochron¦dlastada,
Dlategocnota,wiedza,naukasprawiaj¦,
Ăeotaczagoszacunek.

çaddanta
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awno,dawnotemustadooämiutysi¸cykrólewskichsÏoni
mieszkaÏo w dolinie pod Himalajami przy jeziorze.
BodhisattwaurodziÏsi¸jakocaÏybiaÏysÏoÑ—*addanta—syn
przywódcy stada. Nie tylko z powodu biaÏego koloru byÏ
on niezwykÏym zwierz¸ciem, byÏ ponadto olbrzymem wäród
sÏoni. MiaÏon póĀniejdwie Ăony — Cullasabhad¸ i MahasuǦ
bhadd¸. Gdy zostaÏ on kolejnym przywódc¦ stada mieszkaÏ
z Ăonami w wielkiej ZÏotej Jaskini. MÏodsza byÏa jednak
nienasycona w swych Ă¦daniach. Stale chciaÏa nowych ozdób
i dowodów miÏoäci. Starsza Ăona byÏa skromna i miÏa. Nic
dziwnego, Ăe po pewnym czasie *addanta wolaÏ jej towarzyǦ
stwoniĂmÏodejzÏoänicy.Wtedyto,niepokornakobietapodj¸Ïa
postanowienie zemsty. ModliÏa si¸ Ăarliwie, aby, chociaĂ
w przyszÏym Ăyciu, pomäci© wyimaginowan¦ zniewag¸. Kiedy
wi¸codrodziÏasi¸ponowniebyÏaznówpi¸kn¦,iniestetyznów
kapryän¦ ksi¸Ăniczk¦ Benares. PostanowiÏa poszuka© swego
m¸Ăa,którypowinienteĂprzyjä©naäwiatwnowym,lepszym
wcieleniu.
Pewnego dnia dowiedziaÏa si¸, Ăe w okolicy pojawiÏ si¸
wyj¦tkowy, pi¸kny, biaÏy sÏoÑ. ByÏa przekonana, iĂ jest on jej
byÏym m¸Ăem. ZaĂ¦daÏa od myäliwych w caÏym kraju, aby
sÏoniatropili,zabili,ajejjakotrofeumdostarczylijegopi¸kne,
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biaÏekÏy.JedenzmyäliwychoimieniuSunottarazwabiÏwreszǦ
ciebiaÏegosÏoniadodoÏu—puÏapki.
—CóĂzÏegocizrobiÏem?—PytaÏ*addanta.
—Królowa pragnie twych kÏów, o panie. Ja jestem tylko
pokornymsÏug¦imusz¸wypeÏnia©rozkazy.
Bodhisattwa wiedziaÏ, Ăe takie jest jego przeznaczenie.
PomógÏSunottarzeodpiÏowa©kÏy,gdyĂmyäliwysamniedawaÏ
rady.Zgin¦ÏbiaÏysÏoÑ,abyodrodzi©si¸wprzyszÏoäcizdalaod
zÏej Ăony, która w nast¸pnym wcieleniu niechybnie zostaÏa
Ămij¦lubs¸pem.

„Niezrównane,pi¸kneoczy”,takrozpocz¦ÏMistrznauk¸
wDĂetawaniedlapi¸knejmÏodejmniszki,którawÏaänie
rozpocz¸Ïa nowicjat. I dalej opowiedziaÏ jak owe pi¸kne
oczymog¦by©pocz¦tkiemniezamierzonejtragedii,gdy
tylkowsercuczÏowiekapojawisi¸zazdroä©.Przytoczony
powyĂejskrótoryginalnejdĂatakiopowiadawÏaänietak¦
histori¸.
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Sjama i król PilidĔakha

D

akulakaijegoĂonaParikabylibiedakamimieszkaj¦cymi
wewsinadbrzegiemGangesu,niedalekoBenares.ZpoǦ
wodu jakichä przewinieÑ w poprzednim Ăyciu oboje przyszli
na äwiat jako niewidomi. W tym Ăyciu byli jednak ludĀmi
nadzwyczaj bogobojnymi i uczciwymi. Prawdopodobnie, dlaǦ
tegourodziÏsi¸imzdrowysyn,któregonazwaliSuwanaSjama.
Synek byÏ prawdziw¦ podpor¦ swych ociemniaÏych rodziców.
On pomagaÏ im w chodzeniu po okolicy, on robiÏ zakupy, on
zbieraÏdlanichleäneowoceizioÏa.SjamabyÏBudd¦awÏaäciǦ
wie Bodhisattw¦, w jednym ze swych poprzednich wcieleÑ,
urodzonymwtakskromnejrodzinie.
Panuj¦cywÏadcatychstron,królPilidĂakhabyÏzapalonym
myäliwym.RegularniezapuszczaÏsi¸wokolicznelasywpogoni
za sarnami i jeleniami. Jednego dnia, kiedy mÏodzieniec swaǦ
woliÏ w leänych ost¸pach wraz z gromad¦ swych rówieäników
— jeleni, król polowaÏ wÏaänie w okolicy. Dojrzawszy jelenia
wypuäciÏzeäwistemzatrut¦strzaÏ¸.TaugodziÏaSjam¸iĂycie
zacz¸Ïozniegouchodzi©.RozpaczaÏ:
—Niemamwrogów.NikogonieskrzywdziÏem,aterazgin¸.
Ktozajmiesi¸moimibiednymi,opuszczonymirodzicami?
WzruszyÏsi¸sprawiedliwykról.BÏagaÏchÏopcaoprzebaczeǦ
nie. ObiecaÏ,Ăe b¸dziesi¸zajmowaÏ jegorodzicamido koÑca
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Ăycia,tak jakswymiwÏasnymi.Scen¸t¸obserwowali bogowie
zwysokich gór, tam gdzie zwykli przebywa©. Jedna z bogiÑ
zst¦piÏanaziemi¸izapomoc¦swychnadprzyrodzonychmocy
uzdrowiÏa Sjam¸ i przywróciÏa teĂ wzrok jego rodzicom. Król
Benares, PilidĂakha wydaÏ zarz¦dzenie, Ăe od tego czasu nikt
nie moĂe odbiera© Ăycia w jego kraju ani czÏowiekowi, ani
zwierz¸ciu,aniptakowi.
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Maäpi król
i wodny demon

D

awno temu w lasach na póÏnocy Indii mieszkaÏo duĂe
stadomaÏp,któremiaÏydobregoim¦dregokróla.ZebraÏ
onpewnegorazuwszystkiemaÏpyipowiedziaÏ:
—W tutejszym lesie roänie wiele poĂywnych owoców. S¦
jednak tu równieĂ owoce truj¦ce. Zanim zaczniecie jeä© je
z jakiegoä drzewa, zapytajcie mnie o rad¸, czy owoce nie s¦
niebezpieczne. W lesie spotka© moĂecie teĂ jeziorka, w któǦ
rych mieszkaj¦ wodne demony. Nie pijcie z nich wody, bo
demonmoĂewasutopi©ipoĂre©.Jaknapotkacienowejezioro,
zawszepytajciemnieorad¸.
PosÏuszne maÏpy w¸drowaÏy bezpiecznie przez lasy i uniǦ
kaÏy truj¦cych owoców. Pewnego razu, po dÏuĂszej w¸drówce
wszystkiebyÏybardzozm¸czoneispragnione.WlesienapotǦ
kaÏymaÏejeziorko,wktórymwodawygl¦daÏabardzozach¸caǦ
j¦co. Pomne jednak przestrogi poprosiÏy, aby ich maÏpi król
najpierworzekÏ,czyniemieszkawnimwodnydemon.MaÏpi
wÏadca nikomu nie pozwoliÏ pochyla© si¸ nad wod¦. Sam
obszedÏ jezioro dookoÏa i stwierdziÏ, Ăe wszystkie älady zwieǦ
rz¦t prowadz¦ tylko ku niemu, a Ăaden älad nie odchodzi od
jeziora.WiedziaÏjuĂ,Ăewszystkiezwierz¸ta,któreprzyszÏypi©
wod¸, juĂ nie wróciÏy, lecz zostaÏy poĂarte przez demona.
MaÏpi król kazaÏ wszystkim swym poddanym usi¦ä© wokóÏ
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MaÏpikróliwodnydemon



jeziora i poczeka©. Po kilku minutach z jeziora wyÏoniÏa si¸
okropna posta© demona. CaÏy byÏ fioletowy, a oczy miaÏ
czerwone.ZÏoäciÏsi¸,dlaczegomaÏpyniezbliĂaj¦si¸dowody,
atylkospokojniesiedz¦wpobliĂu.MaÏpikrólzapytaÏ:
—Czytyjesteädemonem,którypoĂerazwierz¸ta?
—Tak—odparÏdemon—wasteĂzjem,bob¸dzieciemuǦ
siaÏy napi©si¸wodyztego jeziora.WpobliĂu nie ma innego.
Ha, ha, ha — zaämiaÏ si¸ na koÑcu, a z obroäni¸tej zielonej
mordypociekÏamuälina.
MaÏpikrólkazaÏswejkompaniiwyrwa©zpobliskiegozagajǦ
nika mÏode p¸dy bambusa, wydmucha© z nich znajduj¦ce si¸
w ärodku przegródki i tymi rureczkami pi© wod¸. Wszystkie
maÏpypiÏyÏapczywieprzezrurki,siedz¦cwpewnejodlegÏoäci
od jeziora. adna nie musiaÏa si¸ nad nim pochyla©, tak, Ăe
demon nie mógÏ jechwyci©.TenzaäzÏoäciÏsi¸okrutnie. CaÏa
woda falowaÏa ipeÏno byÏo napowierzchniwielkich b¦bli, po
tymjakdemonsapaÏizgrzytaÏz¸bamizgÏ¸bi.

www.buddhanet.net/bt1_22.htm
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Ryba Rohita

T

ak sÏyszaÏem. Dawno, dawno temu, kiedy Bhagawan byÏ
jeszcze Bodhisattw¦, w królestwie Benares panowaÏ król
o imieniu Padmaka.Wtychczasachwszyscy ludziew DĂamǦ
budwipie cierpieli na straszn¦, ämierteln¦ chorob¸. Ludzie
marnieli, skora ich ĂóÏkÏa, nic nie mogli jeä© i umierali. I nie
byÏo lekarstwa na t¸ plag¸, a najlepsi medycy rozkÏadali jeno
r¸ce w bezÏadnych gestach niemocy. Naczelny kapÏan dÏugo
badaÏgwiazdy.Przepowiednia,jak¦uzyskaÏ,byÏadziwnaizaǦ
gadkowa.NakazanowniejzÏapa©wielk¦ryb¸Rohit¸irozdzieli©
j¦ w maleÑkich kawaÏeczkach mi¸dzy Ăyj¦cych mieszkaÑców,
a wtedy juĂ nigdy nie zapadn¦ na t¸ straszn¦ chorob¸. ywo
ruszononaposzukiwanieowejryby,lecz,mimoiĂrybacybezǦ
ustannie kr¦Ăyli po rzece i raz po raz zarzucali sieci, nikomu
owejrybynieudaÏosi¸zÏowi©.ZmarniaÏbycaÏkiemäwi¸tygród
Benares,gdybykrólniepostanowiÏpoäwi¸ci©dlaniegoswego
Ăycia. Stan¦Ï nad brzegiem rzeki, odmówiÏ modÏy i poprosiÏ
bogów,abymógÏsamzosta©ow¦ryb¦oimieniuRohita.Mówi¦c
to,rzuciÏsi¸wtocz¦cysi¸nurt,apochwilizostaÏryb¦.
JuĂ nadrugidzieÑwyÏowionoryb¸ Rohit¸ ipodzielono na
maleÑkie kawaÏeczki. Bogobojny król nie czuÏ ciosów noĂa,
caÏy zdj¸ty miÏoäci¦docierpi¦cych. MieszkaÑcy miasta z nieǦ
cierpliwoäci¦ jedli ryb¸ na surowo. Od tego czasu nikt juĂ

98

wi¸cej niechorowaÏ. Tak to poäwi¸ceniedobrego króla uratoǦ
waÏo ich wszystkich. Podobnie jak ów bogobojny król, kaĂdy
zuczniówiwyznawcówbuddyzmupowinienby©gotówwspóÏǦ
czu© nieszcz¸äciu, jakie trapi bliĀnich, a bliĀnim w razie poǦ
trzeby,z miÏoäcido nich, nawetĂycieofiarowa©. CóĂ bowiem
warte jest Ăycie doczesne? CóĂ warte s¦ starania i ämieszne
zabieganiaobogactwowobliczuostatecznoäci?

AvadanasatakaNo.31
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Poäwi¸ceniezaj¦ca

PoĈwiöcenie zajñca

D

awnymi czasy ĂyÏ w górskim w¦wozie pewien asceta.
Okryty kor¦ drzew, piÏ jeno wod¸ i jadaÏ dzikie owoce
i korzonki. Jedynym towarzyszem jego byÏ zaj¦c, który mówiÏ
ludzkim j¸zykiem i rozmawiaÏ ch¸tnie z ascet¦, korzystaj¦c
zjegonaukiusiÏuj¦cdojä©dom¦droäci.NastaÏapewnegoroku
wielka susza, wyschÏy górskie ĀródÏa i nie byÏo na drzewach
kwiatówniowoców.AsceciezabrakÏojedzeniainapoju,zmierziÏ
sobie pustelni¸ i zrzuciÏ pewnegodniaodzieĂ z kory. Widz¦c
to,zaj¦cspytaÏ:
—CóĂtoczynisz,przyjacielu?
—Porzucam,jakwidzisz,t¸odzieĂ.
—CzyĂbyächciaÏopuäci©w¦wózgórski?
—Tak. Udam si¸ pomi¸dzy ludzi, b¸d¸ otrzymywaÏ jaÏǦ
muĂn¸,ajedzenietakjestlepsze,niĀliowoceikorzonki.
ZasmuciÏ si¸ zaj¦c tymi sÏowami, jak dziecko, które chce
opuäci©ojciec,izawoÏaÏ:
—NieodchodĀ,przyjacielu,nieporzucajmnie!Wszakwiesz,
ĂeĂyciepoäródmiastawiedziedozguby,azbawiennajestjeno
samotnoä©wlesie.
Ale asceta trwaÏ nadal w swym postanowieniu. Widz¦c to,
rzekÏmuzaj¦c:
—IdĀ,skorochcesz.UczyÑmijednakÏask¸izaczekajjeden
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dzieÑtylko.ZostaÑprzezdziä,ajutrozrobisz,cocisi¸podoba!
Zaj¦ce umiej¦ sprytnie odnajdywa© Ăywnoä© — pomyälaÏ
asceta — icz¸sto maj¦ zapasy. Zapewne przyniesie micoädo
jedzenia! ObiecaÏ tedy zaczeka©, zaj¦c opuäciÏ go, uradowany
wielce.AscetabyÏczcicielemAgniipodtrzymywaÏci¦gleogieÑ
ww¦wozie.
—Nie mog¸ jeä© — rzekÏ sobieasceta —ogrzej¸si¸ przyǦ
najmniej, zanim zaj¦c wróci. Zaj¦c wróciÏ istotnie nazajutrz
ranooäwicie,alebezĂywnoäci,aascetadoznaÏrozczarowania.
Zaj¦cpokÏoniÏmusi¸irzekÏ:
—Przebacz mi, wielki m¸Ău, jeälim czymä zawiniÏ wobec
ciebie, i zwaĂ, Ăe my, zwierz¸ta, nie posiadamy rozumu
waszego!
PotemskoczyÏwogieÑ.
—Coczynisz?—krzykn¦Ïasceta,przypadÏdoogniaiwydoǦ
byÏzeÑzaj¦ca,którywyjaäniÏ:
—NiechciaÏem,byäsprzeniewierzyÏsi¸obowi¦zkom,odchoǦ
dz¦czpustelni.PoniewaĂniemanicdojedzenia,poäwi¸ciÏem
ciaÏomoje,zjedzjeipozostaÑww¦wozie!
WzruszyÏotoascet¸irzekÏ:
—Nie pójd¸ do miasta i zostan¸ tu, cho©by mi przyszÏo
umrze©zgÏodu!
Uszcz¸äliwiÏo to zaj¦ca, podniósÏ oczy w niebo i j¦Ï si¸
modli©:
—O, Indro! yÏem ci¦gle miÏuj¦c samotnoä©! WysÏuchaj
mnietedyispuä©deszcz!
WysÏuchaÏ Indra modlitwy zaj¦ca. SpadÏy deszcze ulewne,
imieliobajniezadÏugotylejedzenia,ileimbyÏopotrzeba.
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—Czasuonego,omnisi,jabyÏemzaj¦cem,owymascet¦zaä
byÏ jeden z was. To ty Wimalo! B¸d¦c zaj¦cem w górskim
w¦wozie,strzegÏemci¸,Wimalo,byäniezboczyÏnazÏedrogi,
teraz zaä, zostawszy Budd¦ najwyĂszym, powiod¸ ci¸ ku
äwi¸toäci.Oczytweprzejrz¦,uszyzaczn¦sÏysze©iototerazjuĂ
wstydziszsi¸,iĂeächciaÏudaremni©zbawienieswoje.

