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Dżataki 
 

 

Wstęp 
 

W indyjskiej tradycji, zarówno przekazywanej ustnie, jak i 

zamieszczonej w starych pismach, nauki przypisywane świętym mężom, 

lokalnym herosom czy innym wielkim postaciom, głoszone przez nich historie z 

poprzednich wcieleń, mają odległą i bogatą tradycję. Wiąże się to z 

fundamentalną wiarą hinduską dotyczącą reinkarnacji i transmigracji. Wiarą 

opartą już na wedyjskich przekazach i księgach Manu, a następnie mocno 

wplecioną w system hinduskiej kultury. 

 W indyjskiej kulturze nie budziło nigdy zdziwienia, że najwcześniejsza 

literatura buddyjska pełna była opowieści i nauk zaczerpniętych z poprzednich 
wcieleń wielkiego Nauczyciela. Krążyły one od III wieku p. n.e. I tak dla 

przykładu zbiór pism buddyjskich z tego okresu zapisany w języku pali zawierał 

już 537 opowieści o życiu Buddy sprzed jego narodzin, kiedy był jeszcze 

bodhisattwą. Są to pierwsze dżataki dające świadectwo życia społeczeństwa w 

owych wiekach, z wyraźnymi odniesieniami do ówczesnego folkloru. Liczne 

ich zbiory znajdujemy zarówno w pismach uznawanych za kanoniczne, jak i w 

innych (Bulla Wagga). Znaczna ich część była uznana i akceptowana już w 

czasie wielkiego soboru buddyjskiego w Wesali (380 przed n.e.). Mogłyby o 

tym dać świadectwo ich rzeźbiarskie przedstawienia w świątyniach w Sanczi i 

Amarwati. Fa Xian i Xuan Zang w czasie wizyt w Indiach i na Sri Lance mieli 

okazję widzieć „starożytne” rzeźby przedstawiające bodhisattwów jako 

poprzednich wcieleń Buddy oraz wizerunki przedstawiające Nauczyciela jako 
słonia, czy antylopę ze znanych dżatak. Nie ma wątpliwości, że większość z 

nich, a może nawet wszystkie, krążyły wśród wyznawców, jako ustne przekazy 

i dopiero zwiększająca się lawinowo liczba słuchaczy spowodowała, że zostały 

spisane. Niektóre z nich zawierają wyraźne ślady nauk Mistrza i posiadają 

głęboki filozoficzny i moralny sens, inne zaś są zdecydowanie odpowiednimi 

adaptacjami opowieści pochodzących z żywego ówczesnego folkloru. Są 

adaptowanymi do niesienia nauk życiowych bajkami czy przypowieściami, 

którymi przesycone były dawne kultury „opowiadaczy”, a kultury Wschodu w 

szczególności.  

Dżataka – taką nazwę nosi zbiór opowieści, które są przedmiotem 

prezentowanego tu albumu. Pochodzi on z palijskigo zbioru o nazwie Khuddaka 
Nikaya, będącego piątą częścią Sutta Pitaki, drugim z trzech części Tipitaki – 

świętych pism buddyzmu. W oryginale księga Dżataki składa się z 547 historii – 

niektórych dość krótkich, innych bardzo długich – ilustrujących buddyjskie 

cnoty, takie jak życzliwość, roztropność, uczciwość, poświęcenie, zdrowy 

rozsądek, odwaga i determinacja. Każda opowieść, czyli poszczególna dżataka, 
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składa się z czterech części. Przed każdą z historii występuje długie 

wprowadzenie (nidānakathā), które opisuje tradycyjne życie Buddy, od jego 

cierpliwej drogi prowadzącej do stania się Buddą, aż do założenia pierwszego 

klasztoru. Każda opowieść jest opatrzona przedmową dotyczącą „historii 

teraźniejszości” (paccuppanna vanna), wyjaśniającej powody, dla których 

Budda opowiedział ową historię, a kończy się „nawiązaniem” (samodhāna), w 

którym postaci są identyfikowane. Same historie (atīta vatthu) spisane są w 

prozie, a pomiędzy wtrącane są wersety (gāthā), których razem jest ok. 2500. 

Jedynie te wersety są uważane za rzeczywiste słowa Buddy.  
Prawdopodobnie w IV wieku n.e. powstał znaczący literacki zbiór 

opowieści buddyjskich napisanych w klasycznym sanskrycie, noszący tytuł 

Dżatakamala, a za jego twórcę uważa się Ardżaśurę. (Księga ta będzie 

adaptowana przez autora później). Opracowane przez niego dżataki znalazły 

swoje malarskie odzwierciedlenie w grotach Adżanty pochodzących z VI 

wieku. O dziele tym wspomina mnich i pielgrzym chiński w VII wieku, a 

kilkaset lat później całe dzieło Ardżiśury miały swe tłumaczenia w języku 

chińskim, tybetańskim, bengalskim i kaszmirskim. Według wielu autorów 

dżataki to opowieści o życiu Buddy w poprzednich wcieleniach a cały tytuł 

zbioru to: „girlandy tych opowieści”. Wg Ardżaśury ideą, która przyświecała 

każdemu wcieleniu Buddy (czy bodhisattwy), a której sens jest wyrażony w 
każdej opowieści, są wierszem podane słowa z pierwszej dżataki autora pt. 

Tygrysica: 

 

Moją intencją nie jest żadna korzyść 

poza niesieniem pomocy każdemu:  

to nie chęć rywalizacji ani potrzeba chwały,  

nie osiągnięcie królestwa ani nieba,  

nie jest nim nawet ostateczne oświecenie.  

  

 I ten cel jest realizowany w każdej opowieści, niezależnie od tego, czy 

bodhisattwa urodził się jako mnich, kupiec, pszczoła czy słoń. Będąc w ciele 
jelenia czy tygrysa, ślepca czy króla, zawsze przyświeca mu wyższy cel 

moralny, współczucie, szczodrość, mądrość, cierpliwość dla wszystkich 

żyjących istot.  

 Szkoda tylko, że autor zdążył napisać zaledwie 34 dżataki w 

„girlandzie opowieści”. Według tradycji więcej nie zdążył, ale w tym zbiorze 12 

z nich to utwory niepublikowane nawet w olbrzymim zbiorze palijskim. 

 Niektóre z przedstawianych tu dżatak opowiadane i zapisywane były 

w formie wierszowanej, inne jako opowieści prozą, jednakże tylko część 

wierszowana jest uważana za kanoniczną, natomiast pisane prozą uchodzą za 

późniejszy dodatek. Część z nich, mających formę bajek, przenosi nas w 

poprzednie życie Gautamy w postaci tego czy innego zwierzęcia, aby chwilę 

później pokazać jego szlachetność i ludzką wrażliwość. Nie powinno nas to 
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dziwić. Wszak losy ludzkie w kole samary mogą i taką postać przybierać. 

Świat jest jeden i tworzymy go wspólnie z naszymi „młodszymi braćmi”. Nie 

jest to obce również w naszej kulturze i wystarczy sobie przypomnieć kazania 

św. Franciszka do ptaków czy nawracanie na „uczciwą drogę” wilka z Gubio. 

Dżataki, poza przekazem moralnym ukazują szeroką panoramę życia na 

dworach władców, ale również w miastach i na wsi przed inwazją 

muzułmanów. Podobnie jak inne zbiory opowieści i bajek pełne są scen 

zawierających przemoc, oszustwa czy wiarołomstwo, ale też ukazujących niską 

pozycję społeczną kobiet. Jednak dla przeciwwagi emanują z nich również w 
innych miejscach, uczucia szlachetne i przekonanie, że zło powinno zostać 

potępione i ukarane. 

  Według starej tradycji rozpowszechnionej na Sri Lance pierwotne 

teksty dżatak spisane były w dawnym języku syngaleskim i dopiero w IV wieku 

n.e. przetłumaczone przez uczonego mnicha Buddaghoszę na język pali. Dawne 

zaś syngaleskie zapisy jakoby zaginęły. Niektóre dżataki znajdują się także w 

innych zbiorach, mianowicie w zbiorze Czardżapitaka, Apadanie  i 

Buddhawamsie, obok opowieści o pratjeka-buddach  i arhatach. 

W kulturze i tradycji europejskiej, a ściślej mówiąc, w filozofii i 

kulturze starożytnej Grecji, przekonania dotyczące reinkarnacji były zasadniczo 

izolowanymi epizodami i być może pojawiły się z przypadkowych styków 
kultury śródziemnomorskiej ze Wschodem w zamierzchłych czasach. 

Wzajemna wymiana ambasadorów czy uczonych miała przecież miejsce już w 

czasach buddyjskich i dalej za panowania Asioki, czy w kulturze Gandhary. 

Idee reinkarnacji i związane z nią następstwa regulacji etycznych 

reprezentował wyraźnie Pitagoras. Jednak również Ethalides pontyjski podawał 

się za syna Hermesa, rozgłaszał, że w czasie wojen trojańskich był Euforbusem 

zranionym przez Menelaosa, był też później jakoby uczestnikiem wojen 

Trajana,  

 Wspomniane na początku tego tekstu przenikanie wzajemne kultur 

Wschodu i Zachodu zdaniem wielu autorów dotyczy również treści zawartych 

w dżatakach. To właśnie one odnajdywane są w naszej europejskiej kulturze, w 
klasycznych utworach takich jak Gesta Romanorum, w nowelach Boccacia i 

Poggia, czy wreszcie u Chaucera. Nie powinno to budzić zdziwienia, wszak w 

pismach ilustrujących życie Buddy spotykamy opowieści o cudownym 

chodzeniu po wodzie, rozmnażaniu chleba, wybaczaniu jawnogrzesznicy i 

nawracaniu zapamiętałych grzeszników na kilka wieków przed tradycją 

chrześcijańską. Zresztą niektóre z nich przypominają klasyczne Kazanie na 

Górze. 

 W prezentowanym albumie zamieszczone autorskie zdjęcia Andrzeja 

Kotnowskiego mają na celu ilustrować klimat dawnych Indii czy Sri Lanki, 

mają również być dekoracjami do bajkowego świata dżatak. Pochodzą z krajów, 

gdzie buddyzm jest religią żywą, a wizualne jej przedstawienie pozwoli wczuć 
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się w atmosferę miejsc kultu Buddy. Są one jedynie skromnym wyborem 

spośród tysięcy zdjęć autora wykonanych w krajach o tradycji buddyjskiej, 

 Na początku każdej dżataki jest zamieszczona notka objaśniająca, jaki 

numer nosi ona w zbiorze palijskim i wskazane przez tradycje miejsce jej 

opowiadania. 

 Odłóżmy jednak deliberacje i dajmy się unieść logice dobroci, 

przebaczania i wskazówkom jak ulżyć wątpliwościom i cierpieniu własnemu i 

otaczających nas ludzi. 

  
Janusz Krzyżowski 

 

 

 

 

 

Złoty garnek 
 

Dawno, dawno temu w królestwie Seri, Bodhisattwa był handlarzem 

garnków i naczyń, nazywano go Seriwan. Współpracował z drugim handlarzem 

tymi samymi artykułami, którego zresztą nazywano tak samo. Drugi ten 
handlarz był człowiekiem nadzwyczaj chytrym i nieuczciwym. Zazwyczaj 

każdy z nich miał swoją część miasta czy wsi, gdzie tylko jeden z nich oferował 

swoje garnki. 

 W mieście Seri mieszkała uboga wdowa z córkami. Kiedyś, przed 

śmiercią głowy domu, rodzina była zamożna. Teraz jednak rodzina była tak 

biedna, że wszystkie kobiety wynajmowały się jako służące do pracy w obcych 

domach. Nie wiedziały one, że w domu jest złoty garnek, który przez lata 

nieużywany zakurzył się, zabrudził i cały był prawie pokryty sadzą. Tę biedną 

rodzinę odwiedził właśnie ów nieuczciwy sprzedawca. Przed drzwiami domku 

krzyczał: 

 – Garnki na wodę, garnki! 
 Starsza niewiasta otworzyła drzwi i powiedziała: 

– Panie, potrzebujemy naczynie do noszenia wody, ale jesteśmy biedne 

i nie mamy ani grosza. Może weźmiesz w zamian ten stary garnek, a nam dasz 

gliniane naczynie. 

Kobieta podała zakopcony złoty garnek. Kupiec po wadze zorientował 

się, że to nie jest zwykłe naczynie, a kiedy jeszcze zdrapał ukradkiem 

paznokciem trochę rdzy, był już pewien, że to szlachetny kruszec. Rzucił jednak 

naczynie w kąt i powiedział: 

– Ten gruchot nic nie jest wart, mogę ci dać za niego tylko parę groszy.  

Była to suma, za którą można było kupić tylko trochę zielonych liści 

dla kozy.  
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– Namyśl się, jeszcze tu wrócę – powiedział handlarz i odszedł. 

Los zrządził, że Bodhisattwa – Seriwan, po godzinie od opisanego 

zdarzenia sam odwiedził dom biednych kobiet, oferując sprzedaż nowych 

garnków lub naczyń. I znów kobieta, jak poprzednio, prosiła, aby wymienić jej 

naczynie na inne, nadające się do noszenia wody. 

– Wiem, panie, że to nic niewart śmieć, ale może ty nad nami się 

ulitujesz. Twój poprzednik ze złością rzucił go w kąt, a my nic lepszego nie 

mamy do wymiany. 

Kupiec od razu poznał się na wartości naczynia i powiedział: 
– Szlachetna kobieto, to naczynie jest ze złota i warte jest co najmniej 

tysiąc ciężkich monet. Ja mam ze sobą tylko pięćset i te ci zostawię. Abyś 

jednak nie myślała, że mogę cię oszukać zostawię, pod twymi drzwiami cały 

mój kram i jak tylko zdobędę pieniądze, zaraz wracam. 

Dowiedział się o tym skąpy handlarz. Złość jego była nie do 

opanowania!  

Mogłem dziś tak dobrze zarobić, a przez tego świętoszka straciłem 

prawie tysiąc monet – myślał i przeklinał w duchu Bodhisattwę. 

 

Seriwanidża Dżataka nr. 3 

 
Tę dżatakę opowiadał Mistrz w czasie pobytu w Sawatthi. „To wtedy właśnie 

Dewadatto po raz pierwszy opanowała cię wrogość wobec mnie. To ty, byłeś 

owym chytrym kupcem, a ja nie dałem ci skrzywdzić biednej kobiety”.  

 

 

Skarbnik nazywany Mały 
 

Dawno, dawno temu, kiedy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa urodził się w domu królewskiego skarbnika. Nazywany był Małym 

Skarbnikiem, gdyż od dzieciństwa był rezolutnym dzieckiem, obdarzonym 

wieloma talentami, a szczególnie był bystry w arytmetyce i odczytywaniu 

różnych ukrytych znaków nazywanych omenami. 

Pewnego razu, idąc ścieżką, zobaczył leżącą na niej zdechłą mysz. 

Powiedział wtedy po cichu do siebie: 

– Gdyby jakiś bystry młody człowiek podniósł tę mysz, to na pewno 

później odniósłby sukcesy w handlu i stać byłoby go na przyzwoity dom i 

utrzymanie rodziny. 

Usłyszał tę wypowiedź chłopak, przechodzący obok. Podniósł mysz, a 
była ona dość duża i tłusta. Początkowo nie wiedział, co z nią zrobić, ale 

postanowił, że zaniesie ją do karczmarza i sprzeda dla jego ulubionego kota. 

Tak się stało i po chwili wychodził już, podskakując z radości z kilkoma 

groszami w kieszeni. Za te grosze kupił trochę melasy i świeżej wody. Akurat 

do miasta wracali z naręczami świeżych kwiatów ludzie, którzy handlowali nimi 
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w mieście. Każdy chętnie napił się świeżej wody z melasą, a resztę wody 

kupili do kwiatów. Bystry chłopak wielokrotnie pomnożył swoje grosze 

otrzymane za mysz. Kilka dni później silny wiatr połamał wiele gałęzi w 

królewskim ogrodzie i ogrodnik nie wiedział, jak się ich pozbyć. Znów okazało 

się jak przemyślny jest ów chłopak. Okoliczna dzieciarnia, za kilka szklanek 

wody z melasą, pomogła mu zebrać gałęzie w szopie koło jego domu, zyskując 

tym samym wdzięczność ogrodnika. Za kilka dni zarządzający królewskim 

dworem potrzebował podpałki do ognisk, które miały być zapalone na 

dziedzińcu pałacu. Chłopak sprzedał podsuszone i pocięte gałęzie, za które 
dostał znów sporo grosza i pewną ilość naczyń na wodę. Jeden z nowo 

przybyłych do miasta wieśniaków powiedział mu, że jutro handlarz koni 

przypędzi tu swoje stado liczące 500 sztuk. Młodzieniec nie tracąc czasu 

zakupił i zmagazynował spore ilości siana, a gdy je później sprzedał 

handlarzowi, był już dość zamożnym i szanowanym kupcem. Mógł sobie 

pozwolić na wynajęcie części ładowni w kupieckim okręcie. Kiedy i to 

przedsięwzięcie okazało się szczęśliwe, i zakupy zamorskiego towaru mu 

dopisały, był podziwiany za spryt, sumienność i zdolność przewidywania – 

czyli za kupieckie zalety. Zgłosił się wtedy do pałacu królewskiego do Małego 

Skarbnika i powiedział: 

– Panie, przynoszę i oddaję ci połowę całego mojego majątku. To 
dzięki tobie, dzięki, twej wskazówce przed laty podniosłem zdechłą mysz i 

jestem teraz zamożnym człowiekiem. Chciałem ci podziękować i prosić, abyś 

miał mnie nadal w swej opiece. 

– Dziękuję ci – odparł wzruszony Mały Skarbnik. – Prawdę mówi 

ludowa mądrość, że najlepiej pomagać, temu, kto potrafi sam o siebie dbać. 

W niedalekiej przyszłości łebski chłopak został jednym ze skarbników 

króla Kaśi. 

 

Cullaka-Setthi Dżataka nr 4. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie. Na koniec Oświecony 
powiedział następującą stancę: 

 

Pomnażaj swoje dobra wytrwałością i odwagą. 

Rozumny i zdecydowany robi to śmiało i z powagą. 

Wszak dmuchając na płomyk, zmieniamy go w płomień. 

 

 

Ekspert 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził król Brahmadatta, 

Bodhisattwa był rzeczoznawcą oceniającym, każdy wartościowy przedmiot, 

który później był sprzedawany lub kupowany, za cenę przez niego określoną. 
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Sprawował swój trudny urząd sprawiedliwie przez wiele lat. Jego oceny były 

zawsze honorowane, niezależnie czy była to wycena psa, czy domu. Każdy 

jednak człowiek ma skłonność oceniania wartości różnych dóbr w sposób 

indywidualny i często owe oceny mogą się nieco różnić. Tak samo myślał król. 

Wydawało mu się nieraz, że jego ekspert się pomylił, że może kogoś innego 

wyceny byłyby lepsze. Zastanawiał się długo i postanowił wreszcie poszukać 

lepszego eksperta. Jedno z okien królewskiego pałacu wychodziło w stronę 

bazaru. Król lubił przyglądać się, jak pracują jego dzielni kupcy. Od świtu do 

nocy towary zmieniały właścicieli, a dotyczyło to nie tylko owoców czy 
warzyw, ale również cennych dywanów czy klejnotów.  

Na tym rynku uwagę królewską przyciągnął pewien młody człowiek, 

który z zainteresowaniem asystował przy wielu transakcjach handlowych i 

widać było, że w każdej sprawie miał coś do powiedzenia. Król nabrał 

przekonania, że pewnie mógłby on zastąpić starzejącego się eksperta. 

Młodzieniec ów wezwany do pałacu wydawał się rezolutny i dobrze 

wychowany. 

– Czy potrafisz ocenić każdy przedmiot, który może być sprzedany lub 

kupiony? – zapytał król. 

– Tak, panie, w tych sprawach jestem biegły i sprawiedliwy. Od lat 

przecież pomagam kupcom na tutejszym bazarze. 
– Czy dałbyś radę być moim urzędowym ekspertem? – pytał dalej król, 

na którym młody człowiek zrobił już dobre wrażenie, choć w istocie był to 

układny dureń i nieuk. 

– Tak, panie. Byłby to dla mnie wielki zaszczyt, ale na pewno dałbym 

sobie radę z obowiązkami – zapewniał chwat. 

– Jesteś więc od dzisiaj moim ekspertem. Jeszcze tylko muszę odwołać 

poprzedniego, który chyba się zestarzał i jego oceny nie bardzo mi się ostatnio 

podobają – rzekł król, wręczył mu pierścień urzędnika pałacowego. 

Od tego czasu zaczęły się dziwne orzeczenia nowego eksperta. 

Wywoływały one konsternację i niedowierzania kupców. Łapali się za głowy, 

bo nieraz dostawali za mało za swoje cenne przedmioty, innym razem zaś za 
błyskotki otrzymywali sowite wynagrodzenie. Nikt nie mógł jednak podważyć 

oceny eksperta ani jego kompetencji, nie narażając się, że krytykuje królewskie 

zarządzenia. Pewnego razu bogaty hodowca koni przygnał swoje stado do 

Benares, aby sprzedać je królowi. Ekspert wycenił, że owe 500 koni jest warte 

tylko miskę ryżu. Było to niesprawiedliwe, ale od jego oceny nie było 

odwołania. Poszkodowany handlarz zgłosił się do poprzedniego specjalisty ze 

skargą, że stracił fortunę. Jak ma on teraz wrócić do domu? 

Stary ekspert przyznał mu rację i powiedział: 

– To już nie pierwszy raz, kiedy ten młodzieniec robi tak karygodne 

głupstwa. Skrzywdził już przez to wiele osób. Przyjdź jutro z rana do pałacu i 

zabierz tę miskę ryżu, którą otrzymałeś za konie. Zapytamy głupca, ile jest 
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warta owa miska ryżu. Ciekawe, co nam odpowie. Będą tam wszyscy 

dworzanie. Przyjdź koniecznie!  

Nazajutrz na porannym posiedzeniu dworu stawili się wszyscy 

znakomici urzędnicy królewscy. Przybył też z miską ryżu handlarz koni i 

powiedział:  

– Panie, nie mogę wrócić do domu bez jakichkolwiek pieniędzy. 

Chciałbym ci sprzedać tę miskę ryżu, którą dostałem za moje konie. Niech 

ekspert ją wyceni, a ja się zgodzę i nie odjadę z pustymi rękoma. Młody ekspert, 

jak zwykle, nie zastanawiał się długo i powiedział: 
– Panie, ta miska ryżu ma wartość całego Benares wraz z okolicznymi 

wsiami. 

Śmiechom i głośnym komentarzom z „mądrości” eksperta nie było 

końca. Wreszcie Brahmadatta powiedział: 

– Uczyniłem pochopnie, wybierając cię na tak ważne stanowisko. 

Unieważniam wszystkie twoje wyceny! Poprzedni ekspert ma je skorygować, 

aby zapobiec niesprawiedliwościom, jakim przez swoją głupotę się dopuściłeś. 

Zejdź mi z oczu! Jeszcze dziś masz wyjechać z mego miasta! 

 

Tandulanali Dżataka nr 5. 

 
Tę dżatakę opowiadał Mistrz, kiedy jeden z uczniów, Udadżi Dullard, dość 

często, autorytarnym tonem wypowiadał fałszywe opinie w dyskusjach z 

pozostałymi braćmi. 

 

 

Trzej królewicze i wodny demon 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził król Brahmadatta, 

urodził mu się syn, książę Mahimsasa. Po kilku latach narodził się kolejny syn i 

nazwano go Książę Księżyc. Niestety matka obu chłopców wkrótce po tym 

zmarła i monarcha, zgodnie z oczekiwaniami ludu, ożenił się raz jeszcze. Na 

świat przyszedł kolejny ewentualny pretendent do tronu, którego nazwano 

Książę Słońce. Król zakochany w nowej żonie radował się wielce z tego 

pięknego chłopca. Pewnego dnia, przepełniony wdzięcznością do młodej żony 

obiecał, iż spełni każde jej życzenie. 

Mijały lata, chłopcy wyrośli na dzielnych młodzieńców i gdy miano 

Mahimsasę mianować na następcę tronu, królowa przypomniała mężowi, że 

dotąd jeszcze nie spełnił danej uprzednio obietnicy. Teraz chciała, aby to jej syn 
dziedziczył w przyszłości berło po ojcu. Nawet królowi w Indiach nie można 

cofnąć danej obietnicy. Zmartwił się monarcha, wszak jego pierworodny miał 

wszystkie zadatki, aby być dobrym królem. Swego słowa cofnąć jednak nie 

mógł, a na dodatek bał się, że po jego śmierci bracia zaczną ze sobą toczyć 

wojnę. Zawezwał przeto do siebie starszych synów, poprosił ich o przebaczenie 
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i rozkazał im udać się na wygnanie. Obaj chłopcy rozumieli trudną sytuację 

ojca i bez szemrania zgodzili się opuścić pałac. Dowiedział się o tym ich brat 

przyrodni i kiedy następnego dnia opuszczali bramę miasta, niespodziewanie 

dołączył do nich. Książę Słońce powiedział: 

– Wyroki losu nieraz są niesprawiedliwe, nie chcę królestwa, które wy 

musieliście opuścić. 

Na nic się nie zdały namowy braci, chłopiec twierdził, że nie da się z 

nimi rozdzielić! Z każdą godziną, przemierzając niezbyt gęsty las, oddalali się 

od rodzinnego miasta, a szli w kierunku Himalajów. Nie wiedzieli jednak, gdzie 
zawiedzie ich ścieżka, którą kroczyli. Przed nimi bowiem w leśnym jeziorze 

mieszkał wodny demon – Wassawana – brat przyrodni lankijskiego potwora 

Rawany. Ten tylko czekał na podróżnych, których skusi krystalicznie czysta 

woda jeziora. Zadawał im jedno tylko pytanie, a gdy nie potrafili na nie 

odpowiedzieć, brał ich w jasyr do swego podwodnego pałacu i nigdy już nie 

wypuszczał. 

Tymczasem bracia, nienawykli do długich pieszych wędrówek, 

zmęczyli się setnie. Postanowili odpocząć pod rozłożystym drzewem banjanu, a 

najmłodszy miał poszukać wody. Oczywiście Książę Słońce trafił na jeziorko i 

z radością do niego wskoczył. Woda zabulgotała i z przejrzystej zmętniała, a 

wodny demon wychynął na powierzchnię. 
– Zadam ci tylko jedno pytanie – powiedział. – Jeśli na nie odpowiesz, 

możesz nabrać do naczynia wody i odejść w pokoju. Jeśli nie, będziesz moim 

gościem! – Po tych słowach zaśmiał się szyderczo! – Co jest na świecie równe 

bogom? 

– Księżyc i słońce – odpowiedział zdecydowanie chłopak, gdyż takie 

miał przekonanie. 

– Ha, ha, ha, jesteś mój – zaskrzeczał demon, chwycił królewicza i dał 

nura w głębinę – do swego pałacu. 

Gdy, po jakimś czasie bracia dziwili się, czemu ich Książę Słonce nie 

wraca, zdecydowali, że poszukają go. Poszedł na poszukiwania średni brat. 

Powtórzyła się poprzednia sytuacja. Demon zadał to samo pytanie. 
– Wszystkie cztery strony nieba – powiedział książę i już po chwili 

pochłonęła go woda w drodze do pałacu demona. 

Na koniec, najstarszy z braci, zaniepokoił się poważnie. Zorientował 

się, że w zniknięciu obu chłopców musiały maczać palce jakieś siły nieczyste. 

Szedł więc ostrożnie i gdy zobaczył przed sobą piękne jezioro, a na brzegu 

porzucone rzeczy braci, upewnił się w swych obawach. Nie wskoczył do wody, 

ale stał nad brzegiem. Wodny demon czekał niecierpliwie, ale wreszcie miał 

tego dosyć. Objawił się królewiczowi a czując, że ma teraz przed sobą bardziej 

doświadczonego młodzieńca, zadał mu to samo, co poprzednim pytanie. 

Obiecał też, że jeśli odpowiedź będzie poprawna, odda mu jednego z braci. 

– Podobnym do bogów jest ten – rzekł królewicz – kto powstrzymuje 

się od grzechów i mając czyste sumienie, ofiaruje je Najwyższej Istocie.  
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– Tak, to prawidłowa odpowiedź – przyznało wodne monstrum. – 

Teraz mogę ci oddać jednego z braci. Którego wybierasz? 

– Oddaj mi, proszę Królewicza Słońce. 

– Czemu wybierasz jego? Przecież to tylko twój przyrodni brat? – 

dziwił się Wassawana. 

– Wybieram go właśnie, dlatego, aby nikt nie zarzucił mi, że kieruję się 

egoistycznymi interesami rodzinnymi. Ponadto jest on młodszy i na pewno 

ciężej przeżywa niewolę. 

– Wspaniale, wspaniale! – krzyczał zadziwiony potwór. – Jesteś nie 
tylko mądry, ale praktykujesz też miłosierdzie, wstrzemięźliwość i wszelkie 

cnoty. Oddam ci obu braci. Pozwól mi jednak iść z wami, abym i ja spróbował 

wejść na ścieżkę dobrej dharmy, abym mógł się uczyć cnoty od ciebie. Bycie 

demonem to takie smutne i uciążliwe. Zewsząd otacza cię tylko płacz 

niewolników schwytanych w sieci głupoty, jęki potępieńców, dla których nie 

ma już ratunku. To smutne królestwo. Pozwól mi iść z wami, a nie ustanę w 

wysiłkach, aby zmienić swą przyszłość. 

Oczywiście wszyscy uradowani bracia, ciesząc się, że znów są razem, 

zgodzili się prostować charakter złego ducha, który chciał się nawrócić i zostać 

dobrym duchem. Wszyscy wrócili do Benares, gdzie właśnie po śmierci króla 

tron był pusty. Zasiadł na nim, zgodnie ze starszeństwem, Mahimsasa, 
wicekrólem był Książę Księżyc, głównodowodzącym armią został Książę 

Słońce. A nawrócony duch? On został ministrem do spraw trudnych i tajnych. 

 

Dewadhamma Dżataka nr 6. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w parku Dżetawany. „Ty, Anando, byłeś 

wtedy Księciem Słońce, Sariputta był Księciem Księżycem, a ja byłem waszym 

starszym bratem”. 

 

 

Królewski syn 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził król Brahmadatta, 

pewnego lata zakwitły piękniej niż zazwyczaj kwiaty w pałacowym ogrodzie. 

Król bardzo lubił swój ogród. Tego dnia również upajał się jego pięknem i 

zapachami. W dalszej części ogrodu jakaś dziewczyna śpiewała urzekająco 

pięknie, a głos jej był podobny to treli słowika. Król zbliżył się ostrożnie, aby 

nie spłoszyć tego ptaszka, i zza krzewów dojrzał śpiewającą delikatną młodą 
kobietę. W tym momencie zerwała ona dojrzały kwiat róży i wpięła sobie we 

włosy. Zrobiła to z takim wdziękiem, tak naturalnie, jakby stroiła się na jakiś 

bal. Król stał oczarowany i poczuł, że serce przepełnia mu miłość do owego 

zjawiskowego dziewczęcia. Poruszył się jednak i po chwili o mało nie spłoszył 

śpiewaczki. Podszedłszy do niej, przedstawił się dwornie i przyznał, że zakochał 
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się w niej od pierwszego wejrzenia. Król był wtedy przystojnym 

młodzieńcem o bujnej czuprynie, z zawadiacko podkręconym wąsem. Był 

obiektem westchnień wszystkich panien w Benares i okolicy. Wspólny spacer 

zakończył się namiętnym zbliżeniem, po którym dziewczyna, tchnięta 

przeczuciem, powiedziała: 

– Oj, panie, czuję, że będę brzemienna, i co wtedy? – zapytała.  

– Masz tu, mój pierścień – rzekł król, zdejmując z palca drogocenną 

pamiątkę rodzinną. – Jeśli to będzie córka, to sprzedaj go i niech będzie on 

przeznaczony na jej dobre wychowanie. Jeśli będzie to jednak syn, przyjdź z 
chłopcem do mnie do pałacu. Powitam cię z radością. 

Z tego właśnie związku w przepisanym czasie narodził się 

Bodhisattwa. Chłopiec był zdrowy i wyrósł na piękne dziecko. Loki kręciły mu 

się podobnie jak ojcu, a zaznaczona linia brody wskazywała, że będzie miał w 

przyszłości mocny charakter. Kiedy był już na tyle rozumny, że zaczął 

dopytywać się o ojca, matka zabrała go do pałacu. Tam w czasie publicznej 

audiencji powiedziała do syna: 

– Idź, pochyl czoło przed ojcem. 

Król rozejrzał się po sali i krzyknął: 

– On nie jest moim synem! 

– Panie, a poznajesz ten cenny pierścień, z którym kazałeś mi przyjść 
do pałacu, gdy urodzę syna? 

Mówiąc to, pokazała wszystkim królewski pierścień. 

– To nie jest mój pierścień – krzyknął zdenerwowany monarcha i znów 

łypnął okiem na salę zgromadzeń – durbar. 

– Panie – krzyknęła przerażona matka chłopca. – Jak może mój głoś 

przeważyć twój? – Chyba bogowie mi dopomogą! 

Skupiła się na chwilę i raz jeszcze krzyknęła: 

– Rzucę mego syna w górę. Jeśli mówię prawdę, że jest on też twoim, 

panie, synem, to będzie się on unosił w powietrzu, jeśli kłamię, dziecko spadnie 

i się zabije. Bogowie znają prawdę! To mówiąc, podrzuciła chłopca na 2-3 

metry w górę. Tam zawisł i siedząc jak na poduszkach, spoglądał w dół 
zdziwiony, bez ruchu. 

– Mój synu krzyknął Brahmadatta i zalał się rzęsistymi łzami. – 

Przepraszam! – Przepraszam! że chciałem się was wyrzec i oszukać. Niech mi 

Najwyższy przebaczy! 

Za chwilę już cały dwór szlochał, wtórując swemu władcy. Ich łzy 

oznaczały również radość, że oto, w tak cudowny sposób zyskali nowego 

królewicza. 

I właśnie on w przyszłości został następcą ich monarchy, a rządził 

długo, miłując pokój, niosąc dostatek królestwu. 

 

Katthahari Dżataka nr 7. 

Tę dżatakę opowiadał Oświecony w czasie pobytu w Dżetawanie, nawiązując 
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do dawnej historii, jaka wydarzyła się w królestwie Kośala. Wtedy to król 

tego kraju umiłował wielce jedną z dworskich niewolnic.  

 

 

Siwy włos króla Makhadewy 
 

Dawno, dawno temu w Mithili, w królestwie Wideha, panował król 

Makhadewa, który był szlachetny i rządził sprawiedliwie. W ciągu pełnego 

sukcesów okresu osiemdziesiąt cztery tysięcy lat zabawiał się jako książę, 

rządził jako wicekról i panował jako król. Przeżył te wszystkie długie lata, aż 

pewnego dnia powiedział do swojego fryzjera:  

– Powiesz mi, mój przyjacielu, jeśli kiedykolwiek zobaczysz siwy włos 

na mej skroni. 

Upłynęło jeszcze sporo czasu, kiedy pewnego dnia fryzjer wśród 

kruczoczarnych loków króla znalazł jeden siwy włos, i powiedział o tym 

królowi. 

– Wyrwij go, mój przyjacielu – powiedział król – i połóż go na mojej 
dłoni.  

Fryzjer natychmiast wyrwał włos i położył na ręce króla. Król w tym 

momencie miał ciągle osiemdziesiąt cztery tysiące lat do przeżycia; ale mimo 

wszystko, widok jednego siwego włosa wywołał w nim silne emocje. 

Wydawało mu się, że Król Śmierci stoi nad nim, lub że jest zamknięty w 

płonącej chacie z liści.  

– Głupi Makhadewa! – krzyknął do siebie – siwe włosy pojawiły się u 

ciebie, zanim zdołałeś pozbyć się wszelkich nieprawości. 

I gdy tak myślał i myślał o pojawieniu się siwego włosa, 

rozgorączkował się; pot spływał po jego ciele, szaty pętały go i wydawały się 

nieznośne.  

Właśnie w tym dniu – pomyślał król – muszę wyrzec się świata i żyć 
jak pustelnik. 

Swojemu fryzjerowi podarował wioskę, która przynosiła setki tysięcy 

dochodu. Kazał sprowadzić swojego najstarszego syna, i powiedział mu: 

– Mój synu, doczekałem siwych włosów i staję się stary. Zażyłem 

ludzkich przyjemności i chętnie zakosztuję boskich; czas mojego wyrzeczenia 

nadszedł. Przejmij władzę, a ja oddalę się do ogrodu przyjemności zwanego 

gajem mango Makhadewy, i będę tam szedł ascetyczną drogą. 

Ministrowie zbliżyli się doń i pytali: 

– Panie, jaki jest powód twojej decyzji? 

Biorąc siwy włos w palce, król powiedział stancę swoim ministrom: 

 
Patrzcie, te siwe włosy, które pojawiły się na mojej głowie, 

Są wiadomością od Śmierci, która przyszła ukraść 
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moje życie. Tym razem odwróciłem się od ziemskich spraw,  

Na drodze pustelnika można ocalić spokój ducha. 

 

Po tych słowach, zrzekł się władzy i tego samego dnia stał się 

samotnikiem. Mieszkając w gaju mango, w ciągu osiemdziesiąt cztery tysięcy 

lat rozbudził w sobie Cztery Idealne Stany, i umierając, spełniony, odrodził się 

w królestwie Brahmy. Rodząc się raz jeszcze, znowu został królem w Mithili, 

przyjmując imię Nimi. Po połączeniu swej rozproszonej rodziny, jeszcze raz 

wybrał życie pustelnika w tym samym gaju, osiągając Cztery Idealne Stany, 
przechodząc ponownie do królestwa Brahmy. 

 

Makhadewa Dżataka nr 9. 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie. 

 

 

Piękny i Szaraczek 
 

Dawno, dawno temu, gdy w mieście Radżagryha, w królestwie 

Maghada rządził sprawiedliwy władca, Bodhisattwa przyszedł na świat jako 

dorodny jeleń. Gdy dorósł, kierował ostrożnie wielkim stadem. Później miał 

dwóch synów podobnych do siebie. Obaj byli wysocy i zgrabni, ale jeden miał 

sierść nadzwyczaj połyskującą, srebrzystą i dlatego nazywali go Pięknym. Drugi 

miał sierść szarą i nazywano go Szaraczkiem. Kiedy mądry jeleni król się 

zestarzał, wezwał pewnej wiosny swych synów i tak im powiedział: 

– Wkrótce na polach zacznie dojrzewać ryż. Ludzie bardzo troskliwie 

pilnują wtedy swych pól. Jelenie jednak zawsze lubiły na nie się zakradać. 

Myśliwi, którzy tam już czekali, zabijali wielu naszych braci. Dlatego 
postanowiłem podzielić całe stado na dwie części i każdy z was poprowadzi 

swych braci do lasu w pobliskich górach. Pamiętajcie – mówił stary król – 

musicie prowadzić jelenie z dala od pól i wsi, gdyż tam będą czekać myśliwi! 

 Jeleń zwany Pięknym postępował zgodnie z radą ojca. Nie zbliżał się 

do wsi i ominął pola z ryżem, gdzie czaili się myśliwi. Szaraczek postanowił 

skrócić drogę. Przechodził przez ryżowe pola koło wiosek. Jelenie skubały 

rosnący ryż i wiele z nich wpadło w zastawione przez rolników pułapki. Inne 

zostały zabite przez myśliwych. Kiedy po zbiorach jeleni król czekał na swych 

synów i ich stada, okazało się, że powróciły wszystkie te, które prowadził 

Piękny. Szaraczek natomiast wrócił sam. Reszta jego stada przepadła. Jeleni 

król powiedział wtedy: 
 

To nieszczęście, gdy głupiec prowadzi. 

Dlatego ufaj tylko mądremu. 

Stary jeleń dobrze wam tu radzi. 

Nie dajcie się prowadzić głupiemu. 
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Lakkhana Dżataka nr 11. 

 

Tę dżatakę opowiadał uczniom Mistrz w czasie pobytu w lesie bambusowym 

niedaleko Radżagryhy. Powiedział też, że w czasie gdy działa się powyższa 

opowieść, Szaraczkiem był krnąbrny Dewaddtta, a Pięknym był wierny 

Saraputta. 

 

 

Jeleń Bandżan 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta rządził w Benares, Bodhisattwa 

urodził się jako jeleń. Nie był jednak zwykłym zwierzęciem, ale wyróżniał się 

wspaniałym wzrostem i lśniącym porożem. Oczy jego błyszczały jak dwa 

szlachetne kamienie, ruchy miał dystyngowane. Od razu można było stwierdzić, 

że jest to zwierzę szlachetne, a nawet myślące. Dzielnie opiekował się swym 
stadem, zawsze wyprowadzając je z zastawionych pułapek i różnych innych 

niebezpieczeństw. 

 Rządzący w Benares król był pasjonatem łowiectwa. Co kilka dni 

wyruszała z nim wielka świta myśliwych, pisarczyków i innych dworzan, 

chętnych do przyglądania się krwawemu widowisku. Jako naganiacze 

zatrudnieni byli okoliczni chłopi i oni byli najbardziej niezadowoleni pasją 

królewską. Musieli zawsze, gdy odbywały się łowy, zostawiać pracę w polu i 

biegać po kniejach, hałasując, płoszyć i naganiać zwierzynę w stronę 

myśliwych. Tabuny jeźdźców, psy i całe gromady służby przewalały się przez 

ich pola, tratując uprawy i niszcząc plony. Wieśniacy wreszcie namówili się i 

obmyślili chytry plan, który zapobiegałby dewastacji ich zbirów, a jednocześnie 

ograniczył ich udział w przymusowej służbie. Postanowili wytyczyć wśród lasu 
spory teren, ogrodzić go i zagonić tam wszystkie jelenie z okolicy. Król zawsze 

będzie miał łatwy dostęp do zwierzyny, a oni bezpieczne pola i ponadto więcej 

czasu dla swoich gospodarstw.  

 Po pewnym czasie mocne pale ograniczały część lasu, na której 

zgromadzono aż dwa stada jeleni. Jednym z tych stad rządził dumny Bandżan. 

Zwierzęta biegały wokół ogrodzenia, nie mogąc go sforsować i w czasie tych 

prób kaleczyły się dotkliwie. Król co kilka dni, z małą świtą podjeżdżał pod płot 

i wypuszczał kilka śmiertelnych strzał do sztuk, które stało najbliżej. Reszta obu 

stad wiedząc, co je czeka, biegała wokół ogrodzenia, raniąc się o nie i tratując 

nawzajem. 

 Po kolejnej wizycie króla i zabiciu przez niego kilku zwierząt 
przewodnik jednego z tych stad – Bandżan zwołał naradę starszyzny z obu stad i 

przemówił: 

 – Bracia i siostry, nie unikniemy naszego okrutnego losu. Lepiej 

zgódźmy się, aby król za każdym razem zabijał jedno z nas. Będziemy, raz z 

jednego stada, raz z drugiego, ciągnąc losy i wystawiać jedno spośród nas. 
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Reszta nie będzie musiała uciekać w panice i tratując się nawzajem zabijać 

jeszcze więcej stworzeń z naszej gromady.  

Wszyscy usłuchali mądrej rady, a król Brahmadatta też ją 

zaakceptował. I gdy przyjeżdżał, zawsze jedno ze zwierząt, stojąc blisko 

ogrodzenia, poświęcało swoje życie. Monarcha zastrzegł, że nie można polować 

jednak na żadnego z obu przywódców stad. Rytuał tak zmienionego polowania 

trwał do czasu, kiedy jedna z łań podeszła do Bandżana i powiedziała: 

– Panie nasz, królu. Jestem wyznaczona jako ofiara na następne 

polowanie. Umówiłeś się z królem Brahmadattą, że mamy poświęcać tylko 
jedno z nas. Ja jestem w ciąży i zabijając mnie, zginąć musi też moje dziecko. 

To niesprawiedliwe! 

Łagodny Bandżan pomyślał i rzekł: 

– Masz rację, moje dziecko, ale los padł na ciebie i nie zgodzi się nikt 

inny ciebie zastąpić. Ja sam poświęcę się i stanę w pobliżu ogrodzenia, jako 

wybrana ofiara. 

Następnego dnia czekał już przy ogrodzeniu na myśliwych. 

Przygalopowali królewscy łowczy, aby sprawdzić, czy wszystko jest gotowe do 

rytuału polowania. Zobaczyli, że czeka na nich król jeleni – Bandżan, a na niego 

nie wolno było polować. Gdy przybył monarcha, zdenerwowani przedstawili 

nietypową sytuację. Zdziwił się król Brahmadatta, przystąpił do ogrodzenia i 
zapytał: 

– Zgodnie z umową, ty, królu jeleni, nie możesz być ofiarą polowania. 

Dlaczego tu stanąłeś? 

– Panie, los tak zrządził. – I opowiedział Bandżan cały ciąg wypadków, 

które zmusiły go do tej decyzji. 

– O, jak szlachetny jesteś, jeleni królu. Zawstydzasz nas gotowością do 

poświęcenia, dobrocią i wielkodusznością. Jelenie to jednak wyjątkowe 

stworzenia. Od dzisiaj nikomu w moim królestwie nie wolno będzie na was 

polować. Wy łowczy, otwierajcie zagrodę i ogłoście moją decyzję w całym 

kraju! 

Słudzy rzucili się do rozbierania ogrodzenia. Uradowane zwierzęta 
popędziły szybko do lasu. Bandżan stał jednak nieporuszony. 

– Jesteś wolny, jeleni królu, biegnij za swoim stadem. 

Bandżan stał jednak nadal gotów być ofiarą Brahmadatty. 

– O co ci jeszcze chodzi? – dopytywał się monarcha. 

– Panie – rzekł przywódca stada. – Jeśli, panie, przestaniesz polować 

na nas, jelenie, to jak bardzo ucierpią inne biedne zwierzęta z tych lasów. Jeśli 

musisz polować, to zabij mnie pierwszego. 

– Jesteś doprawdy szlachetny i masz wielkie serce – powiedział 

Brahmadatta. – Rozkazuję, aby od dziś nikt nie polował na żadne leśne 

zwierzęta! Herold to ogłosi w całym królestwie. 

Bandżan stał nadal nieporuszony, czekając na egzekucję. 

– Czego jeszcze żądasz w swej szczodrobliwości, jeleni królu? 
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– Panie, niebo jest pełne ptactwa, które swym śpiewem czynią świat 

piękniejszy. Czy i na nie mógłbyś nie polować? 

– Dobrze już, dobrze – powiedział Brahmadatta i zwracając się do 

łowczych rozkazał: 

 – Na ptaki też nie będziemy polować! Czy już teraz jesteś 

zadowolony? – zapytał Bandżana.  

Ten jednak stał na poprzednim miejscu i nie ruszył się nawet o krok. 

Wreszcie powiedział do zadziwionego króla: 

– Panie, są jeszcze na tym świecie inne żyjące istoty – ryby. One nie 
umieją mówić i nie mogą się poskarżyć na swój los, a też godne są współczucia. 

Ryba złapana w sieć czy na wędkę, cierpi ogromnie, bo jest też żyjącym 

stworzeniem. Ocal i je, panie, w swej łaskawości! 

– Szlachetność twoja, jeleni królu, jest przeogromna. Ale masz rację. 

Powinniśmy unikać zadawania cierpienia i śmierci każdej żyjącej istocie. Od 

dziś zaprzestajemy polowania i łowienia żywych istot w naszym królestwie. 

Rozkazuję to ja, władca tego kraju, król Brahmadatta! 

 

Nigrodhamiga Dżataka nr 12. 

Nindidżamiga Dżataka nr 385. 

 
Te dżataki opowiadał Mistrz w Dżetawanie. „Królem lubiącym polowania był 

nasz brat Ananda, a ja byłem owym jeleniem”.  

   

 

Kozioł ofiarny 
 

Dawno, dawno temu, kiedy Brahmadatta panował w Benares, bramin, 
który znał doskonale trzy wedy oraz był cenionym na całym świecie 

nauczycielem, zaproponował uczniom Ucztę dla Zmarłych. Przyniósł kozła na 

ofiarę i powiedział do uczniów: 

 – Synowie, weźcie tego kozła do rzeki i umyjcie go; następnie 

powieście mu na szyi wieniec, ozdóbcie pięcioma girlandami i wróćcie tu z nim. 

 – Dobrze – odpowiedzieli i zabrali zwierzę nad rzekę, gdzie je umyli i 

ozdobili, po czym wrócili na brzeg. Kozioł, będąc świadomym swych czynów w 

poprzednich życiach, był niezmiernie uradowany na myśl, że tego właśnie dnia 

zostanie uwolniony od wszelkich cierpień, śmiał się głośno. Potem, na myśl, że 

bramin przez zabicie go przeniesie na siebie nieszczęście, poczuł silne 

współczucie dla niego i głośno zapłakał.  
– Przyjacielu koźle – powiedział niosący go uczeń – twój głos był 

donośny zarówno podczas płaczu, jak i podczas śmiechu. Co sprawiło, że się 

śmiałeś, i co skłoniło cię do płaczu? 

– Zadaj to pytanie twemu panu. 
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Wrócili z kozłem do bramina i opowiedzieli o całym zdarzeniu. Po 

wysłuchaniu ich bramin zapytał kozła, dlaczego śmiał się i płakał. Wtedy 

zwierzę, wspominając swoje wcześniejsze uczynki z poprzednich żyć, 

przemówiło do kapłana: 

– W przeszłości, panie, ja, tak jak ty, byłem braminem znającym się na 

mistycznych tekstach wed, i ja też zaproponowałem Ucztę dla Zmarłych, 

zabijając kozła jako ofiarę. Przez zabicie tego jednego kozła, moją głowę 

odcięto pięćset razy. To jest moje pięćsetne i ostatnie narodzenie; śmiałem się 

więc, że tego właśnie dnia zostanę uwolniony od cierpienia. Z drugiej strony, 
płakałem, kiedy pomyślałem, że ja, osoba, która zabiła kozła, zostałem skazany 

na ścięcie pięćset razy, będę dziś uwolniony od cierpień, a ty, za zabicie mnie 

zostaniesz skazany na taką samą karę. To właśnie współczucie wywołało mój 

płacz.  

– Nie bój się, koźle – odpowiedział nauczyciel. – Nie zabiję cię.  

– O czym mówisz, braminie? – powiedział kozioł. – To, czy zabijesz 

mnie, czy nie, nie ma znaczenia, ponieważ nie ucieknę dziś śmierci.  

– Nie bój się, koźle, pójdę z tobą, aby cię chronić, a znaczna jest moja 

siła – powiedział święty mąż.  

Wypuszczając kozła na wolność, bramin powiedział do uczniów: 

– Nie pozwólmy, aby ten kozioł zginął. 
I w towarzystwie młodych mężczyzn, podążył za zwierzęciem. Kiedy 

kozioł został uwolniony, wyciągnął łeb, aby zanurzyć go w liściach krzewu 

rosnącego w pobliżu szczytu skały. I dokładnie w tym momencie grzmot trafił 

w skałę, poruszając kamienie, które spadając, uderzyły w kozła i oderwały mu 

głowę. To zdarzenie spowodowało, że zaczęli się gromadzić gapie. 

W tych dniach, Bodhisattwa narodził się w tym samym miejscu. Dzięki 

ponadnaturalnym siłom unosił się teraz w powietrzu, podczas gdy patrzył na 

niego tłum ludzi. Pomyślał: 

Jeśli te istoty znają jedynie owoc zła, to teraz być może powstrzymają 

się przed zabijaniem żywych istot.  

 
Matakabhatta Dżataka nr 18. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie z okazji święta zmarłych. 

 

 

O psie, co się nazywał Srebrzysty 
 

Dawno, dawno temu, gdy w Banares panował król Brahmadatta, 

Bodhisattwa narodził się jako pies. Z racji swego futra nazywany był 

Srebrzystym i przewodził sporej sforze dzikich psów. Król Brahmadatta bardzo 

szczycił się swoim rydwanem. Pewnego razu zostawił go w ogrodzie, gdyż 

następnego dnia wcześnie rano miał udać się w podróż. W nocy, gdy już posnęli 
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pacholikowie pilnujący powozu, z pałacu wybiegły ulubione psy króla. Były 

one zawsze rozpieszczane i często pozwalały sobie na niestosowne zachowanie. 

Podobnie i tym razem poszarpały, pogryzły, a nawet częściowo zjadły skórzane 

pasy mocujące królewski rydwan. Rankiem nastał wokół pojazdu wielki 

harmider. Wszyscy szukali winnych. Kto się ośmielił popełnić taką 

niegodziwość? Chłopcy, pilnujący zazwyczaj psów, zabawiali się tego wieczoru 

grą w karty i nie chcieli się przyznać do swej nieuwagi. Zaczęli krzyczeć: 

– To na pewno sprawka tych niecnych, bezpańskich psów z miasta. 

Podkradły się do ogrodu i zawsze głodne, uszkodziły skórzaną uprząż rydwanu. 
Rozgniewał się król srodze. Rozkazał zabić wszystkie psy w mieście. 

Zaczęło się wielkie polowanie na biedne zwierzęta. Te uciekły i schowały się w 

zaroślach w starym zagajniku. Od dawna miał tam swoje legowisko również psi 

król – Srebrzysty.  

– Ratuj nas, panie! Rozkazano nas wszystkie zabić, a przecież jesteśmy 

niewinne. Tylko w tobie możemy mieć nadzieję. Tylko ty jesteś wystarczająco 

mądry, aby nas uchronić – krzyczały wystraszone psiska. 

– Pozostańcie tu, a ja się udam do króla – zalecił Srebrzysty. 

Wszyscy w mieście cenili psiego króla, toteż nikt go nie zatrzymywał 

w drodze do pałacu. Swym mądrym i stanowczym spojrzeniem zmusił również 

wartę, aby go przepuściła do królewskich komnat. Na koniec stanął przed 
obliczem władcy, pokłonił się i zapytał: 

– Panie, znany jesteś ze swej sprawiedliwości. Chciałem zapytać, czy 

wszystkie psy w mieście mają zostać zabite? 

– Tak – odrzekł król. 

– Czy twoje, panie, psy z pałacu również? – zapytał Srebrzysty. 

– Nie, te nie. One nie dopuściłyby się podobnego czynu – odpowiedział 

król. 

– O panie, czyż nie powinny być za swój czyn odpowiedzialne jedynie 

te psy, które uszkodziły twój pojazd? – pytał dalej Srebrzysty. 

– A potrafisz stwierdzić, które są winne? – pytał król. 

– Pozwól panie, że przeprowadzę próbę. 
Srebrzysty zarządził, aby słudzy ugotowali mleczną zupę i dodali do 

niej szorstkiej trawy rosnącej nieopodal pałacu. Następnie kazał tak 

sporządzoną zupą nakarmić wszystkie pałacowe psy. Nie minęło pół godziny, a 

psy zaczęły wymiotować. Zwracały zupę, trawę, ale również kawałki skórzanej 

uprzęży z królewskiego rydwanu. Teraz już było wiadomo, które psy są winne, 

a które niesłusznie posądzone. Król cofnął swój poprzedni rozkaz zabijania 

psów i przyjął Srebrzystego na dwór jako swego doradcę do spraw zwierząt. 

 

Kukkura Dżataka nr 22. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie. „W owym czasie, bracia. 

Ananda był królem, wy byliście owymi psami, a ja byłem waszym przywódcą”.  
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Rumak bojowy 
 

Dawno, dawno temu, gdy w Benares panował król Brahmadatta, 

Bodhisattwa urodził się w stajni monarchy jako piękny rumak, szlachetnej rasy 
sind. Był on zawsze najcenniejszą ozdobą na królewskich paradach i 

twierdzono, że zapewne dzielnie sprawowałby się na polu bitwy. Szybko po 

całych Indiach rozeszły się wieści, że monarcha Benares ma najpiękniejszego 

konia, jakiego kiedykolwiek widziano. Szybko też zmówiło się siedmiu 

sąsiednich władców, aby siłą zdobyć owego konia, najeżdżając Benares. Komu 

miał rumak przypaść w udziale, miało rozstrzygnąć późniejsze losowanie. 

– Albo oddasz nam dobrowolnie konia – domagali się przez posłańca 

spiskujący sąsiedzi – albo stracisz nie tylko rumaka, ale królestwo i życie. 

Główny minister na dworze króla Brahmadatty przedstawił na naradzie 

zwołanej przez władcę propozycję, którą kultywowali od stuleci tutejsi 

rządzący: 
– Panie, nasz król idzie na wojnę, jeśli wyczerpią się inne sposoby 

obrony granic wróg daleko wedrze się w głąb kraju. Najpierw należy wysłać 

najdzielniejszego rycerza, aby spróbował powstrzymać agresorów. Wszak 

mamy tu wielu dzielnych wojowników, niech oni bronią kraju! 

Gdy już wybrano najdzielniejszego, ten z ochotą podjął się trudnego 

zadania. Postawił jednak pewien warunek: 

– Panie, daj mi swego bojowego rumaka, a wtedy na pewno zwyciężę 

tę zgraję! 

Król z żalem rozstał się ze swoim pupilem i już następnego dnia rycerz 

uzbrojony w długą szablę i tarczę wyruszył na pole przyszłej bitwy.  

Dzięki koniowi bez trudu pokonał pierwszego z najeźdźców, później 

pięciu następnych, gdy tylko zwyciężył królów, reszta armii natychmiast 
uciekała. Potyczka z szóstym wrogim królem była jednak krwawa. Zginęło nie 

tylko wielu wojowników wrogiej armii, ale zanim pokonany został i ten król, 

dzielny rumak odniósł poważną ranę. Zaczął się słaniać na nogach, aż wreszcie 

musiał się położyć na murawie. Wojak posłał natychmiast po następnego konia 

ze stajni królewskiej. Leżący rumak odezwał się wtedy słabym głosem: 

– Dzielny rycerzu, siódmego napastnika nie zdołasz pokonać, siedząc 

na innym wierzchowcu. To raczej on cię zabije i nie minie wiele czasu, jak 

znajdzie się pod murami Benares, a i tutaj nikt nie zdoła go powstrzymać! 

Lepiej obwiąż moją ranę i pomóż mi wstać. Razem, mimo moich ran i twego 

znużenia, pobijemy ostatniego napastnika. Tnij tylko zdecydowanie szablą, a ja 

będę ci pomagał kopytami powalać napastników, aż dotrzemy do ich wrogiego 
króla. Jego też musimy pokonać! 

Z trudem i z olbrzymim wysiłkiem uzyskali zamierzony cel. Wiodąc do 

niewoli siedmiu królów i prowadząc niespiesznie bojowego rumaka za uzdę, 

dotarli do miasta i wszyscy pokłonili się królowi Brahmadattcie. Tu przed 

nobliwym monarchą koń – Bodhisattwa odezwał się ludzkim głosem: 



 21 
– Panie, przywiedliśmy ci wszystkich napastników. Nie każ ich 

jednak zabijać! Okaż wielkoduszność! Taką cechą powinien błyszczeć 

sprawiedliwy król. To prawda, że są twymi wrogami. Teraz są jednak 

pokonanymi. Zabicie ich będzie wzmagać żądze odwetu ich synów i 

poddanych. Twoja dobroć ich wszystkich rozbroi, a szlachetne serce, nie da 

podniety do rewanżu. Puść ich wolno! 

Król zastanowił się przez chwilę i mając świadomość, że rada taka 

niewątpliwie płynie od nieziemskiej istoty, kazał rozciąć więzy wszystkim 

pojmanym i wypuścić ich na wolność. Od tego wydarzenia na wiele setek lat w 
północnych Indiach panował pokój.  

 

Dhodżadżanija Dżataka nr 23. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w ogrodach Dżetawany, podkreślając rolę 

wielkoduszności i wybaczania. 

 

 

Czystość 
 

Dawno, dawno temu w Benares tamtejszy król Brahmadatta miał 

wspaniałego wierzchowca. W tym czasie Bodhisattwa był jego ministrem do 

spraw zwykłych i niezwykłych. Królewski koń był „oczkiem w głowie” króla i 

stajenni bardzo dbali o rączego, pięknego rumaka. Pewnego razu, kiedy 

zaprowadzono konia do stawu, aby go umyć, zwierzę dotąd spokojne i 

posłuszne, nie chciało wejść do wody. Wierzgał, prychał i cały czas chrapami 

wąchał wodę. Poinformowano króla, że jego ulubiony wierzchowiec stał się 

nieposłuszny i być może coś mu dolega. Władca wysłał swego bardzo bystrego 
ministra, aby zbadał, co się koniowi przydarzyło. Minister dowiedział się od 

chłopca stajennego, że w stawie poprzednio myto bardzo brudnego, dzikiego 

konia, którego dopiero co złapano na pobliskim stepie. Mądre królewskie 

zwierzę nie chciało wejść do brudnej wody i stąd jego dziwne zachowanie. Nie 

były to jednak kaprysy, lecz nawyk czystości. Minister powiedział: 

 

Spójrzcie, nawet zwierzę ceni czystość. 

Przykładem dla niektórych być to może. 

    Myć się, czystym być – to oczywistość. 

 Szczotka, mydło wiele zdziałać może.  

 
Tittha Dżataka nr 25. 

 

Tę dżatakę opowiedział Mistrz uczniom, gdy spędzali czas w Dżetawanie. 

„Wiedzcie, że Ananda był w owym czasie królem Brahmadattą, a ja byłem 

owym jego ministrem”. 
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Słoń, co się nazywał Pięknolicy 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares panował król Brahmadatta, 

Bodhisattwa był jego ministrem. Król miał spore stado słoni, które nie tylko 
potrafiły ciężko pracować jako zwierzęta nawykłe do noszenia wielkich 

ciężarów, ale pomagały też królowi w polowaniach, jak również bardzo 

przydatne były w armii. Jeden ze słoni nazywany był Pięknolicy, gdyż urodę 

jego porównywano niekiedy do młodej dziewczyny. Również charakter tego 

królewskiego pupila był łagodny, cierpliwy i nie zdarzyło się, aby kogokolwiek 

skrzywdził. 

Pewnego razu szajka rabusi upodobała sobie spotkania w pobliżu jego 

zagrody. Naradzali się tam, kogo dziś w nocy obrabują, komu zniszczą dom i 

jak męczyć będą napadniętych ludzi. Niewinny słoń słuchał tych opowieści 

coraz ciekawiej, aż pewnego dnia zaczął się zachowywać tak, jakby sam do 

szajki tych złoczyńców przystał. Zrzucił swego opiekuna, mahouta, i tak samo 
poturbował innych, którzy próbowali go okiełznać. Uciekł z wybiegu i zniszczył 

kilka chałup biedaków, a kilku z nich przygniótł do ziemi swymi wielkimi 

kończynami. 

Zaniepokojony opiekun królewskich zwierząt pobiegł do władcy i 

rozpaczał: 

– Panie, twój Pięknolicy chyba zwariował. Robi rzeczy straszne. Zabija 

ludzi i niszczy domy. Co mamy z nim zrobić? 

Zdziwił się władca. Nigdy nic podobnego mu się nie przytrafiło i na 

dodatek, żeby spotkało to jego ulubieńca? Nie wiedział, co z tym począć. 

Zażądał, aby czym prędzej stawił się u niego uczony minister. On na pewno coś 

na to poradzi! 

Bodhisattwa wysłuchał skarg zarządcy zwierząt i postanowił sam na 
miejscu sprawdzić, czy szlachetne stworzenie jest chore. Udał się w pobliże 

zagrody Pięknolicego i dłuższy czas go obserwował. Później przyszedł do 

władcy i powiedział: 

– Panie, nie ma oznak, aby twemu ukochanemu słoniowi coś złego się 

stało. Wygląda na całkowicie zdrowego na ciele i umyśle. 

– Czemu więc tak fatalnie się zachowuje, przecież nie jest 

rozkapryszonym dzieckiem? – pytał władca. 

– Prawdopodobnie, panie, nasłuchał się złych ludzi i teraz sam nie wie 

co dobre. 

– Co z nim wobec tego robić? – pytał zniecierpliwiony władca. 

– Trzeba, panie, aby teraz przebywał w towarzystwie zacnych, 
świętych mężów, którzy będą rozmawiać tylko o szlachetnych sprawach. Kiedy 

myśli jego krążyć będą wokół tematów podniosłych, zapomni o poprzednich 

bezeceństwach i nie będzie już więcej z nim kłopotów. Trzeba tylko wygnać z 

miasta tamtych opryszków, którzy sprowadzili go na złą drogę. Nikt bowiem nie 
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jest całkowicie i do końca odporny na złe wpływy, każdego trzeba przed 

nimi strzec.  

Tak się też stało. Po pewnym czasie przebywania wśród braminów i 

uczonych, którzy w jego obecności omawiali zasady godnego życia, Pięknolicy 

stał się znów spokojnym i uczynnym stworzeniem. 

 

Mahilamukha Dżatak nr 26. 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom, gdy przebywali w Bambusowym Gaju w 

pobliżu Dżetawany. 
 

 

Pies i słoń 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares panował król Brahmadatta, jego 

ministrem był Bodhisattwa. W Indiach mówi się, że słoń i pies są największymi 
wrogami, podobni jak kot i mysz. Psy lubią głośno szczekać, gdy tylko zobaczą 

słonia, a rozdrażnione słonie przepędzają zawsze szczekające psy. Pewien 

maharadża miał olbrzymiego słonia, z którego był bardzo dumny. W sąsiedniej 

wiosce żył zabiedzony, bezpański pies. Pewnego razu zakradł się on cichutko do 

zagrody słonia i łapczywie zaczął wylizywać resztki jedzenia, jakie spadły na 

ziemię, kiedy słoń był karmiony. Od tego czasu coraz częściej odwiedzał 

pomieszczenie, gdzie przebywał olbrzym, a że zachowywał się po cichu, słoń 

go nie przeganiał. Po pewnym czasie wychudzony przybłęda zmienił się w 

silnego, groźnie wyglądającego psa. Słoń tymczasem przyzwyczaił się do jego 

obecności, a wkrótce nawet zaprzyjaźnił się z nim. Wtedy to można było 

obserwować, jak wielki olbrzym podnosi trąbą swego przyjaciela i kołysze go 

wysoko w górze. Tak wyglądały ich beztroskie zabawy. 
Zdarzyło się jednak pewnego razu, że wędrowny handlarz kupił od 

dozorcy słonia tego groźnie wyglądającego psa. Gdy go zaprowadził do swej 

wsi, uwiązał na łańcuchu, aby strzegł domostwa. Biedny pies szczekał i wył z 

rozpaczy. Nawet jedzenia nie chciał tknąć. 

W innym miejscu, w tym samym czasie rozpaczał pozbawiony 

przyjaciela słoń. Też nie chciał jeść i zaczął niebezpiecznie chudnąć. 

Zaniepokojony władca polecił jednemu z ministrów, aby zbadał przyczynę tego 

dziwnego zdarzenia. Kiedy zbadano słonia, okazało się, że jest zdrowy i tylko 

bardzo smutne oczy i brak apetytu wskazywały, że wielkie zwierzę czymś się 

trapi. Minister doszedł do wniosku, że powodem smutku słonia musi być 

rozstanie z kimś bliskim. Dopiero wtedy wydało się, że dozorca sprzedał jego 
przyjaciela – psa jakiemuś człowiekowi. Nie wiedziano jednak, skąd pochodzi 

handlarz. 

Król rozkazał, aby wszystkie psy w całym kraju na jeden dzień puścić 

wolno i pozwolić im biegać, gdzie zechcą. Uwolniony, nasz psi bohater, 

oczywiście szybko pobiegł do swego przyjaciela, słonia. Ten zaryczał głośno z 
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radości i zaczął, jak dawniej, huśtać go na trąbie. Teraz już nikt nie śmiał ich 

rozdzielać. I żyli długo i szczęśliwie. A król powiedział: 

 

I wróg może stać się przyjacielem, 

kiedy go dobrze poznasz i zrozumiesz. 

Przyjaźń może być uzdrowicielem, 

jeśli tylko przyjaźnić się umiesz. 

 

Abhinha Dżataka nr 27. 
 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, podkreślając wielką wagę 

prawdziwej przyjaźni. 

 
 

Wół, co się nazywał Nandi-Wisala 
 

Dawno, dawno temu pod miastem Takszasila w krainie Gandhara 

Bodhisattwa przyszedł na świat pod postacią małego byczka. Na wsi, nieopodal 

tego słynnego miasta, żył ubogi bramin, i to właśnie jemu ofiarowano cielaka za 

odprawianie nabożeństw w pobliskiej świątyni. Bramin był dobrym 

człowiekiem – jednym z tych, który nigdy nikogo nie ukrzywdzi, człowieka ni 

zwierzęcia. Dobrze się wiodło cielakowi w tej rodzinie i wkrótce był już 
pięknym, łagodnym wołem. Był podporą w gospodarstwie bramina. Spokojnie i 

z chęcią wykonywał wszystkie najcięższe prace, a jednocześnie pozwalały 

jeździć bez obawy dzieciom na swoim grzbiecie. Skórę miał aksamitną a 

brązowymi oczami spoglądał łagodnie i zdawało się, że rozumie ludzką mowę. 

Dzieci nazwały go Nandi-Wisala, co znaczy Wielka Radość. 

Bramińska rodzina była uboga i mimo ciężkiej pracy wołu i wszystkich 

jej członków, bramin stale przepełniony był lękiem, jak sobie w przyszłości 

będą radzić, jeśli on się zestarzeje lub ktoś z domowników zachoruje. Wół 

również o tym rozmyślał i radbyłby pomóc tym przyzwoitym ludziom. Pewnego 

dnia spokojnie przemówił do gospodarza ludzkim głosem: 

– Mój panie, wszyscy jesteście dla mnie i wszystkich wkoło tacy 
dobrzy. To niesprawiedliwie, że żyjecie w takiej biedzie i jesteście stale pełni 

obaw. Pójdź jutro, panie, na targ, tam w kawiarni przesiaduje bogaty arogancki 

kupiec, który przechwala się wielkim stadem bydła. Zaproponuj mu zakład za 

tysiąc srebrnych monet. Powiedz, że twój wół jest najsilniejszy w całym kraju i 

potrafi uciągnąć sto wypełnionych kamieniami wozów. On w to nie uwierzy, a 

ja te wozy pociągnę, ty zaś wygrasz tysiąc monet. Nigdy cię nie zawiodłem, tak 

będzie i tym razem. Idź, bez obawy! Pieniądze przeznaczysz dla nauczycieli 

synów. 
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Ożywił się bramin. Tysiąc srebrnych monet to prawie całe 

oszczędności, jakie uciułał dotąd ciężką pracą. Ale wół nigdy go nie zawiódł i 

na dodatek mówi ludzkim głosem! 

Nazajutrz poszedł do miasta, odnalazł herbaciarnię i przysiadł się do 

bogacza. 

– Mam wołu powiedział. 

– Cóż z tego – odparł kupiec – ja mam ich całe stado. 

– Ale mój jest najsilniejszy – spierał się bramin. – Potrafi uciągnąć sto 

wozów wypełnionych kamieniami. 
– To niemożliwe – zaperzył się kupiec – żadna bestia nie jest w stanie 

tego zrobić. 

– Załóżmy się o tysiąc srebrnych monet, że mój Nandi-Wisala to 

potrafi. Jutro przyjdę do miasta z wołem, a ty naszykuj sto wozów. 

Przybili ręce na zgodę, a goście w herbaciarni byli świadkami zakładu. 

Następnego dnia bramin wstał bardzo wcześnie. Biedak nie mógł spać. 

Umył i wyszczotkował wołu, aż ten był tak piękny, jak bazaltowy Nandi ze 

świątyni. Poszli do miasta. Tam czekało już na placu sto naładowanych, 

sczepionych ze sobą wozów. Nałożono na wołu ciężkie jarzmo. Wokół 

zgromadził się tłum. Ludzie zbiegli się z okolicy, gdyż takiego zakładu nikt 

jeszcze nie widział ani nawet o nim nie słyszano. Biedny bramin drżał cały i 
pocił się. Pomyślał: Jak mogłem tak posłuchać bydlęcia? Chyba zwariowałem! 

– Ciągnij, ciągnij, szubrawcu, inaczej się z tobą porachuję! – krzyczał i 

wygrażał pięściami bydlęciu. 

Wół stał nieporuszony, patrzył tylko smutno na swego pana. Takich 

przezwisk nigdy jeszcze od niego nie słyszał. Stał poruszony, ale sam się nie 

poruszył. Nie zrobił ni kroku, mimo popychania i poszturchiwania. Prawie całe 

miasto zebrało się na placu, aby oglądać dziwny zakład i niemądrego bramina. 

Teraz wszyscy śmiali się do rozpuku. 

– Ale się wygłupiłeś! Po co ci to było? – krzyczeli i rechotali ze 

śmiechu. 

Bramin jak niepyszny, odczepił wołu od wozów, wypłacił pieniądze – 
swoje ciężko odłożone oszczędności, i wśród szyderstw, ze spuszczoną głową, 

udał się do domu. 

Wieczorem, gdy przeżywał jeszcze swoją porażkę, wół wsadził głowę 

przez okno i odezwał się łagodnym i smutnym głosem: 

– Panie, czy cię kiedykolwiek wcześniej zawiodłem? Czy 

kiedykolwiek nie posłuchałem? Całe dotychczasowe życie służyłem ci wiernie i 

czułem się nieomal jak członek twojej rodziny. Czemu więc rzucałeś na placu 

obelgi pod moim adresem? Dlaczego mówiłeś na mnie „szubrawcu?” Dlaczego 

mnie poszturchiwałeś i traktowałeś jak złoczyńcę? 

Zastanowił się bramin i wreszcie odezwał się: 

– Masz rację, przyjacielu. Zachowałem się niegodnie, na pewno na to 

nie zasłużyłeś. Byłem bardzo zdenerwowany, przyszło tam tyle ludzi, a ponadto 
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wystraszyłem się, że głupio postępując, stracę oszczędności. Wiesz, jak 

ciężko na nie pracowaliśmy. Przyrzekam, już nigdy nie będę wobec ciebie 

niesprawiedliwy. 

– Dziękuję ci, panie za dobre słowa – powiedział wół. – Teraz musimy 

odzyskać straconą sumę. Idź jutro do miasta, do herbaciarni i załóż się z tym 

zarozumialcem raz jeszcze. Teraz jednak o dwa tysiące srebrnych monet. 

Możesz być pewien, że tych pieniędzy nie stracimy! 

Zrezygnowany, bo nie całkiem przekonany, gospodarz spełnił jednak 

prośbę wołu. Bogaty kupiec biesiadował z przyjaciółmi, przepijając część 
wygranych wczoraj pieniędzy. Gdy zobaczył bramina, zaśmiał się i zawołał: 

– Hej, święty mężu, czy przyniosłeś mi jeszcze trochę srebra? 

 Z niezbyt pewną miną, bramin przyznał, że chciałby raz jeszcze się 

założyć, ale teraz o dwa tysiące monet. Warunki mają być takie same jak 

poprzednio. 

Głupota tego człowieka, nie zna granic – pomyślał bogacz, ale skoro 

pieniądze same się do mnie garną, to czemu nie. Ponadto przegranemu 

przysługuje rewanż, o tym wiedzą wszyscy. 

– Dobrze, będę jutro z wozami na placu, tam gdzie poprzednio. Ty 

tylko – napominał bramina – nie zapomnij o pieniądzach! 

Nazajutrz, na placu miejskim stawili się obaj uczestnicy zakładu. 
Wyładowane kamieniami sto wozów też było gotowe. Widać było niepewność 

duchownego, wół szedł powoli, lecz zdecydowanym krokiem. Starał się swą 

postawą i wzrokiem dodawać otuchy swemu panu. Nie na wiele się jednak to 

zdało, bo bramin szedł jak na ścięcie. 

Zaprzęgnięto wołu w ciężkie jarzmo. Podniecony tłumek 

przekrzykiwał się, ale na ten moment wszyscy ucichli. Bramin podszedł do 

wołu, pobłogosławił go i powiedział: 

– Przyjacielu, w twojej sile jest los mej rodziny, proszę cię, zrób, co 

będzie w twej mocy. 