TheLifeofBudda,SacredǦtexts.com







Muczalinda

W

äród korzeni wielkiego drzewa Bo mieszkaÏ olbrzymi
w¦Ă.PodtymdrzewemBuddaodbywaÏwÏaäniemedyǦ
tacj¸. ZagÏ¸biony w niej nie spostrzegÏ, Ăe zbliĂa si¸ monsuǦ
nowa nawaÏnica. Potrafi¦ one by© nadzwyczaj gwaÏtowne,
a mog¦ nawet by© niebezpieczne. Wielki w¦Ă spostrzegÏ, Ăe
Wielki Nauczyciel nie zwraca uwagi na gwaÏtown¦ zmian¸
aury. W tej sytuacji Muczalinda (bo takie imi¸ nosiÏ w¦Ă)
oplótÏ siedmioma zwojami wielkie drzewo, a szerokim kapǦ
turem(kobrymaj¦rozpÏaszczon¦cz¸ä©przygÏowie),jakparaǦ
solem ochroniÏ mistrza przed deszczem. Muczalinda, wielki
królnagów,pozostaÏsymbolemnawróconegonanauk¸Buddy
zwierz¸cia.

MucalindaSutta.Udana
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AdĂagara—WielkiW¦Ă

AdĔagara — Wielki WñĔ

W

czasach,gdyĂyÏBuddawkrólestwieWidiadharapanoǦ
waÏkrólKaÑczanawega.yÏonbezboĂnie,nieszanowaÏ
biednych,nami¸tniepoluj¦c,pozbawiaÏwieleĂywychstworzeÑ
niepotrzebnie Ăycia. ByÏ nieczuÏy dla swych starych rodziców
izbytsurowydlapoddanych.Buddaprzekl¦ÏgoizamieniÏwwielǦ
kiegow¸ĂaAdĂagar¸.
ZamieszkaÏwlasachpeÏnychmoczarówirozpami¸tywaÏswe
przewinienia.
ZdarzyÏosi¸,Ăeprzezlasw¸drowaÏomaÏĂeÑstwo,którebieda
wygnaÏazichkraju,aĀliludzieskazalinawygnanie.AdĂagara,
zgÏodniaÏydÏugimpostem,poÏkn¦Ïm¸Ăczyzn¸.onapadÏawtedy
zkrzykiemipÏaczemnaziemi¸.
—Czemu lamentujesz zacna? — ludzkim gÏosem zapytaÏ
w¦Ă.
—JakĂeniemamlamentowa©,gdyprzezci¸,WielkaIstoto,
pozbawionamoĂliwoäciwobcymkraju,mamĂy©cho©byzjaÏǦ
muĂny?
UsÏyszawszy to, wielki waĂ wyrzuciÏ z paszczy zÏot¦ misk¸
idaÏj¦wieäniaczce.
—WeĀtonaczyniedozbieraniajaÏmuĂny—rzekÏ.
—Kto da mi jaÏmuĂn¸, o szcz¸sny panie, gdy jestem koǦ
biet¦?—natopowiedziaÏa.
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—KtociodmówijaÏmuĂny,tegogÏowawstokawaÏkówwtejĂe
chwilisi¸rozleci.Prawdziwes¦mojesÏowa.
SÏysz¦ctocnotliwaiwiernam¸ĂowiĂonarzekÏa—jeälitak,
todajmim¸ĂamegozajaÏmuĂn¸.
LedwietowyrzekÏazacna,wypluÏjejm¸ĂaĂywego,nieuszkoǦ
dzonegowcale.
WtymsamymmomencieodmieniÏsi¸teĂlosAdĂagaryina
powrótstan¦Ïwkrólewskiejpostaci.MiaÏbowiemprzyrzeczone
przezBudd¸,Ăedobryuczynek,dlauczciwejkobietywyzwoli
goodkl¦twy.

BuddhagosaǦBuddhistǦLegendsǦPartǦI
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PiekÏo

Piekäo

J

esttoopowieä©zĂyciakrólaAsioki.Tenbogobojnyiwielki
wÏadca z dynastii Mauriów panowaÏ w Indiach w latach
268–233p.n.e. PoÏoĂyÏwielkiezasÏugi nietylkowumacnianiu
ipowi¸kszaniuswegoimperium,aleiwszerzeniunaukiBuddy.
ChiÑski mnich FuǦhien w¸druj¦cy äladami Nauczyciela po
Indiachopowiadaowielkimkrólu,Ăegdynaswoimelaznym
Wozie przemierzaÏ królestwo, otworzyÏa si¸ ziemia i zobaczyÏ
czeluä©piekieln¦otoczon¦Ăelaznymogrodzeniem.Wewn¦trz
przeĂywalitorturyim¸czarniepot¸pieÑcy,którzyzÏymĂyciem
natozasÏuĂyli.WÏadcapostanowiÏwswymwzorowoprowadzoǦ
nym królestwie teĂ stworzy© taki karcer. Uczeni powiedzieli
mu,Ăe tylko najbardziejĀli ludzie naziemi mog¦coä takiego
mu zbudowa©. RozesÏaÏ wi¸c król posÏów w poszukiwaniu
najgorszychludziwIndiach.Gdywreszcietakiegoznaleziono,
a byÏoto monstrumoczarnejskórze,ĂóÏtychwÏosach izieloǦ
nychoczach,królpoleciÏmuzbudowa©piekÏowIndiach.NosiÏ
onimi¸Candagirika.
Najbardziej ZÏy CzÏowiek wywi¦zaÏ si¸ ze swego zadania.
OtoczyÏ wysokim murem obszerny kawaÏ pola, a wewn¦trz
zgromadziÏwszystkieakcesoriapiekielne.IniebyÏonawetbosǦ
kichdĀwi¸kówwtymodludziuaniĂadnejharmonii.PrzewalaÏy
si¸ tylko burze iwyÏy huragany,aczas zastygÏwoczekiwaniu
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pot¸pionych, którzy swymi j¸kami i pÏaczem mieli dopeÏni©
groĀneodgÏosynatury.
Pewnego razu ubogi, bogobojny i zagubiony mnich zabÏ¦Ǧ
dziÏ i przez przypadek przekroczyÏ straszne progi. ZÏy CzÏoǦ
wiek,któryzostaÏStraĂnikiemPiekÏaujrzawszygozarazzacz¦Ï
przygotowania do tortur. Mnich pogodziÏ si¸ ze swym losem
ipoprosiÏo moĂliwoä©zmówieniaostatniej modlitwy.Gdysi¸
modliÏpiekielnebramyprzekroczyÏkolejnyzbÏ¦kany.StraĂnik
PiekÏawrzuciÏgodowielkiegomoĀdzierzaiubiÏnaczerwon¦
pian¸. Kiedy przyszÏa kolej na mnicha i zostaÏ wrzucony do
moĀdzierza,tÏuczekniechciaÏbi©,piekielnyogieÑwygasÏ,ana
dniewykwitÏwielkilotos,naktórymsiedziaÏmnich.
StraĂnikPiekÏazaniepokojonypobiegÏpokrólazwieäci¦,Ăe
wpieklezdarzyÏsi¸cud.GdyprzybyÏkrólzeäwit¦,bogobojny
mnich pouczyÏ wszystkich, Ăe nie moĂna budowa© piekÏa na
ziemi.

www.thinkbuddha.org/article/21/
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Mrówki

P
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ewnegorazu,dalekowgórskimlesieĂyÏsobiestaryimÏody
mnich.StarszymnichbyÏwielkimpraktykuj¦cymiprzebyǦ
waÏcz¸stowgÏ¸bokiejmedytacji.ZwyklemedytacjazajmowaÏa
mucaÏydzieÑ.Wdodatku,wczasiemedytacjimógÏwiedzie©,
cozdarzysi¸wprzyszÏoäci.PewnegodniaodkryÏ,ĂejegomÏody
uczeÑumrzeza8dni.ZawoÏaÏgoipowiedziaÏ:
—Drogiedziecko,zamierzamcida©8Ǧdniowewakacje,abyä
mógÏpójä©dodomuizobaczy©si¸zeswoj¦matk¦iojcem.
—Rzeczywiäcie? To bardzo dobrze, dzi¸kuj¸ ci mistrzu.
Faktycznieostatniost¸skniÏemsi¸zadomem.
—JednakĂe, musisz pami¸ta©, Ăeby wróci© tutaj ósmego
dnia.
—Dobrzemistrzu,prosz¸dbajosiebie,wyruszamjuĂteraz.
Zachwycony mÏody mnich szybko rozpocz¦Ï sw¦ podróĂ.
NiezauwaĂyÏ,ĂewoczachmistrzabyÏsmutekĂal.PodÏugiem
marszu,mÏodymnichzatrzymaÏsi¸nabrzegustrumienia,napiÏ
si¸troch¸wodygdyĂpoczuÏpragnienie.ZobaczyÏwtedymroǦ
wisko, z którego i do którego w¸drowaÏa — w poäpiechu —
niezliczonailoä©mrówek.Zainteresowany,zostaÏtamnachwil¸
iobserwowaÏje.KiedychciaÏodejä©spostrzegÏ:
—O,poziomwodywstrumieniupodnosisi¸?O,nie!Mrówki
utopi¦si¸zaraz!
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Powodem byÏ deszcz, który padaÏ bez przerwy przez par¸
dni w górze strumienia. Mnich szybko zdj¦Ï ubranie i nabraÏ
wnieci¸Ăkiejziemi,Ăebyzrobi©zapor¸ochronn¦wzdÏuĂmroǦ
wiska.NietylkochciaÏpowstrzyma©wod¸zalewaj¦c¦mrowisko,
ale iumiej¸tniezmieni© kierunekstrumienia. PracowaÏwten
sposóbpar¸godziniuratowaÏĂycieniezliczonejiloäcimrówek.
Osiemdnimin¸Ïoszybko.StarymnichprzechadzaÏsi¸zmarǦ
twiony po górskim lesie. Nagle, zdumiony, w oddali zobaczyÏ
powracaj¦cegobardzoradosnegoswojegomÏodegoucznia.WzruǦ
szony,poprosiÏ,bytenopowiedziaÏ,corobiÏwczasieminionych
oämiudni.KiedyrozwaĂyÏzasÏyszan¦opowieä©,zrozumiaÏ,Ăe
skorojegouczeÑuratowaÏĂycieniezliczonejiloäcimrówek,to
czyntenmusiaÏspowodowa©wydÏuĂeniejego„oämiodniowego”
tylkoĂycia,naĂyciedÏugieiszcz¸äliwe.
Otozaletauprawianiadobrychuczynków,jakkolwiekniepoǦ
zornymiinieznacz¦cymiwydaj¦si¸oneby©.

BuddhistChildren’sStories1993
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Kisa Gotami

W

jednejzewsi,doktórejprzybyÏBudda,mÏodawdowa
przeĂywaÏa wielk¦ tragedi¸. Kisa Gotami, tak bowiem
nazywaÏa si¸ ta nieszcz¸äliwa kobieta, naprawd¸ byÏa osob¦
srodzedoäwiadczon¦przezlos.Niedoä©,ĂemÏodoowdowiaÏa
tojeszczedziäranozmarÏjejjedynysyn.PÏacz¦cykrewnirozpoǦ
cz¸liprzygotowaniadopogrzebudziecka,alematkaniechciaÏa
wypuäci©maleÑstwazeswychramion.
—Prosz¸ poczekajcie! — pÏakaÏa. Znajd¸ lekarstwo, które
przywrócigodoĂycia!
Zanim ktokolwiek zd¦ĂyÏ j¦ powstrzyma©, Kisa Gotami
wybiegÏazdomuzmaÏymciaÏemwobj¸ciach.
PobiegÏa do domu starej kobiety, która mieszkaÏa na peryǦ
feriachmiasta.MiaÏaonaopini¸osoby,którawiewielerzeczy.
—Mojedzieckojestnagranicyämierci!—krzyczaÏabiedna
matkadostarejkobiety.Prosz¸powiedzmigdziemog¸zdoby©
lekarstwo,którejewyleczy.Prosz¸!BÏagamCi¸!
StarakobietaspojrzaÏanadzieckotrzymanekurczowoprzez
matk¸.
—Przykromi—powiedziaÏa—aletwojedzieckonieĂyje.
ByÏobycudowniegdybyistniaÏolekarstwozdolneprzywróci©je
doĂycia...aleniematakiego.SamateĂstraciÏamdziecko...Ale
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KisaGotami

KisaGotaminiechciaÏasÏucha©tego,comówiÏastaruszka.PoǦ
biegÏadodomuwielceszanowanegodoktora.
—Doktorze—bÏagaÏa—prosz¸pomócmojemubiednemu
dziecku!
—Przykromi—odparÏlekarz—alerzecz,októr¦prosisz
jestpozazasi¸giemimoc¦kaĂdego...
—Prosz¸takniemówi©—pÏakaÏa—prosz¸pomócmojemu
dziecku,prosz¸...
DoktorpogÏadziÏdelikatnierami¸kobiety.
—Jeäli b¸dzie to lekarstwemdlaciebie — powiedziaÏ meǦ
dyk — to zapytaj o to Siakjamuniego Budd¸, który przebywa
terazwgajuDĂetawana.
NadĀwi¸ksÏowa„lekarstwo”strapionamatkazebraÏawszystǦ
kiesiÏyipospieszyÏadoDĂetawany.
ZrozpaczonaprzybiegÏadoBuddywiedz¦c,ĂejestmiÏosierny
iczynicuda.
—Wielkinauczycielu,mistrzu,prosz¸przywró©ĂyciemojeǦ
muchÏopcu.
Budda,zdj¸tylitoäci¦,zgodziÏsi¸jejpomócpodwarunkiem,Ăe
przyniesiemugarä©ziarengorczycydlaprzygotowanialekarstwa.
—Ziarnagorczycymusz¦jednakpochodzi©zdomu,wktóǦ
rymniktnieumarÏ,wktórymniktniestraciÏdziecka,ojcaalbo
matki,maÏĂonkaczyprzyjaciela.
—NiedÏugodamcilekarstwo—powiedziaÏadoswegomarǦ
twegosynka.Prosz¸,zaczekajjeszczetroch¸.
IpobiegÏanatychmiastdomiasta.
—CzymoĂeszda©miziarnagorczycyjakolekarstwodlatego
dziecka,prosz¸?—zapytaÏaosob¸,któraotworzyÏadrzwipierwǦ
szegodomu.

onagospodarzanatychmiastprzyniosÏaziarna.
—Czy kiedykolwiek obchodziÏaä ĂaÏob¸ po kimä z twojej
rodziny?—zapytaÏaKisaGotamizaniepokojona.
—Tak—odparÏakobieta—mójm¦ĂodszedÏwminionym
roku, a rok przed tym straciÏam rodziców... ale dlaczego o to
pytasz?...
Po wysÏuchaniu historii biednej matki, wdowa ledwie poǦ
wstrzymaÏaÏzy.
—Takmiprzykro—powiedziaÏa.GdybytomiaÏoby©zwyǦ
czajneziarnogorczycy,którejestkaĂdymdomu,jestempewna,
Ăe dostaÏabyä ich nawet kilka. Ale dom, w którym nigdy nie
byÏoĂaÏoby...ByÏobycudowniegdybyznalazÏsi¸,cho©jeden...
Kisa pobiegÏa do nast¸pnego domu, w którym mieszkaÏo
wieledzieci.Matka,którawyszÏajakoostatnia,powiedziaÏa,Ăe
niedawnozmarÏajejmÏodszasiostra,iĂeopiekujesi¸jejdzie©mi
takjakwÏasnymi.
Wnast¸pnymdomu,mÏodaĂonapowiedziaÏa,Ăejejdziecko
urodziÏo si¸ martwe. Stary m¸Ăczyzna w kolejnym domu zaǦ
ämiaÏsi¸,kiedyzapytanogoczykiedykolwiekobchodziÏĂaÏob¸
poczÏonkuswojejrodziny.
—Mieszkam tu razem z Ăon¦, która podobnie jak ja jest
wiekow¦osob¦—odparÏ.Mamydwóchsynów,alemoirodzice,
rodzicemojejĂony,rodzicemojegoojcairodzicemojejmatki,
i tak samo ze strony Ăony... Oni wszyscy juĂ nie Ăyj¦. ZobaǦ
czmy... ile towychodzi?... Jeden,dwa, trzy... Niewiele brakuje
imytakĂewybierzemysi¸natamtenäwiat...
PodczasgdyKisaGotamisÏuchaÏatego,comówiÏyjejnapotǦ
kane osoby, poczuÏa jak gorzka i gor¦ca bryÏa w jej piersiach
stopniowo si¸ rozpuszcza. Zm¸czona i przygn¸biona, stwierǦ
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dziÏazesmutkiem,ĂeniemoĂeznaleĀ©domu,któregoämier©
bynieodwiedziÏa.
WkoÑcupogr¦ĂonawsmutkuuäwiadomiÏasobie,Ăeto,co
przytrafiÏosi¸jejdziecku,przytrafiasi¸wszystkim;Ăewszyscy
rodz¦si¸iumieraj¦.PowróciÏadoBuddy,poprosiÏa,abyodpraǦ
wiÏuroczystoä©pogrzebow¦synaipozostaÏanazawszeuczenǦ
nic¦mistrza.

AnguttaraǦnikaya225Ǧ227







Hariti

H

aritibyÏakiedyädemonem.Jej„specjalnoäci¦”byÏoporyǦ
waniedzieci.NajpierwdzieckozapadaÏonaosp¸,apóĀniej
przychodziÏa po nie Hariti. Na nic si¸ zdaÏy pÏacze i rozpacz
biednychmatek,którymzabieranoichnajwi¸kszeskarby.
WRamajaniepoetapisaÏswegoczasu:

Jakowocom,razdojrzaÏym,
nicniegrozipróczspadni¸cia,
takludziom,razurodzonym,
nicniegroziopróczämierci.

Powiadano, Ăe pewnegoczasu spotkaÏa Budd¸, który ukryÏ
jejnajmÏodszegosynaPingal¸.HaritiwpadÏawrozpacz.Wielki
Nauczyciel wytÏumaczyÏ jej, jak wstr¸tne byÏo jej dotychczaǦ
sowe post¸powanie i jak wielki ból sprawiaÏa matkom. Gdy
doäwiadczyÏagosama, nawróciÏasi¸ na nauk¸ Buddy. ZostaÏa
mniszk¦iprzybraÏaimi¸Nandy,atooznaczaRadoä©.Odtego
czasupomagaÏajuĂtylkochorymdzieciomiichzrozpaczonym
matkom.

HaritattheragathaThag3.15
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SadĀata

SadĒata

W

oddalonejodäwiatapustelni,cakjamuniipi¸ciujego
uczniów postanowiÏo zosta© ascetami. Przez szeä© lat
umartwialistraszliwieswojeciaÏa.DoszÏodotego,ĂeichpoĂyǦ
wieniembyÏotylkojednoziarnokonopnedziennie,acaÏ¦uwag¸
skupialinatym,jakmoĂnaprzeby©oceanpowracaj¦cychĂywoǦ
tówiämierciidotrze©dowyzwolenia.AĂstalisi¸podobnido
badyli,dowyschni¸tychgaÏ¸zi.CiaÏaichzwi¸dÏyiopadÏyzsiÏ.
Tu, nie chronieni przed wiatrem, sÏoÑcem ani ulew¦, k¦sani
przezkomary,gzyiw¸Ăe,trwaliwascezie.TwarzSidhartyprzyǦ
pominaÏawyschni¸t¦äliwk¸.Wida©byÏowyraĀnie,Ăejestbliski
ämierci. Nie miaÏ siÏy iä©, a razu pewnego powstawszy upadÏ.
Iwszyscybyliprzekonani,Ăejestmartwy.
WtymczasieprzechodziÏatamt¸dycórkapasterzao imieǦ
niuSadĀata.Widz¦cleĂ¦cego,uniosÏajegogÏow¸idaÏamupi©,
a póĀniej troch¸ niesionej dla ojca polewki. I oĂywiÏ si¸ nasz
bohater, a umysÏ jego staÏ si¸ jasny i przenikliwy. ZrozumiaÏ
wtedy, Ăe gdy ciaÏo jego ulegaÏo obumieraniu, on sam nie
zbliĂyÏsi¸doswegocelu—dowyzwolenia.ChybanaleĂywi¸c
dba© o ciaÏo, aby i umysÏ mógÏ skupia© si¸ i moĂliwa byÏa
wewn¸trzna harmonia. Od tego dnia Sakjamuni zacz¦Ï jada©
regularnie,atymrozczarowaÏswychuczniów.Zw¦tpiliw jego
siÏ¸iopuäciligorozczarowani.IpoznaÏSiddharta,iĂzewsz¦d
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otaczagosamotnoä©.OpanowaÏjednaksmutekiruszyÏwdalǦ
sz¦w¸drówk¸.
Uspokojony,pogodzonywduchuswoim,ruszyÏdalejprzez
kraj. Wonie pÏyn¸Ïy z dalekich póÏ i ogrodów, i mieszaÏy si¸
zzapachamileänychkwiatów,apatkiäpiewaÏyswepieäniupojne.
NakoniecznalazÏwielkiedrzewobodhiisiadÏpodnimszykuǦ
j¦c si¸ do medytacji. PrzyrzekÏ sobie nie wstawa©, póki nie
zdob¸dziem¦droäci.
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Upali — balwierz

Ananthapindika

ddawnajuĂksi¦Ă¸tazroducakjów:Ananda,Dewadatta
iNandazamierzalipójä©izosta©mnichamibhikku.Kiedy
juĂsi¸zdecydowaliiporzucilimiastorodzinne,podrodzespotǦ
kali golibrod¸ Upal¸. Postanowili mu odda© wszystkie swoje
kosztownoäci, które nieb¸d¦ impotrzebne jakozakonnikom.
Na biednego Upal¸ spadÏo wielkie szcz¸äcie. Oto niespodzieǦ
wanie staÏ si¸ bardzo bogatym czÏowiekiem. Zacz¦Ï jednak
rozwaĂa©. Jeäli teraz wróci do miasta i b¸dzie chciaÏ coä ze
swych pozyskanych skarbów sprzeda©, niew¦tpliwie wzbudzi
podejrzenie. Zostanie pos¦dzony, ĂeobrabowaÏ i zabiÏ ksi¸cia
lub,ĂeprzystaÏdo jakiejä bandy, która napadÏa napodróĂuj¦Ǧ
cychmÏodzieÑców.Wmiar¸jakotymmyälaÏ,stawaÏsi¸coraz
bardziejzatroskanyiskonfundowany.
—O,jakimszcz¸äliwymczÏowiekiembyÏem,kiedymiaÏem
tylko brzytw¸ i p¸dzel. Prawd¸ mówiÏ mistrz, Ăe bogactwa
tylkotroskprzydaj¦.Powiesz¸wszystkieteozdobynadrzewie
iwyrusz¸zatamtymi,amoĂeimniemistrzprzyjmie?
TakteĂpost¦piÏizostaÏprzyj¸tydogronaadeptówzgromaǦ
dzenia.


tamtym czasie przebywaÏ w podróĂy bogaty kupiec
Ananthapindika z Sawatti. On równieĂ sÏyszaÏ wiele
onaukach mistrza ipragn¦Ïgopozna©osobiäcie. Kiedysi¸to
staÏo, byÏ urzeczony tym co sÏyszaÏ. ZdecydowaÏ si¸ zaprosi©
Budd¸ do swego miasta. W tym celu odkupiÏ od króla kawaÏ
lasu pod miastem na przyszÏ¦ siedzib¸ zgromadzenia. TranǦ
sakcja ta byÏa jednak niezwyczajna. Król zorientowawszy si¸,
ĂekupcowibardzonaowejziemizaleĂy,zaĂ¦daÏzani¦takiej
iloäcizÏotychmonet,jakimijestwstanieprzyszÏykupuj¦cyj¦
zakry©. WymieniÏ wi¸c darczyÑca caÏy swój maj¦tek na zÏote
kr¦ĂkiizakrywaÏpoÏacielasu.KiedyjuĂzakoÑczyÏasi¸taopeǦ
racjadziwnegozakupuAnanthapindikaofiarowaÏzagajnikBudǦ
dzieijegozakonowi.SzlachetnydarczyÑcadoszedÏjednakdo
wniosku, Ăe zachowaÏ si¸ zbyt egoistycznie. PozbawiÏ t¦ tranǦ
sakcj¦moĂliwoäcizÏoĂeniadarówmistrzowiprzezwspóÏmieszǦ
kaÑcówswegomiasta.WyruszyÏwi¸cjakoosobaĂebrz¦ca,od
domudodomu,zbiera©datkinaurz¦dzenieprzyszÏegoklaszǦ
toru.WtensposóbwszyscymieszkaÑcymielipoczuciewspóÏǦ
udziaÏuwtymwielkimdarze.
Wczasie,gdyAnanthapindikazbieraÏdarydlazakonumiaÏo
miejscejednocharakterystycznewydarzenie.
Pewna biedna dziewczyna zÏoĂona chorob¦ w swej izbie,
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teĂ z przej¸ciem chciaÏa coä ofiarowa© na tak szlachetny cel.
NiemiaÏajednaknic,pozajedyn¦sukni¦,któr¦samanosiÏa.Nie
namyälaj¦c si¸ jednak wiele, zdj¸Ïa sukni¸ i rzuciÏa j¦ przez
oknojakoswójdatek.
Kupiec,któryznaÏswemiastoijegomieszkaÑców,domyäliÏ
si¸, od kogo pochodziÏa owa skromna szata. WiedziaÏ teĂ, Ăe
dziewczynanicwi¸cejdoodzieniapewnieniemiaÏa.Wzruszony
tak¦ szczodrobliwoäci¦, nakazaÏ sÏugom, zanieä© nast¸pnego
dniadziewczynienoweubranie.OkazaÏosi¸,Ăebiedna,chora,
niedoczekaÏajuĂprzesyÏki.MieszkaÑcypowiadali,Ăewnagrod¸
zostaÏaprzyj¸tadoniebaIndryicieszyÏasi¸wieczn¦Ïask¦.
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Budda
i niewolnica Punna

D

o zgromadzenia buddyjskiego — sanghi, przyst¸powali
róĂniludzie,acz¸stobywalitobiedniinieuczeni,których
jednakpoci¦gaÏadobro©mistrza.On,bowiem,nieuznawaÏkast
iwszystkichtraktowaÏjednakowo.AotohistoriajednejniewolǦ
nicy,którapóĀniejzostaÏamniszk¦.
Budda wracaÏ pieszo i samotnie z dalekiej podróĂy do parǦ
kuDĂetawana. ByÏ wielce strudzony i gÏodny z powodu dÏuǦ
giegomarszu. Na drodze spotkaÏ niewolnic¸ bogatego rolnika,
nios¦c¦ gotowany ryĂ dla swego pana. Dziewczyna miaÏa na
imi¸Punna.
—O mistrzu, jak ch¸tnie daÏabym ci jaÏmuĂn¸, lecz nic
nie mam. Jestem tylko niewolnic¦. Mam jednak ryĂ dla mego
pana—pomyälaÏa—posil¸nauczycielanim.JestemjuĂniewolǦ
nic¦,nicgorszegoniemoĂemniespotka©,wi¸csi¸nieobawiam.
Tak teĂ uczyniÏa. Gdy dotarÏa do domu, a pan pytaÏ, co si¸
staÏo,Ăematylkotroch¸ryĂu,przyznaÏasi¸zl¸kiemdoswego
czynu.PanjejjednakrzekÏ:
—Nie bój si¸, Punno, nie ukarz¸ ci¸. Ja äpi¸, a ty czuwasz.
Post¦piÏaäsÏusznie.Przestajeszby©zt¦chwil¦niewolnic¦.
Wtedy uradowana dziewczyna odeszÏa wolna. UdaÏa si¸ do
parkuDĂetawanaizostaÏamniszk¦.StosunekBuddydokobiet
byÏzawszenacechowanyĂyczliwoäci¦iszacunkiem.AponiewaĂ
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byÏy one w tamtych czasach cz¸sto lekcewaĂone i poniĂane
przez m¸Ăczyzn, staraÏ si¸ w kaĂdej moĂliwej sytuacji im to
wynagradza©.