 Wół pokiwał łbem, że rozumie powagę sytuacji, powoli zaczął 

naciągać uprząż i liny łączące go z długim rzędem ciężkich wozów. Skrzypnęły 
osie. Powoli poruszył się pierwszy wóz, a za nim następne. Po chwili już 

jechały z szybkością, z jaką poruszają się zazwyczaj indyjskie wozy ciągnione 

przez woły. Jeszcze tego samego dnia bramin otrzymał pieniądze wygrane w 

zakładzie i mógł z całą rodzina wieść dostatnie życie. Razem z nimi pracowicie, 

ale z szacunkiem żył Nandi – Wisala, czyli wół Wielka Radość. 

 

NandiWisala Dżataka nr 28. 

 

„Przemawiaj tylko łagodnymi słowami, brutalne ranią nawet zwierzęta”, 

pouczał Mistrz w parku Dżetawana, a słowa jego skierowane były głównie do 

ucznia nazywanego „Szósty”, który notorycznie zwykł łamać nakazy 

Zgromadzenia. 
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Niezadowolony osioł 

 

Dawno, bardzo dawno temu w pewnej rodzinie, która mieszkała 

niedaleko indyjskiego miasta Benares, żyły dwa rude osły. Jeden był większy, 
więc nazywano go Duży Rudy, a drugi, mniejszy, nosił przezwisko Mały Rudy. 

Właśnie pod postacią Dużego Rudego narodził się tu i rósł Bodhisattwa. Oba 

osły pracowały wytrwale w zagrodzie i w dni targowe nosiły ciężkie paczki do 

miasta. Tak jak wszystkie osły nie były zadowolone ze swego losu, ale mniejszy 

był szczególnie rozczarowany swoim oślim życiem. Pewnego razu powiedział 

do swego brata: 

– Nasi gospodarze to bardzo niesprawiedliwi ludzie. Spójrz tylko, mają 

oni świnkę o imieniu Munika i ta nic nie robi przez całe dnie, tylko się bawi. Za 

to dostaje najlepsze jedzenie. My, którzy ciężko pracujemy, karmieni jesteśmy 

tylko owsem i suchą trawą. A i tego jadła nie dostajemy tyle, ile potrzeba. To 

bardzo nieładnie ze strony gospodarzy. Powinno ich spotkać za to jakieś 
nieszczęście! 

– Nie mów tak, mój bracie – odparł Duży Rudy. – Wiesz zapewne, że 

niedługo nasi gospodarze wydają córkę za mąż i będą urządzać wesele. Zejdzie 

się wielu gości. Trzeba będzie ich godnie nakarmić. Teraz dbają o Munikę, bo 

chcą, aby do wesela była duża i gruba. Wtedy ją zabiją i uraczą nią gości. Wierz 

mi, mój Mały Rudy, że lepiej nieraz gorzej jadać, ale dłużej żyć, niż być dobrze 

karmionym, a żyć krótko.  

Tuż przed weselem stało się tak, jak powiedział Duży Rudy. Dwa 

skąpo karmione osiołki żyły i pracowały w gospodarstwie jeszcze przez długie 

lata. 

 

Munika Dżataka nr 30. 
 

„Nie zazdrość, biednej Munice”. Tę naukę przekazywał Mistrz, opowiadając 

historię Muniki uczniom w parku Dżetawana.  

 

 

Paw pyszałek 
 

Dawno, bardzo dawno temu różne zwierzęta mieszkające w Indiach 
postanowiły wybrać swoich królów. Te, które miały cztery nogi, obrały na króla 

wielkiego lwa. Zwierzęta morskie wybrały wielką rybę. Ptaki zgromadziły się u 

podnóża Himalajów i ustaliły, że ich królem zostanie Złoty Łabędź. Kiedy 

minęło kilka lat, w rodzinie króla ptaków dorosła piękna panna – Złota 

Księżniczka. Ojciec bardzo ją kochał i ulegał wszystkim jej kaprysom. Zgodził 

się również, aby księżniczka sama wybrała sobie przyszłego męża. W tym celu 

król obwieścił, że wszyscy ptasi kawalerowie mają się zebrać na polanie u stóp 



 28 
gór, w kraju, który nazywał się Nepal. Przybyły ptaki z całych Indii, a nawet 

niektórzy kawalerowie przylecieli aż z Tybetu. Były tam piękne łabędzie, 

zwinne sokoły, kolorowe bażanty, mądre sowy, śnieżnobiałe gęsi i wiele, wiele 

jeszcze innych ptaków. Księżniczce spodobał się jednak najbardziej kolorowy 

ze wszystkich — paw. Miał donośny głos, pióra na ciele mieniły się 

szmaragdowo, a wielki ogon mienił wszystkimi kolorami tęczy. Wszyscy ptasi 

kawalerowie zbliżyli się, aby pogratulować mu szczęścia. Przyjmował 

pochwały z zadowoleniem, a na koniec postanowił zaprezentować całą swoją 

krasę. Nadął się, rozstawił szeroko ogon i zaczął wykonywać dziwne pląsy. 
Tańczył tak i tańczył w koło, aż znudził wszystkie zebrane ptaki. Odwróciły się 

od niego i oddaliły, a on jeszcze tańczył zapamiętale. Zagniewał się ptasi król – 

Złoty Łabędź. Zawstydziła się księżniczka. Powiedziała ojcu: 

– Nie chcę mieć za męża takiego pyszałka. Nie chcę go więcej widzieć! 

Zgodziła się zostać żoną przyzwoitego, skromnego łabędzia, który 

przyleciał na uroczystości z sąsiedniego kraju. 

 

Nacja Dżataka nr 32. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz swym uczniom w Dżetawanie, zobaczywszy, że 

wielu z nowicjuszy przynosiło ze sobą różne zbędne ozdoby. Powiedział: 
„Bracia, jeśli cenić będziecie błyskotki, to możecie zgubić klejnot wiary, a 

później zgubicie klejnot sensu życia”. 

 

 

Mądra przepiórka 
 

Dawno, dawno temu, gdy w Benares rządził mądry król Brahmadatta, 

Bodhisattwa urodził się jako przepiórka w dużym stadzie ptaków żyjących na 

rozległej polanie wśród lasu. Niestety w okolicy mieszkał zręczny ptasznik 
odławiający fruwające istoty siecią. Co kilka dni łapał po tuzinie przepiórek. 

Udawało mu się to, ponieważ nauczył się kwilić jak ptak wołający o pomoc. 

Bodhisattwa, który wyrósł na króla stada, zebrał pewnego dnia swych 

podopiecznych i powiedział: 

– Moi drodzy. Działając wspólnie, przechytrzymy myśliwego. Jeśli 

posłyszycie kwilenie jakiejś przepiórki, rozejrzyjcie się dokładnie dookoła. Jeśli 

jednak pobiegniecie z pomocą, a spadnie na was sieć, nie możecie wpadać w 

panikę. Wystawcie przez oczka sieci główkę i na mój znak wszystkie zacznijcie 

machać skrzydłami. Gdy już się poderwiecie z siecią, to szukajcie najbliższego 

drzewa z kolcami. Zaczepcie o nie sieć i wtedy każda się spokojnie z niej 

wydostanie.  
Kiedy następnego razu znów ptasznik kwiląc jak przepiórka wołająca o 

pomoc, zwiódł część stada i zarzucił na nie siatkę, ptaki postępowały zgodnie z 



 29 
instrukcją swego przywódcy. Porwały siatkę, zaczepiły jej oczka o kolce 

akacji i uwolniły się z niej. Przyleciały do stada, świergocząc o swojej 

przygodzie. Sytuacja taka powtarzała się później wielokrotnie. Ptasznik wracał 

do domu z pustymi rękoma, aż żona zaczęła podejrzewać, że spędza on czas 

przeznaczony na łowy w domu jakiejś innej kobiety. Odpowiedział jej wtedy 

wierszem: 

 

Zgoda wśród ptaków – oto nasza bieda. 

Kłótni, niesnasek, tego nam potrzeba. 
 

Powiedział żonie, że będzie obserwował stado do czasu, aż zaczną się 

dziobać między sobą. A wtedy nie wróci z pustą torbą do domu. 

Rzeczywiście, po kilku dniach wśród przepiórek nastały kłótnie i 

harmider. Nie chciały już słuchać swego przywódcy, napominającego o 

konieczności wspólnego działania. Przepiórczy król, zabierając ze sobą część 

ptactwa, do którego przemawiał jego rozsądek, odleciał w głąb lasu w 

poszukiwaniu innej, odleglejszej polany. Po kilku dniach ptasznik zarzucił sieć 

na te przepiórki, które ponownie dały się zwieść ćwierkaniu o pomoc. Sieć 

przykryła ptaki. Wysadziły, jak poprzednio łebki, przez oczka sieci. 

– Podrywajmy się teraz – krzyczała jedna z nich! 
– Skąd wiesz, że już teraz? Dlaczego nam rozkazujesz! Co sobie 

wyobrażasz? 

– Prędko, prędko! – krzyczało kilka ptaków! 

– Nie będą nami rządzić jacyś samowolni przywódcy! Poczekajmy, 

nabierzmy siły – wołały inne. 

Myśliwy zaciągnął sieć i w efekcie z pełną torbą wrócił do domu z 

łowów. 

 

Sammodamana Dżataka nr 33. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz do siedzących pod bananowym drzewem uczniów 
w Kapilawastu. Zakończył ją słowami „zgoda buduje”. Dodał jeszcze, że w 

owym czasie Dewadatta był jednym z tych niemądrych ptaków, 

wszczynających kłótnię w sieci, a on sam był królem przepiórek, który uratował 

część stada. 

 

 

Nieostrożna ryba 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares panował król Brahmadatta, 

Bodhisattwa był duchownym – braminem w pewnej rybackiej wiosce. Pewnego 

razu tamtejszy rybak zarzucił jak zwykle sieć do rzeki. Pływały w niej dwie 

duże ryby, a były akurat w okresie godowym. Zakochany rybi małżonek 



 30 
podążał cały czas za swą wybranką, ślepy na wszystko, co działo się wokół. 

Pani ryba zobaczyła niebezpieczeństwo przed sobą – zarzuconą zręcznie sieć. 

Skoczyła w bok i wymknęła się z niej. Jej małżonek, nieostrożny i zaprzątnięty 

jedynie wielkim pożądaniem, podążając za nią, nie spostrzegł w porę sieci i po 

chwili już wraz z siecią był wyciągnięty na brzeg. 

– Ryba jest wielka. Do syta nakarmię nią całą moją rodzinę – 

powiedział do siebie szczęśliwy chłop. 

Wyjęta na brzeg zaczęła lamentować: 

– O, ja biedny! O, biedna moja żona! Nie płaczę, dlatego że czeka mnie 
śmierć w bólach. Nie chciałbym jednak, aby moja żona pomyślała, ze 

zostawiłem ją dla innej. O, ja nieszczęśliwy! 

Przechodził właśnie nad brzegiem bramin zajmujący się wioską, skąd 

pochodził rybak. 

Dobrze zrozumiał lament ryby, współczuł jej, a na dodatek pomyślał, 

że to szlachetne stworzenie zmartwione jest głównie bólem, jakiego dozna 

małżonka. Zastanowił się i zapytał rybaka szykującego się do odejścia. 

– Słuchaj, przyjacielu, czyż nie zaopatrujemy się u ciebie codziennie w 

ryby i płacimy ci zawsze uczciwie? 

– Prawda, szlachetny mężu – odparł chłop. – Dzięki wam – braminom, 

moja rodzina nigdy nie zaznała biedy. Jestem wam głęboko wdzięczny.  
– Wobec tego, czy nie mógłbyś mi teraz podarować tej ryby? 

– Oczywiście, z przyjemnością, panie. To bardzo piękna sztuka, godna 

waszego stołu! Oto ona. Jest twoja, panie. 

Bramin, wziąwszy rybę w ręce, usiadł nad brzegiem rzeki i powiedział: 

– Panie rybo. Namiętność spowodowała, że straciłeś rozsądek i 

wpadłeś w sieć, ocierając się o śmierć. Miłość, przywiązanie i szlachetność 

uratowały cię od niej. Płyń – rzekł, wrzucając rybę w nurt rzeki – szukaj 

ukochanej żony! 

 

Makkha Dżataka nr 34. 

 
Tę historię opowiadał Mistrz w Dżetawanie, kierując ją do jednego z 

nowicjuszy, który nie mógł się wyzwolić z nieszczęśliwego uczucia, które nim 

targało.  

 

 

Stare drzewo 
 

Dawno, dawno temu na północy Indii żyło w cieniu wielkiego drzewa 

banianowego troje przyjaciół: przepiórka, małpa i słoń. Byli dobrymi 

kompanami, lecz niekiedy dochodziło między nimi do kłótni. Zdecydowali tedy, 

że wszelkie spory między nimi powinno rozstrzygać to z nich, które jest 

najstarsze. W owych czasach bowiem ceniono doświadczenie nabywane z 
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wiekiem i uważano, że młodsi powinni starszych darzyć respektem. 

Zwierzęta nie znały jednak daty swych urodzin. Przepiórka znalazła sposób, jak 

temu zaradzić. Zwróciła się do słonia: 

– Powiedz, przyjacielu, kiedy byłeś mały, jak wielkie było to drzewo 

banianowe, pod którym teraz siedzimy?  

Słoń zastanowił się chwilę i odparł: 

– Kiedy byłem dzieckiem, to drzewo było już wielkie. Lubiłem ocierać 

się o jego zmurszały pień. Lubiłem odpoczywać po obiedzie, kryjąc się w jego 

cieniu.  
Teraz przepiórka zapytała małpy: 

– A ty, przyjaciółko, jakim pamiętasz to drzewo z czasu twego 

dzieciństwa? 

– Gdy byłam dzieckiem, to drzewo było tak wielkie jak teraz. Lubiłam 

z koleżankami skakać po jego gałęziach, bawiąc się w berka. To były piękne 

czasy. 

Teraz słoń i małpa zapytały przepiórkę. 

– A ty, jakim pamiętasz to drzewo? 

Przepiórka uśmiechnęła się i zaczęła swoją opowieść. 

– Gdy byłam dzieckiem, lubiłam biegać po lesie, który rośnie w 

pobliżu. Bardzo lubiłam owoce banianu. Objadałam się nimi do syta. Pamiętam, 
kiedy raz, na tej polanie, upuściłam jedno nasionko banianu, i z niego właśnie 

wyrosło to wielkie drzewo, pod którym teraz siedzimy. 

Teraz już wszyscy przyjaciele wiedzieli, które z nich urodziło się 

najdawniej. Od tego czasu wszystkie spory rozstrzygała przepiórka i jako 

najstarsza cieszyła się ogólnym poważaniem i respektem. 

 

Tittira Dżataka nr 37. 

 

Tę dżatakę Mistrz opowiadał, gdy zatrzymał się wraz uczniami w drodze do 

Sawatthi, a Sariputta szukał dla nich schronienia na noc. 

 

 

Żuraw i krab  
 

Dawno, dawno temu w północnych Indiach, nieopodal dwóch stawów, 

małego i dużego, mieszkał żuraw. Pewnego razu koło tego stawu odpoczywał 

Bodhisattwa i zaobserwował następującą scenę. Tego lata nastała w okolicy 

wielka susza. Mały staw robił się jeszcze mniejszy, a ryby stłoczone martwiły 

się o swoją przyszłość. Pewnego wieczoru żuraw był świadkiem ich narzekań 

na niepewne czasy. Wpadł wtedy na pomysł, jak nie trudząc się, wyłowić 
wszystkie ryby. Zbliżył się zatroskany do wody i zaczął mówić:  
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 – Tak, tak, bardzo mi was szkoda. Staw niedługo już wyschnie. Ja 

odlecę, ale co będzie się działo z wami? 

 – A masz może jakiś pomysł? – pytały ryby. 

 – Tu obok jest drugi, duży i głęboki staw. Mógłbym was przenieść, ale 

to ciężka praca – biadolił ptak. 

 – Musimy się naradzić – odparły ryby. 

 Naradzały się dość długo, bo bardzo bały się żurawia. Na koniec 

zdecydowały, że wyślą jedną odważną rybkę na zwiady i niech ona sprawdzi, 

czy rzeczywiście obok jest jakiś duży staw. Żuraw wziął delikatnie odważną 
rybkę w dziób, wzleciał w górę i usiadł na gałęzi wysokiego drzewa, które rosło 

opodal. Rybka zobaczyła, że rzeczywiście niedaleko znajduje się wielki staw, 

któremu nie grozi wyschnięcie. Kiedy żuraw zaniósł ją z powrotem, 

opowiedziała, co widziała. Ryby zdecydowały się, aby żuraw przeniósł je do 

dużego stawu. Ten wyciągał je jedną po drugiej z wody, unosił w górę, siadał na 

drzewie, i tu każdą kolejno zjadał. Objadł się bardzo, o mało brzuch mu nie 

pękł. Był jednak bardzo łakomy. Kiedy w stawie nie było już żadnej ryby, 

zobaczył, że gramoli się tam jeszcze tylko jeden wielki krab. Przemówił do 

niego słodkim głosem: 

 – Drogi przyjacielu, a ty nie chciałbyś też się uratować? 

 Krab był jednak ostrożny.  
– Jestem bardzo ciężki. Muszę sam się mocno ciebie chwycić, abym 

nie spadł po drodze. 

Kiedy krab chwycił żurawia za szyję, ten wzniósł się z nim na drzewo, 

aby go zjeść. Tu krab zobaczył, że pod drzewem jest dużo ości ryb, które nosił 

żuraw. Powiedział: 

– O niecny, wszystkich chciałeś oszukać i pożreć. Tym razem jednak 

nie ujdzie ci to na sucho. 

Ścisnął mocno szczypcami szyję ptaka, aż ten ducha wyzionął. Krab 

spadł na trawę, pogramolił się do wielkiego stawu i opowiedział rybom historię, 

jaka przydarzyła się ich siostrom z małego stawu. 

 
Baka Dżtaka nr 38. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie. 

Poświęcił ją pewnemu chytremu krawcowi, który chciał przystąpić do 

buddyjskiego zgromadzenia zakonnego. 

 

 

Wyniosły niewolnik 
 

Dawno, dawno temu, kiedy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisatta ponownie powrócił na ziemię jako właściciel ziemski. Inny 



 33 
posiadacz ziemski, jego przyjaciel, był starym mężczyzną, ale miał młodą 

żonę, która urodziła mu syna – dziedzica. Starszy mężczyzna mówił do siebie:  

Gdy tylko umrę, ta dziewczyna, będąc tak młodą, poślubi bóg wie 

kogo, wyda wszystkie moje pieniądze, zamiast oszczędzać je dla mojego syna. 

Czy nie będzie lepiej, jeśli zakopię pieniądze bezpiecznie w ziemi?  

Tak więc, w towarzystwie domowego niewolnika o imieniu Nanda, 

udał się do lasu, gdzie zakopał swoje bogactwa w pewnym miejscu, mówiąc do 

niewolnika: 

– Mój drogi Nando, powiedz o tym skarbie mojemu synowi, kiedy 
mnie zabraknie na tym świecie, i nie pozwól, aby las został sprzedany. 

Wkrótce po udzieleniu tych wskazówek starzec zmarł. Jego syn 

dorastał i pewnego dnia jego matka powiedziała: 

– Mój synu, twój ojciec, w towarzystwie Nandy zakopał pieniądze. 

Zajmij się odszukaniem własności rodziny.  

Młodzieniec zawołał niewolnika i powiedział: 

– Wujku, czy istnieje jakiś skarb, który mój ojciec zakopał? 

– Tak, mój panie. 

– Gdzie jest zakopany? 

– W lesie, mój panie. 

– Skoro tak, zaprowadź mnie tam.  
Wzięli ze sobą łopatę i koszyk i poszli do lasu. Docierając na wskazane 

miejsce chłopak zapytał Nandy: 

– Czy tu, wuju, są pieniądze?  

Ale w momencie kiedy Nanda dotarł do skarbu i stał dokładnie nad 

nim, ogarnęła go chytrość i był tak nadęty, że obraził chłopaka: 

– Ty synu niewolniczej dziewki, dlaczego miałbyś tu znaleźć 

pieniądze? 

Młody człowiek, udając, że nie słyszy tych obelg, powiedział po 

prostu:  

– Wracajmy zatem. 

Udali się do domu. Po dwóch czy trzech dniach, powrócili w to samo 
miejsce, ale Nanda znowu odezwał się jak poprzednio – obraził swego młodego 

pana. Bez żadnych napastliwych odpowiedzi, młodzieniec wrócił do domu i 

zaczął się zastanawiać. Pomyślał: Na początku, niewolnik zawsze ma zamiar 

pokazać mi, gdzie są pieniądze, ale gdy tylko docieramy do lasu, zaczyna mnie 

obrażać. Nie wiem, jaki jest tego powód, ale mógłbym się dowiedzieć, muszę 

tylko porozmawiać z przyjacielem ojca, właścicielem ziemskim.  

Tak więc poszedł do Bodhisattwy i przedstawił mu całą sprawę, 

pytając, jaka może być przyczyna zachowania Nandy. 

Bodhisattwa odparł: 

– Miejsce, na którym staje Nanda i zaczyna cię obrażać, jest miejscem 

gdzie twój ojciec zakopał pieniądze. Wobec tego, gdy tylko zacznie on znów 

zachowywać się niewłaściwie, powiedz do niego: „Do kogo mówisz, 
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niewolniku?” Odciągnij go na bok, weź łopatę, kop głęboko, wyjmij skarb 

rodzinny i każ niewolnikowi zanieść go do domu. 

Opuszczając Bodhisattwę, młody człowiek poszedł do domu, potem 

udał się na miejsce, gdzie ukryty był majątek ojca. Postępując zgodnie ze 

wskazówkami, które otrzymał, zabrał pieniądze i dbał o rodzinny majątek. 

Pozostał wierny radom Bodhisattwy, a po uczciwym i dobrym życiu odszedł i 

trafił tam, gdzie, na to zasłużył. 

 

Nanda Dżataka nr 39. 
 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w Dżetawanie, mając na uwadze wahania ucznia o 

imieniu Sariputta, co do pójścia ścieżką buddyjską. 

 

 

Gołąb i wrona 

 
Dawno, dawno temu, kiedy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa odrodził się jako gołąb. W tych czasach ludność w Benares, w 

geście dobroci, zwykła wieszać w różnych miejscach koszyki, które ptaki 

wykorzystywały jako gniazda. Dla zapewnienia wygody i schronienia ptakom, 

kucharz mistrza cechu z Benares powiesił jeden z takich koszy w swojej kuchni. 

W tym koszu osiedlił się Bodhisattwa. Wyruszał w ciągu dnia na poszukiwanie 
jedzenia i wracajał do domu na wieczór.  

Pewnego dnia wrona, wlatując do kuchni, wyczuła apetyczny zapach 

soli, świeżych ryb i mięsa. Ogarnęła ją chęć, aby spróbować tych przysmaków. 

Zastanawiając się, jak zaspokoić swoje pragnienie, siedziała niedaleko, a 

wieczorem zobaczyła, że Bodhisattwa wraca do domu i udaje się do kuchni.  

Ach! – pomyślała – mogę załatwić to dzięki gołębiowi! 

Wróciła następnego dnia o brzasku i kiedy Bodhisattwa wyruszył w 

poszukiwaniu pożywienia, podążała za nim z miejsca na miejsce, jak jego cień. 

Ten zapytał:  

– Dlaczego latasz za mną, przyjaciółko? 

– Mój panie – odparła wrona – twoja postawa zdobyła moje uznanie, i 
wobec tego moim pragnieniem jest podążać za tobą. 

– Ale twoje pożywienie i moje różnią się, przyjaciółko – powiedział 

Bodhisatta. – Będzie ci ciężko coś znaleźć, jeśli będziesz podążać za mną. 

– Mój panie – powiedziała wrona – kiedy szukasz pożywienia, także 

zaspokoję przy tobie głód. 

– Niech więc tak będzie – zgodził się Bodhisattwa – musisz jedynie 

być uczciwa. – I z tym ostrzeżeniem dla wrony, zaczął zbierać nasiona traw; 

podczas gdy drugi ptak zaczął przegrzebywać odchody krów w poszukiwaniu 

insektów. Wrona, po pewnym czasie wróciła do Bodhisattwy i powiedziała: 
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– Mój panie, dajesz mi zbyt wiele czasu na jedzenie, teren powinien 

być ograniczony. 

A kiedy już gołąb najadł się i wieczorem wyruszył do domu, wrona 

razem z nim wleciała do kuchni. 

– Patrzcie, nasz ptak sprowadził ze sobą drugiego – wykrzyknął 

kucharz i zawiesił drugi kosz dla wrony. Od tego momentu dwa ptaki mieszkały 

razem w kuchni. 

Pewnego dnia mistrz cechu zakupił zapas ryb, które kucharz rozwiesił 

w kuchni. Ogarnięta chciwością i pragnieniem wrona, na ten widok 
zdecydowała się zostać w domu i zaspokoić swoje pragnienia. Całą noc leżała. 

Jęcząc. Następnego dnia, kiedy Bodhisattwa wylatywał na poszukiwanie 

pożywienia zawołał:  

– Leć ze mną, przyjaciółko. 

Wrona odpowiedziała:  

– Leć beze mnie, mój panie. Nie mogę lecieć, bo boli mnie brzuch. 

– Przyjaciółko – odpowiedział Bodhisattwa – nigdy nie słyszałem o 

wronach, aby bolał je brzuch. Prawda, wrony mdleją podczas każdej z trzech 

nocnych zmian; ale jeśli zjedzą knot z lampy, ich głód jest zaspokojony na 

chwilę. Musisz mieć ochotę na ryby, które są tu porozwieszane. Daj spokój, 

ludzkie jedzenie nie zrobi ci dobrze. Nie wymyślaj takich sposobów, tylko leć 
ze mną szukać pożywienia. 

– Ale ja naprawdę nie jestem w stanie, panie gołębiu – upiera sie 

wrona.  

– No cóż, twoje zachowanie wszystko udowodni – powiedział 

Bodhisattwa.  – Nie poddawaj się zachłanności, pozostań uczciwa.  

Z tym ostrzeżeniem odleciał na codzienne poszukiwanie jedzenia. 

Kucharz wziął kilka rodzajów ryb i przyrządzał je na wiele sposobów. 

Następnie unosząc trochę przykrywki patelni, aby umożliwić lekkie 

odparowanie, na jednej położył durszlak i wyszedł na zewnątrz, gdzie stał 

ocierając pot z czoła. Dokładnie w tym momencie głowa wrony wychyliła się z 

koszyka. Jednym spojrzeniem upewniła się, że kucharza nie ma: Teraz albo 
nigdy – pomyślała – to mój czas.  

Jedyne pytanie to, czy powinnam wybrać mięso mielone, czy duży 

kawał mięsa? Uważając, że dużo czasu zajmie najedzenie się mielonym 

mięsem, wrona złapała kawał ryby i wskoczyła do koszyka. Kiedy wrona 

wylatywała, usiadła na durszlaku. „Klik” wydał odgłos durszlak. 

– Co to może być? – powiedział kucharz, wbiegając do kuchni na 

metaliczny dźwięk. Widząc wronę, krzyknął: 

– Och, ta łobuzerska wrona, chce zjeść kolację, którą przygotowałem 

dla mojego pana. Muszę pracować dla mojego pana, a nie dla tego drania! Kim 

ona dla mnie jest, chciałbym wiedzieć? 

Zamknął drzwi, złapał wronę, obdarł ją ze wszystkich piór. Następnie 

zmieszał imbir z solą i kminkiem, wrzucił to wszystko do zsiadłego mleka i 
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polał tą zalewą wronę. Włożył ją do kosza, gdzie wrona leżała, przytłoczona 

bólem i cierpieniem. 

Wieczorem Bodhisattwa wrócił i zobaczył ciężką sytuację wrony.  

– Ach, ty chciwy ptaku – wykrzyknął – nie posłuchałaś moich słów, a 

teraz twoja zachłanność sprowadziła na ciebie taki los. Następnie, wykrzykując 

„Nie mogę tu dłużej mieszkać”, Bodhisattwa odleciał. Wrona wyzionęła ducha i 

kucharz cisnął kosz wraz z nią, na stertę śmieci. 

 

Kapota Dżataka nr 42. 
 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie, a 

adresował ją do pewnego bardzo łakomego nowicjusza.  

 
 

Głupi przyjaciel 
 

Dawno, dawno temu, kiedy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa zdobywał środki do życia jako handlarz. W tych czasach w 

sąsiedniej wiosce w Kaśi mieszkało wielu stolarzy. Zdarzyło się, że jeden z 

nich, łysy mężczyzna, pracował nad pewnym kawałkiem drewna. Jego głowa 

lśniła jak miedziane naczynie, kiedy komar usadowił się na łysinie i ugryzł go. 

Stolarz powiedział do syna, który był w pobliżu. 
 – Mój chłopcze, komar siedzi na mojej głowie, zabierz go stąd.  

 – Nie ruszaj się, ojcze – odpowiedział syn – jeden ruch i go zabiję. 

W tym czasie Bodhisattwa dotarł do wioski na swoim szlaku 

handlowym i siedział w sklepie stolarza. 

 – Zabierz go ze mnie – powiedział ojciec.  

– W porządku, tato – odpowiedział syn, który stał za plecami ojca i 

podnosząc ostrą siekierę, z zamiarem zabicia jedynie komara, rozłupał głowę 

ojca na pół. Starszy mężczyzna natychmiast padł martwy.  

Bodhisattwa, który był świadkiem całej sceny pomyślał: Lepszy niż taki 

przyjaciel jest wróg z rozsądkiem, którego strach przed zemstą ludzi 

powstrzyma przed zabiciem człowieka. I wyrecytował następujące wersy: 
 

Nierozsądni przyjaciele są gorsi niż mądrzy wrogowie. 

Widziałem syna, który powinien zabić komara 

a rozbił, głupiec, czaszkę ojca na pół. 

 

Mówiąc to, Bodhisattwa wstał i oddalił się. Co do stolarza, to jego 

ciało zostało pogrzebane przy jego krewnych. 
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Makasa Dżataka nr. 44 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pielgrzymi do Maghady, a była 

to historia pewnego nieroztropnego wieśniaka 

 

 

Głupie małpy 
 

Dawno, dawno temu, kiedy król Brahmadatta rządził w Benares, 

obchodzono hucznie jedno ze świąt. Król tej krainy miał piękny ogród, z 

którego był bardzo dumny. Od niedawna zatrudniał w nim nowego ogrodnika. 

Chłopak był młody i też pragnął się zabawić. Musiał jednak codziennie, po 

zachodzie słońca starannie podlewać wszystkie młode rośliny. Bał się więc, że 

nie będzie mógł pójść na uroczystość i wziąć udziału w tańcach. Aby temu 
zaradzić, wpadł na pewien pomysł. 

W ogrodzie od niepamiętnych czasów mieszkało stado małp. Wiodło 

im się tu dobrze, bo owoców było bez liku i nikt ich nie przeganiał. Małpy też 

miały swego króla, który im rozkazywał. Ogrodnik wezwał go do siebie i 

zapytał: 

– Czy dobrze się tobie i twoim poddanym wiedzie w tutejszym 

ogrodzie?  

– Tak, panie – odparł małpi król. 

– Czy macie dość jedzenia? Czy macie dość swobody? Czy nikt was tu 

nie płoszy? – pytał ogrodnik. 

– Wszystko jest, panie, w jak najlepszym porządku. Jesteśmy tu bardzo 

szczęśliwe – zapewniał małpi król. 
– Myślę, że wy też możecie coś dla mnie zrobić. Dziś wieczorem idę 

do miasta na tańce. Mamy tu w ogrodzie wiele młodych drzewek, które muszą 

być co wieczór starannie podlewane. W czasie mej nieobecności proszę o nie 

zadbać, tak, aby wszystkie miały tyle wody, ile jej potrzebują. Czy zrobicie to 

dla mnie? 

– Oczywiście, panie. Możesz iść spokojnie się bawić. 

Po zachodzie słońca zebrał małpi król swoją gromadę i nakazał im 

podlewać młode drzewka tak, aby miały dosyć wody. Małpy jednak zwróciły 

się do niego z zapytaniem: 

– Po czym poznamy, że wszystkie te drzewka będą miały dosyć wody? 

Rosną tu przecież różne ich rodzaje. 
Małpi król zamyślił się. Wreszcie odpowiedział: 

– Wyjmijcie drzewka z donic. Zobaczcie, jakie długie mają korzenie. 

Tym, co mają długie korzenie, lejcie dużo wody. Tym zaś, co mają krótkie, 

lejcie wody mało. 
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Małpy ochoczo wzięły się do dzieła. Wyrwały wszystkie drzewka z 

donic. Nawodniły je tak, jak zalecał małpi król, i zadowolone poszły spać. Nad 

ranem, kiedy wrócił młody ogrodnik, zastał wszystkie drzewa pokurczone — 

zwiędnięte. 

 

Dobrze się zastanów, nim poprosisz 

głupca o pomoc. Trudno przewidzieć, 

co on zrobi. Ty winę ponosisz 

za niedbałość. Musisz o tym wiedzieć. 
 

Arámadúsaka Dżataka nr 46. 

 

Tę dżatakę opowiadał mistrz, spędzając czas z uczniami w domu bogatego 

kupca w Kośali. „To nie pierwszy raz, bracia, gdy głupota potrafi popsuć 

przyjemność. Kiedyś też tak się zdarzało i o tym jest ta historia”. 

 

 

Złodzieje i skarb 
 

Dawno, dawno temu, kiedy Brahmadatta panował w Benares, w wiosce 

pod miastem żył bramin, który znał zaklęcie zwane Wedabbha. Zaklęcie to, jak 

mówiono, było bezcenne. Jeśli podczas pewnego układu planet zaklęcie było 

powtarzane, a wzrok skierowany w stronę nieba, prosto z nieba spadało Siedem 

Skarbów: złoto, srebro, perły, korale, kamień zwany kocie oko, rubiny i 

diamenty. W tych dniach Bodhisattwa był uczniem tego bramina i pewnego 

dnia wyruszył z wioski w ważnych sprawach wraz z Bodhisattwą do Ceti. W 

lasach przy drodze zamieszkiwało pięciuset złodziei znanych jako 
„Ekspedytorzy”, którzy sprawiali, że droga ta stawała się niemożliwa do 

przebycia. I oni właśnie złapali obu wędrowców.  

Zapytacie, dlaczego byli nazywani „Ekspedytorami”? No cóż, mówi 

się, że z każdych dwóch schwytanych ludzi jednego używali do odbierania 

okupu; i właśnie, dlatego zostali tak nazwani. Jeśli złapali ojca i syna, mówili 

ojcu, aby wyruszył po okup za swojego syna; jeśli złapali matkę i córkę, to 

matkę wysyłali po pieniądze; jeśli schwytanymi byli dwaj bracia, wypuszczali 

starszego, a także jeśli złapali nauczyciela i jego ucznia, to uczeń odchodził po 

pieniądze. W tym przypadku, zatrzymali bramina, a Bodhisattwę wysłali po 

okup. Ten zaś z pokłonem powiedział do swojego mistrza: 

– W ciągu jednego lub dwóch dni z pewnością powrócę; nie lękaj się, 
panie. Dziś planety ułożą się tak, że pojawi się deszcz Cennych Rzeczy. Weź 

pod uwagę, jeśli ulegając naszemu nieszczęściu, powtórzysz zaklęcie, to 

spowodujesz deszcz kosztowności. Jednak, jeśli to zrobisz, katastrofa spotka z 

pewnością ciebie jak i bandę złodziei.  
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Z tym ostrzeżeniem Bodhisattwa udał się w drogę, na poszukiwanie 

okupu. Kiedy zaszło słońce, złoczyńcy związali bramina i położyli u podnóża 

góry. Dokładnie w tym momencie na zachodniej części nieba pojawił się 

księżyc w pełni, a bramin, przyglądając się niebu, zauważył, że ma miejsce 

wielka koniunkcja. 

Dlaczego – pomyślał – mam tak cierpieć? 

Powtarzając zaklęcie, mogę przywołać deszcz kosztowności, zapłacić 

okup złodziejom i odejść wolny. 

Zawołał więc do złoczyńców:  
– Przyjaciele, dlaczego mnie więzicie? 

– Aby dostać okup, dobry panie – odpowiedzieli.  

– Cóż, jeśli to wszystko, czego chcecie – powiedział bramin – 

pospieszcie się i mnie rozwiążcie. Umyjcie mi głowę i ubierzcie w nowe 

ubrania, naperfumujcie i ozdóbcie kwiatami. Potem zostawcie mnie samego. 

Złodzieje zrobili to, co im kazał, a bramin, zaznaczając układ planet, 

powtarzał swoje zaklęcie z oczami skierowanymi w stronę nieba. Chwilę potem 

kosztowności spadły z góry! Złodzieje pozbierali je wszystkie, owijając łupy 

pelerynami. Następnie odeszli ze swoimi braćmi; a bramin szedł w pewnym 

oddaleniu za nimi. Ponieważ jednak sprowadził na nich pecha, grupa została 

schwytana przez drugą bandę pięciuset złodziei!  
– Dlaczego nas schwytaliście? – zapytali jedni złodzieje drugich.  

– Dla łupów – padła odpowiedź.  

– Jeśli chcecie łupów, chwytajcie tego bramina, który samym tylko 

spojrzeniem w niebo sprowadził deszcz kosztowności. To on dał nam to 

wszystko, co mamy. 

Tak więc złodzieje wypuścili bandę i schwytali bramina, krzycząc: 

– Nam także daj kosztowności! 

– Byłaby to dla mnie przyjemność – powiedział bramin – ale minie rok, 

zanim układ planet na niebie się powtórzy. Jeśli będziecie tak dobrzy i 

poczekacie, wywołam dla was deszcz skarbów. 

– Ty draniu! – krzyknęli wściekli rozbójnicy. To ty wzbogaciłeś jedną 
bandę, a my mamy czekać cały rok!  

Przecięli go mieczem na pół, porzucając ciało na środku drogi. 