Wirupa
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rasendĂit byÏ szcz¸äliwym monarch¦. MiaÏ tylko jedno
zmartwienie. MiaÏ, bowiem córk¸ Wirup¸ o wyj¦tkowej
szpetocie.Imimo,ĂebyÏatom¦draiuczciwadziewczyna,brzyǦ
dota jej odstraszaÏa od niej wszystkich ewentualnych zalotniǦ
ków.PewnegorazudomiastazjechaÏkupiecoimieniuGanga,
zodlegÏegokraju.KrólpostanowiÏwykorzysta©fakt,ĂeniemiaÏ
on jeszcze rozeznania o wadach ksi¸Ăniczki, oĂeni© go z ni¦.
ZaprosiÏ go, co rychÏo, do paÏacu i kiedy kupiec zadowolony
zprzyszÏejkoligacjiochoczoprzystaÏnamaÏĂeÑstwo,älubodbyÏ
si¸natychmiast.Naälubie,pannamÏodawyst¦piÏawszczelnym
welonie.Upojnanocpoälubnanast¦piÏawzupeÏnejciemnoäci,
a byÏadÏugaipeÏnauniesieÑorazczarownychdoznaÑ.Szcz¸Ǧ
äliwy byÏ Ganga; nie doä©, Ăe zostaÏ nieoczekiwanie zi¸ciem
króla,tojeszczeĂonaokazaÏasi¸nadzwyczajbiegÏ¦wmiÏosnych
sztukachKamasutry.Zpogryzionymiwargami,zpodrapanymi
plecamiiobolaÏymiczÏonkamiobudziÏsi¸rankiemszcz¸äliwy
i nasycony. JakieĂ byÏo jego rozczarowanie, kiedy w peÏnym
äwietleporankaujrzaÏsw¦Ăon¸.Pewniebyj¦wygnaÏ,gdybynie
byÏakrólewsk¦córk¦.OdtegodniawdzieÑjejnienawidziÏ,anaǦ
mi¸tniekochaÏnocami—wpeÏnejciemnoäci.WróciÏznieszcz¸Ǧ
sn¦ kobiet¦ do swego miasta. Wstydz¦c si¸ ludzi zamykaÏ j¦
wdomu,kiedytylkozniegowychodziÏ.
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Wirupa



Pewnego razu umówiÏ si¸ z przyjacióÏmi na uczt¸. KaĂdy
miaÏnani¦przyprowadzi©swoj¦Ăon¸.Czyjanieprzyjdzie,ten
b¸dziemusiaÏzapÏaci©kar¸wwysokoäcipi¸ciusetsztukzÏota.
OczywiäcieGangaodrazuwiedziaÏ,Ăeb¸dziemusiaÏpÏaci©kar¸.
Tak teĂ byÏo. Przyjaciele jego zadziwieni byli sytuacj¦. PodejǦ
rzewali go o wielk¦ zazdroä© i domniemywali, Ăe Ăona jago
musi by©wielk¦ pi¸knoäci¦. Dlatego zmówili si¸ i spili kupca
donieprzytomnoäci.Zabralimukluczeipostanowiliobejrze©
jegoĂon¸podst¸pem.
Wmi¸dzyczasieWirupacierpi¦c,siedziaÏawdomuzamkni¸Ǧ
ta.ObrzydÏojejtakieĂycie.MiaÏadoä©swejszpetoty,m¸Ăa,który
si¸jejwstydziÏ.yciebyÏodlaniejbezprzyszÏoäci.PostanowiÏasi¸
powiesi©. ZakÏadaj¦c sznur wspomniaÏa sprawiedliwego Budd¸.
OnnapewnoulitowaÏbysi¸nadni¦,gdybyznaÏjejcierpienia!
W tymczasie Budda medytuj¦cw DĂetawanie zastanawiaÏ
si¸,ktowtejchwilipotrzebowa©moĂejegopomocy?Sw¦przeǦ
nikliwoäci¦dojrzaÏzdesperowan¦Wirup¸,któraszykowaÏajuĂ
sznur.WokamgnieniuposzybowaÏdoniejizabraÏgo:
—Drogiedziecko,wynagrodz¸twecierpienia.Otostaniesz
si¸urodziw¦niewiast¦!Spójrzwlustro!
Wirupaoderwa©wzrokuniemogÏaodswegoodbiciawluǦ
strze.ByÏaterazpi¸kn¦kobiet¦ooryginalnejurodzie.Wmi¸Ǧ
dzyczasie,dodomuichzbliĂalisi¸podochocenikompanim¸Ăa.
Zastali Wirup¸ ze zwierciadÏem w dÏoni. Tak pi¸knej kobiety
jeszczeniewidzieli.Terazpoj¸li,czemuzazdrosnyGangawolaÏ
zapÏaci© sporo zÏota niĂ pokazywa© Ăon¸. A Wirupa, od tego
czasuzawszezczci¦wielk¦wspominaÏaBudd¸.
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Dewadatta

Dewadatta

K

uzynBuddyDewadattabyÏpyszaÏkiem.NiemógÏznieä©,
Ăemusiby©posÏusznymuczniemimnichem.ZastanawiaÏ
si¸ jak zaj¦© miejsce kuzyna i zosta© duchowym przywódc¦
caÏegoruchu.ZdawaÏsobiespraw¸,ĂejawnymdziaÏaniemnigdy
tegonieosi¦gnie.Mnisinieodwróc¦si¸odmistrza.PostanowiÏ
nawi¦za©spisekiknowaniamiuzyska©swójcel.ZbliĂyÏsi¸do
ksi¸cia AdĂatasatru, syna króla Bimbisary. Ksi¦Ă¸ równieĂ byÏ
ambitnyirównieĂniezadowolonyzeswegopoÏoĂenia.Oddawna
chciaÏ juĂ rz¦dzi© samodzielnie, ale drog¸ do tronu blokowaÏ
muojciec.Dewadattazr¸czniepodburzaÏksi¸cia.
DewadattaznaÏsentencj¸zHitopadesi:

GÏupiec,bypieni¦dzezdoby©,
jakonierz¦dnicab¸dzie.
Przystroisi¸iwypi¸kni,
izmieniwczyjeänarz¸dzie.

TwierdziÏ wi¸c Dewadatta, Ăe kraj popada w ruin¸, a tak
zdolny przyszÏy wÏadca stale musi sta© pokornie na uboczu.
PrzekonaÏ wreszcie pyszaÏka, Ăe starego króla naleĂy usun¦©.
Bystrzy mnisi spostrzegli cz¸ste wizyty Dewadetty u ksi¸cia.
PoinformowaliotymBudd¸.
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Niech robi, co chce. Dowiemy si¸ wkrótce, jakim jest naǦ
prawd¸—rzekÏmistrz.PychaDewadettywiedziegodozguby.

ZÏyczÏowiekjakglinianydzban,
zbytÏatwop¸ka,atrudnosi¸spaja,
adobryjestjakzÏotydzban,
niepr¸dkop¸ka,aspajasi¸pr¸dko.

Nakoniecsamm¦cicielzgÏosiÏsi¸doBuddy.
—Mistrzuosi¦gn¦Ïeä juĂwiekpodeszÏy. Nie maszdoä©siÏ
i energii, aby kierowa© zgromadzeniem. Medytuj w spokoju,
amnieoddajkierowaniegmin¦wiernych.
BuddazwyrozumiaÏoäci¦pokiwaÏgÏow¦.PoinformowaÏjedǦ
nakpyszaÏka,Ăesamb¸dziewiedziaÏ,kiedyprzyjdziemuporzuǦ
ci© swe dzieÏo. Na razie jest ono jeszcze nieukoÑczone. Kiedy
jednakówczasnadejdzie,wiernymimusz¦pokierowa©ludzie
wybitni,oumyälejasnymjakäwiatÏopochodni.ZaäDewadatta
jestczÏowiekiemprzeci¸tnym,aumysÏjegoprzypominaäwiaǦ
teÏkonocnejlampki,któraztrudemrozäwietlajenomrok.OdǦ
szedÏ kuzyn mistrzaobraĂonywielce iw sercu swym poprzyǦ
si¦gÏzemst¸.
ZmocnympostanowieniemdokonaniajakiejäzmianyzgÏosiÏ
si¸doAdĂatasatruizacz¦Ïgopodburza©,abypodst¸pemztronu
usun¦Ïswegoojca.KiedymonarchazorientowaÏsi¸wknowaǦ
niachsynazawezwaÏgodosiebieiwprostzapytaÏ,ocosynowi
chodzi.NiezdzierĂyÏnapi¸cia,wynikÏejztejsytuacjikrólewicz
iprzyznaÏ:
—ChciaÏemci¸ojczezabi©,abyrz¦dzi©.
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—Rz¦dĀ,wi¸c!—odpowiedziaÏkról.—Królestwoniewarte
jesttyle,abyprzezniemie©wrogawewÏasnymsynu.
Nast¸pnego juĂdniaAdĂatasarurz¦dziÏ krajem. NieustaÏy
jednakintrygiDewadatty.S¦czyÏstaledouchamÏodemuwÏadcy
jadzdrady.TymrazempowtarzaÏ,ĂepókiĂyjestarykról,wÏadza
synajestniepewna.NajlepiejbyÏobyumieäci©Bimbisarawlochu
i nie dawa© mu jedzenia, a wtedy sam zemrze, bez potrzeby
kalania r¦k synowskich krwi¦. Chwiejny mÏody monarcha daÏ
si¸przekona©iuwi¸ziÏojcawlochudaj¦cmujedyniewod¸do
picia.PopewnymczasiegÏodzonykrólzmarÏ.DewadattaknuÏ
jednak dalej przeciwko Buddzie. UprosiÏ, aby AdĂatasaru daÏ
muzbrojnych,zpomoc¦którychchciaÏpojma©Oäwieconego.
Wojskosi¸ jednakzbuntowaÏo i niechciaÏosÏucha©rozkazów
wichrzyciela.Przeciwnie,wszyscyoddaliczeä©Mistrzowi,aprzeǦ
gnali wyrodnego mnicha. TuÏaÏ si¸ on jeszcze czas jakiä po
s¦siednich królestwach szukaj¦c ch¸tnych, którzy wyst¦piliby
przeciwkoBuddzie.NakoniecrycerzezroduSjakjów,pojmali
buntownikaisprowadziliprzedobliczeNauczyciela.TuDewaǦ
datta udawaÏ skruch¸, padÏ do stóp Buddy, ale jeszcze i teraz
paznokciami nasyconymi przedtem trucizn¦, usiÏowaÏ zadraǦ
pa© BÏogosÏawionego.Tenodepchn¦Ïgo jednak,aw tejsamej
chwiliziemiarozwarÏasi¸ipochÏon¸Ïanikczemnika.

DevadattaSutta
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Ambapali

P

ewnegorazupi¸knakurtyzanaAmbapalidowiedziaÏasi¸,Ăe
BuddaprzybyÏdoWesaliizatrzymaÏsi¸szukaj¦cmiejsca
dobregodoochÏodyjakimog¦cegoby©wystarczaj¦codogodne
doprowadzenianauczania.ByÏtogajnaleĂ¦cywÏaäniedopi¸kǦ
nejdziewczyny.Ambapaliczympr¸dzejprzyjechaÏadoowego
gajuswymeleganckimpowozem.PotymwehikulemoĂnabyÏo
zorientowa© si¸ jak zamoĂn¦ jest kobiet¦. Ostatni odcinek
drogi przebyÏa pieszo, aby podkreäli© szacunek, jakim darzy
czcigodnegogoäcia.WtedywypowiedziaÏazdanie,którezapaǦ
mi¸taÏyprzyszÏepokolenia:
—NiechajBÏogosÏawionywrazzmnichami,ÏaskawieprzyjǦ
miezaproszenienajutrzejszyposiÏek.
Nauczyciel przyj¦Ï zaproszenie w milczeniu. W tym czasie
wielcyarystokraci—ksi¦Ă¸taLiczczawizWesalidowiedzielisi¸,
ĂeNauczycielprzybyÏwichstrony.Wdrodzepowrotnejpojazd
kurtyzany Ambapali spotkaÏ si¸ z pojazdem Liczczawich, oä
woä, koÏo w koÏo i jarzmo w jarzmo. Jeden ze szlachetnych
mÏodzieÑcówzawoÏaÏwzburzony:
—Dlaczego,Ambapali,zajeĂdĂasznamwtensposóbdrog¸?
—Wracam,szlachetnypanie,odOäwieconego,któregozaǦ
prosiÏamwrazzmnichamidoswegodomu—odparÏastrojna
idumnadziewczyna.
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Ambapali

—Zaniechajswegozaproszenia,Ambapali,damcizatosto
tysi¸cyzÏotychmonet!
—Nawet,jeälizamierzaÏbyäodda©micaÏyswójkraj,ksi¦Ă¸,
niezaniechamtegozaproszenia.Jestonodlamnieszczególnie
cenne.
WtedyjedenzeszlachetnieurodzonychmÏodzieÑcówrzekÏ
zĂalemwgÏosie:
—Spójrzcie,przyjaciele!Zostaliämypokonaniprzezt¦dziewǦ
czyn¸olicachnibymango!
PysznimÏodzieÑcykontynuowalidalejsw¦misj¸ipojechali
dogajunaleĂ¦cegododziewczyny.
Przybywszy pieszo stawili si¸ przed oblicze BÏogosÏawioǦ
negoipowitaligowmiÏychsÏowach.PóĀniejnajstarszyznich
rzekÏ:
—NiechajBÏogosÏawionywrazzmnichami,ÏaskawieprzyjǦ
miezaproszenienajutrzejszyposiÏek.
—Przyj¦ÏemjuĂzaproszenienajutrzejszyposiÏekodkurtyǦ
zanyAmbapali—odparÏMistrz.
—Spójrzcie, przyjaciele! Zostaliämy przeäcigni¸ci przez t¦
dziewczyn¸olicachnibymango!—razjeszczepowiedziaÏnajǦ
starszyznich.
Nast¸pnegodniateĂprzedpoÏudniem,BÏogosÏawionywyruǦ
szyÏ z misk¦ Ăebracz¦ i kilkoma mnichami i pokornie zbieraÏ
datkiwokolicygdziemieszkaÏadziewczyna.
WieczoremAmbapaliprzygotowaÏawdomunajbardziejwyǦ
kwintne potrawy i przyniosÏa jedo parku. PóĀniejskÏoniwszy
si¸zaprosiÏaMistrza:
—JuĂczas,oSzlachetny.PosiÏekjestgotów.
Z szacunkiem Ambapali osobiäcie usÏugiwaÏa Buddhdzie

imnichom podaj¦c im najprzedniejsze k¦ski. Kiedy BÏogosÏaǦ
wionyskoÑczyÏposiÏekdziewczynasi¸odezwaÏa:
—Ten, oto park, panie, pragn¸ ofiarowa© zgromadzeniu
mnichówprowadzonychprzezciebie.
Budda przyj¦Ï hojny dar i przez jakiä czas nauczaÏ wÏaänie
wtymgaju.
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Anopama

Potakara

nopamabyÏacórk¦skarbnikaMadĂdĂhy.UrodzonawszlaǦ
chetnejrodzinieowielkimbogactwie,asamabyÏawniej
najcenniejszymklejnotem.Pi¸knatadziewczynamiaÏaznakoǦ
mit¦ cer¸ i pi¸kn¦ figur¸. ByÏa ponadto mÏod¦ dam¦ o wielu
umiej¸tnoäciach, takich jak znajomoä© poezji i graÏa na kilku
instrumentach. Pragn¸li jej synowie wielu bogatych kupców.
Wzdychali do niej synowie królów. Jedenz nich nawetwysÏaÏ
ojcugoÑcazofert¦:
— Daj mi Anopam¸, a oddam ci za ni¦ oämiokrotn¦ jej
wag¸wklejnotachizÏocie.
Dziewczynajednak,kiedyujrzaÏaPrzebudzonego,niedoäciǦ
gÏego,pozaäwiatem,zÏoĂyÏamhoÏdujegostópiusiadÏaujego
boku.WtedyMistrznauczaÏj¦zasadst¦paniaprawdziw¦äcieĂk¦
wiedzy.Anopamaäci¸ÏawÏosyiwybraÏabezdomnoä©,apóĀniej
wszelkiejejpoĂ¦daniazwi¸dÏy.