Następnie, doganiając pierwszą grupę złodziei, zabili każdego z nich w walce 

wręcz i zabrali ich łupy. Później podzielili się na dwie grupy i walczyli 

pomiędzy sobą, dopóki połowa z nich nie zginęła. Zostało dwieście pięćdziesiąt 

osób, które zabijały się nawzajem, aż zostało tylko dwóch. Teraz, kiedy dwaj 

ocaleni zdołali zabrać skarb i ukryć go w dżungli niedaleko wioski, jeden został 

tam, z mieczem w ręku jako strażnik, a drugi udał się do wioski po pożywienie. 

Ale prawdziwe jest powiedzenie: 

 

Chciwość jest naprawdę źródłem zniszczenia. 
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Mężczyzna, który został przy skarbie, myślał tak:  

Kiedy mój wspólnik wróci będzie chciał połowę majątku. Powinienem 

go zabić w momencie, kiedy wróci.  

Wyciągnął więc swój miecz, i usiadł, czekając na powrót kompana. W 

tym samym czasie drugi zbir również uświadomił sobie, że łup musi być 

podzielony na pół, i pomyślał: Powinienem zatruć ryż, dam mu go do zjedzenia, 

on umrze, i cały skarb będzie należał do mnie. 

Kiedy więc ryż był ugotowany, zjadł swoją porcję do reszty wrzucił 

truciznę i tak przygotowany ryż zaniósł do dżungli. Ale ledwie dotarł, drugi 
zbój przeciął go mieczem na pół i ukrył ciało w przygotowanym już miejscu. 

Potem zjadł zatruty ryż, i padł martwy. W związku z tym, z powodu 

kosztowności, zginął nie tylko bramin, ale i wszyscy złodzieje. 

Jednak, po dniu lub dwóch Bodhisattwa powrócił z okupem. Nie 

odnalazłszy swojego mistrza tam, gdzie go zostawił, zauważył rozrzucony 

wokoło skarb, jego serce podpowiedziało mu, że pomimo jego rad, nauczyciel 

musiał przywołać deszcz skarbów, i że wszyscy w konsekwencji zginęli. Ruszył 

wzdłuż drogi. Trafił na leżące na drodze ciało swojego pana, rozpłatane na pół.  

– Niestety! – krzyknął. – Zginął, ponieważ nie słuchał mojego 

ostrzeżenia.  

Następnie z zebranych gałęzi uczynił stos, gdzie spalił ciało swojego 
mistrza. Jako ofiarę złożył wieniec z dzikich kwiatów. Idąc dalej, natrafił na 

ciała całej pierwszej bandy, jeszcze dalej na kolejne dwieście pięćdziesiąt 

zwłok, i stopniowo coraz mniejsze ilości ciał, aż dotarł do miejsca, gdzie były 

ślady tylko dwóch mężczyzn. Domyślając się, jak to się stało, że z tysiąca osób 

najdłużej przetrwały dwie. Postanowił zobaczyć, dokąd się udały. Więc szedł, 

aż odnalazł ścieżkę i tam właśnie znalazł zawinięte skarby i jednego ze złodziei 

nieżywego przy misce z ryżem. Rozumiejąc już wszystko, Bodhisattwa 

wyruszył na poszukiwanie brakującego ciała i znalazł je w kryjówce, gdzie 

został wrzucony. 

– Tak właśnie – mruknął Bodhisattwa – przez niesłuchanie dobrej rady 

mój mistrz zgładził nie tylko siebie, ale i tysiąc innych osób. Tak bardzo 
pragnęli zysku, aż zginęli. Bodhisattwa zabrał skarb do domu, gdzie wiódł życie 

skupione na czynieniu dobra i rozdawaniu jałmużny. A kiedy jego życie 

dobiegło końca, odszedł do nieba, na które zasłużył. 

 

Wadabbha Dżataka nr 48. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w Dżetawanie, mając na myśli jednego z 

nowicjuszy, który nie mógł się wyzbyć chęci posiadania dóbr doczesnych. 
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Dobry król 
 

Dawno, dawno temu, gdy w Benares rządził król Brahmadatta, 

Bodhisattwa urodził się jako syn królewski. Od dzieciństwa był wyjątkowym 
dzieckiem, zawsze cechowała go szlachetność w postępowaniu, sprawiedliwość 

w wydawanych sądach i łagodność w obejściu z innymi dziećmi. Tak samo 

zachowywał się będąc młodzieńcem. Dlatego został nazwany Dobrym 

Księciem, a gdy zmarł jego ojciec on został władcą i nazywany był Dobrym 

Królem. 

Pewnego dnia jeden z dworzan zakradł się do królewskiego haremu i 

zachowywał się tam niegodnie. Zazwyczaj była to sprawa gardłowa. Kiedy 

jednak odbył się nad nim sąd, król nie zgodził się na ukaranie go śmiercią. 

Pozwolił mu zabrać rodzinę i majątek i udać się na wygnanie z królestwa Kaśi. 

Dworzanin ten sam się zdziwił szlachetnością króla, ale w duszy przysiągł mu 

zemstę. Udał się do sąsiedniego królestwa Kośala i tam dość szybko zdobył 
zaufanie władcy, a nawet został jego doradcą. Któregoś wieczoru został dłużej 

od innych dworzan w sali tronowej i przedstawił swemu obecnemu panu nowy 

pomysł: 

– Panie, królestwo Kaśi jest jak pełen plaster miodu, gotowe do 

zabrania z ula. Mój poprzedni władca nie ma ducha wojownika i na pewno bez 

trudu możesz po nie sięgnąć. 

To może być uknuty przez sąsiadów podstęp – pomyślał król Kośali. – 

Muszę go sprawdzić, czy mówi prawdę.  

Wysłał oddział wojska z rozkazem, aby zrabował jedną z 

pogranicznych wsi. Wojsko króla Brahmadatty wyłapało jednak wszystkich 

napastników i przywiodło ich do Benares. Tu młody władca zapytał: 

– Czemu napadliście na moich ludzi, zabiliście ich i zabraliście bydło i 
dobytek? 

– Panie – odparli – byliśmy biedni i głodni, postąpiliśmy źle, ale 

prosimy o wybaczenie! 

– Gdybyście się do mnie zgłosili – mówił łagodnym tonem, lecz z nutą 

przygany władca – dałbym wam wszystko, o co byście prosili. Teraz was 

puszczę wolno i dam każdemu trochę pieniędzy, abyście nie cierpieli więcej 

biedy i nie byli zmuszani do złych uczynków. 

Kiedy żołnierze wrócili cali do swego króla, a każdy z nich przyniósł 

jeszcze pieniądze, ten zdziwił się i poprosił o wyjaśnienie swego doradcę. 

– Panie, mówiłem, że twój sąsiad jest jak dziecko, a jego królestwo jest 

dojrzałym plastrem miodu. – Weź go, Panie! 
Nadal jednak władca Kośali nie był jeszcze pewien, czy nie grozi mu 

podstęp. Wysłał więc ponownie kilkudziesięciu zbrojnych, aby tym razem 

napadli na wieś w pobliżu Benares. I tym razem historia się powtórzyła. Gdy 

jego ludzie wrócili bezkarnie do domu, a na dodatek jeszcze z pieniędzmi, 

nabrał przekonania, że jego sąsiad to mięczak i łatwo z nim sobie poradzi. 
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Najechał przeto od wschodu całą swoją armią ziemie sąsiada. Na jej czele 

szły zastępy słoni bojowych siejąc lęk i panikę w mijanych wsiach i 

miasteczkach. 

Pod Benares stała w gotowości armia Kaśi, a tysiąc doborowych 

żołnierzy umiało zwalczać nawet ataki słoni. Ich dowódca powiedział do 

Dobrego Króla: 

– Panie, wydaj tylko rozkaz, a zetrzemy na proch armię napastnika! 

– Nie, moje dzieci! Nawet gdyby weszli do Benares, nie będziemy się 

bili. Wojna to straszna rzecz. Pozostawia za sobą zgliszcza, płacz sierot i wdów. 
Macie się z nimi nie bić, nawet gdyby przyszli do mego pałacu i chcieli mi 

odebrać tron! 

Po kilku dniach tak właśnie się stało i król Kośali zasiadł na tronie w 

Benares. Nikt na niego ręki nie podniósł. Natomiast on sam natychmiast wydał 

rozkaz, aby Dobrego Króla i jego ministrów związanych zakopać po szyje w 

ziemi na cmentarzu. 

– Szakale się z nimi rozprawią, a my nie zbrukamy sobie rąk ich 

śmiercią – powiedział. 

W nocy do zakopanych zaczęły się zbliżać szakale. Kilka razy odgonili 

je król i jego ludzie krzykami, ale jeden ze śmielszych napastników zbliżył się 

do króla i rzucił na niego. W tym samym jednak czasie Dobry Król uniósł głowę 
znad zakopanego ciała i zębami wgryzł się akurat w krtań atakującego szakala. 

Teraz zwierzę walczyło o życie. Szakal rozpaczliwie kopał łapami piasek, 

usiłując się wyzwolić z uchwytów szczęk człowieka. Odkopał sporo ziemi i 

kiedy wreszcie król go puścił, uciekł ze skowytem w zarośla, a wraz z nim 

reszta sfory. Nasz bohater przechylał się teraz w tył i przód i gdy nieco zwolnił 

nacisk na ręce szybko się wykopał i wyzwolił resztę tkwiących obok ministrów. 

W tym czasie przebiegały obok dwa wampiry, spierając się o rację w 

pewnej sprawie z przeszłości. Widząc spryt, z jakim uwięziony wydostał się z 

opresji postanowiły, aby został on rozjemcą w owym sporze. Dobry Król miał 

na głowie inne sprawy, ale zgodził się być rozjemcą w owym sporze. 

Powiedział jednak: 
– Musicie wpierw mi pomóc w moim kłopocie. Wy, wampiry, 

dysponujcie czarodziejską mocą. Przenieście teraz mnie i moich towarzyszy do 

mojej sali tronowej i mam być tam ze wszystkimi insygniami władcy, tymi, 

które zabrał mi podstępnie mój wojowniczy sąsiad. Niech wie, że dobro w 

końcu zawsze zwycięży zło! 

Kiedy w okamgnieniu znaleźli się wszyscy w pełnym splendorze w 

pałacu, nakazał obudzić króla Kośali. Gdy ten wbiegł do sali tronowej zastał 

tam poprzedni dwór z monarchą w komplecie. Zorientował się, że muszą tu 

działać moce nadprzyrodzone, a jego sąsiad jest pod ich ochroną. Skłonił w 

pokorze głowę i rzekł: 

– Panie, wybacz, że naruszyłem twój majestat, a tym samym wszedłem 

w konflikt z boskimi siłami, ale podżegał mnie do tych niecnych czynów twój 
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były dworzanin. Niech będzie przeklęty! Wycofam się jeszcze dzisiaj wraz z 

całą moją armią z twego królestwa i obiecuję, że w przyszłości będę twoim, 

panie, wiernym sojusznikiem. Twa, panie, szlachetność i dobroć jest najlepszym 

puklerzem i ochroną przed wszelkim złem, którego jest pełno na świecie. 

– Odjedź, panie, w pokoju – powiedział Dobry Król, a swym 

poddanym zostawił taki przekaz: 

W górę serca, bracia, szlachetność zwycięży! 

Niech zwątpienie i słabość was ciągle nie drąży. 

Patrzę w wasze serca z nadzieją i ufnością. 
Dobrem zwyciężajmy i czyńmy to z radością! 

 

Mahasilawa Dżataka nr 51. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w czasie pobytu w Dżetawanie, po tym jak się 

przekonał, że Dewadatta jest nieszczery i gotowy go zdradzić. 

 

 

Mądry kupiec 
 

Dawno, dawno temu, kiedy król Brahmadatta rządził w Benares, 

Bodhisattwa urodził się w rodzinie kupieckiej i w tym zawodzie wiodło mu się 

dobrze. Doszedł do takiego bogactwa, że w karawanie jego zawsze jechało 

przynajmniej pięćset wozów. Pewnego razu karawana ciągnęła nową, nieznaną 

drogą. Kupiec przed wejściem na szlak, zebrał wszystkich swoich ludzi i 

powiedział: 

– Będziemy szli po nieznanym terenie. Nie możecie tu nic jeść bez 

mojego pozwolenia. Nie możecie ruszać nawet liścia ni trawy. Jeśli chcecie 
zjeść coś, co smakowicie wygląda, poradźcie się najpierw mnie, bo w nowej 

krainie mogą być rośliny trujące! 

Wszyscy wzięli sobie do serca słowa przestrogi i nie dotykali niczego 

po drodze. Kiedy jednak wyszli z lasów ujrzeli w pobliżu jakąś wieś. Na jej 

skraju rosło piękne drzewo ze słodkimi owocami mango, które zwieszały się z 

niego w dużych ilościach. Wszyscy znali ten rodzaj drzew owocowych, znali 

jego liście, wygląd gałęzi i konarów. 

Było to jednak fałszywe drzewo mango, mające owoce przepełnione 

silną trucizną. Jeden z poganiaczy osłów idący na przedzie, zerwał owoc i nie 

zwracając uwagi na ostrzeżenia towarzyszy, zaczął go jeść. Miał on słodycz 

mango i był nadzwyczaj soczysty. Niestety, jednak już za chwilę trucizna 
zaczęła działać i biedny głuptas zaczął konać w olbrzymich męczarniach. 

Zawołano czym prędzej kupca, który niezwłocznie podał zatrutemu silny środek 

wymiotny, a następnie kazał zjeść mu dużo prawdziwych owoców mango, które 

wiozła karawana. 
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Prawda o tym drzewie i tej wsi była taka, że specjalnie posadzono 

trujące mango na drodze karawan. Już wielu uczestników poprzednich zatruło 

się i zmarło. Wieśniacy, którzy przybiegali tam następnego ranka, zabierając 

wszystkie ładunki i zwierzęta, zmarłych wrzucali do przepaści. Przez lata cała 

wieś żyła z tego procederu. 

Kiedy jednak, jak zwykle, przybiegli następnego dnia rano po łupy, 

okazało się, że wszyscy są żywi i mają się dobrze. Wieśniacy podeszli do kupca 

i zapytali: 

– Szlachetny mędrcu, skąd wiedziałeś, że nie należy zjadać tych 
owoców? 

Kupiec – Bodhisattwa, odpowiedział stancą: 

 

Jeśli zobaczysz drzewo, na nim owoce,  

wciąż niezerwane, tuż przed wsią, lub tuż za nią,  

możesz być pewien, że to czartowskie moce. 

Wieś, ta nie będzie też cichą przystanią! 

 

Phala Dżataka nr 54. 

 

Tę dżatakę opowiadał mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie. 
„Uczniowie moi powinni być ostrożni w spożywaniu owoców wiedzy. Niektóre 

mogą być zatrute!”.  

 

 

Książe Zbrojny w Pięcioramienny Oręż 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził mądry król Brahmadatta, 
Bodhisattwa urodził się jako jego syn. Tuż po narodzeniu potomka król wezwał 

najznamienitszych astrologów, aby przepowiedzieli przyszłość chłopca. 

Wszyscy zebrani mędrcy orzekli, że księcia czeka świetlista przyszłość, a jego 

cnoty będą wielorakie. Dlatego nazwano go Książę Zbrojny w Pięcioramienny 

Oręż. Chłopiec rozwijał się, spełniając wszystkie pokładane w nim nadzieje 

rodziców i doradców monarchy. Kiedy miał szesnaście lat, Brahmadatta wezwał 

go do siebie i powiedział: 

– Mój synu, jesteś bystrym młodzieńcem i najlepsi uczeni powinni być 

twymi wychowawcami i preceptorami. Zdecydowałem – powiedział monarcha 

głosem nieznoszącym sprzeciwu, że wyjedziesz do Taksaszili w kraju 

Ghandara, by na tamtejszym uniwersytecie zdobyć wszechstronne 
wykształcenie i osiągnąć hart ducha. 

Królewicz uczył się w Takszasili pilnie i po kilku latach oceniono, że 

posiadł dobrą wiedzę w sprawach związanych z etyką, zarządzaniem 

poddanymi i dowodzeniem armią. Ponadto tamtejsi profesorowie, rozstając się z 

nim serdecznie, dali mu oręż Pięciu Cnót. Tak wyposażony Książe wracał 
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skromnie, samotnie do rodzinnego kraju. Na swej drodze napotkał gęsty las, 

o którym uprzedzono go, aby raczej nadłożył drogi, a doń się nie zapuszczał. 

Żył w nim bowiem groźny demon, któremu nikt dotąd nie uszedł z życiem. 

Książę był jednak wyposażony w odwagę i bez lęku szedł przez gąszcze. Nagle 

wychynął gdzieś z zarośli i stanął naprzeciw niego ów demon, a już jego wygląd 

mógł budzić trwogę. Na dodatek był wielki jak drzewo palmy kokosowej. 

– Stój! – krzyknął potwór. – Będziesz moim obiadem! 

– To ty stój – odezwał się dziarsko książę. – W moim kołczanie są 

zatrute strzały i gdy jedną z nich cię ugodzę, zginiesz marnie! 
Demon nic sobie nie robił z groźby i zbliżał się do młodzieńca. 

Wypuszczane strzały jedna po drugiej odbijały się od grubej skóry potwora. 

Podobnie długi i ostry miecz księcia zaplątywał się w jego kudłach. Odbijała się 

od potwora też długa włócznia dzielnego królewicza. 

– Potworze! – zawołał nasz bohater. – Wkraczając wierzyłem w mój 

łuk, miecz i dzidę. Teraz ufam własnym siłom. – To mówiąc zadał demonowi 

silny cios pięścią. 

Zachwiał się potwór, lecz ustał na nogach. Pomyślał jednak: Takiego 

śmiałka nigdy dotąd nie spotkałem. Musi on być równy siłą nam potworom! Nie 

atakując więcej młodzieńca, zapytał: 

– Skąd, młody braminie, w tobie tyle siły i odwagi? Czemu nie drżysz 
z lęku, jak wszyscy twoi poprzednicy, zanim ich uśmierciłem? Czy nie boisz się 

śmierci? 

– Czemu miałbym się jej bać? – odparł Bodhisattwa. – Każde 

stworzenie żyje, tak długo, ile mu jest przeznaczone. Mówiąc to, myślał o 

Mieczu Rozumu, którego stale jeszcze nie użył. 

Upiór pomyślał: Musi to być istny lew wśród ludzi, nie mogę mu dać 

rady. Lepiej puszczę go wolno. Powiedział: 

– Idź dalej spokojnie, młody człowieku, nie pożrę cię! Uciekaj, jak 

księżyc przed szczękami Rahu! 

– Wiedz, potworze, że jeśli zawsze tylko zło będziesz czynił, to 

odradzać się będziesz stale w ciemności i tylko w ciemność będziesz wpadał za 
każdym razem. 

Książę Zbrojny w Pięcioramienny Oręż udzielił jeszcze więcej rad i 

pouczeń złemu duchowi aż tamten powiedział, że musi się zastanowić, jak żyć 

dalej. Nasz bohater wrócił do domu rodzinnego i przez wiele lat był podporą 

królewskiego tronu a później rządził długo i sprawiedliwie. 

 

Panćawudha Dżataka nr 55. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, podkreślając wagę silnej 

wiary i rozumu w przezwyciężaniu przeciwności. 
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Niecna intryga Dewadatty 
 

Dawno, dawno temu w Benares panował król Brahmadatta. W owym 

czasie Dewadatta narodził się jako małpa i gdy dorósł, dzięki swemu sprytowi, 
został przywódcą wielkiego stada. Bodhisattwa urodził się w tym stadzie jako 

jego syn. Matka, widząc, że dziecko jest bardzo zdolne, i przeczuwając, że 

małpi król będzie bał się w przyszłości rywalizacji ze swym synem, i zdecyduje 

się malca uśmiercić, uciekła ze stada i w lesie pod Himalajami wychowywała go 

samotnie. Zgodnie z jej przypuszczeniami syn wyrósł na pięknego małpiego 

młodzieńca o niespotykanej sile i inteligencji. Stawiał on też coraz natarczywiej 

pytanie: 

– Kto jest moim ojcem, matko? Chcę go poznać! 

Nie udało się jej zbyt długo zbywać milczeniem jego niecierpliwość. 

Musiała opowiedzieć wszystko o ojcu, o rodzinie i całym małpim stadzie. 

Zdecydowała się, że nie może dłużej syna ukrywać z dala od pobratymców. 
Przywódca stada od razu zorientował się, że ma przed sobą syna. Na dodatek 

był on rozrośnięty w barach i wyglądał na rezolutnego. Jowialnie zbliżył się do 

niego i objął go w powitalnym geście. Ścisnął jednak tak silne, że gdyby 

spotkało to słabeusza, to połamałby mu żebra. 

– Witaj, tato – powiedział Bodhisattwa i odwzajemnił uścisk, w czasie 

którego królowi jednak pękły ze dwa żebra. Nic nie dał po sobie poznać. 

Następnego dnia poprosił młodzieńca, aby przyniósł mu z leśnego stawu lotosy 

w trzech kolorach. 

– Sam jestem trochę zmęczony, a ty jesteś młody, pobiegniesz do 

stawu i szybko wrócisz – powiedział. 

– Dobrze, tato, już ruszam w drogę – odparł grzecznie syn. Pomyślał 

jednak, że coś musi się kryć za tą prośbą. Po kwiaty można przecież posłać 
służącego, a tych kręciło się wokół wielu i czas spędzali na zbytkach i małpich 

figlach. Ruszył w drogę, ostrożnie patrząc pod nogi. Dotarł wreszcie do 

lotosowego jeziora. Różnobarwne kwiaty pływające na jego powierzchni były 

rzadkiej piękności. Spostrzegł też, że wszystkie ślady zwierząt i ludzi 

prowadziły tylko w kierunku jeziora, a nie było widać śladów powrotnych. 

Nikt nie wrócił – pomyślał – musi w jeziorze mieszkać demon, który 

wszystkich pożera. Jak zdobyć kwiaty, po które przyszedłem – myślał 

gorączkowo. 

Później szybko podbiegł do jeziorka, dał nurka i po drodze zerwał 

kwiaty w jednym kolorze. Ten wybieg powtórzył jeszcze dwa razy i mimo że 

woda w jeziorze się kotłowała, ani razu nie dał się złapać demonowi. Usiadł z 
dala od brzegu zadowolony. Zrealizował polecenie, mimo, że miał być pożarty 

przez demona – rozmyślał. 

Olbrzym jednak wkrótce ukazał się w całej okazałości i przemówił 

ludzkim głosem: 
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– Musiałem cię zobaczyć, młodzieńcze. Nie jesteś chyba jednak 

zwykłym człowiekiem. – Myślę, że jesteś uczonym lub magikiem. Ty pierwszy 

poznałeś grożące niebezpieczeństwo i spod mojego nosa zebrałeś pęk kwiatów. 

Pozwól, że będę ci służył i zaniosę te kwiaty osobie, która na nie czeka. To 

zaszczyt przebywać w twoim towarzystwie, panie!  

Zanieśli razem kwiaty do małpiego króla. Ten, gdy zobaczył, że jego 

syn wraca razem z upokorzonym demonem, poczuł, że niedługo już będzie 

rządził małpim gajem. Z tej żałości pękło mu serce na siedem kawałków, bo 

zawiść może zabić największego zawistnika. 
 

Tajodhamma Dżataka nr 58. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w Bambusowym Zagajniku. Mówił: „baczcie, 

uczniowie, jaki los spotkał swego czasu Dewadattę, wówczas małpiego króla”. 

 

  

Zgubne namiętności 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził król Brahmadatta, 

Bodhisttawa urodził się jako jego syn. Po latach, gdy wyrósł z niego dzielny, 

roztropny i prawy człowiek, wstąpił na tron, oddany mu przez kochającego ojca. 

Młody władca miał ulubionego bramina, który nie tylko odprawiał wszystkie 

religijne ceremonie, ale towarzyszył królowi w grze w kości. Ten często grając 

w kości z kapłanem rodziny i rzucając złotą kością na srebrną tacę, śpiewał dla 

przywołania szczęścia: 

 

Takie są prawa natury, rzeki płyną, 
drzewa rosną prawem gatunku, 

a mając możliwości, 

wszystkie kobiety są niegodziwe. 

 

Niestety, tym sposobem duchowny nie miał szczęścia w grze i zawsze 

przegrywał. Stracił cały odziedziczony po rodzicach majątek, jak również cały 

dobytek, który zdołał uprzednio zaoszczędzić. Panowało w tym czasie 

przekonanie, że jedynie posiadanie kobiety, która nigdy przedtem nie widziała 

twarzy innego mężczyzny może zapewnić powodzenie w grze. Skąd jednak taką 

wziąć? 

Bramin zdecydował się odkupić od jakiejś ubogiej wdowy jej nowo 
narodzoną córkę i zabezpieczyć ją na stałe przed męskim spojrzeniem. 

Dziewczynka, jakie to szczęście, że kobieta właśnie dziewczynkę urodziła – 

pomyślał bramin – przyszła na świat w jego domu. Wychowywał ją w 

zamknięciu przed wzrokiem jakiegokolwiek, nawet przypadkowego mężczyzny, 

a po kilkunastu latach została ona jego ukochaną, nadal tkwiąc w ukryciu. 
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Sprawdziła się wróżba. Teraz duchowny zawsze wygrywał z 

królem, aż stał się bogaczem. Król znał też przesąd, że niewidziana przez 

nikogo dziewczyna może przynosić szczęście. Domyślił się, jakiego triku użył 

bramin. Władca znalazł bystrego dworzanina i dając mu pieniądze, nakazał 

przerwać nieustanne szczęście w grze bramina. Wysłaniec króla, po namyśle, 

postanowił innym fortelem spełnić królewskie żądanie. Kupił różnego rodzaju 

perfumy i inne pięknie pachnące substancje i otworzył sklep nieopodal domu 

bramina. W tym domu panowały określone rygory: wszystkie wejścia strzeżone 

były przez potężne i uzbrojone kobiety. Żaden mężczyzna, poza braminem, nie 
miał prawa doń wejść. Wybrana i zaufana służąca wychodziła po zakupy i 

musiała, bez wdawania się w jakiekolwiek pogaduszki, szybko wracać do swej 

pani. Młody wysłannik króla – odgrywający teraz rolę właściciela perfumerii – 

pewnego dnia padł na kolana przed wracającą z zakupów służącą: 

– Matko moja! Od lat cię nie widziałem! Co się z tobą przez ten czas 

działo? – młodzieniec zmyślał bardzo przekonywująco. 

Kobiecie zakręciło się w głowie i oczy jej trysnęły łzami. 

– To ty, mój synu? Czemu nie pokazywałeś się matce przez te 

wszystkie lata?  

Objęła chłopaka i już po chwili szlochali razem. Wyjaśniła przy okazji, 

gdzie obecnie mieszka i kto ją zatrudnia. 
– Pilnuję, synu, piękności o obliczu białym jak perła, o głosie pięknym 

jak flet i postaci zgrabnej jak łania.  

I dalej opowiedziała wszystko o domu bramina i zwyczajach tam 

panujących. Przy rozstaniu dostała ze sklepu młodzieńca najpiękniejsze 

pachnidła, nigdzie indziej niespotykane. Na dodatek wszystko otrzymała za 

darmo! 

– O, jakie piękne esencje dziś przyniosłaś – mówiła podopieczna 

bramina. – Musiał się staruszek nieźle wykosztować? 

– To wszystko nic nie kosztowało. Dostałam je w prezencie od mego 

syna. Jaki on miły i piękny! 

Tak cieszyły się obie kobiety i po kilku dniach służąca biegła już do 
perfumerii z następnym zamówieniem. Tym razem w sklepie nie było syna. 

Zmartwiony sprzedawca, powiedział z niepokojem w głosie, że pan jego leży 

obok w izbie ciężko chory, odmawia jedzenia i pewnie niebawem umrze. 

Kobieta zalała się łzami. 

– Prowadź mnie do niego! Muszę ratować moje dziecko! – krzyczała. 

Leżący w łożu boleści syn, naprawdę wyglądał marnie. Podkrążone 

oczy, drżące ręce i jęki, które wydawał co jakiś czas, dobitnie świadczyły o 

poważnej chorobie. 

– Co ci jest, synku? – pytała kobieta z płaczem. 

– Matko, od kiedy opowiedziałaś mi o swej pani, zapałałem do niej 

taką miłością, że chyba już nie wstanę z tego łoża. Tutaj wydam niebawem 

ostatnie tchnienie. 
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– Moje dziecko, los nie może zrywać nie w pełni rozkwitłego 

kwiatu. Jeszcze nie nacieszyłeś się życiem! Musimy znaleźć jakąś radę na twój 

ból! 

Z nowymi pakunkami wypełnionymi ponownie najlepszymi perfumami 

wróciła do domu i zwróciła się do swej pani: 

– Nieszczęście, nieszczęście, sprowadziłam na mojego biednego syna. 

A on jest taki dobry, szlachetny i nie można, aby okrutny bóg śmierci. Jama, 

zabrał go przed czasem z tego świata. Opowiedziałam mu, pani, o twym 

pięknie, a mówiłam tak sugestywnie, że od razu zakochał się w tobie 
nieszczęśliwie! Chyba zostało mu już niewiele dni do życia. Bodajbym nogi 

połamała wychodząc wcześniej z tego domu! O, ja nieszczęśliwa!  

– Ratujmy chłopaka – wzruszyła się piękna dziewczyna. – Nie chcę 

być przyczyną jego śmierci. Poradź coś, moja droga – zwróciła się do 

opiekunki! 

Ta zabrała się do działania. Zebrała kurz z całego mieszkania i 

wszystkich jego kątów do wiaderka, i zrzuciła go z góry na dwie strażniczki 

stojące w drzwiach wejściowych. Te, kichając, tarły oczy, aż musiały pobiec do 

studni się obmyć. W tym czasie sprytna kobieta wpuściła syna do domu, a ten 

poszedł prosto do sypialni pani. Przebywał tam codziennie długie godziny i 

chował się do pustych pomieszczeń na piętrze, gdy bramin wracał do domu. 
Po kilku dniach król zaprosił bramina na grę w kości, jednak temu 

ostatniemu przestało szczęście sprzyjać. Dziwił się wielce, rozpaczał. Nie 

rozumiał odmiany losu. Król wiedział, o co chodzi, wygrywał, ale nie mówił 

nic. Mruczał tylko cicho: 

– Kobiety, kobiety?! 

 

Andabhuta Dżataka nr 62. 

 

Tę opowieść przedstawił Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie, a 

pragnął pokazać, jak zaślepienie i żądza sprowadzają na ludzi nieszczęścia. 

 
 

Dziwne losy pustelnika 
 

Dawno, dawno temu, gdy w Benares panował król Brahmadatta, 

Bodhisattwa urodził się jako zwykły mieszkaniec tego miasta. Po wielu latach 

postanowił wieść życie ascety w pustelni nad Gangesem. W tym czasie Wielki 

Skarbnik króla miał córkę, która była okrutna dla służby i złośliwa dla swych 
rówieśnic. Nikt jej w efekcie nie lubił ani nawet nie chciał przebywać w jej 

towarzystwie. Pewnego dnia owa dziewczyna wybrała się w towarzystwie 

panien służących nad rzekę, aby się ochłodzić. Niespodziewanie przyszła burza 

i nawałnica, tak wielka, że nie widać było, co się dzieje z odległości metra. 

Wystraszone dziewczęta zbiły się w gromadkę i wtedy przyszła im do głowy 
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myśl, że jeśli teraz utopią okrutnicę w rzece i zachowają to w tajemnicy, nikt 

im nie będzie mógł nic zarzucić. Zamysł wprowadziły w czyn i zepchnęły córkę 

skarbnika w rwący nurt. Po ich powrocie do miasta wszyscy mówili o wypadku 

nad rzeką i winili za to gwałtowną burzę. 

W tym czasie asceta – Bodhisattwa – usłyszał biegnące z rzeki wołanie 

o pomoc. Pospieszył na brzeg i długą gałęzią pomógł dziewczynie się uratować. 

Ta, przez wiele dni dochodziła do siebie w skromnym jego domku. Karmiąc i 

dbając o młodą, piękna kobietę, asceta nawet się nie spostrzegł, gdy zapałał do 

niej prawdziwym męskim uczuciem. Ona też była rada, że jest przez kogoś 
wreszcie adorowana i kochana. Żyli tak czas jakiś skromnie i szczęśliwie. 

Później jednak młoda dama zapragnęła towarzystwa ludzi i wymusiła na nim, 

aby przenieśli się w pobliże ludnej i bogatej wsi. 

Pewnego razu banda zbójców z gór zapuściła się aż w pobliże Gangesu 

i napadli oni na tę właśnie wieś. Zrabowali cały dobytek mieszkańców i 

uprowadzili piękną żonę byłego ascety, który pełnił we wsi obowiązki kapłana. 

Sprytna dziewczyna szybko z branki stała się partnerką herszta zbójów. 

Rozkochała go tak w sobie, że był przy niej grzeczny jak piesek pałacowy.  

Po pewnym czasie nieszczęśliwy małżonek dowiedział się o miejscu 

pobytu swej ukochanej. Skrycie w nocy przekradł się do siedziby bandy i 

tylnym wejściem dostał się do domu herszta. Tego na szczęście nie było w 
obejściu i zastał tam tylko swoją żonę. Powiedziała ona, że miała zamiar 

niebawem uciec do niego z niewoli. Rozmawiali dość długo i znów wydawało 

się, że rozpaliło się w nich poprzednie uczucie. W tym czasie wrócił do domu 

zbój i kobieta czym prędzej ukryła męża w drugim pokoju. Wchodzącego 

powitała czule i zapytała: 

– Co byś zrobił, mój drogi, gdybyś się dowiedział, że mój były mąż 

mazgaj przybył tu, aby mnie wykraść? 

Zbój pokazał gestem, że poderżnąłby mu gardło. 

– Wiedz, że nie jest on wcale daleko, tylko w pokoju obok! 

Herszt bandy wpadł do drugiego pomieszczenia, a że był nieuzbrojony 

zaczął pięściami okładać starszego człowieka. Ten tylko jęczał cicho pod 
ciosami: 

– Okrutna niewdzięcznica! Podła zdrajczyni! 

Bandyta pobił biedaka tak, że aż się zmęczył. Związał go dokładnie, 

wrzucił do komórki i obiecał, że jutro z nim skończy. Następnego dnia 

wyciągnął go z ciemnicy i, widać po nocnych rozmyślaniach, zapytał: 

 – Czemu wczoraj rzucałeś na moją kobietę takie obelgi? 

Były asceta opowiedział, jak jego żona posłała mu wiadomość przez 

sługę, gdzie się znajduje i że ma już dość życia z odrażającym rozbójnikiem. 

Dodał też, że gdy tylko przybył, zaraz go zdradziła i chciała, aby stracił życie. 

Zbójca pomyślał: Jeśli ta kobieta jest tak niedobra dla tak szlachetnego i 

świętego człowieka, to niechybnie i mnie by zdradziła przy lada okazji.  
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A że był gwałtownikiem, to jednym cięciem miecza pozbawił ją 

życia. Później obmył ascetę z ran i poprosił o wybaczenie. Następnie 

rozmawiali długo i w wyniku tej rozmowy zbójca postanowił zostawić swoje 

paskudne rzemiosło i również zostać ascetą. Udali się obaj zgodnie do 

poprzedniej pustelni Bodhisattwy nad Gangesem i spędzili tam na modlitwach 

resztę życia. 

 

Takka Dżataka nr 63. 

 
Tę naukę i przestrogę przekazał Mistrz swym uczniom w czasie pobytu w 

Dżetawanie, dowiedziawszy się, że jeden z uczniów zapałał wyjątkową 

namiętnością do dziewczyny z sąsiedniej wsi. 

 

 

Zakochany asceta 
 

Dawno, dawno temu, gdy w Benares rządził król Brahmadatta, 

Bodhisattwa urodził się w rodzinie bramińskiej. Kiedy zakończył swą 

wieloletnią edukację, zdecydował się zostać ascetą i znaleźć siedzibę pod 

Himalajami. Studiował tam nadal wedy, pościł i umartwiał się. Jednak nawet 

człowiek poszczący i jadający tylko minimalne ilości pożywienia między 

postami, nie może obyć się bez minimalnej choćby ilości soli. Toteż kiedy mu 

jej zabrakło, poszedł do Benares, aby dobrzy ludzie mu jej trochę użyczyli.  

Król, gdy tylko się dowiedział, że do miasta przybył słynny asceta, 

zaprosił go do pałacu, gdyż potrzebował w owym czasie duchowej podpory ze 

strony uznanego autorytetu. Tym sposobem asceta zamieszkał w pałacu i co 

dzień spędzali z królem długie godziny na dyskusjach. Monarcha był 
człowiekiem nadzwyczaj gościnnym i starał się, aby wychudzony święty mąż 

wzmocnił się fizycznie w czasie tej gościny. Oferował mu najlepsze jedzenie, 

zazwyczaj przygotowywane tylko na królewski stół. Po szesnastu latach postów 

asceta dał sobie czas dyspensy na okres pobytu w mieście. 

Pewnego dnia pilne sprawy spowodowały, że król musiał 

niespodziewanie opuścić stolicę. Poprosił królową, aby w tym czasie pełniła 

rolę szczodrego gospodarza wobec świętego męża. Już pierwszego dnia, gdy 

królowa raptownie wstała by powitać gościa, niespodziewanie zawadziła 

brzegiem swej tuniki o fotel. Jedwabna szata zsunęła się jej z ramion i 

skonfundowany gość mógł przez mgnienie oka zobaczyć całą jej urodę bez 

przykrycia. 
W ascecie wybuchł wulkan pożądania. Nigdy nic podobnego go nie 

spotkało. Nogi się pod nim uginały, ręce drżały mu jak skrzydła zranionego 

ptaka, a w głowie czuł zamęt i błogość, jak po dużej dawce haszyszu. Powlókł 

się do swej komnaty i bez sił legł na łożu. Nie wstawał z niego, nie jadł, nie 

chciał pić. Zachorował na miłość! 
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Król, wróciwszy po załatwieniu pilnych spraw wojskowych na 

pograniczu królestw, zastał biedaka w owym łożu i było wyraźnie widać, że 

życie z niego uchodzi. 

– Wielebny, powiedz, co się stało. Czyżbyś się czymś zatruł? – pytał 

zmartwiony monarcha. 

– Tak, panie, moje serce i mój umysł zatruły się miłością i pożądaniem 

do twej pięknej żony. Rychła śmierć mnie wyzwoli z tej udręki!  

– Święty mężu,\ wiesz jak bardzo cię szanuję. Wiesz też, że mam wiele 

żon. Tę mogę ci oddać! Niech będzie odtąd twoją! 
Zaklaskał w dłonie i gdy zjawił się sługa, kazał wezwać żonę – 

sprawczynię tego całego zamieszania do sypialni ascety. Gdy przybyła, 

powiedział: 

– Pani, od tej chwili będziesz żoną mego przyjaciela, leżącego tu na 

łożu boleści świętego męża. Masz o niego dbać, tak jakbym to był ja sam! 

Kochający asceta poczuł, jak w ciało jego wpływa nowa energia i siła 

w miarę słów i rozkazów króla. Po chwili już popędzając usługujących dworzan 

opuścili pałac w Benares. Ożywiony asceta – „nieasceta” kierował swe kroki w 

góry ku pustelni. Gdy jednak zobaczyła ją jego nowa żona, wydęła pogardliwie 

wargi i powiedziała: 

– Nie myślisz chyba, że będę tu mieszkała. Wracaj do króla i poproś o 
jakikolwiek pałacyk! 

Król oczywiście przydzielił w okolicy pustelni pałacyk, ale był on 

dawno nieużywany i nasz bohater musiał go sam remontować, bo skąd brać 

rzemieślników w okolicy pustelni? Później musiał jeździć do najbliższego 

miasteczka po stół, łóżko, jakąś szafę itp. Po każdą z tych rzeczy jeździł osobno, 

bo kobieta, co raz to przypominała sobie coś nowego, jej zdaniem niezbędnego, 

do życia w małżeństwie. Później dokupował jeszcze, za każdym razem osobno: 

miednicę, mydło, gąbkę itp. Później nosił, też za każdym razem od nowa, wodę 

do miednicy, wodę do kociołka, do kąpieli itp. I kiedy usiadł wreszcie 

zmęczony setnie obok niej na łóżku i chciał się do niej przytulić, zerwała się jak 

oparzona i krzyczała: 
– Co ty sobie wyobrażasz? Zapomniałeś, że masz się zachowywać jak 

asceta? Idź spać na podłogę! 

W czasie bezsennej nocy w kącie izby postanowił, że odda kobietę 

królowi. Po dwóch dniach przybył na dwór w Benares i powiedział: 

– Panie, dziękuję ci za prezent, ale z nim nie da się żyć. Oddaję ci ją 

bez żalu – i dodał: 

  

 Póki kobieta nie jest twoja, śnisz życzenie:  

by cię kochała i wciąż czekasz na spełnienie. 

Jednak jej życzenie goni inne życzenie. 
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Mudulakkhana Dżataka nr 66. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w Dżetawanie. „Bracia, w owym czasie Ananda 

był szczodrym królem, Uppalawana ową królową, a ja tym biednym ascetą”. 

 

   

Wartość brata 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził król Brahmadatta, tak się 

raz zdarzyło w Kośala, że złodzieje okradli ludzi w pobliskim lesie i właśnie 

mieli uciec. W tym samym czasie trzej mężczyźni orali na skraju lasu. W 

miejscu gdzie orali mężczyźni, pojawiły się ofiary, bezowocnie poszukujące 

drani.  

– Tu są leśni złodzieje, przebrani za gospodarzy! – krzyknęli i 

zaciągnęli trójkę oraczy jako więźniów do króla. Gdy dotarli do królewskiego 
pałacu, pojawiła się też jakaś kobieta lamentująca i błagająca o "coś do 

okrycia". Słysząc jej płacz, król rozkazał, aby dać jej ubranie; ale nie chciała go 

przyjąć, mówiąc, że nie o to jej chodziło. Królewscy słudzy powrócili, więc do 

władcy i powiedzieli, że kobieta nie chce ubrań, lecz mężczyzny. Król kazał 

przyprowadzić kobietę i zapytał, czy naprawdę chodziło jej o mężczyznę.  

– Tak, panie – odpowiedziała – bo mężczyzna jest dla kobiety 

prawdziwym okryciem, i ta, która nie ma męża, choć jest przyodziania w 

ubrania kosztujące nawet tysiące pensów, w rzeczywistości chodzi naga. – Tu 

przypomniała stare strofy:  

 

Jak królestwo bez króla, jak wyschnięty strumień,  

tak naga i odkryta jest kobieta, 
która mając dziesięciu braci, nie ma mężczyzny. 

 

Zadowolony z odpowiedzi kobiety król zapytał czy jest ona jakoś 

spokrewniona z trzema więźniami. Odparła, że jeden jest jej mężem, jeden 

bratem, a jeden synem.  

– Znaj więc moje dobro – powiedział król – daję ci jednego z tej trójki. 

Którego wybierasz? 

–  Panie – odpowiedziała – dopóki żyję, mogę znaleźć sobie innego 

męża i urodzić kolejnego syna, a ponieważ moi rodzice nie żyją, nigdy nie będę 

już miała brata. Więc proszę o mojego brata, panie. 

Zadowolony z odpowiedzi, król uwolnił wszystkich trzech mężczyzn; i 
w ten właśnie sposób jedna kobieta mogła uratować trzy osoby od 

niebezpieczeństwa. 
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Ucchanga Dżataka nr 67. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Sali Prawdy. Kiedy o tej sprawie 

dowiedziało się Bractwo, wychwalali oni kobietę. Mistrz rzekł: „To nie jest 

pierwszy przypadek, bracia, kiedy ta kobieta uratowała tych trzech mężczyzn 

przed niebezpieczeństwem; zrobiła to samo już jakiś czas temu". I opowiedział 

inną historię z przeszłości. 

 

 

Nienasycony leśnik 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził król Brahamadatta, 

Bodhisattwa narodził się jako piękny słoń w lesie pod Himalajami. Gdy dorósł, 

został wodzem dużego stada. Jeden z królewskich leśników pewnego dnia 

pomylił drogę i zgubił się w leśnym gąszczu. Mając jak najgorsze przeczucia, że 

lada moment zostanie napadnięty przez jakąś drapieżną bestie, wystraszony 

leśnik zaczął uciekać i głośno modlić się do bogów o pomoc. Jego krzyki 
usłyszał będący w pobliżu wódz słoni. Podszedł do wystraszonego 

nieszczęśnika i zapytał o powód paniki. 

– Panie słoniu, zgubiłem się i pewnie zginę w tym lesie – powiedział 

biedak, trzęsąc się przed olbrzymem. 

Ten jednak był łagodny i na szczęście mówił ludzkim głosem. 

– Nie bój się – powiedział Bodhisattwa. Wsadzę cię teraz trąbą na mój 

grzbiet i zawiozę na ścieżkę, którą prosto dojdziesz do miasta. 

Słoń wsadził trzęsącego się ze strachu leśnika na grzbiet i powędrował 

w stronę owej ścieżki. Człowiek, gdy tylko spostrzegł, że nic mu nie grozi, 

zaczął połamanymi gałęziami znaczyć drogę, którą był wieziony. Później, 

wysadzony na ścieżce do miasta, dotarł do niego bez trudu.  

Następnego dnia leśnik poszedł do dzielnicy rzemieślników 
wyrabiających pamiątki z kości słoniowej. W najbogatszym warsztacie zapytał 

mistrza: 

– Ile wart jest kieł z żywego słonia? 

– O, to cenna rzecz. Wart jest dwa razy więcej, niż z zabitego 

zwierzęcia – odparł mistrz. 

Leśnik wyszedł zadowolony. Kupił jeszcze tylko piłę do cięcia 

słoniowej kości i tego samego dnia wrócił do lasu. Szedł drogą uprzednio 

naznaczoną i niezadługo dotarł do siedziby słoni. Powitał go sam król tego 

stada.  

 – Co cię sprowadza znów, dobry człowieku, do nas? 

 – Panie słoniu, wiem, że jesteś szlachetny i uczynny, pomóż mi w 
mojej biedzie. Rodzina moja ostatnio chorowała, zrobiłem przez to sporo 
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długów. Teraz przyszedł czas spłaty, a ja nie mam ani grosza. Lichwiarz 

powiedział, że sprzeda moje dzieci na targu. Ratuj mnie, panie słoniu! 

 – Jak mogę ci pomóc, panie człowieku, przecież ja nie mam pieniędzy. 

 – Panie – błagał leśnik – masz piękne kły, które są dużo warte. Oddaj 

mi jeden, a ja rozliczę się bez trudu z lichwiarzem. 

 – Dobrze – odparł słoń – ale trzeba go upiłować. 

 – Mam piłę, panie słoniu. Tylko klęknij, a ja sobie poradzę z 

piłowaniem.  

 Słoń klęknął, a leśnik w mig upiłował kieł, a za chwilę upiłował mu 
drugi. Oba ciosy były potężne i leśnik nie dał rady ich udźwignąć. Słoń jednak, 

jak zwykle uczynny, zaniósł jego i kły na drogę do miasta. Następnego dnia 

przebiegły człowiek był już posiadaczem sporego majątku. Kupił sobie i 

rodzinie dużo potrzebnych i niepotrzebnych rzeczy i pieniądze zaczęły topnieć.  

Leśnik zastanowił się: Jaka szkoda, że nie upiłowałem tych kłów do 

końca. Jeszcze zostały słoniowi spore kikuty zębów. Nie namyślając się długo, 

już następnego dnia sytuacja się powtórzyła. Łagodny olbrzym oddał mu resztki 

zębów i znów przez pewien czas było wesoło w leśniczówce. Po tygodniu w 

głowie człowieka znów zaczęły kiełkować nowe myśli, podsycane żarem 

chciwości. Pomyślał: Przecież zostały mu jeszcze pieńki tych zębów. One też są 

coś warte! 
 Znów powtórzyła się poprzednia historia. Szlachetny słoń nie umiał 

odmówić pomocy człowiekowi w potrzebie. Tym razem wycinanie korzeni 

kłów spowodowało bolesne rany w paszczy zwierzęcia. Nie skarżył się jednak. 

Nic nie mówiąc, dobrotliwy olbrzym odszedł w głąb lasu. 

 Nie wytrzymała jednak Święta Ziemia takiej niegodziwości. Zaczęła 

się trząść ze zdenerwowania, a z jej głębi wytrysnęły gwałtowne płomienie, 

które pochłonęły kłamcę, oszusta i niegodziwca. 

 

Dżataka nr 72. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w Bambusowym Zagajniku, kierując swe słowa 
głównie do Dewadatty. 

 

Wdzięczne zwierzęta 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził król Brahmadatta, 

urodził mu się syn a gdy dorósł nazywano go Podłym Księciem. Groźny i 

okrutny, był jak jadowity wąż; jeśli do kogoś się odzywał, mówił wulgarnie, a 
zdarzały się i rękoczyny. Był jak zadra w palcu dla wszystkich ludzi 

mieszkających w pałacu i w jego pobliżu, lub jak żarłoczny potwór, tak był 

przerażający. 

Pewnego dnia, chcąc zabawić się nad rzeką, z dużą ilością świty udał 

się nad wodę. I wtedy nadeszła wielka burza, nastały ciemności.  
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– Słuchajcie! – krzyknął do swoich służących – weźcie mnie w 

główny nurt, wykąpcie tam, i przyprowadźcie z powrotem na brzeg.  

Wzięli go, więc do rzeki i zaczęli się naradzać, mówiąc: 

– Co będzie z nami robił, kiedy zostanie królem? Zabijmy podłego 

drania tu i teraz! Wskakuj więc, zarazo! – krzyknęli, wrzucając go do wody.  

Kiedy wrócili na brzeg, pytano ich, gdzie jest książę. Odpowiedzieli: 

– Nie wiemy, widząc zbliżającą się burzę, na pewno wyszedł z rzeki i 

udał się za nami do domu. 

Tak samo odpowiadali na zapytania króla. 
– Nie wiemy, panie, nadeszła burza, więc wróciliśmy, byliśmy 

przekonani, że wrócił osobno.  

Król natychmiast otworzył bramy, udał się z wojskiem nad brzeg rzeki 

i zarządził dokładne poszukiwania zagubionego księcia. Nie znaleziono jednak 

żadnego śladu po nim. Książę bowiem w ciemnościach burzy został porwany 

przez nurt i przepływając obok zwalonego drzewa, zdołał się na nie wdrapać. 

Później razem z nim spłynął w dół, płacząc ze strachu przed utonięciem. 

W tym czasie w Benares żył kupiec złota, a gdy zmarł, pozostawił 

czterdzieści milionów złotych monet zakopanych na brzegu tej właśnie rzeki. 

Ponieważ zawsze był żądny pieniędzy, odrodził się jako wąż, na miejscu, w 

którym leżał jego drogi skarb. W tym samym miejscu inny mężczyzna ukrył 
trzydzieści milionów monet i też z żądzy pieniędzy odrodził się jako szczur, na 

tym samym skrawku terenu. Woda wdarła się w czasie burzy do ich nor i dwa te 

stworzenia, uciekając, płynęły w poprzek rzeki. Kiedy zobaczyły pień drzewa, 

na którym utrzymywał się książę, wąż wślizgnął się na jeden koniec, szczur na 

drugi. 

Na brzegu rzeki rosło drzewo – puchowiec wschodni, na którym 

mieszkała młoda papuga, i drzewo to, podmyte przez rwącą rzekę, przewróciło 

się do wody. Obfita ulewa przygniatała papugę, kiedy ta próbowała latać. W 

efekcie i papuga wylądowała na tym samym płynącym po rzece pniu, co książę 

i zwierzęta. I teraz cała czwórka spływała szybko w dół. 

 Bodhisattwa odrodził się w tym czasie w rejonie, gdzie płynęła rzeka. 
Odsuwając się od świata, zbudował sobie pustelnię na zakolu rzeki. Kiedy 

przechadzał się, tam i z powrotem, o północy, usłyszał głośne krzyki księcia i 

pomyślał: Ta istota nie może zginąć w obecności tak łaskawego i pełnego 

współczucia pustelnika jak ja. Wyciągnę go z wody i ocalę mu życie. Krzyknął 

więc radośnie:  

– Nie bój się! Nie bój się – i wskoczył do rzeki. Chwycił pień za koniec 

i przyciągnął go do brzegu jednym chwytem. Uratowany książę usiadł 

bezpiecznie na brzegu. Bodhisattwa wziął też węża, szczura i papugę do swojej 

pustelni. Rozpalił ogień i najpierw jako słabsze ogrzał zwierzęta, a potem 

księcia. Później przyniósł różne potrawy i poczęstował nimi gości, znowu 

najpierw karmiąc zwierzęta, a na końcu księcia. To rozwścieczyło młodego 

panicza, który mówił do siebie:  
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– Ten złośliwy pustelnik, nie zwraca uwagi na moje królewskie 

pochodzenie, a daje tym brutalnym bestiom pierwszeństwo przede mną.  

Od razu poczuł silną nienawiść do Bodhisattwy. Kilka dni później, 

kiedy cała czwórka odzyskała siły, a woda się uspokoiła, wąż żegnał się z 

pustelnikiem tymi słowami: 

– Ojcze, wyświadczyłeś mi ogromną przysługę. Nie jestem biedny, 

mam złote monety zakopane w pewnym miejscu. Jeśli będziesz kiedykolwiek 

potrzebował pieniędzy, bierz całe moje bogactwo. Niech będzie twoje! Będziesz 

musiał tylko pojawić się tam i zawołać „wężu!”. 
Następny odszedł szczur, też obiecując pustelnikowi swój skarb, jeśli 

przyjdzie i zawoła „szczurze!”. Po nich pożegnała się papuga, mówiąc: 

– Ojcze, nie mam srebra ani złota, ale jeśli kiedykolwiek będziesz 

potrzebował ryżu, przybądź do mojego miejsca zamieszkania i zawołaj 

„papugo!”, a ja z pomocą moich przyjaciół dostarczę ci tyle ryżu, ile zechcesz.  

Na końcu pojawił się książę. Jego serce było przepełnione 

niewdzięcznością oraz chęcią zabicia dobroczyńcy, jeśli Bodhisattwa przyjdzie 

go odwiedzić. Ale ukrywając swoje zamiary, powiedział: 

– Przyjdź, ojcze, do mnie, kiedy będę królem, a ja obdaruję cię 

Czterema Rekwizytami – mówiąc to, odszedł i niedługo potem objął po ojcu 

tron. 
Bodhisattwa zapragnął sprawdzić swoich podopiecznych; najpierw 

udał się do węża, i stając w miejscu jego pobytu, zawołał „wężu!”. Na to słowo 

wąż wystrzelił w górę i z całym szacunkiem powiedział, wskazując: 

– Ojcze, w tym miejscu jest złoto. Wykop je i zabierz ze sobą.  

– Dobrze – powiedział Bodhisattwa – kiedy będę potrzebował, nie 

zapomnę o tym. 

Pożegnawszy się z wężem, udał się do szczura i zawołał jego imię. 

Szczur zrobił to samo, co wąż. Udał się do papugi i wzywając ją, zobaczył, że 

ptak pojawił się natychmiast, zlatując ze szczytu drzewa. Papuga zapytała czy 

życzeniem Bodhisattwy jest, aby z pomocą przyjaciół zebrała dla niego ryż z 

regionu wokół Himalajów. Bodhisattwa zaprzeczył, obiecując, że jeśli będzie 
taka potrzeba, nie zapomni o jej propozycji. Na końcu, pamiętając o 

sprawdzeniu króla, Bodhisattwa udał się na dwór. W dniu przybycia wybrał się 

po jałmużnę do miasta. Dokładnie w tym momencie niewdzięczny król, siedząc 

w całej swojej wspaniałości na słoniu, przechodził w procesji wokół miasta, w 

towarzystwie licznej świty. Już z daleka zauważył Bodhisattwę i pomyślał:  

To jest ten złośliwy pustelnik. Muszę pozbawić go głowy, zanim 

opowie wszystkim o przysłudze, jaką mi wyświadczył.  

Z tym zamiarem skinął na swoich służących i odpowiadając na pytanie, 

czego potrzebuje, powiedział:  

– Wydaje mi się, że tamten złośliwy pustelnik jest tu, aby mi się 

naprzykrzać. Spójrzcie, jak ten złowróżbny asceta nie patrzy na mnie. 

Schwytajcie go i zwiążcie, wychłostajcie na każdym rogu ulicy, a potem 
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wyprowadźcie z miasta, odetnijcie mu głowę na miejscu straceń, i nabijcie 

jego ciało na pal. 

Posłuszni rozkazom swojego króla, słudzy schwytali niewinną Wielką 

Istotę, związali i chłostali na każdym rogu ulicy, po drodze do miejsca 

egzekucji. Ale żadne z tych czynów nie poruszały Bodhisattwy, nie wił się i nie 

krzyczał. Powtarzał tylko słowa: 

 

Znali świat ludzie, którzy mówili, że przysłowie to jest prawdą: 

Kłoda drewna może lepiej ocalić, niż niektórzy ludzie. 
 

Powtarzał te wersy za każdym razem, gdy był chłostany, aż 

najmądrzejszy wśród obserwatorów zapytał pustelnika, jaką przysługę oddał ich 

królowi. Wtedy Bodhisattwa opowiedział całą historię, kończąc ją słowami: 

– Jeśli chodzi o uratowanie go z rzeki, sam sprowadziłem tę niedolę na 

siebie. I kiedy rozmyślam o tym, jak zlekceważyłem słowa mądrości starców, 

wykrzykuję to, co słyszeliście. 

Ludzie usłyszawszy to, wzburzyli się równocześnie:  

– Ten niewdzięczny król specjalnie nie rozpoznał dobrego człowieka, 

który uratował jego życie. Jak możemy tolerować takiego króla? Schwytać 

tyrana!  
W złości ruszyli na króla ze wszystkich stron, gdy jechał na słoniu, 

miotając strzały z łuków, oszczepami, kamieniami i maczugami zabili go. Zaś 

Bodhisattwę namaścili na króla i poddali się jego władzy. Później wąż i szczur 

oddały mu swe skarby, które umieszczono w skarbcu zamkowym. Następnie 

nowy król kazał wykonać złotą tubę dla węża, kryształową szkatułkę dla 

szczura oraz klatkę ze złota dla papugi. Każdego dnia z jego rozkazu, zwierzęta 

były karmione w naczyniach ze złota. Słodka prażona kukurydza była dla 

papugi i węża, pachnący ryż, dla szczura, zaś on sam zajmował się 

dobroczynnością. Cała ta czwórka spędziła życie w harmonii i zgodzie, a kiedy 

nadszedł ich czas, odeszli tak, jak na to zasłużyli. 

 
Saccamkira Dżataka nr 73. 

 

Tę historię opowiadał Mistrz uczniom w Bambusowym Zagajniku. Mówił: „To 

nie był pierwszy raz, uczniowie, kiedy Dewadetta usiłował mnie zabić, źli 

ludzie nie zmieniają swego usposobienia” 

 

 

Wspaniałe sny 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził król Brahmadatta, król 

Kośali śnił szesnaście ważnych snów i obudził się w wielkim przerażeniu, 

zastanawiając się, co mogą one dla niego zwiastować. Tak bardzo bał się 



 59 
śmierci, że nie mógł się poruszyć, leżał tylko skulony na swoim łożu. O 

siódmej rano, kiedy noc odchodziła, jego bramini i kapłani przyszli do niego z 

głębokimi ukłonami i pytali, czy Ich Królewska Mość spała dobrze. 

– Jak mogłem spać dobrze, moi drodzy? – odpowiedział król. – Do 

samego świtu miałem szesnaście wyraźnych snów i nigdy dotąd nie byłem tak 

przerażony! Powiedzcie, moi drodzy, co to wszystko może znaczyć. 

– Żeby móc je ocenić, musimy się dowiedzieć, o czym były – pytali 

kapłani i astrolodzy. 

Król opowiedział im więc sny i zapytał, jaki te wizje będą miały na 
niego wpływ. 

Braminowie zaczęli wykręcać w zdenerwowaniu ręce.  

– Dlaczego wykręcacie swoje ręce, bramini? – zapytał król.  

– Ponieważ, panie, są to złe sny.  

– Co z nich wynika? – zapytał król. 

– Jedna z trzech katastrof: szkoda dla twojego królestwa, życia lub 

twoich bogactw.  

– Czy istnieje jakieś rozwiązanie, czy nie ma nic takiego? – dopytywał 

się wystraszony władca. 

– Niewątpliwie sny te są tak przerażające, jeśli byłyby bez rozwiązania, 

ale wcześniej czy później znajdziemy jakieś wyjście. Inaczej, na co całe nasze 
studia i nauki? – odparli po zastanowieniu się uczeni.  

– Co w takim razie proponujecie, aby zapobiec złu? 

– Proponujemy ofiarę w miejscu, gdzie spotykają się cztery drogi, 

panie.  

– Moi drodzy! – krzyknął król w przerażeniu – moje życie jest w 

waszych rękach. Działajcie w pośpiechu i zadbajcie o moje bezpieczeństwo!  

Duże sumy pieniędzy i duże ilości jedzenia wszelkiego gatunku są dla 

nas – pomyśleli rozradowani bramini; i zapewniając króla, żeby się nie bał, 

opuścili pałac. Poza miastem wykopali ofiarny dół i zgromadzili tam mnóstwo 

czworonożnych istot, idealnych i bez skaz, oraz wielką ilość ptaków. Ale czuli, 

że ciągle im czegoś brakuje, i wracali do króla, prosząc o różne dalsze ofiary.  
Ich działania obserwowała królowa Mallika, która przyszła do króla, 

aby zapytać, co sprawiło, że ciągle odwiedzają go bramini. 

– Zazdroszczę ci – powiedział król – mam węża w uchu, a ty nadal nic 

nie wiesz!  

– Co Wasza Wysokość ma na myśli? – dopytywała się królowa. 

– Śniłem tak feralne sny! Bramini powiedzieli mi, że wskazują one na 

jedną z trzech krzywd; spieszą się więc aby złożyć ofiary i odegnać zło. I to 

właśnie sprawia, że pojawiają się tak często.  

– Ale czy Wasza Wysokość konsultowała z Głównym Braminem oba 

te światy, i świat bogów?  

– Kto to może być, moja droga? – pytał wystraszony król.  
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– Nie wiesz? Najważniejsza postać z całego świata, 

wszechwiedzący i czysty, nieskazitelny mistrz braminów? Oczywiście on, 

Budda, na pewno zrozumie twoje sny. Idź i zapytaj go!  

– Tak zrobię, moja królowo! – odpowiedział król.  

Udał się do głównego klasztoru, pokłonił się Mistrzowi i usiadł.  

– Jakie sprawy sprowadzają twój majestat tak wcześnie? – zapytał 

Mistrz słodkim głosem.  

– Panie – powiedział król – przed samym świtem, kilka dni temu, 

śniłem szesnaście ważnych snów, które przeraziły mnie tak bardzo, że 
opowiedziałem o nich braminom. Oni uznali, że moje sny obudziły zło, i aby 

uniknąć zagrożenia, muszą złożyć ofiarę na przecięciu czterech dróg. Teraz są 

zajęci przygotowaniami, bo wiele żyjących stworzeń obawia się śmierci. Ale 

błagam ciebie, który jesteś najważniejszą osobą w świecie ludzi i bogów, ty, w 

którego umyśle mieści się wszelka dostępna wiedza rzeczy przeszłych i 

przyszłych, błagam!, powiedz mi, co wynika z moich snów, Panie? 

– To prawda, królu, nie ma nikogo nade mną, kto może powiedzieć ci o 

znaczeniu twoich snów, lub o tym, co one spowodują. Powiem ci! Najpierw 

jednak opowiedz mi je tak, jak pojawiały się w twojej głowie. 

Król od razu rozpoczął wymienianie rzeczy, w takiej kolejności, w 

jakiej pojawiły się w jego snach: 
 

Najpierw byki, drzewa, krowy, cielęta,  

konie, potrawy, samica szakala, dzban z wodą, 

staw, surowy ryż i drzewo sandałowe, 

tykwy, które tonęły i kamienie, które pływały 

z żabami, które pożerały czarne węże, 

wrona z ozdobioną złotem świtą, 

i wilki bojące się kozłów! 

 

– Jak to się stało, panie, że miałem taki sen? Cztery czarne byki 

pojawiły się z czterech stron świata w królewskim ogrodzie ze zdeklarowanym 
zamiarem walki; a ludzie gromadzili się, aby oglądać walkę byków, aż zebrał 

się ogromny tłum. Ale byki zrobiły tylko pokaz, ryczały i w końcu oddaliły się 

bez walki. To był mój pierwszy sen. Co on przyniesie? 

– Królu, ten sen nie będzie miał żadnego wpływu, ani na twoje, ani na 

moje dni. Jednak później, kiedy królowie staną się pazerni i niesprawiedliwi i 

kiedy ludność stanie się bezbożna, w dniach, kiedy świat stanie się wypaczony, 

kiedy dobro będzie słabe, a zło będzie budzić swoje moce, w tych dniach, kiedy 

świat będzie wracał na złą drogę, nie spadnie ani kropla deszczu z nieba, 

uprawy będą zniszczone, a głód zapanuje na ziemi. Wtedy zbiorą się chmury na 

prawie całym niebie; wszyscy będą się spieszyć, aby wnieść do domów ryż i 

zboża, które kobiety rozsypały na słońcu, aby wyschły; następnie z łopatami i 

koszami mężczyźni udadzą się, aby kopać rowy. Zwiastując nadchodzący 
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deszcz, zagrzmi, błyskawica rozświetli niebo, ale tak, jak twoje byki we śnie 

znikły bez walki, tak chmury rozwieją się bez deszczu. To właśnie wynika z 

twojego snu. Ale tobie żadna krzywda się nie stanie; sen ten dotyczył dalszej 

przyszłości. To, co powiedzieli ci bramini, zostało powiedziane tylko po to, 

abyś zapewnił im utrzymanie – powiedział Budda.  

– Opowiedz mi swój drugi sen, królu. 

– O, święty mężu – powiedział monarcha – mój drugi sen był taki: 

Widziałem małe drzewa i krzewy wyrastające z zmieni, a kiedy ledwie urosły 

na dwie długości, zakwitły i wydały owoce! To był mój drugi sen, co on może 
zapowiadać? 

– Sen ten spełni się w dniach, kiedy świat popadnie w ruinę i kiedy 

będzie bliski zatracenia – powiedział Mistrz. – W nadchodzących czasach 

uczucia powinny być silne; dość młode dziewczęta powinny żyć z 

mężczyznami, powinno się je traktować jak kobiety, i powinny one zachodzić w 

ciąże i rodzić dzieci. Kwiaty symbolizują właśnie te dziewczęta, a owoce ich 

potomstwo. Ale ty, panie, nie masz się, o co martwić. Opowiedz mi swój trzeci 

sen, królu. 

– Następnie, panie, widziałem krowy pijące mleko cieląt, które same 

urodziły tego samego dnia. To mój trzeci sen. Co może on przepowiadać? 

– Ten sen także spełni się jedynie w dalekiej przyszłości, kiedy 
dojrzałość i wiek podeszły straci szacunek. W przyszłości ludzie, którzy nie 

będą okazywać szacunku rodzicom lub teściom, sami jedynie będą zarządzać 

majątkiem rodzinnym i, jeśli będzie to dla nich przyjemności, mogą 

obdarowywać jedzeniem i ubraniami starsze osoby, ale mogą powstrzymać się 

przed tym, jeśli nie będą mieli z tego zadowolenia. Wtedy osoby starsze, ubogie 

i zależne, będą egzystować w zależności od swoich dzieci, tak jak dorosłe 

krowy ssące mleko cieląt. Ale ty nie masz się, czego obawiać. Opowiedz mi 

czwarty sen! 

– Następnie, panie, ujrzałem mężczyzn wyprzęgających grupę wołów 

pociągowych, silnych i mocnych, i zaprzęgających młode woły, aby ciągnęły 

ładunek; wtedy młode zwierzęta, okazując się nieodpowiednie do 
wyznaczonego im zadania, odmówiły wykonania pracy i stały nieruchomo, tak 

że wóz nie mógł się przesuwać. To był mój czwarty sen. Co on przepowiada? 

– Ten sen również nie spełni się w najbliższej przyszłości, dopiero w 

dniach panowania nieuczciwych królów. W przyszłych czasach nieuczciwi i 

złośliwi władcy nie będą okazywać szacunku mądrym uczonym zajmującymi 

się naukami, tworzącymi środki lecznicze i będącymi w stanie założyć interes; 

nie będą też mianować do sądów i instytucji porządkowych starszych 

prawników, znających się na prawie, mądrych i doświadczonych. Będą zaś 

honorować młodych i głupich, i właśnie takich będą wyznaczać do sądów. A ci 

później, ignorując prawo i wiedzę praktyczną, nie będą w stanie wytrzymać 

ciężaru odpowiedzialności, a z powodu ich niekompetencji będą się pozbywać 

kompetentnych osób z urzędów. Będzie to widoczne, tak jak wtedy, kiedy 
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jarzmo zostanie położone na młode woły, które nie były wystarczająco silne, 

i nie mogły się równać z silnymi wołami, by wykonać całą pracę. Jednak ty 

królu nie masz o co się martwić. Opowiedz mi kolejny sen. 

– Panie, widziałem konia z dwoma pyskami, z każdej strony łba, 

któremu z obu stron podawano paszę, i jadł ją także z obu stron. To był mój 

piąty sen. Co on zapowiada? 

– Ten sen także może się spełnić tylko w przyszłości, w dniach 

panowania nieuczciwych i głupich królów, którzy wyznaczą na sędziów 

nieuczciwych i przebiegłych mężczyzn. Ci głupcy, gardząc pracą, będą brali 
łapówki z obu stron, kiedy będą sądzić sprawy, będą ogarnięci dwustronną 

korupcją, tak jak koń jedzący dwoma pyskami jednocześnie. Jednak ty nie masz 

się czym martwić. Opowiedz mi swój szósty sen. 

– Panie, widziałem ludzi trzymających pięknie wypolerowaną złotą 

misę wartą, setki tysięcy monet, oraz szakala, który z niej jadł. To był mój 

szósty sen. Co on zapowiada? 

– Ten sen także wypełni się tylko w dalszej przyszłości. Nadejdą dni, w 

których nieuczciwi królowie, choć wywodzący się z rodów królewskich, nie 

mając zaufania do potomków starej arystokracji, nie będą ich szanować, ale 

wysławiać nisko urodzonych; arystokraci zostaną zdegradowani, a ludzie 

niskiego urodzenia wyniesieni do władzy. Następnie wielkie rodziny będą 
zmuszone do życia w uzależnieniu od nowobogackich i będą im proponować 

córki do małżeństw. Jednak ty nie masz się czego obawiać. Opowiedz mi swój 

siódmy sen. 

– Mężczyzna wyplatał linę i gdy tak plótł, gotową linę rzucał na ziemię 

przy swoich stopach. Pod ławką, na której siedział, leżała głodna samica 

szakala, która zjadała linę, którą ten człowiek wyplatał, ale on o tym nie 

wiedział. To właśnie zobaczyłem, to był siódmy sen. Co on zapowiada? 

– Ten sen także nie spełni się wcześniej niż w dalekiej przyszłości. 

Nadejdą dni, w których kobiety będą pragnąć wielu mężczyzn, mocnych 

alkoholi, drogich kreacji i zagranicznych podróży oraz wszelkich radości tego 

świata. W swojej niegodziwości i rozrzutności kobiety te, będą piły mocne 
trunki ze swoimi kochankami; będą afiszować się girlandami, perfumami i 

kosmetykami, nie zwracając uwagi na najbardziej pilne obowiązki domowe. Nie 

będą chciały rozcierać nasion kukurydzy, które powinny być wysiane 

następnego dnia, aby zapewnić dobry zbiór. Wszystkie te rzeczy sprawią, że 

okradną one mężów z ciężkiej pracy w polach i obejściu, pochłaniając majątek, 

tak jak głodny szakal pod ławką zjadał plecioną linę. Jednak w tym przypadku 

także nie masz się czym martwić. Opowiedz mi swój ósmy sen. 

– Panie, widziałem przy bramie pałacu wielki dzban, który był 

wypełniony do brzegu i stał pośród wielu pustych dzbanów. A z czterech stron 

świata płynął nieprzerwany strumień ludzi wszystkich czterech kast, niosących 

wodę w garnuszkach i wlewających ją do pełnego dzbana. A woda wypływała i 

płynęła dalej. Ale pomimo tego, oni ciągle wlewali tam coraz więcej i więcej 
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wody i żaden z nich nie spojrzał na puste dzbanki. To był mój ósmy sen. Co 

on może oznaczać? 

– Ten sen także nie spełni się wcześniej, niż w dalekiej przyszłości. W 

nadchodzących dniach świat popadnie w ruinę; królestwo stanie się słabe, 

królowie zbiednieją i będą skąpi; największy z nich będzie miał nie więcej jak 

sto tysięcy monet w swoim skarbcu. W razie potrzeby, królowie ci zatrudniać 

będą całą populację, aby pracowano dla nich. Dla potrzeb króla zmęczeni 

ludzie, zostawiając swoją własną pracę, sianie zboża oraz koszenie, młócenie i 

gromadzenie go, będą musieli sadzić trzcinę cukrową i produkować melasę; dla 
królów będą oni zakładać ogrody i sady, zbierać owoce. Gdy już zbiorą 

wszelkie rodzaje płodów, zapełnią królewskie spichlerze, wrócą do domu i 

zastaną puste stodoły. Będzie to jak napełniane pełnego dzbana, mimo że 

wokoło stoją puste. Jednak ty królu, nie masz się czym martwić. Opowiedz mi 

swój dziewiąty sen. 

– Widziałem głęboki staw z opadającymi wokół brzegami, zarośniętym 

pięcioma gatunkami kwiatu lotosu. Z każdej strony dwunożne i czteronożne 

stworzenia próbowały wypić z niego wodę. Dno na środku stawu było muliste, 

ale woda była czysta i lśniąca w miejscach, gdzie różne stworzenia wchodziły 

do wody. To był mój dziewiąty sen. Co on może przynieść? 

– Ten sen także nie spełni się w najbliższym czasie. W przyszłości 
pojawią się królowie niesprawiedliwi, będą panować w uzależnieniu od własnej 

przyjemności, i nie będą wydawać osądów na sprawiedliwej podstawie. 

Królowie ci będą spragnieni pieniędzy i domagać się wysokich łapówek; nie 

będą okazywali żadnej litości, miłości ani współczucia dla swoich poddanych, 

będą wręcz okrutni i bezwzględni, gromadząc majątek przez łamanie swoich 

ludzi, jak trzcinę cukrową i zdzieranie podatków do ostatniego grosza. Ludzie 

będą uciekali z wiosek i miast, nie będąc w stanie płacić tak wysokich danin, i 

będą chronić się na granicach królestwa. Serce krainy stanie się pustynią, a 

obrzeża będą zatłoczone, tak jak woda była mętna na środku stawu, a czysta na 

brzegach. Jednak ty nie masz się czym martwić. Opowiedz mi dziesiąty sen. 

– Panie, widziałem ryż gotujący się w garnku, jednak gotowanie nie 
było ukończone. Mam na myśli to, że gdy zajrzałem, wyglądało, jakby 

gotowanie odbywało się na trzech etapach. Część była surowa i twarda, część 

lekko podgotowana, a część całkowicie miękka. To był mój dziesiąty sen. Co on 

przepowiada? 

– Ten sen także spełni się dopiero w odległej przyszłości. Nadejdą dni, 

w których królowie będą niesprawiedliwi; ludzie otaczający władców także 

będą niesprawiedliwi,.Tacy też będą bramini i właściciele ziemscy, mieszczanie 

oraz inni ludzie w tym kraju. Następnie, ich opiekuńcze bóstwa, duchy, którym 

składają ofiary, bóstwa drzew i powietrza także staną się niesprawiedliwe. 

Wszystkie wiatry, które wieją nad królestwami tych niesprawiedliwych 

władców,będą okrutne i silne; z chmur będą kołysały pałacami, drażniąc w ten 

sposób mieszkające tam duchy, tak, że nie spadnie ani kropla deszczu, a jeśliby 
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miało padać, deszcz nie spadnie na całe królestwo, nie spadnie na uprawiane 

i zasiane pola, aby pomóc im w potrzebie. W jednym miejscu zboża zniszczone 

zostaną od ulewy, w innym z powodu suszy, w kolejnym będą rosły mocne, 

podlewane lekkimi deszczami. Tak więc zboża zasiane w jednym królestwie 

będą tak jak ten ryż, będą rosły w różnym tempie. Jednak ty nie masz się czego 

obawiać. Opowiedz mi swój jedenasty sen. 