ewnegorazuci¸ĂarnakobietaoimieniuPotakarawracaÏa
zm¸Ăemidzieckiemdodomurodziców.Gdybyliwdrodze
rozp¸taÏasi¸wielkaburza.WystraszonakobietapoprosiÏam¸Ăa,
byznalazÏdlanichschronienie.Gdym¦ĂäcinaÏtrzcin¸igaÏ¸zie
naszaÏas,uk¦siÏgojadowityw¦Ă.Niemin¸ÏowieleczasuiczÏoǦ
wiektenwyzion¦Ïducha.Wprzemakaj¦cymszaÏasie,wiedz¦c,
jakienieszcz¸äciespotkaÏom¸Ăa,kobietadostaÏabólówporodoǦ
wychiniebawemurodziÏaniemowl¸.WÏasnymciaÏemosÏaniaÏa
teraz dwójk¸ dzieci przed nawaÏnic¦. Rankiem, zrozpaczona
postanowiÏakontynuowa©podróĂdodomurodziców,leczdrog¸
zagrodziÏa jej rw¦ca rzeka, która wezbraÏa po burzy. Patakara
niemogÏaprzenieä©dwójkidziecijednoczeänie,zostawiÏawi¸c
niemowl¸ na brzegu i przeprawiÏa si¸ na drugi brzeg ze starǦ
szymdzieckiem,apotemzostawiÏajetamizacz¸Ïawraca©po
noworodka.NaglepojawiÏsi¸jastrz¦b,którywzi¦Ïniemowl¸za
Ïatw¦zdobyczirzuciÏsi¸nanie.PatakarauniosÏar¸ceipróboǦ
waÏaodp¸dzi©ptaka,lecznadaremnie—jastrz¦bchwyciÏdziecko
iuniósÏjezesob¦.WtymsamymczasiestarszedzieckozobaǦ
czyÏo,Ăematkapodnosidogóryr¸ceiuznaÏo,ĂetaprzywoÏuje
jedosiebie.WskoczyÏowi¸cdorw¦cejrzeki,awartkipr¦djeod
razu porwaÏ. Zrozpaczona kobietawróciÏadodomurodziców,
gdziedowiedziaÏasi¸,ĂeichdomspÏon¦Ïpoprzedniejnocyod
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uderzeniapioruna,azwÏokijejrodzicówibrataznajduj¦si¸na
pogrzebowym stosie. Biedaczka oszalaÏa z rozpaczy i zacz¸Ïa
bÏ¦ka© si¸ póÏnaga po okolicy. Równowag¸ psychiczn¦ odzyǦ
skaÏadopieropospotkaniuidÏugiejrozmowiezBudd¦.PóĀniej
PatakarazostaÏamniszk¦.


Studnia

PatacaratherigathaThig5.10

S







134

ÏyszaÏem, Ăe pewnego razu Mistrz wraz z wielk¦ grup¦
mnichów w¸drowaÏ wäród Mallanów. DotarÏ do pewnej
wioski,wktórejmieszkalisamibramini.CaÏatakastabyÏabarǦ
dzoniech¸tnanowopowstaj¦cemuruchowireligijnemuistaraÏa
si¸t¸pi©jejwyznawcóworazlekcewaĂy©WielkiegoNauczyciela.
Gospodarz wioski zebraÏ kilkunastu mieszkaÑców i odezwaÏ
si¸wtesÏowa:
—SiakjaGotama,medytuj¦cymnich,w¸drujewrazzgrup¦
swychwyznawcówiniebawemdotrzedonaszejwioski.WypeÏǦ
niliwi¸cstudni¸pobrzegitraw¦,sieczk¦iliä©mi.Niepozwolimy
tymogolonymmedytuj¦cymczerpa©naszejwodydopicia.
GdyBÏogosÏawionydotarÏdowsi,siadÏpoddrzewembodhi,
abyodpocz¦©.PóĀniejzwróciÏsi¸doAnandy:
—Anando,zaczerpnijtroch¸wodydopiciaztutejszejstudni
idajjej,bowszyscyjesteämystrudzeniw¸drówk¦wsÏoÑcu.
Gdy wierny uczeÑ zbliĂyÏ si¸ do studni i zajrzaÏ w gÏ¦b,
stwierdziÏ,Ăeniedaradyzaczerpn¦©zniejwody.GaÏ¸zie,liäcie
isieczkawypeÏniaÏyj¦,aĂpowierzch.PowiadomiÏotymBÏogoǦ
sÏawionego,tenjednakrzekÏdoczcigodnegoucznia:
—Anando,zaczerpnijtroch¸wodydopiciaztejstudni.
AnandarazjeszczenachyliÏsi¸nadstudni¦ipróbowaÏnaǦ
bra©wodywnaczynie.PokolejnymniepowodzeniustwierdziÏ:
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—Opanie,braminiwypeÏnilistudni¸pobrzegitraw¦iliä©mi.
Napewnoniechcielipozwoli©abyämyczerpalizniejwod¸.
PoraztrzeciBÏogosÏawionyrzekÏdowiernegoucznia:
—Anando,zaczerpnijtroch¸wodydopiciaztejstudni.
—JakkaĂesz,panie—odrzekÏuczeÑ,wzi¦Ïnaczynieiraz
jeszczeposzedÏdostudni.Gdysi¸doniejzbliĂaÏ,studniawyǦ
rzuciÏa caÏ¦ traw¸ i sieczk¸, i wypeÏniÏa si¸ po brzegi czyst¦,
przejrzyst¦, rzeäk¦ wod¦. Wtedy pomyälaÏ czcigodny Ananda:
CzyĂtoniewspaniaÏe?CzyĂtoniejestzadziwiaj¦ce?Jakwielka
jestmocnaszegoNauczyciela!JakwielkajestjegosiÏaducha!

UdapanasuttamUd7.9







Zniewagi

P

ewnego razu BÏogosÏawiony przebywaÏw Gaju BambusoǦ
wym.WtymczasiejedenzprzywódcówlokalnychbramiǦ
nów dowiedziaÏ si¸, Ăe jeden z czÏonków jego kasty wybraÏ
ĂyciebezdomnegomnichaprzyBÏogosÏawionym.Rozgniewany
iniezadowolonyudaÏsi¸doNauczycielaizniewaĂyÏgoniemiǦ
ÏymiiobraĀliwymisÏowami.WtedyBuddazwróciÏsi¸doniego:
—Powiedz mi, czcigodny braminie: czy przyjaciele i znaǦ
jomi,krewniirodzinaprzychodz¦dociebiewgoäcin¸?
—Tak,mistrzuGotamo,przyjacieleiznajomi,krewniiroǦ
dzinach¸tnieprzychodz¦domniewgoäcin¸.
—Ipowiedzmi:czycz¸stujeszichwykwintnymjedzeniem
ismakoÏykami?
—Tak,panie.WÏaänietakczyni¸.
—Ajeälijejniechc¦lubniemog¦jeä©,dokogonaleĂywtedy
tojedzenie?
—Jeälijejniechc¦,mistrzuGotamo,jedzenietonaleĂydomnie.
—TakwÏaänie,braminie,tego,czymmniezniewaĂyÏeä,nie
przyjmuj¸. Nie przyjmuje; tego, czym mnie zÏajaÏeä. Ja tego
wszystkiegoodciebie—niebior¸.Towszystkojesttwoje,braǦ
minie.Towszystkojesttwoje.

AkkosasuttamSN7.2
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Lampka oliwna

W
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mieäcieSawatthiĂyÏabiednakobietaonazwiskuNanda.
UtrzymywaÏasi¸zĂebrania—datkówigarstekjedzeǦ
nia, które dawali jej dobrzy ludzie. Nie miaÏa gdzie mieszka©
idnijejmijaÏynasiadywaniuprzydrodze.Zwykleprawiewszyscy
przechodnieignorowalij¦.KilkuludziporuszaÏjednakjejlos,
dali jej jedzenie, dzi¸ki któremu mogÏa przeĂy©. Budda przeǦ
bywaÏwówczaswgajuDĂetawanazeswymiuczniami.Ludzie
zokolicytÏoczylisi¸codzienniewgaju,spragnienisÏucha©jego
nauk.PewnegodniaNandazauwaĂyÏa,ĂezachowanieprzychoǦ
dz¦cychsi¸zmieniÏo.ZainteresowaÏoj¦toizapytaÏamijaj¦cego
m¸Ăczyzn¸:
—Cosi¸dzieje?
—Buddaopuszczanaszzagajnikiprzenosisi¸winnemiejǦ
sce—odparÏprzechodzieÑ.
NandapomyälaÏa:By©moĂejuĂnigdywĂyciunieb¸d¸mogÏa
gozobaczy©iusÏysze©tego,któryjestprzezwszystkichchwaǦ
lony.Niemog¸takpozosta©,musz¸ijazÏoĂy©muofiar¸.
Wtedy po raz pierwszy wstaÏa i poszÏa Ăebra©oddomudo
domu.KiedynastaÏwieczórijakcodzieÑodezwaÏsi¸jejstaÏy
towarzysz—gÏód,nawetniemyälaÏaojedzeniupokarmu,który
zebraÏa. WróciÏa, czym pr¸dzej do DĂetawany, gdzie ujrzaÏa
migotaniewielulampekoliwnychdarowanychwielkiemuNauǦ
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czycielowi. ZatrzymaÏa si¸ i pomyälaÏa: Jakie one s¦ pi¸kne!
I zaraz póĀniej, pospieszyÏa do sklepu z olejkami. WÏaäciciel
spojrzaÏpodejrzliwienaswoj¦obdart¦klientk¸,aleNandanie
wahaÏasi¸.
—Daj miprosz¸za to jedzenieolejudo lampki —powieǦ
dziaÏa.
—Cozamierzaszznimzrobi©?—zapytaÏpodejrzliwie.
Gdy Nanda opowiedziaÏa o przeznaczeniu oleju wÏaäciciel
sklepubyÏzaskoczonyjejszczeroäci¦.
—NocóĂ—powiedziaÏ—aleto,nacochceszsi¸wymieni©
nie starczy nawiele... IodmierzyÏ niewielk¦ iloä©olejku. Jeäli
do tego celu chcesz go uĂy©, to nie musisz mi pÏaci©. Prosz¸
zatrzymajjedzeniedlasiebie.
NandaostroĂnieniosÏaolejekdogaju.PierwszyrazwĂyciu
zapalaÏalampk¸wofierze.Jejr¸ceisercetrz¸sÏysi¸nerwowo.
Knotlampyprzezchwil¸si¸poruszaÏ,potempÏomieÑwzrastaÏ,aĂ
pochwilistaÏsi¸duĂyistabilny.TejnocysilnywiatrzdmuchǦ
n¦Ï prawie wszystkie lampki, tylko lampka ofiarowana przez
Nand¸ci¦glepaliÏasi¸jasno.

BuddhistCeremoniesandRitualsofSriLanka
(TheWheelPublicationNo.402/404)
Kandy,SriLanka:BuddhistPublicationSociety
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niszkaSubhawracaÏazmodlitwiszÏaprzezpi¸knygaj
mangowyDziwaki.Wtemzast¦piÏjejdrog¸znanyzrozǦ
pustnegoĂyciasynzÏotnika.ZapytaÏago:
—CóĂ zÏego ci uczyniÏam, Ăe zast¸pujesz mi drog¸? Nie
godzisi¸, by m¸Ăczyzna napastowaÏ kobiet¸, zmierzaj¦c¦sw¦
äcieĂk¦dodomu.ZwaĂ,Ăejestemmniszk¦isprawyuciechprzeǦ
staÏy mnie juĂ zajmowa©! ZwaĂam nasÏowa Mistrza iszanuj¸
nauk¸gÏoszon¦przeztego,którypod¦ĂawÏaäciwie.Jestemczysta,
bez skazy. Dlaczego zast¸pujesz mi drog¸? Ty, którego umysÏ
jestwzburzonyiÏakn¦cyuciech.Ija—spokojna,pozbawiona
pragnieÑ, umysÏem uwolnionym, nie moĂemy by© par¦. DlaǦ
czegozast¸pujeszmidrog¸,powiedz?
PodochoconywinemhultajodparÏ:
—JesteämÏodainiebrzydka.Zjakiegopowodupod¦Ăaszt¦
äcieĂk¦?Zrzu©szat¸—chodĀ,zaznajmyrozkoszywtymkwitǦ
n¦cymgaju.SÏodycz przepeÏniawszystko. Pocz¦tekwiosny to
miÏyczas—chodĀ,zaznajmyrozkoszywtymkwitn¦cymgaju.
Drzewapokrytes¦kwieciem,zdaj¦si¸äpiewa©nawietrze.Jakiej
przyjemnoäci zaznasz, jeäli wejdziesz do gaju sama? Bywa tu
zwierzgroĀnyadzikiesÏoniem¦c¦pokój.Czynaprawd¸chcesz
wejä©beztowarzyszadotegowielkiego,bezludnego,strasznego
gaju? Jeäli zostaniesz ze mn¦ na tej polanie, ch¸tnie speÏni¸
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Subhairozpustnik

kaĂd¦tw¦proäb¸.B¸dzieszczczonaniczymfigurazezÏota,poǦ
dobnaboginiwogrodachniebios,odzianawdelikatnetkaniny.
Zalänisz,jakpi¸knoä©bezmiary!GdyĂniemadlamnieistoty
droĂszej, niĂ ty, nimfo o cudnym wygl¦dzie. Jeäli zrobisz to,
ocoprosz¸,przyjdzieszdomegodomu,zamieszkaszwzaciszu
paÏacu. Moje kobiety b¸d¦ ci sÏuĂy©. Odziej¸ ci¸ w zwiewne
szaty,przyozdobi¸kwieciemiwonnoäciami.Podaruj¸ciwiele
ozdób ze zÏota, klejnotów i pereÏ. WejdĀ w me ÏoĂe, zdobne
wornamentyrzeĀbionewdrzewie,zpi¸knym,czystymnakryǦ
ciem. B¸dziesz niczym bÏ¸kitny lotosunosz¦cysi¸ nawodzie,
gdzieĂadenczÏowiek nigdy nieprzebywaÏ. Agdyzestarzejesz
si¸,dopierowtedywieä©b¸dzieszäwi¸teĂycie.
SubhazezdenerwowaniempytaÏajednak:
—CóĂdostrzegaszwemniezprawdziwejmejnatury?Tylko
tociaÏoskazanenakl¸sk¸?CóĂwidzisz,gdypatrzysznamnie,
ty,któryodszedÏeäodzmysÏów?
Zalotnik, nie zmieszany dalej jednak prawiÏ swe kompleǦ
menty,s¦dz¦c,Ăewtensposóbtrafidosercakobiety:
—TweĀrenices¦jakoczysarnypÏowej,jakĀródÏagórskie.
Gdy widz¸ twe oczy, ma rozkosz roänie tym bardziej. S¦ one
niczym kwiaty bÏ¸kitnego lotosu na twej zÏotej twarzy bez
skazy.Nawet,gdyodejdzieszdaleko,b¸d¸myälaÏjedynieotwym
czystymspojrzeniu,gdyĂnicniejestmidroĂszeniĂtweoczy,
nimfo o cudnym wygl¦dzie! Subha jednak powstrzymywaÏa
spokojniejegooracje:
—Czy chcesz zboczy© ze äcieĂki cnoty? Chcesz ksi¸Ăyc za
zabawk¸, chcesz gór¸ Sineru przeskoczy©, ty, który czynisz
zakusynat¦,cosÏuĂk¦jestBuddy.Wiedz,Ăenieistniejetaka
rzecz w caÏym kosmosie ze wszystkimi bogami, która byÏaby

przedmiotemmychpragnieÑ.Mepoäwi¸ceniejeststaÏe.Znaj¦c
brzydot¸rzeczyzÏoĂonychumysÏmójnielgniedoniczego.Pod¦Ǧ
Ăamza tym, który idziewÏaäciwie,pod¦ĂamwozemoämioraǦ
kiejäcieĂki.WidziaÏammalowanelalki,umocowanesznurkami
ipatykami,któretaÑczyÏy,jakimkazano.Gdyusuniesi¸sznurǦ
kiipatyki,coczyni©b¸dzieowalalka?Goniszälepozaczymä
nierealnym.
PóĀniejSubhaboj¦csi¸gwaÏtownoäcizalotnika,któryztruǦ
demtrzymaÏswezmysÏynawodzywyj¸ÏasweäliczneokozumyǦ
sÏemwolnymodprzywi¦zania.NieczuÏaĂalumówi¦c:
—WeĀ,prosz¸,tooko.Jesttwoje.
Iwr¸czyÏamuje,awtedyjegoĂ¦dzazgasÏaibÏagaÏj¦oprzeǦ
baczenie.Zalotnikzaäzacz¦ÏbÏaga©j¦:
—Rzecz taka, jak dziä juĂ nigdy si¸ nie powtórzy. KrzywǦ
dzi© osob¸ tak¦ jak ty, to jak próbowa© obj¦© pÏomieÑ. B¦dĀ
wi¸cpozdrowionaiprzebaczmi.
A gdy nic jej tam juĂ nie zatrzymaÏo, mniszka poszÏa do
czcigodnego Buddy. A Mistrz, gdy ujrzaÏ znak jej wielkiego
poäwi¸cenia, uczyniÏ, Ăe jej oko znalazÏo si¸ znów na swoim
miejscu.
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OraczBharadwadĂa

ewnego razu BÏogosÏawiony przebywaÏ poäród MaghadaǦ
nówwDakkhinagiriwwioscebraminów.Wowymczasie
zaprz¸gni¸to woÏy do okoÏo pi¸ciuset pÏugów bramina Kasi
BharadwadĂy. ByÏa to pora siewu. Wczesnym rankiem BÏogoǦ
sÏawionywdziaÏszaty,wzi¦Ïmisk¸,poczymudaÏsi¸tam,gdzie
pracowaÏbramin—rolnikBharadwadĂa.BÏogosÏawionyprzyǦ
szedÏtam,gdziewydawanoposiÏekistan¦Ïzboku.BharadwaǦ
dĂazobaczyÏ,ĂeMistrzprzyszedÏpojaÏmuĂn¸irzekÏ:
—Ja,omedytuj¦cy,orz¸isiej¸.Gdyzaorz¸izasiej¸,wtedy
jem.TyrównieĂ,omedytuj¦cy,powinieneäora©isia©.Gdybyä
zaoraÏizasiaÏ,terazbyäjadÏ.
—JarównieĂ,braminie,orz¸isiej¸—odparÏMistrz—gdy
zaorz¸izasiej¸,teĂjem.
—AleĂ, panie, nie widz¸ przy tobie jarzma ani pÏugu, nie
widz¸anilemiesza,anioäcienia,aniwoÏów,ajednakmówisz:
„Ja,równieĂ,orz¸isiej¸.Gdyzaorz¸izasiej¸,teĂjem”.
PotemBharadwadĂarzekÏ:

Mówisz,Ăeäoracz,
Leczniewidz¸,byäoraÏ.
Jeälijesteäzapytany,opowiedzoswymoraniu,
GdyĂchcemyonimusÏysze©.

NatoMistrzodparÏ:

Przekonanieludzijestmymziarnem,
ProstotasÏówiczynów—mymdeszczem,
WÏaäciwepostrzeganiemymjarzmemipÏugiem,
cwiadomoä©oäcieniem,
UmysÏpowrozem,powagalemieszem.
Pilnuj¸ciaÏa,pilnuj¸mowy,
Panuj¸nadbrzuchemiÏakomstwem,
Prawd¦niszcz¸chwasty,
Spokojemzdejmuj¸jarzmo.
UpórjestmymwoÏem,
Któryniesiemnieodjarzmakuspoczynkowi;
Wiedziemnie,niezerkaj¦cwstecz,
Tam,gdzieniemasmutku.
TakwÏaänieorz¸mojepole.
Gdyorzesi¸wtensposób,zdejmujesi¸jarzmo
Wszelkiegobóluicierpienia.

WtedyBharadwadĂanaÏoĂyÏryĂdomisyzbr¦zuipodaÏj¦
BÏogosÏawionemumówi¦c:

MistrzuGotamo,posilsi¸tymryĂem.
Jesteäoraczem,gdyĂorzeszpole,
KtórerodziowoceNieämiertelnego.

NakoniecBharadwadĂa,przej¸tytymisÏowamiodparÏ:
—Pozwól mista©si¸ mnichem, mistrzuGotamo,przyjmij
mniedoswegogrona.
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Bramin BharadwadĂa w niedÏugim czasie osi¦gn¦Ï i utrzyǦ
maÏ stan, który jest ostatecznym celem äwi¸tego Ăycia, dla
którego ludzie sÏusznie porzucaj¦ swe domy, osi¦gaj¦ wiedz¸
jeszcze w tym Ăyciu. WiedziaÏ, Ăe: narodziny dobiegÏy koÑca,
äwi¸te Ăycie zostaÏo dopeÏnione, zadanie zakoÑczone. PowieǦ
dziaÏ:
—NiemajuĂdlamnienicwi¸cejnatymäwiecie.
I tak oto czcigodny Kasi BharadwadĂa doÏ¦czyÏ do grona
arhantów.

KasibharadvajasuttamSnp1.4
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ewnego razu BÏogosÏawiony przebywaÏ w DĂetawanie,
wklasztorzepodarowanymprzezAnathapindik¸.Wowym
czasiekrólPasenadiKosalaudaÏsi¸doBÏogosÏawionego.Król
uprzejmie go pozdrowiÏ i — po wymianie pozdrowieÑ oraz
grzecznoäci — usiadÏ z boku. Gdy taksiedziaÏ, zwróciÏsi¸do
Mistrza:
—A wi¸c czy mistrz Gotama twierdzi: „ZbudziÏem si¸ do
niezrównanego,wÏaäciwegoPrzebudzenia?”
—Tak,wielkikrólu—powiedziaÏBÏogosÏawiony—ktoä,kto
mówi prawd¸ mógÏby powiedzie©: „PrzebudziÏ si¸ on do nieǦ
zrównanego,wÏaäciwegoprzebudzenia”.GdyĂ ja,wielki królu,
przebudziÏemsi¸doniezrównanego,wÏaäciwegoprzebudzenia.
—Lecz mistrzu Gotamo, wielu kapÏanów i medytuj¦cych
ma swoich uczniów, swe zgromadzenie, nauczyciela grupy,
szanowanegoprzywódc¸,powaĂanegoprzezwieluludzi.Lecz
nawetoni,gdyichzapytaÏemczyprzebudzilisi¸doniezrównaǦ
negoiwÏaäciwegoprzebudzenia,nawetoninietwierdzili,Ăetego
dokonali. KimĂeä jestwi¸c mistrzuGotamo, bytaktwierdzi©.
Wszakwci¦ĂjesteäjeszczemÏodyiniedawnoopuäciÏeädom?
—S¦ cztery rzeczy, wielki królu, które nie powinny by©
pogardzaneani umniejszane zewzgl¸du na mÏodywiek. WyǦ
mieni¸terzeczy:
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Szlachetnywojownikniepowinienby©pogardzany
aniumniejszanyzewzgl¸dunamÏodywiek.
W¦Ăniepowinienby©pogardzany
aniumniejszanyzewzgl¸dunamÏodywiek.
OgieÑniepowinienby©pogardzany
aniumniejszanyzewzgl¸dunamÏodywiek.
Mnichniepowinienby©pogardzany
aniumniejszanyzewzgl¸dunamÏodywiek.

Nast¸pnieBÏogosÏawionypowiedziaÏ:

NienaleĂypatrze©zgóry
Naszlachetnegowojownika
Dobrzeurodzonego
Godnegoksi¸ciawysokiejrangi;
NienaleĂygoumniejsza©
—ZpowodujegomÏodegowieku—
GdyĂzdarzy©si¸moĂe,
etenpanludzkichistot
Zdob¸dzietron
I,rozwäcieczonyponiĂeniem,
Ukarzesurowo
PosiadÏszykrólewsk¦wÏadz¸.

NienaleĂypatrze©zgóry
Naw¸Ăaspotkanego
Wwioscelublesie;
NienaleĂygoumniejsza©
—ZpowodujegomÏodegowieku—
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OmÏodoäci

GdyĂtengroĀnyw¦Ă,
PeÏzn¦cyobok,mieni¦cysi¸kolorami,
MoĂektóregoädniauk¦si©gÏupca:
—Kobiet¸lubm¸Ăczyzn¸.
Wi¸cwtrosceoĂycie
Unikajgo.

NienaleĂypatrze©zgóry
NanikÏypÏomieÑ.
NienaleĂygoumniejsza©.
GdyĂ,jeäliuzyskapaliwo
Staniesi¸wielk¦kul¦ognia
ImoĂespopieli©gÏupca
—Kobiet¸lubm¸Ăczyzn¸.
Wi¸cwtrosceoĂycie
Unikajtego.

Jeälizaämnich,
DoskonaÏywcnocie,
Spalici¸sw¦moc¦
Nieb¸dzieszmiaÏsynów,
NierozmnoĂycisi¸bydÏo,
Atwoidziedziceniezaznaj¦bogactwa.
Stan¦si¸bezpÏodni,jaÏowi
JakpieÑpalmy.

Wi¸cm¦dryczÏowiek
WtrosceowÏasnedobro
Powinienzawszeokazywa©
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NaleĂnyszacunek:w¸Ăowi,pÏomieniowi,
Szlachetnemuwojownikowi
ImnichowidoskonaÏemuwcnocie.

Wtedy,królPasenadirzekÏdoBÏogosÏawionego:

—Dzi¸ki,cimistrzu!TakjakbyktoäpostawiÏprzewrócony
wóz,odkryÏto,coukryte,pokazaÏdrog¸temu,którysi¸zgubiÏ
lub wniósÏ lamp¸ w ciemnoäci, aby ci, co maj¦ oczy, mogli
widzie©formy;takwÏaäniemistrzGotama—poprzezzr¸czne
rozumowanie—objaäniÏDhamm¸.NiechbÏogosÏawionyzapaǦ
mi¸ta mnie jako äwieckiego wyznawc¸, który przyj¦Ï u niego
schronienie,odtegodniadokoÑcaĂycia.

DaharasuttamSN3.1
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Pierwsza potyczka
z Marñ

P

o uzyskaniu Oäwiecenia blask i äwiatÏoä© zacz¸Ïa bi© od
cakjamuniego,takwielka,ĂedotarÏaaĂdoniebios.UcieǦ
szyÏa si¸ tym jego matka Majawedi przebywaj¦ca w jednym
znieb. Blaskten,dotarÏteĂdo kr¸gówpiekielnych iwzburzyÏ
Mar¸, pana pi¸ciu Ă¦dz, wroga prawdy i popadÏ on w wielkie
przygn¸bienie.
—Tam, tam, syn cudhadany skupia si¸ teraz i pewnie nie
dÏugojuĂb¸dziewstanienieä©pomocwszystkimämiertelnym.
NiemoĂnadopuäci©dotego!Musimypopl¦ta©mumyäli,przeǦ
szkodzi© w osi¦gni¸ciu celu! — krzyczaÏ do córek swych —
szataÑskichpomocnic.JeäliSiddhartasamsi¸wyzwoli,tob¸dzie
wyzwalaÏ innych. Jeäliodkryjedrog¸doprawdy, towszystkim
j¦udost¸pni.IcóĂwtedypoczniemy?KtonamsÏuĂy©b¸dzie?
IruszyÏzpiekielnymiswymicórkamiwieä©napokuszenie
äwi¸tego m¸Ăa. RzuciÏ na ascet¸ caÏ¦ siÏ¦ burze i ulewy, aĂ
zaciemniÏysi¸niebiosa.SiÏaburzzamieniÏasi¸workangwaÏǦ
towny,azniebalaÏysi¸caÏeoceanywody,przeorywanebÏyskaǦ
wicamiirozrywanegrzmotami.WszystkietefuriesiÏprzyrody
cichÏyjednakimilkÏyprzyzbliĂaniusi¸domedytuj¦cegomistrza.
Itakjakpoburzach,powietrzetylkostawaÏosi¸rzeäkie,pachǦ
n¦ceiczyste.WtedyMararzuciÏdobojuswecórki.PrzybraÏy
oneposta©najbardziejzalotnychdziewcz¦t.TaÑcz¦clubieĂnie,
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PierwszapotyczkazMar¦



obiecywaÏywszelkiewyrafinowanerozkosze,bylebytylkozechǦ
ciaÏzaprzesta©ascezyipod¦ĂyÏzanimidoogrodówrozkoszy.
NierazjuĂwieluäwi¸tychm¸ĂówskusiÏy.ByÏywi¸cwtymzaj¸Ǧ
ciudoäwiadczoneiperfekcyjne.IpewniektoäbardziejroztarǦ
gnionyniĂcakjemuni,daÏbysi¸zwieä©.Naszasceta,skupionyna
swymwn¸trzu,niezainteresowaÏsi¸nimi,ajedynespojrzenie,
jakienanierzuciÏ,zamieniÏojewnetwzgrzybiaÏestaruszki.
RzuciÏ si¸ Mara wraz ze swymi pomocnicami do ucieczki
zprzeraĀliwymwyciem.Deszcz,którywci¦ĂpadaÏobudziÏwielǦ
kiegow¸ĂaMuczalind¸.ZobaczyÏmokn¦cegoascet¸ipostanoǦ
wiÏochroni©goodzÏejaury.Siedemrazyowin¦Ïsi¸wokóÏjego
ciaÏa,aswójwielki kapturrozpostarÏ nad jegogÏow¦.Wysoko
zaäwniebiebogowieradowalisi¸.