– Panie, widziałem kwaśną maślankę wymienianą za cenne drewno 

sandałowe, warte sto tysięcy – to był mój jedenasty sen. Co on zapowiada? 

– Ten sen także spełni się dopiero w dalekiej przyszłości, kiedy moja 
doktryna będzie osłabiona. Nadejdą dni, w których narodzi się wielu 

bezwstydnych i zachłannych braci, których brzuchy będą się trzęsły. Będą oni 

wygłaszać słowa, w których ja złorzeczę przeciwko zachłanności! Ponieważ 

zostaną oni wyrzuceni z powodu rozpustnego życia, staną po stronie heretyków, 

nie uda im się sprawić, że ich słowa doprowadzą do Nirwany. Nie, ich jedyną 

myślą, gdy będą głosić kazania, będzie to, aby przez gładkie słowa i słodkie 

głosy zachęcić ludzi do obdarowywania ich kosztownymi szatami i innymi 

upominkami. Inni z kolei, siedząc przy drogach, na rogach ulic, przy drzwiach 

królewskich pałaców, pochylają się do modlitwy za pieniądze – złote i srebrne 

monety! Będą tacy sami jak ten, który wymienia maślankę za drewno 

sandałowe. Jednak ty nie masz się czym martwić. Opowiedz mi swój dwunasty 
sen. 

– Panie, widziałem puste dynie tonące w wodzie. Co ten sen zwiastuje? 

– Ten sen także spełni się dopiero w odległej przyszłości, w dniach 

panowania nieuczciwych królów, kiedy świat stanie się wypaczony. W tych 

dniach królowie nie będą spoglądać przychylnie na potomków arystokracji, lecz 

jedynie na osoby nisko urodzone; a te następnie zostaną wielkimi panami, 

podczas gdy arystokracja popadnie w biedę. Podobnie w obecności króla, w 

bramach pałaców, w salach posiedzeń, w sądach, jedynie słowa nisko 

urodzonych będą miały znaczenie. To ich symbolizują dynie. Także podczas 

zgromadzeń Bractwa, na większych i mniejszych konklawe, w zapytaniach 

dotyczących mis, szat, kwater, i tym podobnych, rada jedynie nikczemnych i 
złych będzie uważana za tą, która utrzymała moc, a nie nowe Bractwo. Wobec 

tego wszędzie będzie tak, jak wtedy, gdy toną puste dynie. Jednak ty nie masz 

się czym martwić. Opowiedz mi trzynasty sen. 

Król powiedział: 

– Widziałem ogromne bloki skał, wielkie jak domy, płynące jak statki 

po wodzie. Co ten sen zapowiada? 

– Ten sen także nie będzie miał swojego spełnienia przed czasami, o 

których już wspominałem. W dniach, kiedy niesprawiedliwi królowie będą 

przychylni osobom nisko urodzonym, które staną się wielkimi panami, podczas 

gdy arystokracja popadnie w biedę, nie arystokracja, tylko nowobogaccy będą 

obdarzani szacunkiem. W obecności królów, w salach obrad, w sądach, słowa 

arystokracji zapisane w prawie, i to oni są symbolizowani przez ogromne skały, 
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będą przepływać spokojnie, nie zagłębiając się w serca ludzi; kiedy będą oni 

mówić, nowobogaccy ledwie zareagują śmiechem, odpowiadając: „Co ci ludzie 

opowiadają?”. Także podczas zgromadzeń Bractwa, jak powiedziano wcześniej, 

ludzie ci, nie będą uznawani za godnych szacunku wśród braci; słowa takich 

ludzi nie będą zapadać w pamięć, lecz przepływać swobodnie, tak jak skały 

płynące po wodzie. Jednak tobie nic nie grozi. Opowiedz mi czternasty sen. 

– Panie, widziałem niewielkie żaby, nie większe niż kwiatki, szybko 

doganiające wielkie czarne węże, rwące je na małe kawałki i pożerające je. Co 

ten sen zapowiada? 
– Ten sen spełni się także, gdy nadejdą dni, o których mówiłem, kiedy 

świat stanie się wypaczony. Wtedy pasje ludzi będą tak silne, ich pragnienia tak 

gorące, że będą zniewoleni przez swoje młode żony, które będą zarządzać 

niewolnikami i zatrudnionymi sługami, wołami, bykami i wszelkimi 

zwierzętami hodowlanymi, złotem i srebrem, i wszystkim, co jest w domu. 

Biedny mąż będzie pytał, gdzie są pieniądze lub szaty, i może od razu usłyszeć, 

że mąż powinien pilnować swoich spraw, a nie sprawdzać, co jest, a czego nie 

ma w jej domu. Tak więc na różne sposoby żony, przemocą i prowokacją, ustalą 

swoją dominację nad mężami oraz nad niewolnikami i sługami. Będzie tak, jak 

z małymi żabkami, które pożerają duże czarne węże. Jednak ty, nie masz się o 

co martwić. Opowiedz mi swój piętnasty sen. 
– Panie, widziałem wronę, która popełniła wszystkie Dziesięć Złych 

Działań, prowadzoną przez świtę składającą się z ptaków, które przez ich złote 

upierzenie nazywane są Królewskimi Łabędziami. Co ten sen zapowiada? 

– Ten sen także nie wypełni się w najbliższych dniach, lecz w dalekiej 

przyszłości, w dniach panowania słabych królów. W nadchodzących dniach 

pojawią się władcy, którzy nic nie będą wiedzieli o słoniach, lub innych 

dziełach i okażą się tchórzami. Ze strachu przed detronizacją będą wzmacniać 

nie równych sobie, ale swoich żołnierzy, służących, fryzjerów i tym podobnych. 

W ten sposób, pozbawieni znaczenia na dworach, arystokraci będą ograniczeni 

do roli tancerzy dla nowobogackich – tak jak wrona miała Królewskie Łabędzie 

jako świtę. Jednak ty nie masz się o co martwić. Opowiedz mi swój szesnasty 
sen. 

– Panie, zawsze to pantery polowały na kozły, ale ja widziałem kozły 

chwytające pantery i pożerające je natychmiast! Na widok kozłów przerażone 

wilki umykały szybko i ukrywały się w zaroślach. Taki był mój sen. Co on 

zapowiada? 

– Ten sen także wypełni się w przyszłości, w czasach panowania 

niesprawiedliwych królów. W tych dniach osoby nisko urodzone zostaną 

wyniesione na poziom arystokracji i zostaną ulubieńcami władców, podczas gdy 

prawdziwa arystokracja popadnie w zapomnienie i nędzę. Zbierając wpływy w 

sądach, faworyzowani przez królów, nowobogaccy zażądają własności, praw i 

szat starej arystokracji. A kiedy ci ostatni spełnią ich żądania przed sądami, 

wtedy królewskie sługusy zbiją ich i poniżą, i chwytając za gardła wyprowadzą 
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ze słowami pogardy: „Znajcie swoje miejsce, głupcy! Co? Próbujecie z nami 

dyskutować? Król wie, jak jesteście bezczelni, a my obetniemy wam ręce i 

nogi!”. Tak więc przerażeni arystokraci stwierdzą, że ich własności należą do 

nowobogackich, i powiedzą im, żeby je przyjęli. A sami pospieszą do domu i 

tam ukryją się w cierpieniu i strachu. Podobnie złe Bractwo będzie nękać 

dobrych i bogatych braci, ci drudzy, nie znajdując żadnej pomocy, uciekną do 

dżungli. To represjonowanie arystokracji i dobrych braci przez nisko 

urodzonych i złe Bractwo, będzie jak strach wilków przed kozłami. Jednak, ty, 

panie nie masz o co się martwić. Ten sen także spełni się w dalekiej przyszłości. 
To nie prawda, ani miłość do ciebie sprawiły, że bramini przepowiedzieli ci 

różne rzeczy. To była ich zachłanność, pożądliwość, która ukształtowała 

wszystkie ich samolubne wypowiedzi. 

W ten sposób Mistrz wyjaśnił znaczenie tych szesnastu dziwnych 

snów. 

– Ty, panie, nie jesteś pierwszym, który doświadczył takich snów; były 

one śnione przez królów już wiele lat temu; i tak wtedy, jak i teraz, bramini 

uznali je za powód do składania ofiar. Tymczasem na wniosek dobra i mądrości, 

skonsultował je Bodhisattwa. Sny zostały objaśnione w dawnych czasach, tak 

samo dokładnie jak teraz. 

 
Mahasupina Dżataka nr 77. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie. „W owym czasie, bracia, 

królem był Ananda, a Sariputta jednym z braminów”. 

 
 

Nawrócony skąpiec 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, żył mistrz 

cechu o imieniu Illisa, którego majątek był wart osiemdziesiąt milionów 

srebrnych monet. Miał wszystkie te wady, które występują u wielu bogatych 

ludzi. Był kulawy, zgarbiony i miał zeza; był nienawróconym niewiernym, 

skąpcem, nigdy niedzielącym się zapasami z nikim innym, samemu z nich też 
nie korzystając; jego dom był jak staw otoczony przez upiory. Jego przodkowie 

przez siedem pokoleń byli szczodrzy, dzieląc się wszystkim, co mieli najlepsze; 

ale kiedy on został mistrzem cechu, zakończył tę domową tradycję. 

Zlikwidował miejsce składania jałmużny i przegonił biednych spod swoich 

bram, gromadził swoje bogactwo tylko dla siebie. 

Pewnego dnia, wracając do domu po audiencji u króla, zobaczył 

wieśniaka, który zmęczony po długiej podróży, siedział na ławce i napełniał 

kubek ze słoja z obrzydliwym alkoholem, i pił z niego, zagryzając kęsami 

cuchnącej suszonej ryby. Na ten widok poczuł pragnienie napicia się alkoholu, 
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ale pomyślał: Jeśli ja będę pił, inni też będą chcieli się ze mną napić, a to 

oznacza ogromne wydatki. 

Tak więc odszedł, powstrzymując swoje pragnienie. Ale gdy mijał 

czas, nie mógł już dłużej wytrzymać; stał się żółty jak bawełna; na jego ciele 

widoczne stały się wszystkie żyły. Kolejnego dnia, udając się do swojego 

pokoju, położył się na łóżku. żona podeszła, i gładząc jego plecy zapytała:  

– Co poszło nie tak, mój panie? 

Opowiedział jej wówczas, że od czasu, gdy powstrzymał się od 

spożywania alkoholu i jedzenia z wieśniakiem, czyje się bardzo źle. Chyba 
zapadł na zdrowiu? Żona zaproponowała: 

– Poślę wiec po alkohol dla ciebie. 

Skąpiec wyjął jednego miedziaka i wysłał niewolnika, aby ten 

przyniósł mu alkohol z tawerny. Kiedy niewolnik wrócił, wypił trunek, kazał 

dzban wynieść z domu i wstawić w zarośla przy rzece, aby z jego domu nie 

unosił się zapach trunku. 

Tymczasem ojciec skąpca, spoglądając na jego zachowania z nieba 

widział, że tradycja szczodrości rodzinnej nie jest kontynuowana. Widział, jak 

jego syn spalił miejsce zbierania jałmużny, przegonił biedaków spod bram, a 

teraz w swoim skąpstwie, w strachu przed dzieleniem się z innymi, pił trunek w 

samotności. Poruszony tym widokiem, zawołał:  
– Pójdę do niego i pokażę mu, że każdy uczynek ma swoje 

konsekwencje; popracuję nad jego przemianą i sprawię, że stanie się 

dobroczyńcą i istotą wartą odrodzenia w Królestwie Bóstw. 

Zaraz też zszedł na ziemię i postarał się upodobnić do Illisa, z jego 

kalectwem, krzywym kręgosłupem i zezem. Pojawił się w mieście Radżagryha 

jako mistrz – jego syn – i udał się pod bramy pałacu, gdzie poprosił żeby 

zapowiedziano go królowi. 

– Wpuśćcie go – powiedział monarcha. 

Mężczyzna wszedł i skłonił się głęboko przed królewskim majestatem. 

– Co sprawiło, że się pojawiłeś o tak niezwykłej porze, szanowny 

mistrzu? – zapytał król.  
– Jestem tu, panie, ponieważ mam w swoim domu osiemdziesiąt 

milionów monet. Mam zamiar przynieść je, aby wypełniły królewski skarbiec.  

– Nie, mój panie, skarb w moim pałacu jest dostatecznie duży. 

– Jeśli ty, panie, nie chcesz tego majątku, oddam go pierwszej osobie, 

która go przyjmie. 

– Rób tak, jak zechcesz, mistrzu – powiedział król.  

– Tak będzie, panie – odpowiedział niedoszły ofiarodawca – i z 

głębokim ukłonem udał się do domu.  

Ojciec skąpca w przybranej postaci syna udał się do jego domu. Po 

wejściu na wyższe piętro usiadł na kanapie i zawołał synową. Gdy ta przyszła, 

powiedział z uśmiechem:  

– Moja kochana, od dziś bądźmy szczodrzy. 
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Słysząc te słowa, żona, dzieci i wszyscy służący pomyśleli: Minęło 

dużo czasu od chwili, kiedy pan nasz myślał inaczej. To musi być 

spowodowane piciem, i teraz okazało się, że naprawdę ma dobry charakter i jest 

hojny. W tej sytuacji kobieta powiedziała:  

– Bądź tak szczodry, jak zechcesz, mój mężu. 

– Wezwij herolda – nakazał – i zleć mu, aby ogłosił przez bicie bębnów 

na całe miasto, że każdy, kto chce złoto, srebro, diamenty, perły i tym podobne, 

powinien przyjść do domu mistrza cechu, Illisy.  

Kiedy żona spełniła życzenie, wkrótce tłum zebrał się pod drzwiami, 
niosąc kosze i sakwy. Później ludzie rzucili się do miejsca przechowywania 

kosztowności, zbierali je garściami z podłogi i wypełniali przyniesione torby i 

kosze, i odchodzili z łupami. Wśród nich był mieszkaniec wsi, który zaprzągł do 

powozu Illisy woła, powóz wypełnił siedmioma cennymi przedmiotami i 

wyjechał z miasta główną drogą. Gdy tak jechał, zbliżył się do zarośli i 

zaśpiewał hymn ku czci mistrza, tymi słowami:  

– Żyj sto lat, mój dobry panie Illiso! To, co zrobiłeś dla mnie dziś, 

pozwoli mi żyć bez konieczności pracowania. Czyje były te woły? Twoje. Czyj 

był ten powóz? Twój. Do kogo należało bogactwo w powozie? Do ciebie. To 

nie matka ani ojciec podarowali mi to wszystko. Nie, to wszystko otrzymałem 

od ciebie, mój panie. 
Mistrz tymczasem spędzał czas na modlitwach w pobliskim lesie. Gdy 

usłyszał wdzięczne słowa obdarowanego, zadrżał ze strachu. 

Dlaczego ten człowiek wspomina moje imię? – powiedział sam do 

siebie. – Czy król rozdaje mój majątek innym?  

Na tę myśl wyskoczył z zarośli i rozpoznając swój powóz i zwierzęta, 

chwycił woła za sznur, krzycząc: – Stój, człowieku, te woły i ten 

powóz należą do mnie. 

Mężczyzna zeskoczył z powozu, wściekle wykrzykując: 

– Ty łobuzie! Illisa, mistrz cechu, oddaje swój majątek całemu miastu. 

Co cię napadło?  

Skoczył na skąpca, przewrócił go na plecy, po czym odjechał 
powozem. Illisa podniósł się, czując drżenie we wszystkich kończynach, obtarł 

się z błota, i biegnąc za swoim powozem, zdołał się go uchwycić. Ponownie 

wieśniak zszedł i chwytając Illisę za włosy, zmusił go do pochylenia się, i 

okładał go po głowie przez jakąś chwilę, następnie, chwytając go za gardło, 

odepchnął go i odjechał. Otrzeźwiony tak ostrym traktowaniem, Illisa 

pospiesznie udał się do domu. Tam, widząc ludność dzielącą się jego 

majątkiem, podbiegł do kilku mężczyzn grabiących jego skarb, chwytał ich za 

ręce krzycząc: 

– Hej! Co tu się dzieje? Czy król mnie ograbił? 

Każdy z powstrzymywanych przez niego mężczyzn odpychał go. 

Potłuczony i obolały, chciał znaleźć schronienie we własnym domu, lecz 

odźwierni zatrzymali go: 
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– Hej, łobuzie! Gdzie się wybierasz? – wołali. 

Pierwszy uderzył go mocno bambusowym kijem, następnie trzymając go 

za gardło wyrzucili za drzwi. - – Tylko król mi pozostał, żeby to naprawić – 

jęknął Illisa i udał się do pałacu.  

– Dlaczego, och dlaczego, panie – zapłakał – dlaczego tak mnie 

ograbiłeś? 

– Nie, to nie byłem ja, mistrzu cechu – odpowiedział król. – Czy nie ty 

sam pojawiłeś się tu i zadeklarowałeś zamiar rozdania swojego majątku, jeśli ja 

go nie przyjmę? I czy nie ty, wysłałeś w miasto herolda, który rozgłaszał twój 
zamiar?  

– Och, panie, to naprawdę nie ja tu przyszedłem z taką sprawą. Wasza 

Wysokość wie jak blisko jest prawdy, i że nigdy nie daję więcej niż najmniejszą 

kroplę oliwy. Czy mogę prosić Waszą Wysokość o wysłanie po tego, który 

oddał moje skarby i przepytanie go w tej sprawie? 

Wtedy król wysłał po sprawcę całego zamieszania i okazało się, że ci 

dwaj są do siebie tak podobni, iż ani król, ani jego dworzanie nie mogli 

powiedzieć, który był prawdziwym mistrzem cechu. Skąpiec Illisa powiedział:  

– Który z nas jest mistrzem cechu? Czy to ja? 

– Cóż, naprawdę nie umiem powiedzieć, który z was jest prawdziwym 

Illisą – powiedział król. – Czy istnieje ktokolwiek kto ich na pewno rozróżni?  
– Tak, panie, moja żona – powiedział mistrz. 

Tak więc posłano po żonę i kiedy się pojawiła, zapytano ją, który z 

tych dwóch mężczyzn, to jej mąż. Nie rozpoznawszy ich, wskazała na swego 

teścia i stanęła przy jego boku. Następnie dzieci i słudzy Illisy też zostali 

przyprowadzeni i usłyszeli to samo pytanie; i wszyscy zgodzili się z wyborem 

ich pani. Wtedy w głowie Illisy pojawiła się myśl, że ma on brodawkę między 

włosami, o istnieniu, której wiedział tylko jego fryzjer. Tak więc posłano po 

fryzjera i po przybyciu on także został poproszony o stwierdzenie, który z 

mężczyzn jest prawdziwym Illisą.  

– Mogę powiedzieć, panie – odpowiedział fryzjer – jeśli będę mógł 

obejrzeć ich głowy. 
– Obejrzyj je więc dokładnie – powiedział król.  

Zdesperowany fryzjer stwierdził, że ponieważ obaj mają brodawki na 

głowie, on nie jest w stanie z pewnością powiedzieć, który jest prawdziwy. 

Kiedy jego ostatnia nadzieja zawiodła, mistrz cechu poczuł, że drży; i tak wielki 

był nieznośny ból spowodowany utratą jego ukochanych skarbów, że upadł 

omdlały. Wtedy przybysz z nieba powiedział: 

– Illiso, to bogactwo należało do mnie, nie do ciebie; jestem twoim 

ojcem i ty jesteś moim synem. Kiedy żyłem, byłem szczodry dla biednych i 

starałem się czynić dobro; dzięki temu osiągnąłem ten wysoki stan, że trafiłem 

do nieba. Ale ty, wybierając inną drogę niż moja, stałeś się sknerą i skąpcem; to 

ty spaliłeś miejsce składania jałmużny, to ty pogoniłeś biedaków sprzed bram, i 

zbierałeś kolejne wartościowe przedmioty. Przez to ani ty nie masz z tego 
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żadnych korzyści, ani żaden inny człowiek; ale twoje zapasy są jak staw 

otoczony przez potwory, w którym żaden człowiek nie może zaspokoić 

pragnienia. Aczkolwiek, jeśli odbudujesz miejsce zbierania jałmużny i będziesz 

szczodry dla biednych, zostanie ci to uznane w przyszłości. Ale jeśli tego nie 

zrobisz, zniszczę wszystko, co masz, i rozłupię ci głowę błyskawicą, od której 

zginiesz. 

Słysząc te groźby Illisa, drżąc ze strachu o swoje życie, krzyknął: 

– Wobec tego będę szczodry! 

I rzeczywiście stał się gorliwy w czynieniu dobra i innych prawych 
uczynkach, i tak zapewnił sobie odrodzenie w niebie. 

 

Illisa Dżataka nr 78. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie. „Bracia, to nie pierwszy 

raz, kiedy Moggallana został nawrócony na drogę cnoty”. 
 

Dzielny karzeł 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa urodził się jako bramin w kupieckim mieście na północy i kiedy 

dorósł, studiował pod okiem znanego na całym świecie nauczyciela w 

Taksaszili. Poznał trzy Wedy i Osiemnaście Gałęzi wiedzy i ukończył edukację. 
Stał się wtedy znany jako Mądry Mały Łucznik. Opuszczając uniwersytet, 

przybył do krainy Andhry w poszukiwaniu praktycznego doświadczenia. Tym 

razem zdarzyło się, że podczas kolejnych narodzin Bodhisattwa był 

przygarbionym karłem i pomyślał sobie: 

– Jeśli pojawię się u jakiegokolwiek króla, on z pewnością zapyta, w 

czym taki karzeł jak ja jest dobry. 

Dlaczego mam nie zatrudnić wysokiego, silnego człowieka jako mojego 

kandydata i zarabiać na życie w cieniu jego bardziej imponującej osobowości?  

Udał się do miejsca pracy tkaczy i tam zauważył wielkiego tkacza o 

imieniu Bhimasena, pozdrowił go, i zapytał o jego imię.  

– Bhimasena, to moje imię – odpowiedział tkacz.  
– Co sprawia że tak silny mężczyzna pracuje w tak kiepskiej branży: 

– Ponieważ nie mam jak zmienić swojego życia. 

– Skończ z tkaniem, przyjacielu. Cały kontynent nie widział lepszego 

łucznika ode mnie; ale królowie będą mną gardzić, bo jestem karłem. A ty, mój 

przyjacielu, musisz być człowiekiem, który będzie szczycił się umiejętnościami 

łuczniczymi i król przyjmie cię na dwór i będzie ci płacił regularnie. 

Tymczasem ja będę za tobą, aby wykonywać twoje obowiązki, tak więc będę 

zarabiał na życie z tobą. W ten sposób obaj będziemy rozwijać się i mieć się 

doskonale. Tylko rób to, co ci powiem. 
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– Dobrze – powiedział tkacz.  

Następnie Bodhisattwa zabrał mężczyznę do Benares, zachowując się 

jak mały pomocnik łucznika i wypychając tego większego na przód; kiedy 

dotarli do bram pałacu, kazał mu zgłosić ich przybycie. Gdy zostali wezwani 

przed oblicze króla, weszli razem i pokłonili się przed królem.  

– Co was tu sprowadza? – pytał monarcha. 

– Jestem potężnym łucznikiem – powiedział Bhimasena. – Na całym 

kontynencie nie ma drugiego takiego łucznika. 

– Ile chciałbyś zarabiać na służbie u mnie? 
– Tysiąc srebrnych monet, co dwa tygodnie, panie. 

– A co to za mały człowieczek? 

– To mój pomocnik, panie. 

– Bardzo dobrze, przyjmuję was na służbę. – życzliwie zgodził się 

monarcha. 

Tak więc Bhimasena dostał się na służbę do króla; ale to Bodhisattwa 

wykonywał za niego całą pracę. W tych dniach w lesie w Kasai grasował tygrys, 

który blokował przejazd drogą, a także pożarł wiele ofiar. Zostało to zgłoszone 

królowi, który wysłał ludzi po Bhimasenę i zapytał, czy mógłby on schwytać 

tygrysa. 

– Jak mógłbym nazywać się łucznikiem, panie, gdybym nie mógł 
złapać tygrysa? 

Król obdarował go hojnie i wysłał z poleceniem załatwienia sprawy. 

Bhimasena wrócił do Bodhisattwy z wiadomościami.  

– W porządku –  powiedział karzeł – ruszaj więc w drogę, mój 

przyjacielu. 

– A ty nie idziesz ze mną? 

– Nie, ja nie pójdę, ale zdradzę ci mój plan.  

– Słucham więc przyjacielu. 

– Cóż, nie spiesz się i odkryj drogę do kryjówki tygrysa. Musisz 

dotrzeć do miejsca, gdzie jest tygrys, z tysiącem lub dwoma tysiącami łuków; 

kiedy będziesz wiedział, że tygrys jest pobudzony, wskocz w zarośla i połóż się 
płasko z twarzą przy podłożu. Ludzie zabiją tygrysa i gdy tylko zobaczysz, że 

jest martwy, odgryź zębami lianę i przysuń się do tygrysa, ciągnąc ją w dłoni. 

Na widok martwej bestii, wykrzykniesz: Kto zabił tygrysa? Chciałem 

zaprowadzić go na linie, jak wołu, do króla, i właśnie po linę wszedłem w 

zarośla. Muszę wiedzieć, kto zabił tygrysa, zanim wróciłem z moją liną. Ludzie 

będą zbyt przerażeni i dadzą ci dużą łapówkę, abyś nie zgłaszał ich królowi; 

zostaniesz uznany za osobę, która zabiła tygrysa; a król także da ci dużo 

pieniędzy. 

– Bardzo dobrze – powiedział Bhimasena; poszedł i zabito tygrysa, tak 

jak Bodhisattwa powiedział. 

Wrócił z łucznikami do Benares i powiedział do króla: 
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– Zabiłem tygrysa, panie, las jest już bezpieczny dla 

przejeżdżających osób.  

Bardzo zadowolony król obsypał go prezentami. Kolejnego dnia, 

pojawiły się wieści, że pewna droga została zagrodzona przez byka, a król 

wysłał Bhimasenę, aby zabił zwierzę. Postępując zgodnie ze wskazówkami 

Bodhisattwy, zabił byka w ten sam sposób co tygrysa i wrócił do króla, który 

znowu obdarował go dużą ilością pieniędzy. Były tkacz był teraz wielkim 

panem. Oszołomiony nowymi zaszczytami, traktował Bodhisattwę z pogardą i 

wzgardził jego radami, mówiąc: 
– Poradzę sobie bez ciebie. Myślisz, że nie ma na świecie innych 

mądrych ludzi poza tobą? 

To i wiele innych przykrych rzeczy powiedział do Bodhisattwy. Kilka 

dni później, wrogi król zbliżył się do Benares i miasto zostało oblężone, a do 

władcy dotarła wiadomość, że albo podda swoje królestwo, albo będzie walczył. 

Król Benares rozkazał Bhimasenie, aby walczył. Uzbrojony od stóp do głów, 

dosiadał on wojennego słonia, całkowicie opancerzonego. A Bodhisattwa, który 

był zmartwiony tym, że Bhimasena może zostać zabity, uzbroił się i usadowił 

skromnie za Bhimaseną. Słoń wyszedł przez bramę miasta i dotarł na pole 

walki. Na pierwsze dźwięki bębna Bhimasena zadrżał ze strachu.  

– Jeśli teraz spadniesz, zostaniesz zabity – powiedział Bodhisattwa, 
następnie obwiązał mężczyznę mocno sznurem, aby ten nie spadł. Ale widok 

pola walki, to było za dużo wrażeń dla Bhimaseny. Strach przed śmiercią był w 

nim tak silny, że próbował zawrócić słonia.  

– Ach – powiedział Bodhisattwa – teraźniejszość nie zgadza się z 

przeszłością. Wtedy udawałeś wojownika, teraz twoje męstwo ogranicza się do 

ucieczki. 

 

Szczyciłeś się swoim męstwem, głośna była twoja chwała;  

Przysięgałeś, że rozgromisz wroga! 

Ale teraz, kiedy zobaczyłeś ich zastępy, 

To osłabiło twoje emocje, panie, tak? 
 

Kiedy Bodhisattwa zakończył wersy, powiedział: 

– Nie bój się, mój przyjacielu. Czyż nie jestem tu, żeby cię chronić?  

Kazał mu zsiąść ze słonia i iść do domu.  

– A teraz należy uczynić ten dzień wartym zapamiętania – powiedział 

Bodhisattwa, wznosząc okrzyk wojenny, kiedy rzucił się do walki. Przebijając 

się przez obóz wrogiego króla, wyciągnął go i zabrał żywego do Benares. Król 

bardzo zadowolony z jego męstwa, obdarzył go zaszczytami i od tego dnia całe 

Indie znały Małego Mądrego Łucznika, który prowadził życie pełne dobrych 

uczynków, a w momencie swojej śmierci odszedł tak, jak na to zasłużył. 

 

Bhimasena Dżataka nr 80. 
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Tę dżatakę opowiadał Mistrz w Dżetawanie uczniom, mając na myśli pewnego 

nowicjusza – samochwałę. 

 

 

Skradzione klejnoty 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa ukończywszy z wyróżnieniem swoją edukację, został jednym z 

królewskich ministrów. Pewnego dnia król z dużą świtą udał się do miejsca 

wypoczynku w ogrodzie, a potem, spacerując po lesie, poczuł chęć, aby zabawić 

się w wodzie. Wszedł więc do królewskiego stawu i posłał po swój harem. 

Kobiety z haremu, zdejmując biżuterię z rąk, nóg i głów, kładły ją na bok wraz 

z częściami garderoby w dużych pudłach, których pilnowały niewolnice i 

wchodziły do wody. Gdy królowa zdejmowała biżuterię i kładła ją na ubraniach 
w pudle, była obserwowana przez samicę małpy, ukrytą w krzakach niedaleko 

basenu. Małpa poczuła wielką ochotę na założenie perłowego naszyjnika 

królowej i zaczęła bacznie obserwować niewolnicę pilnującą rzeczy królowej. 

Na początku dziewczyna patrzyła na ozdoby królowej, ale z czasem zaczęła 

przysypiać. Małpa, gdy tylko to zobaczyła, szybka jak wiatr, zeskoczyła na dół i 

już po chwili była ponownie na drzewie, z perłami wokół szyi. Następnie, bojąc 

się, że zobaczą to inne małpy, ukryła sznur pereł w dziupli i usiadła na straży 

łupu, tak skromnie, jakby nic się nie stało. W końcu niewolnica się przebudziła i 

przerażona zobaczyła, że klejnoty znikły. Nie wiedząc, co robić krzyknęła: 

– Mężczyzna uciekł z naszyjnikiem królowej.  

Z każdej strony nadbiegła straż, ale nikogo nie złapała. Później 

opowiedziano to wydarzenia królowi.  
– Macie złapać złodzieja! – rozkazał władca tonem nieznoszącym 

sprzeciwu. 

Strażnicy rozbiegli się po całym królewskim ogrodzie. Słysząc 

harmider, jakiś biedny przesądny wieśniak, który był w pobliżu, uciekał w 

przerażeniu.  

– Tam pobiegł – krzyknęli strażnicy, widząc uciekiniera. Biegli za nim, 

aż go złapali i razami próbowali na nim wymusić przyznanie się do winy.  

Biedak pomyślał: Jeśli się nie przyznam, zginę od chłosty wymierzonej przez 

tych zbirów. Lepiej będzie powiedzieć, że wziąłem te klejnoty. 

Przyznał się więc do kradzieży i został zapędzony przed oblicze 

władcy. 
– Czy zabrałeś te cenne klejnoty? – zapytał król.  

– Tak, Wasza Wysokość. 

– Gdzie one są teraz? 

– Błagam, panie, jestem biednym człowiekiem; nigdy w moim życiu 

nie posiadałem nic, ani łóżka, ani krzesła, żadnej wartościowej rzeczy, tym 
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bardziej biżuterii. To mistrz cechu złotników kazał mi wziąć ten wartościowy 

naszyjnik, więc wziąłem i oddałem go jemu. On wie, gdzie to jest. 

Król posłał po mistrza cechu i zapytał go czy wieśniak oddał mu 

naszyjnik.  

– Tak, panie – padła odpowiedź, drżącego ze strachu rzemieślnika.  

– Więc gdzie on jest teraz?  

– Oddałem go kapłanowi rodziny Waszej Wysokości.  

Sprowadzono kapłana i przesłuchano w ten sam sposób. A ten 

powiedział, że oddał naszyjnik nadwornemu muzykowi, który z kolei 
powiedział, że dał go jednej z dam dworu w prezencie. Piękna dama, 

doprowadzona przed króla, stanowczo zaprzeczyła, że otrzymała naszyjnik. 

Podczas gdy tych pięć osób było przesłuchiwane słońce zaszło.  

– Teraz jest zbyt późno – powiedział król – zajmiemy się tym jutro. 

Przekazał piątkę podejrzanych w ręce ministrów i wrócił do swych 

komnat.  

Bodhisattwa, który również był obecny w czasie przesłuchań, zaczął 

się zastanawiać.  

Klejnoty te – myślał – zostały zgubione na terenie parku, koło stawu. 

Wieśniak był w tym czasie na zewnątrz. Przy bramach stała silna straż i nikt nie 

mógł się przez nią przecisnąć, ani wchodząc, ani wychodząc z naszyjnikiem. 
Nie widzę możliwości, aby ktokolwiek mógł zdobyć ten naszyjnik. Prawda jest 

taka, że biedak musiał powiedzieć, iż oddał klejnoty mistrzowi cechu, aby 

ocalić własną skórę; a ten powiedział, że dał go kapłanowi, z nadzieją, że 

wyjdzie bez zarzutów i wmiesza bramina w sprawę. Dalej, kapłan musiał 

powiedzieć, że dał go muzykowi, ponieważ mógłby potem wesoło spędzać czas 

w więzieniu, podczas gdy osoba wplątana przez muzyka, miała być po prostu 

pociechą dla całego towarzystwa podczas uwięzienia. Nikt z całej tej piątki nie 

ma nic wspólnego ze złodziejem. Z drugiej strony, tereny te są pełne małp, a 

naszyjnik zapewne wpadł w ręce jednej z nich. Kiedy Bodhisattwa doszedł do 

tego wniosku, udał się do króla z prośbą, aby mógł raz jeszcze przesłuchać 

podejrzanych i przyjrzeć się sprawie dokładniej.  
– Użyj wszelkich środków, mój mądry przyjacielu – powiedział król. 

Bodhisattwa posłał po służbę i powiedział im, gdzie mają umieścić 

pięcioro więźniów, dodając: 

– Nie przestawajcie ich obserwować; słuchajcie wszystkiego, co 

mówią, i wszystko mi zgłaszajcie. 

Słudzy skrupulatnie robili to, co kazał. Gdy więźniowie usiedli razem, 

mistrz cechu powiedział do wieśniaka:  

– Powiedz mi, biedaku, komu dałeś ten naszyjnik. 

– Drogi panie – powiedział chłop – nigdy nie posiadałem nic 

wartościowego, ani stołu, ani łóżka, które nie miałoby żadnych ubytków. 

Pomyślałem, że z twoją pomocą jakoś wygrzebię się z tego kłopotu. Nie złość 

się na mnie, mój panie.  
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Z kolei kapłan odezwał się do mistrza cechu. 

– Jak w takim razie mogłeś dać mi ten klejnot, skoro ten tu nigdy ci go 

nie dał?  

Mistrz złotników odrzekł: 

– Powiedziałem tak tylko dlatego, że sądziłem, iż my obaj wysoko 

postawieni w państwie, jakoś razem szybko wyjaśnimy tę sprawę. 

– Braminie – teraz odezwał się muzyk do kapłana – kiedy właściwie 

dałeś tę biżuterię mnie? 

– Ja tak tylko powiedziałem – odparł kapłan – ponieważ pomyślałem, 
że w więzieniu czas będzie mijał szybciej, gdy i ty tam będziesz. 

W końcu odezwała się dama dworu:  

- Och, ty nędzny muzyku, dobrze wiesz, że nigdy nawet  mnie nie 

odwiedzałeś, ani ja ciebie. Więc kiedy podarowałeś mi naszyjnik? 

– Czemu się złościsz, kochana? – powiedział muzyk. – Nasza piątka 

powinna się trzymać razem; tak więc, proszę zaprzestańmy kłótni. 

Rozmowa ta została dokładnie zrelacjonowana Bodhisattwie. Był już 

przekonany, że te pięć osób jest niewinne i że to jakaś małpa, zapewne samica, 

zabrała naszyjnik. 

Muszę znaleźć sposób, aby go oddała – pomyślał. 

Kazał wykonać kilka naszyjników z korali. Następnie złapano pewną 
liczbę małp, którym założono naszyjniki, po czym wypuszczono wszystkie 

zwierzęta. W tym czasie winna małpa siedziała dalej na drzewie, pilnując 

swojego skarbu. Bodhisattwa rozkazał obserwować dokładnie każdą małpę, aż 

zobaczą tę, która będzie miała na sobie naszyjnik z pereł. Wtedy muszą ją 

przestraszyć tak silnie, aby go upuściła. Wystrojone w nowe ozdoby małpy 

przechadzały się dumnie, aż dotarły do prawdziwej złodziejki i powiedziały do 

niej:  

– Zobacz, nasza biedna, niezaradna przyjaciółko, jakie piękne mamy 

ozdoby! 

Przytłoczona zazdrością małpa zapomniała o rozwadze i wykrzyknęła:  

– To tylko koraliki! – i założyła naszyjnik z prawdziwych pereł. Gdy 
ludzie to spostrzegli, zaczęli tak krzyczeć, że małpa upuściła klejnot i uciekła. 

Bodhisattwa, zabrawszy go udał się do króla, mówiąc:  

– Proszę, panie, oto naszyjnik. Pięcioro więźniów jest niewinnych; to 

jedna z małp z lasu go zabrała.  

– Jak się o tym dowiedziałeś? – zapytał król – i w jaki sposób udało ci 

się go odzyskać?  

Bodhisattwa opowiedział całą historię, a król mu podziękował, 

mówiąc:  

– Jesteś odpowiednim człowiekiem na właściwym miejscu – i wygłosił 

następujące słowa ku czci. Bodhisattwy: 

Podczas wojny mężczyźni pragną sławy bohatera, 

Pytając o radę Mądrość i Powagę, 
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Uzbrojoni w tę wiedzę, okazują radość,  

Ale oceniani są dopiero w ciężkich sytuacjach. 

 

Po tych słowach chwały i uznania, król obsypał Bodhisattwę deszczem 

skarbów. Dzięki wskazówkom świętego męża król spędził życie uczciwie, 

podejmując dobre i rozważne decyzje, a potem odszedł, tak jak na to zasłużył. 

 

Mahasara Dżataka nr 92. 

 
Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, a miał na myśli 

postępowanie wiernego ucznia Anandy. „W owym czasie, drodzy uczniowie, 

Ananda był rozważnym królem, a ja jego doradcą” 

 

 

Zbyt przebiegły kupiec 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 
Bodhisattwa urodził się w rodzinie kupców i otrzymał przydomek Mądry. Kiedy 

dorósł, wszedł w spółkę z innym kupcem nazywanym Mądrzejszy i handlowali 

wspólnie. Pewnego razu dostarczyli pięćset wozów towaru z Benares na 

prowincję, gdzie pozbyli się swoich artykułów, po czym wrócili do miasta. 

Kiedy nadszedł czas podziału, Mądrzejszy powiedział: 

– Ja biorę dwie trzecie. 

– Dlaczego? – zapytał Mądry.  

– Bo ty jesteś tylko Mądry, a ja Mądrzejszy i dlatego Mądry powinien 

dostać jedną część, a Mądrzejszy dwie. 

– Ale obaj zainwestowaliśmy tyle samo w towar, woły i wozy. 

Dlaczego ty masz dostać dwie części? – pytał kupiec, który poczuł się 

skrzywdzony. 
– Ponieważ ja jestem Mądrzejszy. 

I tak rozmawiali, aż zaczęli się poważnie kłócić. 

A, więc tak – pomyślał Mądrzejszy – mam plan. 

Ukrył swojego ojca w świętym drzewie, polecając powiedzieć, kiedy 

obaj przyjdą:  

Mądrzejszy powinien dostać podwójną zapłatę. 

Gdy wszystko było gotowe, poszedł do Bodhisattwy i zaproponował, 

że przedstawią mu spór i będą oczekiwać sprawiedliwej decyzji. Następnie 

zaapelował: 

– Panie, rozstrzygnij naszą sprawę! 

Wtedy ojciec, który był ukryty w drzewie, zmienionym głosem 
poprosił, aby przedstawili sytuację. Oszust odezwał się do drzewa:  



 77 
– Panie, tu stoi Mądry, i ja, Mądrzejszy. Byliśmy partnerami w 

handlu. Określ ile, który z nas ma otrzymać. 

– Mądry powinien otrzymać jedną część, Mądrzejszy dwie – padła 

odpowiedź z drzewa. 

Słysząc taką decyzję, Bodhisattwa postanowił sprawdzić, czy było to 

prawdziwe bóstwo, czy nie. Wypełnił dziuplę słomą i podpalił. Wtedy ojciec 

Mądrzejszego, lekko poparzony przez nabierające mocy płomienie, wdrapał się 

wyżej i uchwycił mocnego konara. Później spadając na ziemię, wypowiedział te 

wersy: 
 

Mądrzejszy przez pomyłkę otrzymał swe imię, 

przez niego jestem przypieczony przez płomienie. 

 

Następnie dwaj kupcy podzielili się sprawiedliwie – każdy wziął 

połowę i w chwilach śmierci odeszli tak, jak na to zasłużyli. 

 

Kutawanija Dżataka nr 98. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom, mając na myśli pewnego chytrego kupca 

z miasta. 

 
 

Gadatliwy bramin 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa był jednym z jego dworzan. Ówczesny kapłan rodziny królewskiej 

był tak gadatliwy i nużący, że kiedy raz zaczął mówić, nikt inny nie miał szans 

na dodanie choćby słowa. Król więc zaczął szukał kogoś, kto by sobie z 

braminem poradził. W tym czasie żył w Benares kaleki mężczyzna, który był 

świetnym procarzem, zawsze jego kamienienie trafiały w cel. Chłopcy zwykle 

wsadzali go na mały wózek i zawozili do bram miasta, gdzie rosło wielkie 

drzewo figowe, gęsto pokryte liśćmi. Następnie gromadzili się wokół i dając mu 

miedziaka, mówili: 
– Zrób słonia – albo – zrób konia.  

Mężczyzna tak rzucał kamieniami, że wycinał na drzewie kształty, o 

które prosili. A ziemia pod drzewem była usłana liśćmi. Zdarzyło się pewnego 

razu, że król przejeżdżał obok tego miejsca i wszyscy chłopcy rozbiegli się ze 

strachu przed nim. Został tylko bezradny kaleka. Na widok gromady liści pod 

drzewem król zapytał ze swojego rydwanu, kto ściął te liście. Usłyszał, że zrobił 

to kaleka. Myśląc, że to może być sposób na zamknięcie ust kapłanowi, król 

zapytał, gdzie jest ten kaleka, i pokazano go siedzącego pod drzewem. Wtedy 

monarcha powiedział do biedaka: 
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– Mam bardzo gadatliwego kapłana. Myślisz, że mógłbyś go jakoś 

powstrzymać? 

– Tak, panie, gdybym miał rurkę do strzelania pełną suchego łajna 

kozłów – odpowiedział kaleka.  

Wróciwszy do pałacu król, kazał ustawić rurkę pełną suchego łajna 

kozłów za zasłoną, niedaleko miejsca gdzie zwykle siadał kapłan. Kiedy bramin 

zajął swoje miejsce, zaczęła się narada dworu. Kapłan natychmiast rozpoczął 

monolog i nikt inny nie mógł wtrącić nawet słowa. Wtedy człowiek na wózku 

zaczął strzelać grudkami łajna przez szczelinę w zasłonie, jedną po drugiej, 
dokładnie do gardła kapłana. Ale mówca połykał wszystkie. Kiedy cała rurka 

suchego łajna została umieszczona w brzuchu kapłana, nabrzmiały one do 

objętości około czterech litrów; a król wiedząc że wszystkie znikły, odezwał się 

do bramina tak: 

– Wielebny, jesteś tak gadatliwy, że połknąłeś całą porcję grudek 

suchego koziego łajna i nawet nie zauważyłeś. To tyle, jeśli chodzi o twoje 

możliwości na tym posiedzeniu. Teraz idź do domu, weź porcję środka 

wymiotnego, i wracaj do zdrowia. 

Od tego dnia kapłan nie odzywał się, siedział milczący podczas 

rozmów, jakby ktoś zaszył mu usta. 

– Cóż, moje uszy są wdzięczne kalce za tę ulgę – powiedział król i 
obdarował go czterema wioskami: jedną na północy, jedną na południu, jedną 

na wschodzie i jedną na zachodzie, dającymi przychód stu tysięcy srebrnych 

monet rocznie. Bodhisattwa zbliżył się do króla i powiedział:  

– Na tym świecie, panie, umiejętności powinny być rozwijane z 

mądrością. Zdolność celowania sprowadziła bogactwo na tego kalekę.  

 

Sallittaka Dżataka nr 107. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, mając na myśli jednego z 

uczniów, który był utalentowanym strzelcem. 

 
 

Trzy ryby 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, w rzece 

płynącej przez miasto żyły trzy ryby, nazwane Myślicielka, Bezmyślna i 

Rozsądna. I spłynęły one strumieniem z dzikiej krainy do miejsca 

zamieszkanego przez ludzi. Rozsądna powiedziała do pozostałych dwóch:  

– To niebezpieczne i ryzykowne sąsiedztwo. Rybacy łowią tu ryby w 

sieci, kosze i inne takie sprzęty. Wróćmy z powrotem do dzikiej krainy. 

Ale pozostałe dwie ryby były tak leniwe i zachłanne, że odkładały 

powrót z dnia na dzień, aż minęły trzy miesiące. Teraz rybacy założyli sieci na 
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rzece; a Bezmyślna i Myślicielka pływały na przedzie w poszukiwaniu 

pożywienia, aż ich głupota spowodowała, że na oślep wpadły w sieć. Rozsądna, 

która pozostawała z tyłu, obserwowała sieć i zobaczyła tragedię towarzyszek.  

Muszę ocalić te dwa lenie od śmierci – pomyślała.  

Najpierw więc uskoczyła przed siecią i wpadła do wody przed nią, jak 

ryba, która przerwała sieć i płynie w górę strumienia, potem zawróciła jeszcze 

raz, znowu przeskoczyła sieć, jak ryba, która się wyrwała i płynie w dół 

strumienia. Widząc to, rybacy pomyśleli, że ryby przerwały sieć i wszystkie 

uciekły; podnieśli więc sieć za jeden róg, a dwie ryby uciekły z sieci na otwartą 
wodę. W ten sposób zawdzięczały swoje życie Rozsądnej. 

 

Mitacinti Dżataka nr 114. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w czasie pobytu w Dżetawanie, podkreślając 

istotną wagę rozsądku w ludzkim działaniu. 

 
 

Szczęśliwe kichnięcie 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, miał u 

siebie na służbie bramina, który był w stanie stwierdzić, czy miecze wojenne są 

szczęśliwe czy nie. Król wezwał chirurgów i kazał, aby przyprawili kapłanowi 
sztuczny czubek nosa, który był sprytnie pomalowany, tak iż wszyscy myśleli, 

że to prawdziwy nos. Bramin, jak gdyby nic, powrócił do obowiązków przy 

królu. Brahmadatta nie miał synów, jedynie córkę i bratanka, którego wychował 

u swego boku. I gdy ci dwoje dorośli, zakochali się w sobie. Król wezwał radę 

pałacową i powiedział:  

– Mój bratanek jest dziedzicem tronu. Jeśli dam mu moją córkę za 

żonę, zostanie namaszczony jako król. 

Dalej jednak się nad tym zastanawiając, król zdecydował, że ponieważ 

bratanek nie był jego synem, lepiej będzie, jeśli poślubi on jakąś księżniczkę z 

zagranicy, a córce przypadnie mąż z innego domu królewskiego. Stwierdził, że 

ten plan da mu więcej wnuków oraz wprowadzi do jego linii rodowej berła z 
innych królestw. Po konsultacjach z doradcami, zdecydował aby rozdzielić 

zakochaną parę. Z dnia na dzień zostali oni odseparowani od siebie. Mieli po 

szesnaście lat i byli bardzo zakochani, a młody książę nie myślał o niczym 

innym, tylko o tym, jak zabrać kuzynkę z pałacu jej ojca. W końcu zdecydował 

posłać po mądrą kobietę, której dał garść pieniędzy.  

– I co mam za to zrobić, panie? – zapytała kobieta.  

– Nie musisz nic robić, powiedz mi tylko, jak sprawić żeby mój wuj 

wypuścił córkę z pałacu. 
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Kobieta obiecała pomoc. Powiedziała królowi, że jego córka jest 

pod wpływem czarów, a ona doskonale się zna na sztuczkach demonów. 

Ponieważ zły duch opętał dziewczę na długo, niezbędne są właściwe 

egzorcyzmy. Zabierze ona księżniczkę na jeden dzień na cmentarz, z silną 

eskortą, a tam, w magicznym kręgu, położy dziewczynę na łóżku, pod którym 

leżał będzie martwy mężczyzna. Później zaś ośmioma garściami święconej 

wody wygoni demona z księżniczki. 

Zakochanemu księciu powiedziała: 

– Kiedy, pod takim pretekstem zabiorę księżniczkę na cmentarz, ty 
dotrzesz tam przed nami z uzbrojoną strażą a weźmiesz ze sobą trochę 

mielonego pieprzu. Dojechawszy na miejsce, zostawisz swój powóz przy 

bramie, a straż wyślesz w odległą część cmentarza. Gdy wejdziesz na wzgórze, 

położysz się, jakbyś był martwy. Wtedy pojawię się ja i ustawię nad tobą łóżko, 

na którym położę księżniczkę. Wtedy nadejdzie chwila, kiedy będziesz musiał 

powąchać pieprz, aż kichniesz dwa lub trzy razy. Kiedy kichniesz, my 

zostawimy księżniczkę i uciekniemy. Wtedy ty i księżniczka musicie się 

wykąpać i zabierzesz ją ze sobą do domu. 

– Wspaniale – powiedział książę – doskonała rada! 

Kobieta udała się do króla, który zaaprobował jej pomysł. Tak samo 

jak księżniczka, kiedy wszystko jej wyjaśniono. Kiedy nadszedł ten dzień, 
kobieta załatwiła wszystkie sprawy z dziewczyną i powiedziała do strażników 

na drodze, aby ich przestraszyć: 

– Słuchajcie! Pod łóżkiem, które ustawię, będzie leżał martwy 

człowiek; i on kichnie. Pamiętajcie, że gdy tylko kichnie, wyjdzie spod łóżka i 

złapie pierwszą osobę, którą znajdzie, więc zalecam wam ostrożność!  

Książę już był na miejscu i zrobił wszystko, co było ustalone. 

Następnie starucha przyprowadziła księżniczkę i położyła ją na łóżku, szepcząc, 

aby się nie bała. Natychmiast książę powąchał pieprz i zaczął kichać. Kobieta 

zostawiła dziewczynę i znikła z głośnym krzykiem, wraz z nią cała straż. 

Wszyscy jednocześnie rzucili się do ucieczki, bojąc się o swoje życie. Wtedy 

książę zabrał ukochaną do domu. Stara kobieta poszła zaś do króla i powiedziała 
mu, co się stało. 

Cóż – pomyślał król – zawsze uważałem, że pasują do siebie, dorastali 

razem, są jak masło i potrawka z ryżu. 

Przestał się denerwować i uczynił bratanka królem, a córkę królową. W 

tym czasie bramin królewski stał zbyt długo na słońcu i kichnął, a sztuczny 

czubek jego nosa odpadł. Stał tam, więc ze spuszczoną ze wstydu głową.  

– Nic się nie stało, nic się nie stało – zaśmiał się król. – Kichanie dla 

jednych jest dobre, dla innych nie. Niektórzy tracą tak nosy; podczas gdy ja 

dzięki kichaniu mam następcę tronu i królową.  

Później, wypowiedział wersy: 
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Nasze różne losy to moralne widowisko, 

Co jednemu daje bogactwo, innemu uczyni krzywdę. 

 

Asilakhaksa Dżataka nr 126. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom, gdy przebywali w Dżetawanie. 

 

 

Szakal hipokryta 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa odrodził się jako szczur, o wielkiej mądrości, i tak duży jak młody 

knur. Miał swoją norę w lesie i wiele setek innych szczurów pod swoim 

wpływem. Pewnego dnia pojawił się tam wędrowny szakal, który zauważył 

gromadę szczurów i poczuł, że musi je omamić a później zjeść. Zajął więc 

miejsce niedaleko ich nory, z pyskiem zwróconym w stronę słońca, wąchając 

wiatr i stojąc na jednej nodze. Ujrzał to, w czasie poszukiwania pożywienia, 
Bodhisattwa, a widząc, że szakal to święta istota, podszedł i zapytał go o imię. 

– Na imię mam Pobożny – odpowiedział szakal.  

– Dlaczego stoisz tylko na jednej nodze? 

– Bo gdybym stał na wszystkich czterech, ziemia nie zniosłaby mojego 

ciężaru. 

– A dlaczego masz otwarty pysk? – dopytywał się Bodhisattwa. 

– Aby chwytać powietrze. Żyję nim, to moje jedyne pożywienie – 

bezczelnie kłamał szakal. 

– A dlaczego stoisz twarzą do słońca? 

– Aby je uwielbiać – łgał dalej intruz. 

Co za postawa! To musi być wielki święty! – pomyślały szczury i od 

tego czasu, podchodziły do szakala każdego ranka i wieczora, aby oddać mu 
cześć. A kiedy szczury odchodziły, szakal chwytał najwolniejszego z nich, 

zjadał go i obcierając usta sprawiał wrażenie jakby nic się nie stało. W 

rezultacie szczurów było coraz mniej i mniej, aż zauważyły braki w swoich 

szeregach i zaczęły zastanawiać się, dlaczego tak się dzieje. Wreszcie zapytały 

Bodhisattwę o przyczynę. Nie był on pewien, ale podejrzewając szakala, 

zdecydował się go sprawdzić. Tak więc następnego dnia puścił inne szczury 

przodem, a sam został z tyłu. Szakal zamierzył się na Bodhisattwę, który widząc 

to, odwrócił się i krzyknął: 

– A więc tak wygląda twoja świętość, ty hipokryto i łobuzie.  

Mówiąc to, król szczurów skoczył do gardła szakala i przegryzł mu 

tchawicę pod samą szczęką, tak że drapieżnik zdechł. Reszta szczurów wróciła, 
i otoczyła ciało szakala, chrupiąc i mlaskając; właściwie była to większość z 
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nich, bo nic nie zostało dla tych, które pojawiły się ostatnie. I dalej żyły w 

spokoju i ciszy. 

Bilara Dżataka nr 128. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie. Odnosiła się ona do 

względności pojęcia hipokryzji, której nigdy nie da się ukryć przez dłuższy 

czas. 

 

  

Złoty kaczor 
 

Dawno, dawno temu w Indiach żyła uboga wdowa z trzema córkami. 

Dziewczynki nosiły imiona: Nanda, Nandawati i Sundarinanda. Ich ojciec, 

bramin, który był Bodhisattwą, zmarł jakiś czas temu. Przed śmiercią obiecał 

dziewczynkom, że niedługo do nich powróci. Rodzina cierpiała biedę i musiała 
żyć z tego, co użebrały dziewczynki. Po pewnym jednak czasie ich los się 

odmienił, gdy pewnego poranka na szczycie ich domu usiadł niespotykanej 

urody kaczor. Wszystkie jego pióra były lśniące, a blask tak silnym, że trudno 

było dłużej na nie patrzyć. Kaczor przemówił do nich ludzkim głosem: 

– Jestem waszym ojcem i przybyłem, aby odmienić wasz los. Odtąd nie 

będziecie musiały prosić ludzi o pomoc.  

– Macie oto jedno moje pióro – rzekł, wyrywając je i podając dzieciom.  

– Będę do was przybywał co jakiś czas i zawsze dostaniecie to samo. 

Idźcie teraz do miasta i sprzedajcie je złotnikowi. Jest ono bowiem ze złota.  

Pióro było rzeczywiście ciężkie, nie takie, jak inne ptasie pióra. Było 

na dodatek żółte. Złotnik dał za nie dużo pieniędzy. Rzeczywiście od tego czasu 

odmienił się los rodziny. Teraz mogli kupować dość jedzenia, a nawet kupili 
krowę, która regularnie dostarczała im dobrego mleka. Na dodatek, co jakiś czas 

przylatywał ojciec – złoty kaczor i dawał i kolejne cenne pióro. 

Pewnego jednak dnia matka rzekła do dziewczynek: 

– Wszyscy wiedzą, że nie można całkowicie ufać zwierzętom. Kto może 

zaręczyć, że wasz ojciec, kaczor pewnego dnia nie zmieni zdania, poleci do 

innego domu i więcej go nie zobaczymy. Musimy się zabezpieczyć na 

przyszłość. Lepiej będzie, gdy następnym razem przyleci, wyrwać mu wszystkie 

pióra. Sprzedamy je, kupimy dużo ziemi z przyzwoitym domem i inwentarzem, 

i już nigdy bieda nas nie dotknie. Czuję, że ten złoty kaczor pewnie niebawem 

od nas odleci. Wszystkie łabędzie przecież kiedyś odlatują.  

Dziewczęta, bojąc się, że wyskubanie wszystkich piór dla kaczora 
może być bolesne, nie chciały się zgodzić, na tę propozycję. 

– Tak nie można – odezwała się jedna z sióstr. – Chciwość nigdy nie 

popłaca. 

Nie posłuchała jednak głosu rozsądku chytra i chciwa matka. Gdy tylko 

następnym razem kaczor przyleciał, powyrywały mu wszystkie pióra. Ptak drżał 
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teraz z zimna, ale ona się tym wcale nie przejmowała. Wyrwane pióra jednak 

przestały być złote i stały się podobne do zwykłych kaczych piór. Na nic się 

zdało czekanie, kiedy kaczorowi wyrosną nowe pióra. Tym razem ptakowi nie 

wyrastały pióra złote, a tylko białe. Kiedy były dostatecznie duże, aby mógł 

pofrunąć, ptak opuścił niegościnną zagrodę. Od tego czasu rodzina 

przepuściwszy oszczędności i wyprzedawszy dobytek, do końca życia klepała 

biedę, kłócąc się, kto jest winien takiej sytuacji. 

 

Suwannahamsa Dżataka nr 136. 
 

„Znaj miarę, nie bądź chytra”, mówił Mistrz do jednej z zakonnic nazywanej 

Gruba Nanda. Kobieta ta nigdy nie była zadowolona, że otrzymywała od braci 

zakonnych tylko kilka główek czosnku i trochę ryżu. Ale przecież tylko tyle 

otrzymali oni od wiernych i dawali jej wszystko, co mieli.  

 

 

Wdzięczna mysz 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhsiattwa narodził się jako szlifierz kamieni i dorastając, stał się ekspertem w 

tej pracy. Również w Kaśi mieszkał bardzo bogaty kupiec, który miał 

zgromadzone czterdzieści milionów w złocie. Żona tego człowieka była 

zakochana w złotym kruszcu i kiedy zmarła, jej miłość do pieniędzy była tak 

silna, że odrodziła się jako mysz i zamieszkała w skarbcu męża. Z biegiem lat 

wymierała cała rodzina kupca, a na końcu on sam. Podobnie stało się z całą 

wsią, która została opuszczona przez ludność. Wtedy to Bodhisattwa 

wydobywał kamienie z niewielkiej jamy w ziemi na obrzeżach wioski, a mysz 
często widziała go, kiedy biegała w poszukiwaniu pożywienia. W końcu się w 

nim zakochała i rozmyślając o tym, że sekret całego zgromadzonego bogactwa 

umrze razem z nią, wymyśliła, że będzie się nim cieszyć razem z młodym 

szlifierzem kamieni. Pewnego dnia pobiegła do niego z monetą w pyszczku. 

Widząc to, przemówił do niej łagodnie,  

 –  Matko, czemu przyszłaś do mnie z tą monetą? 

– Jest dla ciebie, żebyś coś sobie kupił i kawałek sera dla mnie, mój 

synu. 

Młody człowiek wziął pieniądze i parę groszy wydał też na ser. Mysz, 

wzruszyła się i zaczęła jeść. I tak było każdego dnia, mysz przynosiła mu 

monetę, a Bodhisattwa codziennie dawał jej jedzenie. Ale pewnego dnia mysz 
została złapana przez kota. 

– Nie zabijaj mnie – powiedziała. 

– Dlaczego nie? – zapytał kot. – Jestem bardzo głodny i naprawdę 

muszę cię zabić, aby uspokoić pusty żołądek. 

– Najpierw powiedz mi, czy zawsze jesteś głodny, czy tylko dziś? 
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– Och, każdego dnia robię się głodny. 

– Jeśli tak, obiecuję, że każdego dnia przyniosę ci jedzenie, tylko mnie 

puść. 

– Dobrze, niech tak będzie – powiedział kot i wypuścił mysz. 

W wyniku tej obietnicy mysz musiała dzielić jedzenie, które przynosił 

jej Bodhisattwa, na dwie porcje i połowę dawała kotu, a połowę zostawiała 

sobie. A ponieważ ze szczęściem bywa różnie, ta sama mysz została złapana 

innego dnia przez kolejnego kota, i musiała się uwolnić w ten sam sposób. Tak 

więc pożywienie było codziennie rozdzielane na trzy porcje. A kiedy schwytał 
ją trzeci kot, musiała je dzielić na cztery porcje. Gdy wpadła w łapy czwartego 

kota, było ono dzielone na pięcioro. Mysz, z tak ograniczonym pożywieniem, 

schudła, tak, że została z niej skóra i kości. Spostrzegł to, Bodhisattwa i zapytał 

o powód. Wtedy mysz powiedziała mu o wszystkim, co ją spotkało. 

– Dlaczego nie powiedziałaś mi o tym wcześniej? – pytał. – 

Rozchmurz się, pomogę ci z twoimi problemami.  

Wziął blok czystego kryształu i wyrzeźbił w nim jamę, do której 

weszła mysz.  

– Teraz tam zostań – powiedział – i nie bój się grozić i straszyć 

każdego, kto podejdzie. 

Mysz siedziała więc w kryształowej celi i czekała. Pojawił się jeden z 
kotów i zażądał swej porcji.  

– Odejdź stąd, łobuzie – krzyczała mysz. – Dlaczego mam ci dawać 

jedzenie? Idź do domu i zjedz swoje kocięta! 

Kocur mocno zdenerwowany tymi słowami nie podejrzewając, że mysz 

jest wewnątrz kryształu, skoczył żeby ją zjeść; a był to, tak mocny skok, że kot 

złamał sobie żebra, a jego oczy wyskoczyły z głowy. Taki sam los spotkał 

wszystkie cztery koty. Wdzięczna mysz przynosiła szlifierzowi nie jedną, lecz 

dwie lub trzy monety, a później stopniowo oddała cały swój skarb. W 

niezmąconej przyjaźni żyli razem, aż czas ich życia dobiegł końca i odeszli tak, 

jak na to zasłużyli. 

 
Bablu Dżataka nr 137. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, honorując w ten sposób 

dzielna matkę jednego z uczniów. 
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Sprytny szakal 
 

Dawno, dawno temu, kiedy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa narodził się jako szakal i mieszkał w zagajniku z dużą grupą 
pobratymców, których był ich władcą. W tym czasie w mieście Radżagaha 

odbywał się festiwal, na którym zazwyczaj wszyscy dużo pili. Grupa łajdaków 

miała mnóstwo jedzenia i picia, nałożyli najlepsze stroje, śpiewali, weselili się i 

wszczynali burdy. Przed północą jedzenie znikło, choć alkoholu jeszcze było 

pod dostatkiem. Wtedy, gdy ktoś zapytał o jedzenie i usłyszał, że nic nie 

zostało, jeden z nich powiedział: 

– Nigdy nie zabraknie wiktuałów, gdy ja tu jestem. Pójdę do zagajnika, 

zabiję szakala i przyniosę trochę mięsa. 

Mówiąc to, chwycił maczugę i wyruszył z miasta rowem, udając się do 

miejsca, gdzie często przebywały szakale. Położył się z maczugą w dłoni, 

udając martwego. Kilka chwil potem w towarzystwie innych szakali pojawił się 
Bodhisattwa i zauważył leżącego, który udawał trupa. Domyślając się podstępu, 

postanowił wyjaśnić sprawę. Obszedł leżącego i poczuł po zapachu, że człowiek 

nie był naprawdę martwy. Postanowił, że zanim zostawią mężczyznę, ośmieszy 

go. Bodhisattwa stanął blisko i pociągnął zębami maczugę. Łobuz nie puścił, nie 

przeczuwając zamiaru Bodhisattwy, i chwycił mocniej. Wtedy Bodhisattwa 

cofnął, się i powiedział:  

– Mój dobry człowieku, będąc martwym, nie mógłbyś mocniej złapać 

maczugi, gdy ją ciągnąłem, więc się zdradziłeś.  

Wiedząc, że został zdemaskowany, łobuz skoczył na równe nogi i 

zamachnął się na Bodhisattwę, ale nie trafił.  

– Odejdź stąd, paskudny szakalu – powiedział. – Nie trafiłem cię tym 

razem, ale cię jeszcze dopadnę! Odchodząc, Bodhisattwa – powiedział:  
– To prawda, nie trafiłeś mnie, ale zapewniam cię, że nie ominą cię 

tortury Wielkiego Piekła i szesnastu Mniejszych Piekieł. 

Z pustymi rękami łobuz opuścił zagajnik i po kąpieli w rowie wrócił do 

miasta. 

 

Sigala Dżataka nr. 142 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Bambusowym 

Zagajniku. „Już wtedy Dewadatta usiłował mnie zabić.” 

 

 

Lekkomyślny szakal 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa był grzywiastym lwem mieszkającym w Złotej Dolinie pod 
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Himalajami. Wstając pewnego dnia ze swego legowiska, spojrzał na północ i 

zachód, południe i wschód i głośno zaryczał, a potem udał się na poszukiwania 

ofiary. Gdy zabił dużego byka, pożarł dużą część padliny, następnie poszedł nad 

staw, zaspokoił pragnienie krystaliczną wodą i udał się w kierunku swej nory. 

Pewien głodny szakal, który nagle spotkał lwa i nie mogąc, uciec rzucił się do 

jego stóp. Gdy został zapytany, czego chce, szakal odpowiedział: 

– Panie, pozwól mi zostać twoim sługą. 

– Bardzo dobrze – odpowiedział lew. – Będziesz mi służył i posilał się 

mięsem, które ci zostawię. 
Później poszedł do swej doliny trochę pospać. Dzięki polującemu lwu, 

resztki z jego uczt były całkiem pokaźne i szakal bardzo przytył na tej służbie. 

Leżąc pewnego dnia w swojej norze, lew kazał szakalowi sprawdzić okoliczne 

doliny, czy są tam jakieś konie, byki lub jakieś inne zwierzęta. Jeśli zobaczy 

jakiekolwiek, szakal ma to zgłosić i powiedzieć z głębokim ukłonem: 

– Lśnij w twojej mocy, panie. 

Wtedy lew obiecał zabić zwierzę, posilić się, a część oddać szakalowi. 

Szakal wspinał się na szczyt góry i gdziekolwiek zauważył bestie 

odpowiadające jego smakowi, stawiał się przed lwem i padając do jego stóp, 

wypowiadał słowa: 

– Lśnij w twojej mocy, panie.  
Wtedy lew zwinnie zakradał się i zabijał zwierzę a pożywieniem dzielił 

się z szakalem. Nasycony szakal oddalał się do swojej jamy i zasypiał. Z czasem 

szakal był coraz większy i grubszy, i stawał się wyniosły.  

– Czy ja nie mam czterech nóg? – zapytał sam siebie.  

– Dlaczego jestem uzależniony od codziennej szczodrości innych? Od 

dziś sam będę zabijał słonie i inne zwierzęta, na swój własny posiłek. Lew, król 

zwierząt, zabija je tylko dla formułki „Lśnij w twojej chwale, panie. Sprawię, że 

to lew będzie wołał do mnie: „Lśnij w twojej chwale, szakalu.” A potem zabiję 

dla siebie słonia. 

Udał się do lwa i stwierdzając, że długo żył dzięki temu, co zabił lew, 

teraz wyjawił pragnienie zjedzenia słonia, którego sam zabije. Od teraz lew 
powinien pozwolić jemu, szakalowi, odpoczywać w Złotej Dolinie, będzie 

odtąd wspinał się na górę w poszukiwaniu słonia. Gdyby zwierzyna została 

znaleziona, lew miałby przyjść do niego, do legowiska i powiedzieć:  

– Lśnij w swojej chwale, szakalu.  

Lew powiedział: 

– Szakalu, tylko lwy mogą pokusić się polować na słonie. Świat nie 

widział szakala, który umiałby sobie z nimi poradzić. Daj spokój z tymi 

kaprysami i jedz to, co ja zabiję. 

Po wysłuchaniu lwa szakal nie poddał się, dalej powtarzał swoje 

żądanie. Lew machnął łapą i pomyślał: Niech spróbuje swych sił, pyszałek. 

Wspiął się na szczyt i wypatrzył słonia w rui. Wrócił do wejścia do 

jaskini i powiedział: 
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– Lśnij w swojej chwale, szakalu. 

Szakal szybko wyskoczył z jamy, rozejrzał się na cztery strony świata, 

trzykrotnie nasilił swój skowyt, skoczył na słonia celując w jego głowę. Ale 

minął cel wylądował na jego stopie. Rozwścieczona bestia podniosła prawą 

nogę i zgniotła szakalowi łeb, rozcierając kości na pył. Następnie zgniótł 

padlinę na masę i załatwiając się na nią, słoń odmaszerował w stronę lasu. 

Widząc to wszystko, Bodhisattwa powiedział: 

– Teraz lśnij w swojej chwale, szakalu.  

 
Wirokana Dżataka nr 143. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Bambusowym Zagajniku, pokazując, 

jak brak skromności i zadufanie może się dla każdego źle skończyć. 

 

 

Głupie wrony 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa był duchem morskim. Nagle się nad brzegiem morza, gdzie 

wcześniej lud Naga składał ofiary z mleka, ryżu, ryb, mięsa, mocnego alkoholu 

i tym podobnych pojawiła się para wron w poszukiwaniu jedzenia. Podleciały w 

to miejsce i śmiało jadły ofiarowane jedzenie i wypiły sporą ilość alkoholu. 

Obie mocno się upiły. Potem chciały zabawić się w morzu, pani wrona 

próbowała pływać po fali, aż po chwili wyskoczyła ryba i ją pożarła. 

– Och, moja biedna żona nie żyje – zawołał jej mąż, wybuchając łzami 

i wpadając w histerię. Swoimi krzykami przyciągnął stada wron, które chciały 

dowiedzieć się, co się stało. Później wszystkie zaczęły lamentować w jednej 

chwili. Nagle olśniło je, że były silniejsze niż morze, i że wszystko, co musiały 

zrobić, to opróżnić je i wyciągnąć swoją towarzyszkę! Zabrały się do pracy i 
dziobami zaczęły wyciągnąć wodę z morza. Następnie odlatywały na suchy ląd, 

aby odpocząć, gdy tylko ich gardła stawały się podrażnione od słonej wody. I 

trudziły się tak do czasu, kiedy ich dzioby były podrażnione, oczy zalewała 

krew i padały ze zmęczenia. Potem w rozpaczy rozmawiały między sobą, że na 

próżno próbowały osuszyć morze, bo gdy tylko pozbywały się wody w jednym 

miejscu, woda wpływała w innym, i musiały wszystko robić od początku; nigdy 

nie udałoby im się pozbyć z morza całej wody.  

Potem wszystkie wrony zaczęły wychwalać piękno utopionej wrony. 

Kształty jej dzioba i oczu, jej figury i słodkiego głosu, mówiąc, że to jej 

doskonałość sprawiła, iż morze zapragnęło zabrać ją ze stada. Ale gdy plotły te 

bzdury, duch morza sprawił, że wynurzyło się z wody straszydło i wszystkie 
wrony poderwały się do lotu. Tak zostały ocalone. 
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Kaka Dżataka nr 146. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie. „Nieraz 

ktoś musi uratować głupców od zagłady. W owym czasie, to ja byłem duchem 

morza”. 

 

 

Łakomy szakal  
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa odrodził się jako szakal i mieszkał w lesie w pobliżu rzeki. Nad 

brzegiem Gangesu umarł stary słoń, a szakal, gdy znalazł padlinę, pogratulował 

sobie odkrycia takiej góry mięsa. Najpierw ugryzł tułów, ale to było jak 

gryzienie pługa.  

– Tu się nie najem – powiedział do siebie i chwycił zębami kieł. Ale to 

było jak gryzienie kości. Następnie spróbował ucha, ale to było jak żucie 

krawędzi sita. Próbował więc dobrać się do brzucha, ale ten okazał się twardy 

jak kosz na zboże. Stopy nie były lepsze, twarde jak zaprawa. Następnie 

spróbował ogona, ale smakował jak tłuczek.  

– Tu też nic nie ma dla mnie – powiedział szakal i z braku sukcesów w 

innych miejscach, postanowił sprawdzić tylną część, która okazała się miękka 

jak ciasto.  

– W końcu – powiedział – znalazłem właściwe miejsce – i wgryzł się 

aż do słoniowego brzucha. Kiedy nadeszła noc, leżał w środku. I gdy tak leżał, 

w jego głowie pojawiła się taka myśl: Ten korpus jest zarówno pożywieniem 

jak i domem, dlaczego miałbym go zostawiać?  
W efekcie zamieszkał we wnętrznościach słonia, objadając się dalej. 

Czas płynął, aż nadeszło lato, a letnie wiatry wysuszyły i skurczyły skórę słonia, 

tak, że wejście, którym szakal wchodził, było zamknięte, a wnętrza pogrążone w 

całkowitych ciemnościach. Przez to szakal został odcięty i zamknięty w 

szczelinie pomiędzy światami. Po tym jak wyschła skóra, to samo stało się z 

mięsem, a krew się skończyła. W szale rozpaczy szakal chodził wokół, obijając 

się o ściany swojego więzienia, bezowocnie próbując wyrwać się z niego. Kiedy 

tak odbijał się w środku jak piłka, rozpętała się burza a ulewa rozmoczyła 

skorupę padliny i przywróciła to poprzedniego stanu, aż przez małą szczelinę 

wpadło do środka światło. 

– Ocalony! Ocalony! – krzyczał szakal i przecisnął swój łeb przez 

poszerzony teraz otwór. Udało mu się przejść, to prawda, ale zostawił całą 

swoją sierść. Najpierw zaczął biec, potem zatrzymał się i zaczął oglądać swoje 

pozbawione włosów ciało.  
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 – Ach – wykrzyknął – to nieszczęście spadło na mnie z powodu 

mojej zachłanności. Od tej pory nie będę już nigdy zachłanny. – Z tymi 

słowami szakal odszedł i nigdy więcej nie spojrzał na żadne zwłoki słonia.  
 

Sigala Dżataka nr 148. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, napominając, jak wielką 

wadą jest zachłanność. 

 

 

Lekkomyślny magik 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa urodził się w rodzinie bogatego bramina. Gdy osiągnął 

pełnoletność, udał się na studia do Taksaszila, gdzie otrzymał pełną edukację. 

W Benares jako nauczyciel zyskał światową sławę i miał pięciuset młodych 

braminów jako uczniów. Wśród nich był jeden bardzo zdolny o imieniu 

Sandżiwa, którego Bodhisattwa nauczał zaklęcia, jak wskrzeszać zmarłych. 