MahaparinibbanaSutta
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OBahii

ewnego razu BÏogosÏawiony przebywaÏ w DĂetawanie,
wklasztorzepodarowanymprzezAnathapindik¸.Wowym
czasiewmieäcienabrzegumorza,ĂyÏczÏowiekimieniemBahija
o przydomku WǦKor¸ǦOdziany. ByÏ czczony, bÏogosÏawiony,
wychwalany;otrzymywaÏszaty,straw¸zjaÏmuĂny,mieszkanie
iprzyborydo leczeniachorych. Pewnegorazu,gdyprzebywaÏ
w odosobnieniu, zacz¦Ï zastanawia© si¸: Jest na äwiecie wielu
arhantów, którzydotarlido koÑcaäcieĂki. Czy jestem jednym
znich?
Wtedytopewnadewa,którabyÏakiedyäkrewn¦Bahii,wspóÏǦ
czuj¦ca, pragn¦ca jego szcz¸äcia, znaj¦c jego rozterki, które
powstaÏywjegoumyäle,udaÏasi¸domiejsca,wktórymprzeǦ
bywaÏirzekÏa:
—Ty, Bahijo, nie jesteä ani arhantem, ani nie wszedÏeä na
äcieĂk¸wiod¦cakutemustanowi.NieprowadzisznawetprakǦ
tyki, która uczyniÏaby ci¸ arhantem lub wprowadziÏa na t¸
äcieĂk¸.
WówczasstrapionyascetazapytaÏ:
—LeczktóĂnatymäwieciezewszystkimijegodewamijest
arhantemlubwst¦piÏnat¸äcieĂk¸?
—Bahijo,jestpewnemiastowpóÏnocnejkrainie,azwiesi¸
Sawatthi. BÏogosÏawiony, arhant, który samodzielnie osi¦gn¦Ï

oäwiecenie,przebywatamteraz.Jestonprawdziwymm¸drcem
inauczaDhammy,dzi¸kiktórejmoĂnateĂzosta©arhantem.
Bahija,gÏ¸bokoporuszonytym,copowiedziaÏamukrewna,
udaÏ si¸ do DĂetawany, do klasztoru Anathapindiki. W tym
czasiewielumnichówuprawiaÏomedytacj¸spaceruj¦cpogaju.
PodszedÏdonichirzekÏ:
—Gdzie,szlachetnipanowie,znaleĀ©mog¸BÏogosÏawionego,
arhanta, który samodzielnie osi¦gn¦Ï oäwiecenie? ChciaÏbym
si¸znimzobaczy©.
—UdaÏsi¸ondo miasta, byzebra© jaÏmuĂn¸ —odpowieǦ
dzieliuczniowie.
Bahija opuäciÏ wi¸c poäpiesznie gaj i udaÏ si¸ do Sawatthi.
UjrzaÏtamBÏogosÏawionegozbieraj¦cegojaÏmuĂn¸,spokojnego,
zniezm¦conymumysÏem,idealniezrównowaĂonego,doskonaÏeǦ
go,wy©wiczonego,czujnego,zokieÏznanymiuczuciami.UjrzawǦ
szygo,zbliĂyÏsi¸,rzuciÏsi¸przednimnakolanaizgÏow¦przy
stopachBÏogosÏawionego,powiedziaÏ:
—Naucz mnie Dhammy, o BÏogosÏawiony, abym osi¦gn¦Ï
przyszÏeszcz¸äcieipowodzenie.
MistrzodparÏmu:
—Nieczasnato,Bahijo.PrzyszliämydomiastapojaÏmuĂn¸.
WtedyBahijarazjeszczerzekÏdoBÏogosÏawionego:
—Lecz trudno przecieĂ przewidzie© jakie niebezpieczeÑǦ
stwaczyhaj¦naĂycietwoje,panie,lubjakieniebezpieczeÑstwa
czyhaj¦namojeĂycie.Nauczmniewi¸cDhammy,oBÏogosÏaǦ
wiony.B¸dzietodlamojegoprzyszÏegoszcz¸äciaipowodzenia.
PorazwtóryodpowiedziaÏmuBÏogosÏawiony:
—Nieczasnato,Bahijo.PrzyszliämydomiastapojaÏmuĂn¸.
Gdy Bahija jednakraz jeszczezwróciÏsi¸z t¦sam¦proäb¦
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doBÏogosÏawionego,tenodrzekÏ:
—Awi¸c,Bahijo,powinieneäpraktykowa©tak:cosi¸tyczy
widzianego,niechistniejetylkoto,cowidziane.Cosi¸tyczysÏyǦ
szanego,niechistniejetylkoto,cosÏyszane.Cosi¸tyczyodczuwaǦ
nego,niechistniejetylkoto,coodczuwane.Cosi¸tyczyuäwiaǦ
domionego,niechistniejetylkoto,couäwiadomione.Powinieneä
praktykowa© tak,aby toosi¦gn¦©. Kiedy nie b¸dzie juĂciebie
wodniesieniudotychrzeczy,nieb¸dziejuĂciebiewowymmiejǦ
scu.Gdyzaänieb¸dziejuĂciebiewowymmiejscu,nieb¸dzie
juĂciebieanitu,anitam,aninigdzieindziej.To,tylkoto,jest
koÑcemudr¸ki.
Gdy Bahija usÏyszaÏ to krótkie objaänienie Dhammy z ust
BÏogosÏawionego,jegoumysÏuwolniÏsi¸zwi¸zów,gdyĂwyzbyÏ
si¸przywi¦zania, którewi¸zyoweĂywi. NiedÏugopoodejäciu
BÏogosÏawionegorozwäcieczonakrowazcielakiemzaatakowaÏa
go i pozbawiÏa Ăycia. Gdy BÏogosÏawiony, wracaÏ z Sawatthi,
ujrzaÏ,ĂeBahijanieĂyje.PowiedziaÏwtedydomnichów:
—WeĀcieciaÏoBahii,umieä©ciejenanoszachispalcie.Potem
zbudujciemupomnik.
—JakkaĂesz,panie—odpowiedzielimnisi.
GdypowrócilidoBÏogosÏawionego,zapytali:
—CiaÏoBahiizostaÏospaloneizbudowaliämymupomnik.
Jakijestjegolos?JakijestjegoprzyszÏystan?
—Mnisi,BahijaWǦKor¸ǦOdziany,byÏm¦drymczÏowiekiem.
PraktykowaÏDhamm¸,aterazjestcaÏkowicieuwolniony.

BahiyasuttamUd1.10



156

WidĔaja — mniszka

M

ieszkaj¦cawSawatthimniszkaWidĂajawczesnymranǦ
kiemodziaÏasi¸,wzi¸Ïa misk¸ iudaÏasi¸domiastapo
jaÏmuĂn¸.GdypowróciÏazezbieraniajaÏmuĂny,poposiÏku,udaÏa
si¸doGajuclepców,abysp¸dzi©tamdzieÑnamedytacji.WówǦ
czasMara,chc¦c,bypowstaÏwniejl¸kiprzeraĂeniejeĂ¦cewÏosy
nagÏowie,chc¦c,bystraciÏaskupienie,zbliĂyÏsi¸doniejirzekÏ:

Tyjesteäpi¸kn¦kobiet¦,
JajestemmÏodymm¸Ăczyzn¦.
ChodĀ,opani,radujmysi¸
Muzyk¦pi¸ciugrajków.

ZastanowiÏasi¸WidĂaja:KtowypowiedziaÏtesÏowa—istota
ludzka czy nieǦludzka? Potem uäwiadomiÏa sobie, Ăe to ZÏy
MarawypowiedziaÏjechc¦c,bypowstaÏwemniel¸kiprzeraǦ
Ăenie jeĂ¦ce wÏosy na gÏowie, chc¦c; bym straciÏa skupienie.
OdpowiedziaÏawi¸c:

MiÏewidoki,dĀwi¸ki,
Zapachy,smaki
IwraĂeniadotykowe
Pozostawiamtobie,Maro.
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Jaichniepotrzebuj¸.
Brzydz¸si¸iwstydz¸
TegoohydnegociaÏa,
Którewci¦Ăsi¸rozpada.
WykorzeniÏamjuĂ
PragnieniazmysÏów.
Istoty,któreosi¦gn¸Ïyspokój
—zniszczyÏyciemnoä©.

WadĔira — mniszka


WówczasMara —smutnyizdruzgotany,zdaÏsobiespraw¸,
ĂemniszkagopoznaÏa—znikn¦Ïodrazu.

VijayasuttamSN5.4







158

M

ieszkaj¦cawSawatthimniszkaWadĂirawczesnymranǦ
kiemodziaÏasi¸,wzi¸Ïa misk¸ iudaÏasi¸domiastapo
jaÏmuĂn¸.GdypowróciÏazezbieraniajaÏmuĂny,poposiÏku,udaÏa
si¸doGajuclepców,abysp¸dzi©tamdzieÑnamedytacji.WówǦ
czasMara,chc¦c,bypowstaÏwniejl¸kiprzeraĂeniejeĂ¦cewÏosy
nagÏowie,chc¦c,bystraciÏaskupienie,zbliĂyÏsi¸doniejirzekÏ:

KtostworzyÏt¸Ăyj¦c¦istot¸?
Gdzieprzebywajejstwórca?
GdzieĂywaistotabierzepocz¦tek?
GdzieĂywaistotaznajdujekres?

ZastanowiÏasi¸WadĂira:KtowypowiedziaÏtesÏowa—istota
ludzkaczynieǦludzka?PotemuäwiadomiÏasobie,ĂetoZÏyMara
wypowiedziaÏjechc¦c,bypowstaÏwemniel¸kiprzeraĂeniejeǦ
Ă¦cewÏosy nagÏowie,chc¦c; bymstraciÏaskupienie. OdpowieǦ
dziaÏawi¸c:

CzyzakÏadaszMaro,Ăe„Ăywaistota”,
TojedyniezbiórusposobieÑ.
Wtedy,tunieznajdziesz
adnejĂywejistoty.
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Takjakzbioremcz¸äci
JestsÏoworydwan,
Takzbioremskupisk
Jestto,cozwiemy
yw¦istot¦.
Onatylkozcierpieniasi¸skÏada,
Tylkocierpienietrwa
itylkoonomoĂesi¸skoÑczy©.

WówczasMara —smutnyizdruzgotany,zdaÏsobiespraw¸,
ĂemniszkagopoznaÏa—znikn¦Ïodrazu.

VajirasuttamSN5.10
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Soma — mniszka

M

ieszkaj¦cawSawatthimniszkaSomawczesnymrankiem
odziaÏa si¸, wzi¸Ïa misk¸ i udaÏa si¸ do miasta po jaÏǦ
muĂn¸.GdypowróciÏazezbieraniajaÏmuĂny,poposiÏku,udaÏa
si¸doGajuclepców,abysp¸dzi©tamdzieÑnamedytacji.WówǦ
czas Mara, chc¦c, by powstaÏ w niej l¸k i przeraĂenie jeĂ¦ce
wÏosynagÏowie,chc¦c,bystraciÏaskupienie,zbliĂyÏsi¸doniej
irzekÏ:

Tego,cochc¦osi¦gn¦©widz¦cy,
Miejsca,doktóregotaktrudnodotrze©,
Kobiety,swymlichymumysÏem
Niemog¦osi¦gn¦©.

ZastanowiÏa si¸ Soma: Kto wypowiedziaÏ te sÏowa — istota
ludzkaczynieǦludzka?PotemuäwiadomiÏasobie,ĂetoZÏyMara
wypowiedziaÏ je chc¦c, by powstaÏ we mnie l¸k i przeraĂenie
jeĂ¦cewÏosynagÏowie,chc¦c;bymstraciÏaskupienie.OdpowieǦ
dziaÏawi¸c:

CóĂzaróĂnic¸czynipÏe©,
GdyumysÏjestskupiony,
Gdywiedzapost¸puje,
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Iwidzisi¸jasno,wÏaäciwie
GÏ¸bi¸Dhammy.
Ktokolwiekmyäli:„Jestemkobiet¦”
Lub„Jestemm¸Ăczyzn¦”
Lub„Czywogólekimäjestem?”—
DotegoMarapowiniensi¸zwraca©.

Alawika — mniszka


WówczasMara —smutnyizdruzgotany,zdaÏsobiespraw¸,
ĂemniszkagopoznaÏa—znikn¦Ïodrazu.
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M

ieszkaj¦cawSawatthi mniszkaAlawikawczesnymranǦ
kiemodziaÏasi¸,wzi¸Ïa misk¸ iudaÏasi¸domiastapo
jaÏmuĂn¸. Gdy powróciÏa ze zbierania jaÏmuĂny, po posiÏku,
udaÏasi¸doGajuclepców,abysp¸dzi©tamdzieÑnamedytacji.
WówczasMara,chc¦c,bypowstaÏwniejl¸kiprzeraĂeniejeĂ¦ce
wÏosynagÏowie,chc¦c,bystraciÏaskupienie,zbliĂyÏsi¸doniej
dorzekÏ:

Niemaucieczkinatymäwiecieodstrapienia.
Czegowi¸cchceszdokona©wsamotnoäci?
Cieszsi¸rozkoszamizmysÏów!
Nieb¦dĀkimä,ktopotemĂaÏuje.

ZastanowiÏasi¸Alawika:KtowypowiedziaÏtesÏowa—istota
ludzkaczynieǦludzka?PotemuäwiadomiÏasobie,ĂetoZÏyMara
wypowiedziaÏ je chc¦c, by powstaÏ we mnie l¸k i przeraĂenie
jeĂ¦cewÏosynagÏowie,chc¦c;bymstraciÏaskupienie.OdpowieǦ
dziaÏawi¸c:

Istniejeucieczkanatymäwiecie,
Dotkn¸ÏamjejwÏaäciwympostrzeganiem.
Tocoä,czegoty—ZÏaIstoto,niepoznaÏeä.
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RozkoszezmysÏóws¦jakmieczeiwÏócznie,
Jaknarz¸dziakata.
To,cozwiesz„rozkoszamizmysÏów”,
Niejestdlamnierozkosz¦.

WówczasMara—smutnyizdruzgotany,zdaÏsobiespraw¸,
ĂemniszkagopoznaÏa—znikn¦Ïodrazu.
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Ptaki

D

awno, dawno temu pewien mnich udaÏ si¸ w kierunku
podǦhimalajskich dolin. Na swej drodze spotkaÏ leĂ¦ce
wäródniewielkiegozagajnikabagno.Gniazduj¦cewzagajniku
ptactwowci¦gudniapoĂywiaÏosi¸najegoobszarze,przednoc¦
odlatuj¦cdobezpiecznychsiedliskwäróddrzew.ByÏojuĂpóĀne
popoÏudnie.Mnichoddalaj¦csi¸odzgieÏkuptasiejhaÏastryzbliǦ
ĂyÏ si¸ do mnie, pozdrowiÏ ukÏonem i zm¸czony przysiadÏ na
trawieobok mnie. PozdrowiÏemgorównieĂ i niecozdziwiony
zapytaÏem:
—Czy,äwi¸tym¸Ăuniejesteäzbytzm¸czony?DrogadonajǦ
bliĂszychosad ludzi napewno byÏauci¦Ăliwa? Czemu,äwi¸ty
m¸Ău,przybywaszwteopuszczonestrony?
—Nie, Czcigodna Osobo — odparÏ — nie czuj¸ si¸ zm¸Ǧ
czony.ByÏemnadrog¸dobrzezaopatrzony,wi¸canispragniony,
anigÏodnyniejestem.MusiaÏemjednakoddali©si¸odkrzyków
ipohukiwaÑptactwa,któremieszkaws¦siednimlesie.Dlatego
wyszedÏemzcieniadrzewizatrzymaÏemsi¸natejpolance.
—Czy myälisz, äwi¸ty m¸Ău — zapytaÏem — Ăe ptaki tu
niepowróc¦ib¸dzieszmógÏwciszyispokoju,tudÏuĂejodpoǦ
czywa©?
—Myäl¸,cwiatÏyGuru,Ăeptakituchybanieprzylec¦.
—Nie jestem pewien — odparÏem. Spróbuj, zatem, czci
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Ptaki



godnymnichu—rzekÏemdalej—wejä©terazdolasuipoprosi©,
abykaĂdyzptakówdaÏciwdarzetylkojednozeswoichpiór.
MnichposzedÏdolasu,gdziewszystkieptakiszykowaÏysi¸
dospoczynkuipoprosiÏ,abykaĂdyznich,siedz¦cychnagaÏ¸Ǧ
ziach lubwgniazdach,daÏ mu,cho© jednotylkopiórko,gdyĂ
jest on mnichem — jaÏmuĂnikiem. W lesie podniósÏ si¸ oĂyǦ
wiony ptasi szczebiot, kl¦skanie i gruchanie. Na koniec ptaki
doszÏy do wspólnej konkluzji: Ten Ăebrz¦cy mnich chce od
kaĂdegoznastylkojednopiórko.Alenapewnojutroznówtu
przyjdzieib¸dziechciaÏznów„tylkojednopiórko”itakb¸dzie
si¸ to powtarza© codziennie. AĂ oddamy mu wszystkie. Na
koniecptakiuradziÏy,Ăetrzebaopuäci©tenzagajnikiposzuka©
innego, którego nie znajdzie jaÏmuĂnik. Jak zdecydowaÏy, tak
izrobiÏy.JeszczeprzedzmrokiemwszystkieopuäciÏygoäcinne
dot¦dustronie.

Dlatego,drodzyczÏonkowiesanghi,musiciewiedzie©,Ăe
jeäli nawet dla ptaków uczynienie drobnej ofiary bywa
niekiedykr¸puj¦ce,tojakkr¸puj¦cemusiby©dlaludzkich
istotstaÏewspomaganieubogichiĂebrz¦cychmnichów!
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aksÏyszaÏem:Pewnegorazu,gdyMistrzprzebywaÏwDĂetaǦ
wanieprzyszÏodozgromadzeniawielubraminów,ascetów,
heretykówifaÏszywychguru.Zacz¸lirozprawia©,czyäwiatjest
wieczny?
—Wiecznie trwa — mówili jedni — i kaĂdy, ktosi¸ temu
sprzeciwiajestgÏupcem!
—cwiatniejestwieczny,powstaÏisi¸rozpadnie—mówili
inni!GÏupcamis¦ci,którzywidz¦niezmiennoä©wci¦gÏejzmienǦ
noäci!
—WszechäwiatjestnieskoÑczony,bezgranic—mówilijeszǦ
czeinni.GÏupcamiinieukamis¦ci,cos¦dz¦inaczej!
—MoĂna dowieä©, Ăe jest skoÑczony — krzyczeli jeszcze
inni.Tylkonierozgarni¸cimog¦myäle©,Ăejestodwrotnie!
OduszyicieleteĂwiedlidÏugieizaci¸tespory.
—Ones¦jednoäci¦krzyczelipierwsi!
—KÏamstwo,kÏamstwo—odpowiadaliinni—todwaróĂǦ
norodnebyty.JakmoĂnamyli©ciaÏoidusz¸?
Przedmiotem sporów byÏo jeszcze wiele kwestii, a zdania
zawszebyÏyróĂne.CzyistniejeĂyciepoämierci?Kimjest,akim
niejestTathagata?Przyczyn¦nami¸tnychsporówbyÏojeszcze
wieleinnychzagadnieÑfilozoficznych,egzystencjalnychczymoǦ
ralnych.Niewidz¦cichzadawalaj¦cegokoÑcawszyscydyskuǦ

tancirozeszlisi¸iudali,kaĂdyosobno,doSawatthizbiera©jaÏǦ
muĂn¸.ZdaramipowrócilidoDĂatawanyizastalitamMistrza.
PozdrowiligrzecznieNauczyciela,aionpowitaÏichuprzejmie.
WtedypostanowiliprzedÏoĂy© mudorozstrzygni¸cia kwestie,
nad którymi uprzednio zawzi¸cie dyskutowali, nie znajduj¦c
zadawalaj¦cego dla wszystkich rozstrzygni¸cia. Wtedy Mistrz
powiedziaÏ:
—Omnisi!Musiciewiedzie©,Ăew¸druj¦cyasceci,heretycy,
róĂnegorodzajugurus¦jakälepcy.Nieznaj¦prawdy,nieznaj¦
szatana,niewiedz¦,codobre,acozÏe.Gotowisi¸ga©ponoĂe,
abywykaza©sÏusznoä©swejwypowiedzi.Krzycz¦tylko:„Tojest
prawd¦”lub„tojestnieprawda”!
Chc¸wampowiedzie©,ĂedawnowSawtthiĂyÏpewienkról,
któregodworzaniewiedlipodobnejakwyspory.MonarchanakaǦ
zaÏwtedyzebra©wszystkichälepychodurodzeniamieszkaÑców
miasta iokolicy i przyprowadzi© ich nadziedziniecpaÏacowy.
Gdyowychnieszcz¸änikówzgromadzonomonarchaprzemówiÏ
donich.
—Dobrzyludzie.ChciaÏbym,abyäciepowiedzielimi,jakijest
sÏoÑ.Zarazzwierz¸zostanieprzyprowadzonenaplac,awysi¸
znimzapoznacie.
Gdytaksi¸staÏo,dworzaniepojedynczodoprowadzaliälepǦ
cówdoolbrzyma.Jednegostawialiprzyjegotr¦bie,innegoprzy
wielkiejnodze,jeszczeinnychprzybrzuchuolbrzymalubprzy
jegouchu.Jednemudalidopotrzymaniaogonzwierz¸cia.KaĂdy
zeälepcówobmacaÏtenfragmentsÏonia,przyktórymgopostaǦ
wiono.WtedykrólzapytaÏ:
—Zapewnewiecie juĂteraz, jaki jestsÏoÑ. ChciaÏbym,aby
kaĂdy,pokolei,mionimopowiedziaÏ,jakionjest.
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Gdyprzyprowadzonopierwszego,którydotykaÏgÏow¸sÏonia,
tenodparÏ:
—Królu,sÏoÑjestpodobnydokonwi,nawod¸.
Nast¸pny,którydotykaÏsÏoniowegouchapowiedziaÏ:
—SÏoÑprzypominawielkiesitodoprzesiewaniaziarna,panie.
Kolejny,którydotykaÏsÏoniowegokÏa,opisaÏzwierz¸wten
sposób:
—Panie,onjestjakwielkilemiesz.
Ten,którydotykaÏsÏoniowejtr¦byrzekÏ:
—SÏoÑjestjakdyszelodpÏuga.
Dotykaj¦cysÏoniowegobrzuchakrzykn¦Ï:
—OnjestjakwielkiskÏadnanarz¸dzia!
Ofilarze,mówiÏälepiecdotykaj¦cynogisÏonia,aowielkim
moĀdzierzuopowiadaÏdotykaj¦cysÏoniowegozadu.OtÏuczkudo
moĀdzierza,mówiÏten,któryuprzednioobmacywaÏsÏoniowyczÏoǦ
nek,omiotleznówten,którytrzymaÏwr¸kuogonzwierz¸cia.
Nakoniecprzekrzykiwalisi¸,jakinaprawd¸jestsÏoÑ.
—Jesttakijakmówi¸!Nie,jesttaki,jakjamówi¸!Jamam
racj¸!Jamamracj¸!
KrzyczaÏ kaĂdy z nich zapami¸tale. Król byÏ zadowolony
ztakichodpowiedzi.
MistrzrzekÏ:
—Omnisi!Heretycy,asceci,faÏszywiguru,kaĂdyzwasjest
jakjedenzowychälepców.Nieznaj¦cdobra,nieznaj¦cpodst¸Ǧ
pówszatana,niewiecie,codobre,acozÏe.Widz¦cirozumiej¦c
jedyniekawaÏekrzeczywistoäci,krzyczycie:„tojestprawda,tonie
jestprawda”.

UdanaVI4
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D

awno temu w mieäcie Sawatthi ĂyÏa zamoĂna kobieta
o imieniu Wedehika. CieszyÏa si¸ ona wzorow¦ opini¦
woczachs¦siadów,stowarzyszeÑ miejskichorazduchownych
pobliskichäwi¦tyÑ.UwaĂano,Ăejestwzoremdelikatnoäci,uleǦ
gÏoäci,jakaprzystoikobiecieiwrodzonegospokoju.MiaÏaona
sÏuĂ¦c¦,któranazywaÏasi¸Czarniawa.Gdywszyscychwalilijej
pani¦ sÏuĂ¦ca zacz¸Ïa si¸ zastanawia© czy opinia ta jest prawǦ
dziwa,opartanafaktach,czymoĂetylkojestwyrazemgrzeczǦ
noäci innych dam — s¦siadek, które nawzajem prawi¦ sobie
grzecznoäci. PostanowiÏa zatem zbada© prawdziw¦cnot¸swej
chlebodawczyni. Pewnego dnia wstaÏa póĀniej niĂ zazwyczaj,
toznaczywstaÏa,gdy jejpani krz¦taÏasi¸ juĂpodomu.Taze
zdziwieniemwgÏosie,wynikaj¦cym,ztego,ĂepodobnezaniedǦ
banie nigdy si¸ sÏuĂ¦cej dot¦d nie zdarzyÏo zapytaÏa dziewǦ
czyn¸:
—SÏuchaj,Czarniawa:
Tak,mojapani—powiedziaÏapokorniesÏuĂ¦ca.
—Czemu wstaÏaä dzisiaj póĀniej niĂ zwykle — zapytaÏa
Wedehika?
—StaÏosi¸tobezpowodu,pani—odparÏadziewczyna.
Jakto,bezprzyczyny—zpodniesionymgÏosemiwyraĀnym
zdenerwowaniem,skomentowaÏadamawypowiedĀsÏuĂki.
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DziewczynapomyälaÏa:CzyĂbymojapanieniebyÏatakdeliǦ
katnaispokojnajakmówi¦?Trzebatosprawdzi©.Nast¸pnego
dniaznówwstaÏapóĀniej.
—Czerniawa, co za nowe zwyczaje wprowadzasz w tym
domu — krzyczaÏa rozzÏoszczona gospodyni. Czemu wstaÏaä
dziätakpóĀno,ĂesamamusiaÏamrozpala©ogieÑ!
—StaÏosi¸tobezpowodu,pani—odparÏadziewczyna.
—TypodÏakreaturo—obysi¸towi¸cejniepowtórzyÏo,bo
ci¸wyrzuc¸zdomu!
Dziewczyna byÏa juĂ prawie pewna, Ăe spokój, grzecznoä©
iopanowaniejejpanijesttylkocienk¦osÏonk¦najejprawdziǦ
wym charakterze. Ciekawska, jak to u wielu sÏuĂ¦cych bywa,
postanowiÏasprawdzi©, jaka naprawd¸ jest jejpani. Kolejnego
dniawstaÏajeszczepóĀniej.
—Czemu,ty,krn¦brnadziewko,wstaÏaädziäjeszczepóĀnej!
Odpowiadaj,jeälimaszämiaÏoä©!
—StaÏosi¸tobezpowodu,pani—odparÏadziewczyna.
TegodlagospodynibyÏojuĂzawiele.Wyj¸ÏaĂelazn¦sztab¸
zamykaj¦c¦drzwiwejäcioweizdzieliÏani¦Czarniaw¦wgÏow¸
ipor¸kach.WefekcierananagÏowiezacz¸Ïaobficiekrwawi©,
apoÏamanymir¸komadziewczynaniemogÏarusza©.Czarniawa
wybiegÏaprzeddom.GÏoänokrzyczaÏa,zawodziÏaiwszystkim
ws¦siedztwiepokazywaÏaswojerany.KrzyczaÏa:
—O,patrzcie,jak¦spokojn¦kobiet¦jestmojapani!UczyǦ
niÏamniekalek¦.ToĂtoistnafuriaiwulkanzÏoäci!O,jabiedna,
cóĂterazpoczn¸,kaleka?
WefekcieWedehikastraciÏasw¦dotychczasow¦reputacj¸.
Mówiono niej: „to okrutna i mäciwa kobieta, trzeba na ni¦
uwaĂa©”.

Moi drodzy mnisi, mówiÏ Mistrz. Wielu jest takich, co
uchodz¦ za opanowanych, Ïagodnych i poboĂnych, tak
dÏugo,aĂrzeczywistoä©niepoddaichpróbie.Abysta©si¸
naprawd¸spokojnymiopanowanymtrzebabezustannie
tecnotypraktykowa©,©wiczy©itrwa©wnich.
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O

d ponad dwóch tysi¸cy lat Ăycie Buddy i jego nauki s¦
oĂywczym ĀródÏem inspiracji literackich, analiz filozoǦ
ficznych, dysput zgromadzeÑ buddyjskich i zainteresowania
ludzi ze wszystkich kontynentów. Napisano o Wielkim NauǦ
czycielu tysi¦ce tomów i z kaĂdym rokiem ukazuj¦ si¸ nowe.
Dlategoautor,któregoopracowanieznalazÏosi¸wr¸kuczytaǦ
j¦cegotesÏowa,pozwoliÏsobieprzedstawi©niĂejprezentowane
opowiadanie, które jest charakterystyczne dla tolerancyjnego,
buddyjskiego spojrzenia na äwiat i poczynania adeptów budǦ
dyzmu.

Pewnegorazu,kiedyBuddamedytowaÏwgórskiejpieczarze,
przedwejäciemdo niejstaÏ jegowierny uczeÑ Ananda. Nagle
dostrzegÏ zbliĂaj¦cego si¸ boĂka faÏszu i uÏudy Mar¸. ZdziwiÏ
si¸wielce,gdyĂfaÏszywetobóstwounikaÏojakogniaBuddy,od
czasu sromotnej poraĂki pod drzewem bodhi. Kiedy jeszcze
Mara oznajmiÏ, Ăe chciaÏby, aby Budda udzieliÏ mu posÏuchaǦ
nia, w Anandzie wezbraÏo nie tylko zdziwienie, ale i zÏoä© na
bezczelnegoboĂka.
Budda, jak zwykle serdeczny, kazaÏ jednak zaprosi© Mar¸
inawetpocz¸stowaÏgozioÏow¦herbatk¦.
—CóĂci¸sprowadza,starydruhu?DawnojuĂsi¸niewidzieǦ
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liämy.Jaksi¸masz?Jakcisi¸wiedzie?ZasypaÏfaÏszywc¸pytaǦ
niami.
—Bardzokiepsko,Buddo.ZnudziÏomniejuĂbycieMar¦—
opowiadaÏ boĂek, maj¦c przy tym naprawd¸ strapion¦ min¸
— najwi¸kszy kÏopot mam z uczniami.Stalecoä teraz mówi¦
orównoäcispoÏecznej,pokoju,jednoäci.Niechc¦sÏucha©starǦ
szychibardziejdoäwiadczonych.Mamdosy©takiegoĂycia.
Budda sÏuchaÏ uwaĂnie, lecz wida© byÏo, Ăe przepeÏnia go
wspóÏczucie.NakonieccichymgÏosempowiedziaÏ.
—Czy myälisz,Ăe bycie Budd¦ to frajda? Niewiesz,co mi
zrobili moi uczniowie! WkÏadaj¦ w moje usta sÏowa, których
nigdy nie wypowiedziaÏem. Wznosz¦ mi paskudne äwi¦tynie,
abydostawa©jaknajwi¸cejdarów.WkÏadaj¦mojenaukiwopaǦ
kowaniaiczyni¦znichprzedmiothandlu.Maro,gdybyäwieǦ
dziaÏjaktrudnoby©Budd¦,napewnobyäminiezazdroäciÏ.
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Większość charakterystycznych dla buddyzmu opowieści związanych z przekazywaniem przez Buddę jego nauki — Dharmy
— ukazuje nam, jak Mistrz, otoczony gromadą bliskich mu uczniów i szerokich
rzesz świeckich słuchaczy, przemawia do
nich, a czasem odpowiada na ich pytania.
Udzielanie nauki w taki właśnie sposób
to jedna z charakterystycznych cech buddyzmu.
Opowieści buddyjskie zawarte w tej książce pochodzą ze Sri Lanki, z najstarszego
kompletnego zbioru nauk tzw. „wczesnego
buddyzmu” zwany tripitaką. Kanon ten
spisany jest w języku palijskim — jednym
z języków średnioindyjskich. Aktualnie
dominującą szkołą buddyjską na wyspie
jest therawada — dosłownie „nauka starszych”. Jest ona najdłużej istniejącą szkołą
buddyjską spośród wczesnych szkół buddyjskich. Dzisiaj therawada liczy sobie
ponad 100 milionów wyznawców na całym
świecie.