Młody człowiek nie posiadł jednak wiedzy, jak odwołać to zaklęcie. Dumny ze 

swojej nowej umiejętności udał się pewnego dnia z kolegami do lasu po drewno 

i tam napotkali martwego tygrysa. 
– Teraz patrzcie, przywrócę temu tygrysowi życie – powiedział 

młodzieniec – chcąc popisać się swą umiejętnością. 

– Nie potrafisz tego zrobić – odpowiedzieli towarzysze. 

– Patrzcie i zobaczycie, jak to zrobię. 

– Cóż, jeśli potrafisz, zrób to – odpowiedzieli i wspięli się na drzewo. 

Wtedy Sandżiwa wypowiedział zaklęcie i dotknął tygrysa skorupą z 

kubeczka do herbaty. Tygrys poderwał się i szybki jak błyskawica skoczył nań, 

przegryzł mu gardło, zabijając na miejscu. Śmierć ponownie złapała tygrysa w 

tym samym momencie, tak więc leżeli obaj martwi obok siebie. 

Młodzi bramini wzięli drewno i wrócili do swojego mistrza, któremu 

opowiedzieli całą historię.  
– Moi drodzy uczniowie – odpowiedział – zauważcie, jak z powodu 

karygodnej pychy i dla zaszczytów, tam gdzie nie było to potrzebne, wasz 

kolega ściągnął na siebie nieszczęście.  

Taka była nauka Bodhisattwy dla młodych braminów, a po życiu 

pełnym dobrych uczynków, odszedł on, tak jak na to zasłużył. 

 

Sandżiwa Dżataka nr 150. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Bambusowym Zagajniku, a miał na 

myśli króla Adżatasattu i jego skłonność do otaczania się fałszywymi i 

zarozumiałymi kapłanami. 
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Dwaj dobrzy władcy 
 

Dawno, dawno temu, kiedy Brahmadatta był królem Benares, 

Bodhisattwa został poczęty przez królową małżonkę; a gdy zostały 
przeprowadzone odpowiednie dla jej stanu ceremonie, w końcu królowa 

szczęśliwie urodziła. Syn otrzymał imię książę Brahmadatta. Mijał czas, 

chłopiec dorastał, a gdy miał szesnaście lat, udał się do Taksaszila na edukację; 

tam ukończył wszystkie poziomy nauki, a w dniu śmierci ojca, został królem i 

panował uczciwie, administrując krajem sprawiedliwie, bez względu na własne 

korzyści. I nikt nie stawiał mu fałszywych zarzutów przed sądem. Za jego 

rządów całe grupy sędziów czekały bezczynnie na korytarzach sądów; całymi 

dniami ministrowie mogli siedzieć na ławach i odchodzili, nie widząc żadnego 

skarżącego się petenta.  

Wtedy Bodhisattwa pomyślał: Z powodu moich sprawiedliwych 

rządów żaden poddany nie pojawia się z problemem w sądzie; znikły stare 
spory; sądy są opuszczone. Teraz muszę sprawdzić, czy jest w tym jakaś moja 

wina; i jeśli ją znajdę, pozbędę się jej. Od tej pory stale próbował znaleźć kogoś, 

kto powiedziałby mu o jakiejś jego winie, ale nikt, kogo pytał we dworze, nie 

umiał mu na to odpowiedzieć, słyszał o sobie tylko dobre rzeczy.  

Być może – pomyślał – tak bardzo się mnie boją, że nie mogą 

powiedzieć o mnie nic złego.  

Postanowił więc porozmawiać z ludźmi, którzy są poza murami pałacu. 

Jednak tu, było tak samo. Później postanowił porozmawiać z mieszkańcami 

poza miastem, tych, którzy należeli do przedmieść przy czterech bramach. 

Jednak ciągle słyszał tylko pochwały. W końcu, chcąc sprawdzić wsie, 

powierzył rządy swoim ministrom, wsiadł do powozu i biorąc ze sobą tylko 

jednego powożącego, opuścił stolicę. Przemierzył całą krainę, aż do granic, ale 
nie spotkał człowieka, który by wskazał mu jego winy; wszystko, co słyszał, to 

były pochwały. Wtedy postanowił zakończyć wyprawę i udać się do domu. 

W tym samym czasie Mallika, król Kośali, robił to samo. Także szukał 

jakichś swoich niedociągnięć, aby je poprawić, ale wśród tych, którzy go 

otaczali, nie było nikogo, kto umiałby znaleźć w królu jakąś wadę. Również 

podróżował po kraju słysząc jedynie pochwały. Tak się złożyło, że obaj 

królowie spotkali się gdzieś na granicy. Droga była wąska i nie było miejsca, 

żeby dwa powozy mogły się minąć. 

– Zabierz swój pojazd z drogi! – krzyknął stangret króla Mallika do 

stangreta króla Benares. 

– Nie, nie – odpowiedział drugi – to ty zabierz swój! Musisz wiedzieć, 
że w tym powozie siedzi wspaniały władca Brahmadatta, pan królestwa 

Benares! 

– Tak nie może być! – odpowiedział drugi stangret. – W tym powozie 

siedzi wielki król Mallika, pan królestwa Kośala! To ty musisz zjechać z drogi i 

zrobić miejsce dla powozu naszego króla! 
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Więc tu jest też drugi król? – zastanowił się woźnica króla Benares. 

Potem pojawiła się myśl, aby porównać wiek obu królów. Przecież młodszy 

powinien przepuścić starszego. Ale okazało się, że obaj byli w tym samym 

wieku. Potem zapytał o siłę króla, jego bogactwo i chwałę, i o wszystkie rzeczy 

dotyczące jego kasty, klanu i rodziny i odkrył, że obaj mają kraje długie na 

trzysta mil, podobną siłę, bogactwo, chwałę oraz skład rodziny i przodków. 

Następnie wymyślił, że gorszy z nich powinien ustąpić lepszemu. Poprosił więc 

drugiego woźnicę, aby ten opisał zalety jego pana. Mężczyzna odpowiedział 

wersem poezji, w którym wymienił kilka drobnych wady monarchy, ale głównie 
miał on same zalety: 

 

Najtwardszy z twardych, król Mallika na dobroć wpływa łagodnością. 

Jest panem dobrym dobrocią, a złym złem płaci. 

Puść nas, puść nas, woźnico! To droga dla mego monarchy! 

 

– Och – powiedział człowiek króla Benares – czy to wszystko, co masz 

do powiedzenia o zaletach swojego króla? 

– Tak – odpowiedział drugi.  

– Jeśli to są zalety, to jakie muszą być wady! 

– Wady będą, potem – rezonował ten drugi – ale pozwól nam usłyszeć 
o zaletach twojego króla!  

– Słuchaj więc – odpowiedział pierwszy i zacytował wers: 

 

On pokonuje gniew łagodnością, a zło dobrem przekonuje. 

Podarkami rozbraja sknery, a na kłamstwa odpowiada prawdą. 

Puść nas, puść nas, woźnico! To droga dla mego monarchy! 

 

Na te słowa obaj, król Mallika i jego woźnica, zeszli z powozu, odpięli 

konie i przesunęli się z drogi, aby zrobić miejsce dla króla Benares. Następnie 

król Benares wrócił do swego miasta, gdzie rozdał jałmużnę i czynił dobro 

przez całe życie, aż w końcu dostał się do nieba. Król Mallika skorzystał z tej 
lekcji. Po powrocie do swego miasta też dawał jałmużnę i czynił dobro, aż on 

także dostał się do nieba. 

 

Radżowada Dżataka nr 151. 

 

Tę dżątakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, o królu, któremu inny 

król dał lekcję moralności. 
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Wdzięczny słoń 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta był królem Benares, istniała 

niedaleko od miasta wioska stolarzy, w której mieszkało pięciuset majstrów. 
Płynęli oni zazwyczaj statkiem w górę rzeki, docierali do lasu, gdzie wycinali 

bale drewna i deski do budowy domów, i składali ściany jedno lub 

dwupiętrowych domów, Numerowali wszystkie części; następnie znosili je nad 

rzekę, pakowali na pokład; a potem spływając strumieniem, budowali domy 

zgodnie z zamówieniem, tak jak od nich oczekiwano. Po wszystkim, gdy 

otrzymywali zapłatę, wracali po więcej materiałów i w ten sposób zarabiali na 

życie. 

Pewnego razu stało się tak, że w miejscu, w którym pracowali nad 

drewnem, pewien słoń kroczył przez las i wbił sobie w stopę akacjową zadrę, 

stopa spuchła i zaczerwieniła się, a zwierzę odczuwało duży ból. Wtedy słoń 

usłyszał odgłosy stolarzy piłujących drzewa.  
Ci stolarze na pewno mi pomogą – pomyślał i podskakując na trzech 

nogach, zbliżył się do nich i pokazał im obolałe miejsce i położył się. Stolarze, 

widząc jego spuchniętą nogę, podeszli i obejrzeli ją, – ze stopy wystawała zadra, 

obwiązali ją sznurkiem i wyciągnęli. Następnie nacięli obolałe miejsce i 

przemyli ciepłą wodą, na koniec odpowiednio opatrzyli. W krótkim czasie rana 

się zagoiła. 

Wdzięczny za tę pomoc, Słoń pomyślał: Dzięki pomocy tych stolarzy 

moje życie zostało ocalone; teraz ja muszę się im jakoś za to odwdzięczyć. 

Wyrywał i przeciągał do nich spore drzewa, gdy je zaś cięli, przetaczał belki; 

lub przynosił topory i inne narzędzia, trzymając wszystko w swojej trąbie. A 

stolarze, kiedy nadchodził czas, aby zwierzę nakarmić, przynosili mu porcję 

swojego jedzenia. Tak więc słoń dostawał w sumie połowę pięciuset porcji. Ten 
wielki słoń miał małego, białego synka. Słoń wiedział, że jest już stary i że 

trzeba będzie nauczyć młodego służyć stolarzom, udał się więc do lasu i 

przyprowadził ze sobą młode słoniątko, mówiąc: 

– Ten młody słoń jest moim synem. Wy ocaliliście mi życie. Daję go 

wam jako odpłatę za moje leczenie.  

Wyjaśnił synowi, jakie będą jego obowiązki, które jeszcze niedawno 

on sam wykonywał, a potem udał się do lasu, zostawiając młodego ze 

stolarzami. Młody słoń wykonywał całą pracę posłusznie i lojalnie, a stolarze go 

karmili, tak jak robili to z jego ojcem, przynosząc mu połowę z pięciuset porcji 

jedzenia. Gdy zwierzę kończyło swoją pracę, bawiło się w rzece, a potem 

znowu wracało. Dzieci stolarzy ciągnęły go za ogon, bawiąc się z nim na różne 
sposoby, w wodzie i na brzegu. Wtedy szlachetne stworzenia: słonie, konie czy 

ludzie nie zanieczyszczały wody w żaden sposób. Także ten słoń nie robił nic 

takiego w wodzie, czekał, aż wyjdzie na brzeg. Pewnego dnia spadł mocny 

deszcz, a spływająca woda zabrała na pół wyschnięte łajno do rzeki. Spłynęło 

ono do przystani, gdzie utknęło w krzakach. Właśnie wtedy opiekunowie 
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królewskich słoni zabrali pięćset słoni, aby je umyć. Zwierzęta wyczuły 

zapach odchodów i żaden nie chciał wejść do wody; wszystkie uniosły ogony i 

uciekły. Opiekun powiedział to treserom słoni, którzy stwierdzili: 

– Coś musi być w wodzie. 

Wydano rozkaz oczyszczenia wody i wtedy w krzakach zauważono tę 

bryłę łajna.  

– A cóż to jest! Jak to możliwe! – wykrzyknęli mężczyźni.  

Kiedy treserzy słoni opowiedzieli o tym królowi, dodając, że 

prawdopodobnie słoń stolarzy się tak niegodnie zachował, monarcha rozkazał, 
aby zaopiekowali się młodym słoniem. Chciał go jednak najpierw sam obejrzeć. 

Wsiadł na tratwę i kazał zawieźć się do miejsca pracy stolarzy. Młode zwierzę, 

podczas zabawy w wodzie usłyszało bębny, więc wyszło z wody. Stolarze w 

komplecie stawili się, aby oddać hołd królowi i powiedzieli do niego:  

– Panie, jeśli potrzeba było naszych usług, nie trzeba było tu płynąć? 

Dlaczego Wasza Wysokość nie posłała po nas służby? 

– Nie, nie, dobrzy ludzie – odpowiedział król – nie przybyłem po 

drewno, lecz po tego słonia. 

– Jest twój, panie! 

Słoń jednak ani myślał się ruszyć. 

– Co mam zrobić, słoniu? – zapytał król. 
– Każ zwrócić stolarzom pieniądze, które oni wydali na mnie, panie. 

– Dobrze, przyjacielu, niech tak będzie! 

Król rozkazał zapłacić po tysiąc monet za jego ogon, tułów i za każdą z 

czterech nóg. Ale to było dla słonia za mało, dalej nie chciał iść. Tym sposobem 

każdy ze stolarzy otrzymał komplet ubrań oraz szaty dla swoich żon, a zwierzę 

nie przepuściło okazji, aby zapewnić pokrycie kosztów wychowania swoich 

towarzyszy zabaw – dzieci majstrów. Później, spoglądając po raz ostatni na 

stolarzy, kobiety i dzieci, odszedł w towarzystwie króla. 

Król zabrał go do stolicy, gdzie stajnie były udekorowane z 

największym przepychem. Władca oprowadził białego słonia po mieście w 

uroczystej procesji. Monarcha traktował zwierzę jak towarzysza, dał mu połowę 
królestwa, dbając o niego tak jak o samego siebie. Słoń przyniósł królowi 

szczęście – zdobył panowanie nad całymi Indiami. 

Po pewnym czasie okazało się, że pierwsza żona króla spodziewa się 

dziecka; a gdy jej czas miał już nadejść, umarł król. Gdyby słoń dowiedział się 

o jego śmierci, pękłoby mu serce; czekano, więc z tą wiadomością, nie mówiąc 

mu ani słowa. Kiedy król Kośali, usłyszał o śmierci sąsiada, pomyślał: Z 

pewnością ta kraina jest na mojej łasce. 

Wyruszył z dużą armią do Benares, aby je otoczyć. Natychmiast 

zamknięto bramy, a do władcy Kośali wysłano wiadomość: 

Nasza królowa jest tuż przed rozwiązaniem a astrologowie 

przepowiadają, że w ciągu siedmiu dni urodzi syna. Jeśli urodzi chłopca, nie 
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poddamy królestwa, a siódmego dnia rozpoczniemy bitwę. Prosimy, abyś 

poczekał! 

Najeźdźca się zgodził. Za siedem dni królowa urodziła syna. Nazwano 

go Książę Serce, ponieważ, jak powiedziano, urodził się, aby zdobywać serca 

ludzi. Tego samego dnia, kiedy się urodził, ludność miasta rozpoczęła bitwę z 

wrogiem. Nie mieli jednak przywódcy i powoli przegrywali. Dworzanie 

poinformowali o tym królową, dodając:  

– Ponieważ nasza armia powoli wycofuje się, obawiamy się przegranej. 

Ale przyjaciel króla, słoń, nie został powiadomiony o jego śmierci, nie wie też, 
że urodził mu się syn, i że król Kośali jest tu, aby z nami walczyć. Czy 

powinniśmy mu powiedzieć? 

– Tak, tak zróbmy – powiedziała królowa. Ubrała synka i owinęła go w 

lnianą chustę; potem z całym dworem przeszła z pałacu do stajni słonia. Tam 

położyła dziecko przy jego nodze, mówiąc:  

– Panie, twój przyjaciel nie żyje, ale baliśmy się ci powiedzieć, bojąc 

się, że pęknie ci serce. To jest jego syn. Król Kośali zgromadził wojowników 

wokół miasta i walczy przeciwko mojemu synowi; armia się wycofuje; zabij 

mego syna sam lub odzyskaj dla niego królestwo!  

Słoń natychmiast chwycił dziecko trąbą i uniósł nad głowę; następnie 

rycząc opuścił go w ramiona matki ze słowami:  
– Zapanuję nad królem Kośali! – trąbiąc, szybko ruszył przed siebie. 

Dworzanie otworzyli bramę miasta i odeskortowali go na miejsce walki. 

Pojawienie się białego słonia przeraziło całą armię napastnika, tak, że 

przeciwnicy uciekali i zniszczyli obóz. Słoń zdążył jeszcze schwycić króla 

Kośali. Zaniósł go do młodego księcia i rzucił mu do stóp. Kiedy dworzanie 

chcieli wrogiego władcę zabić, słoń powstrzymał ich i kazał wypuścić. Dał 

królowi taką radę:  

– Na przyszłość uważaj i nie bądź arogancki, tylko, dlatego, że nasz 

książę jest młody. 

Po tym wszystkim, władza nad całymi Indiami należała do 

Bodhisattwy i żaden wróg nie mógł przeciw niemu się buntować. Młody władca 
został koronowany, gdy miał siedem lat, jako Król Serce; takie właśnie było 

jego panowanie, a kiedy zakończył życie, trafił do nieba. 

 

Alinacitta Dżataka nr 156. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, mając na myśli jednego z 

braci o szlachetnym i łagodnym sercu. 
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Mały słoń 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta był królem Benares, 

Bodhisattwa urodził się w rodzinie bramina. Dorósłszy, zostawił swój ziemski 
dom i wiódł religijne życie, a po pewnym czasie stał się przywódcą grupy 

pięciuset anachoretów, którzy mieszkali razem w regionie Himalajów. Wśród 

nich był uparty i niewyuczalny mężczyzna o imieniu Indasamanagotta. Miał on 

małego słonika. Bodhisattwa posłał po niego i zapytał czy on naprawdę trzyma 

w domu małego słonia.  

– Tak – odpowiedział mężczyzna – mam słonia, który zgubił swoje 

stado.  

– Cóż – powiedział Bodhisattwa – kiedy słonie dorastają, zdarza się, że 

zabijają nawet tych, którzy je karmili; tak więc lepiej pozbądź się tego 

zwierzęcia. 

– Ale ja nie mogę bez niego żyć, mój Nauczycielu! – padła odpowiedź.  
– Och, no cóż – powiedział Bodhisattwa – być może pożałujesz tego. 

Człowiek ten jednak dalej wychowywał zwierzę, aż w końcu osiągnęło 

naprawdę imponujące rozmiary.  

Zdarzyło się raz, że wszyscy anachoreci wybrali się daleko, aby zebrać gałęzie i 

owoce w lesie, i nie było ich przez kilka dni. Przy pierwszym powiewie 

południowego wiatru słoń zaczął szaleć.  

Zniszczę tę budę! – pomyślał. 

– Zniszczę dzban z wodą! Wywrócę kamienną ławę! Rozerwę sienniki! 

Zabiję pustelnika i odejdę! – krzyczał, po czym, pognał do dżungli i czekał na 

powrót ascetów. 

Jego pan wrócił pierwszy, obładowany jedzeniem dla zwierzęcia. Gdy 

tylko zobaczył słonia, przyspieszył, myśląc, że wszystko jest w porządku. 
Jednak olbrzym wyskoczył z zarośli, złapał mężczyznę za kark, rzucił nim o 

ziemię, potem jednym uderzeniem w głowę pozbawił go życia i rycząc 

wściekle, wpadł do lasu. 

Gdy pozostali anachoreci zanieśli te wieści do Bodhisattwy, ten rzekł, 

że dobrze jest być posłusznym i nie sprzeciwiać się opinii mądrzejszego. 

Następnie odprawił uroczystości pogrzebowe Indasamanagotta, i kultywując 

Doskonałości, dostał się do nieba Brahmy. 

 

Indasamanagotta Dżataka nr 161. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, a miał na myśli pewnego 
twardogłowego nowicjusza, którego trudno było przekonać, że nie ma racji. 
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Mangusta i wąż 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa urodził się w pewnej wiosce w rodzinie bramina. Kiedy dorósł, 
skończył uniwersytet w Taksaszila. Później ogłosił światu, że zostanie 

samotnikiem i będzie kultywował Zdolności i Osiągnięcia. Po tej deklaracji 

zamieszkał pod Himalajami, żywiąc się dzikimi pędami i owocami, które 

zbierał podczas wędrówek. 

Tam gdzie kończył się jego spacer, mieszkała w mrowisku mangusta, a 

całkiem niedaleko wąż żył w dziupli drzewa. Ta dwójka, wąż i mangusta ciągle 

się kłócili, a poza tym oba gatunki zwierząt od niepamiętnych czasów stale ze 

sobą walczyły. Bodhisattwa wygłaszał do nich przemowy o nieszczęściu kłótni i 

błogosławieństwie przyjaźni i pogodził tę dwójkę, mówiąc:  

– Powinniście przestać się sprzeczać i mieszkać razem. 

Gdy wąż był daleko, święty mąż w czasie spaceru zobaczył, że 
mangusta leżała z głową wystającą z mrowiska, z wyszczerzonymi zębami i tak 

spała, ciężko oddychając. Bodhisattwa zobaczył ją w takim stanie i zapytał: 

– Czego się boisz? – zapytał wierszem: 

 

Istoto, twój wcześniejszy wróg jest teraz szczerym przyjacielem.  

Dlaczego śpisz z zębami na wierzchu, czego się boisz? 

 

– Ojcze – odpowiedziała mangusta – nigdy nie należy gardzić byłym 

wrogiem, ale zawsze go podejrzewać – i tym razem ona powiedziała drugi wers: 

 

Nigdy nie gardź wrogiem ani nigdy nie ufaj przyjacielowi. 

Strach, który wyłania się z braku lęku, kończy wszystko. 
 

– Nie bój się – odpowiedział Bodhisattwa. – Przekonałem węża, aby 

nie robił ci krzywdy; zaufaj mu! 

Z tą radą, dalej kontynuował kult Czterech Wspaniałości i później 

dołączył do Brahmy w niebie. A pozostali odeszli tak, jak na to zasłużyli. 

 

Namula Dżataka nr 165. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, a miał na myśli dwóch 

zaprzyjaźnionych z Bractwem oficerów, którzy się ciągle kłócili. 
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Dzielna przepiórka 
 

Dawno, dawno temu, gdy w Benares rządził mądry król Brahmadatta, 

Bodhisattwa przyszedł na świat jako młoda przepiórka. Żyła ona spokojnie na 
wyschniętym i rzadko tylko porośniętym kępami traw terenie. Dla niewielkiego 

ptaka było tam dość pożywienia, ale musiała się sporo nabiegać, aby zaspokoić 

głód. Pewnego dnia pomyślała: Jak to byłoby pięknie, gdybym mieszkała w 

lesie. Tam jedzenia byłoby w bród i można by też trochę odpocząć, 

poleniuchować. Chyba tam polecę! 

 Poleciała i wylądowała w pięknym lesie. Lecz zanim się dobrze 

wszystkiemu dookoła przyjrzała, spadł na nią z wysokiego nieba, jak kamień, 

sokół. Porwał w dziób i niósł do swojego gniazda. 

 – O, ja niemądra! – zaczęła głośno biadolić przepiórka, czując, że już 

niedługo sokół ją pożre. Gdybym nie opuściła mojego terytorium – miejsca 

gdzie mieszkał mój ojciec nigdy, sokole, byś mnie nie złapał. 
– Chyba żartujesz, głupi ptaku – rzekł sokół. – Ja zawsze jestem 

zwycięzcą. A gdzie jest teren, na którym żyłaś z ojcem? 

– O, tam w dole – pokazała, gdy lecieli nad piaszczystym polem. 

– Leć więc, a ja cię i tak złapię – powiedział dumny sokół, 

wypuszczając ją ze swych szponów. 

Przepiórka szybo, jak najszybciej, poleciała na piaski, przypadła do 

ziemi i zaczęła patrzeć w górę, w niebo. A tam już spadał za nią w wielkim 

pędzie sokół. Najpierw był jak plamka na niebie, ale zbliżał się szybko jak 

błyskawica. Już, już, miał chwycić małego ptaka, gdy przepiórka w ostatnim 

momencie uskoczyła na bok. Drapieżca nie mógł pohamować swego pędu. 

Uderzył o twardą ziemię, połamał skrzydła, a przez ranę na piersi pękło mu 

serce. 
 

Sukunagghi Dżataka nr 168. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, a była ona jedną z dżatak, 

noszących nazwę „Rozmowy z ptakami”. „Jeśli szukacie, bracia, pomocy, 

róbcie to na terenie, który znacie, który jest wasz”. Tak nauczał Mistrz. 

 

 

Oszczędna małpa 
 

Dawno, dawno temu, kiedy Brahmadatta panował w Benares, miał 

doradcę, który był prawym człowiekiem i doradzał mu w kwestiach duchowych 

i doczesnych. Na granicy wybuchło powstanie, a oddziały tam stacjonujące 

wysłały do króla list z prośbą o pomoc. Król wyruszył i choć była to pora 

deszczowa, rozbił obóz przy granicy. Bodhisattwa był wtedy z królem. W tym 
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czasie ludzie zaczęli wyjmować groch dla koni i sypali go w koryt. Jedna z 

małp, które żyły w lesie, skoczyła z drzewa, napełniła usta i garście grochem, 

następnie wskoczyła z powrotem i siedząc na drzewie zaczęła jeść. Gdy tak 

jadła, jedno ziarenko spadło z jej dłoni na ziemię. Małpa wypuściła z rąk 

wszystek groch, i zeszła z drzewa, aby poszukać tego jednego ziarenka. Ale nie 

mogła go znaleźć, więc wróciła na drzewo i siedziała nieruchomo, bardzo 

posępna, wyglądając jak ktoś, kto stracił wszystko w procesie sądowym. 

Król obserwował wszystko, co robiła małpa, i zapytał Bodhisattwę:  

– Przyjacielu, co o tym myślisz? 
Bodhisattwa odpowiedział:  

– Królu, oto właśnie co robią głupcy o małym rozumie; wydadzą złoto, 

żeby zyskać miedziaka. 

Następnie Bodhisattwa, ponownie zwracając się do króla, powiedział 

wierszem: 

  

Tacy jesteśmy, potężny monarcho, tacy jak ci zachłanni wszyscy. 

Tracimy wiele, aby zyskać mało, tak jak małpa, głupcy. 

 

Słysząc to, król zastanowił się. A napastnicy będąc przekonani, że król 

lada moment zrobi ze swoich wrogów krwawą miazgę, szybko oddalili się od 
granic kraju. 

 

Kalayamutthi Dżataka nr 172. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom, mając na myśli ówczesnego króla 

Kośali. 

 

 

Niezrównany łucznik 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta był królem w Benares, 

Bodhisattwa został poczęty jako syn Królowej Małżonki. Szczęśliwie urodziła 

dziecko, które nazwano Asadisa-Kumara – Niezrównany Książę. Gdy tylko 

nauczył się chodzić, królowa urodziła drugiego chłopca, któremu dano na imię 

Brahmadatta-Kumara – Książę Zesłany z Nieba. Kiedy Niezrównany Książę 

miał szesnaście lat, udał się po nauki do Taksaszila. Tam, pod okiem znanego 

na całym świecie nauczyciela, poznał Trzy Wedy i Osiemnaście Osiągnięć; był 

też niezrównany w łucznictwie. Po zakończeniu nauki wrócił do Benares. 
Gdy król leżał na łożu śmierci, zarządził, że Niezrównany będzie jego 

następcą, a Książe Brahmadatta wicekrólem. Gdy zmarł, przejęcie władzy 

zaproponowano pierwszemu synowi. Ten jednak odmówił, twierdząc, że nie jest 

to dla niego ważne. Tak więc na króla wyświęcony został Brahmadatta. 

Niezrównany Książę nie dbał o sławę i zaszczyty i niczego nie oczekiwał. 
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Gdy młodszy brat panował, Niezrównany żył spokojnie w 

królestwie. Służba, jak zwykle, spiskowała. Oskarżyła ascetę przed bratem: 

– Niezrównany Książę chce być królem! – powiedzieli. Brahmadatta 

uwierzył im, pozwolił się oszukać i wysłał straże, aby uwięzili brata. 

Jeden z wojskowych uprzedził skromnego księcia o tym, co się 

szykuje. Ten wściekł się na brata i udał się do innej krainy. Gdy tam dotarł, 

wysłał wiadomość do króla, że przybędzie łucznik, król więc go oczekiwał. Gdy 

wreszcie przybył, zatrzymał się w pałacowej poczekalni. Zaanonsowano 

łucznika królowi: 
– O jaką pensje prosi? – zapytał król.  

– Sto tysięcy złotych monet rocznie – odpowiedzieli. 

– Dobrze – powiedział król – wpuśćcie go. 

Książę, którego wygląd w międzyczasie bardzo się zmienił, wszedł do 

komnaty i stał w oczekiwaniu.  

– Czy ty jesteś łucznikiem? – zapytał król.  

– Tak, panie. 

– Bardzo dobrze, przyjmuję cię na służbę. 

Tak więc Niezrównany został w służbie u króla. Ale starzy łucznicy 

byli wściekli, że zarabia tak dużo. 

 – Za dużo – warczeli. 
Pewnego dnia król wybrał się do parku. Tam, pod drzewem mango, 

gdzie znajdowało się kamienne siedzenie i parawan, ułożył się na wygodniej 

kanapie. Patrzył w górę, i na samym czubku drzewa zauważył kiść owoców 

mango.  

Za wysoko, żeby się wspiąć – pomyślał.  

Wezwał łuczników i zapytał, czy dadzą radę ściąć tę kiść strzałą i 

przynieść mu owoce.  

– Och – powiedzieli – to dla nas nic wielkiego. Wasza Wysokość 

często obserwowała nasze popisy. Ten nowy łucznik zarabia lepiej niż my, 

może jego król poprosi o owoce. 

Wtedy król zapytał Niezrównanego, czy może to zrobić.  
– Oczywiście, Wasza Wysokość, jeśli będę mógł wybrać miejsce. 

– Jakie miejsce chcesz? 

– Tam gdzie stoi twoja, panie, kanapa. 

Król zgodził się i zrobił miejsce. Niezrównany Książę nie miał łuku w 

dłoni, nosił go pod swoimi szatami; tak więc musiał mieć parawan. Król 

rozkazał, aby przyniesiono i rozstawiono parawan, i nasz łucznik wszedł do 

środka. Zdjął białą szatę, którą miał na sobie, i nałożył czerwony strój bliski 

ciału; potem zapiął pas i nałożył czerwoną kamizelkę. Z torby wyjął miecz w 

kawałkach, który złożył i przypiął z lewej strony. Następnie założył złotą 

kolczugę, zapiął kołczan na plecach i wyjął swój wspaniały łuk, składający się z 

kilku kawałków, które złożył razem, mocując cięciwę, czerwoną jak koral; 

założył turban na głowę, a następnie odrzucił parawan i wyszedł, obracając 
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strzałę w palcach. Wyglądając jak Książę Naga wyłaniający się z ziemi. 

Podszedł do miejsca, z którego miał strzelić, założył strzałę, naciągnął cięciwę i 

zapytał króla:  

– Wasza Wysokość, mam ściąć owoc strzałem do góry, czy 

upuszczając na niego strzałę? 

– Drogi łuczniku – powiedział król – często widziałem cel osiągany 

strzałem do góry, ale nigdy zdobywanego z upadku. Lepiej więc pokaż mi 

bardziej skomplikowany strzał. 

– Wasza Wysokość – powiedział łucznik – strzała poleci wysoko. Do 
nieba Czterech Wielkich Królów, i powróci. Musisz być cierpliwy. 

Król zgodził się. Wtedy łucznik powiedział znowu:  

– Wasza Wysokość, ta strzała, lecąc do góry, przebije gałązkę 

dokładnie w środku, a gdy będzie spadać, nie skręci w żadną stronę, lecz trafi 

dokładnie w to samo miejsce, ścinając kiść. 

Następnie szybko wypuścił strzałę. Gdy leciała do góry, trafiła 

dokładnie w gałąź, na której wisiała kiść. W momencie, gdy łucznik wiedział, 

że strzała osiągnęła miejsce Czterech Wielkich Królów, wypuścił kolejną z 

większą prędkością. Ta trafiła w pióro pierwszej strzały i zawróciła ją; następnie 

sama doleciała do nieba Trzydziestu trzech bogów. Tam schwytały ją bóstwa. 

Dźwięk spadającej strzały, gdy rozcinała powietrze, był jak grzmot.  
– Co to za hałas? – pytali wszyscy. 

– Strzała spada – odpowiedział nasz łucznik.  

Obserwatorzy byli śmiertelnie przerażeni, że strzała może trafić w nich.  

– Nie bójcie się – odpowiedział – obiecuję, że strzała nie spadnie na 

ziemię. 

Gdy spadła, idealnie przecięła gałąź kiści mango. Łucznik złapał 

strzałę w jedną rękę, a owoce w drugą, tak że nic nie dotknęło ziemi.  

– Nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego! – krzyknęli zebrani 

na taki widok. Tak wychwalali zdolnego mężczyznę! Cieszyli się, klaskali, 

powiewali chustami! Przy ich radości i zachwycie dworzanie podarowali księciu 

prezenty warte dziesięć milionów. Król także obsypał go podarunkami i 
zaszczytami. 

Podczas gdy Bodhistattwa zdobywał taką chwałę i zaszczyty z rąk obcego króla, 

siedmiu królów, którzy wiedzieli, że nie ma Niezwykłego Księcia w Benares, 

otoczyli miasto i wezwali króla do bitwy lub do poddania miasta. Król był 

przerażony jak nigdy wcześniej.  

– Gdzie jest mój brat? – zapytał.  

– Służy u króla w sąsiednim państwie – padła odpowiedź.  

– Jeśli mój drogi brat nie przybędzie – powiedział król – jestem 

martwy. Idźcie, padnijcie do jego stóp w moim imieniu i przyprowadźcie go tu! 

Jego posłańcy pojechali i przekazali wiadomość. Ta niebawem dotarła do 

łucznika. Pocieszył brata i uspokoił, że nie ma się czego bać. Gdy wrócił do 
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domu, w kierunku obozu wrogich królów wypuścił strzałę. Do strzały 

dołączył następującą wiadomość:  

– Ja, Niezrównany Książę, wróciłem. Zabiję was wszystkich jedną 

strzałą, którą wystrzelę. Ci, którzy chcą żyć, niech uciekają.  

Strzałę swoją wypuścił tak, że trafiła idealnie w środek złotej misy, z 

której jadło siedmiu królów. Kiedy przeczytali pismo, uciekli, półprzytomni ze 

strachu. 

Tak oto nasz Książe zwyciężył siedmiu władców, bez przelewania 

krwi; następnie, patrząc na młodszego brata, zrzekł się raz jeszcze swego 
dziedzictwa i porzucił świat, kultywując Zdolności i Osiągnięcia, a gdy jego 

życie dobiegło końca, trafił do nieba Brahmy. 

 

Asadisa Dżataka nr 181. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom, dając im za wzór do naśladowania 

skromnego łucznika. 

 

 

Magiczne skarby 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, czterej 

bracia bramini z krainy Kaśi zostawili świat i zostali pustelnikami; zbudowali 

sobie cztery chaty na wyżynach Himalajów i tam żyli. 

Najstarszy brat umarł i odrodził się jako Sakka. Wiedząc, kim jest, odwiedzał 

swoich braci co siedem lub osiem dni, i pomagał im. Pewnego dnia odwiedził 

najstarszego z anachoretów i po zwyczajowym powitaniu zajął miejsce obok 

niego. 

– Cóż, panie, jak mogę ci służyć? – zapytał.  

Pustelnik, który cierpiał na żółtaczkę, odpowiedział: 
– Potrzebuję ognia. 

Sakka podarował mu topór.  

– Dlaczego, mi to dajesz? Jak z takim czymś zdobędę ogień?  

– Jeśli będziesz potrzebował ognia, panie – odpowiedział Sakka – 

wszystko, co musisz zrobić, to uderzyć dłonią o topór i powiedzieć: „Przynieś 

drewno i rozpal ogień!”. Topór dostarczy ci drewna i rozpali ogień. 

Następnie udał się w odwiedziny do drugiego brata i zadał mu to samo 

pytanie.  

– Jak mogę ci służyć, panie? 

Przy chacie brata znajdowała się ścieżka słoni i zwierzęta denerwowały 

go. Powiedział więc, że słonie nie dają mu spać i chciałby, aby tędy nie 
chodziły. Sakka podarował mu bęben.  
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– Jeśli zaczniesz w niego uderzać po tej stronie, panie – wyjaśnił – 

twoi wrogowie odejdą; ale jeśli będziesz uderzał w drugą część, staną się 

twoimi najlepszymi przyjaciółmi i będą otaczać cię szerokim kołem.  

Później podał mu bęben. Na końcu wybrał się do najmłodszego z 

rodzeństwa i też zadał pytanie, czy może mu jakoś pomóc. Brat także miał 

żółtaczkę i powiedział: 

– Proszę, daj mi trochę kwaśnego mleka. 

Sakka podarował mu miskę mleka z tymi słowami:  

– Odwróć ją, jeśli czegoś zechcesz, a wielka rzeka rozleje się z tej misy 
i zaleje całe to miejsce, będzie nawet mogła zdobyć dla ciebie królestwo. 

Po tych słowach zniknął. Po pewnym czasie topór był użyty do 

rozniecenia ognia dla najstarszego brata, drugi użył bębna, aby odstraszyć 

słonie, a najmłodszy miał kwaśne mleko do jedzenia. W tym czasie dzik, który 

żył w opuszczonej wiosce, znalazł kamień posiadający magiczną moc. Podniósł 

kamień w swoim pysku i dzięki jego magii uniósł się w powietrzu. Z daleka 

zobaczył wyspę na środku oceanu i tam postanowił żyć. Przenosząc się na 

wyspę, wybrał miłe miejsce za drzewem figowym i tam umiejscowił swoje 

legowisko. 

Pewnego dnia spał pod drzewem, a magiczny klejnot leżał przed nim. 

Pewien młody mężczyzna z krainy Kaśi, który został wyrzucony przez swoich 
rodziców z domu z powodu lenistwa, poszedł do portu i dostał się na pokład 

statku jako pomocnik żeglarzy. Na środku morza statek się rozbił, a mężczyzna 

dopłynął na desce do wyspy. Gdy chodził w poszukiwaniu owoców, odkrył 

naszego śpiącego odyńca. Chłopak podkradł się, chwycił kamień, i poczuł, że 

dzięki magii unosi się w powietrzu! Przysiadł na drzewie figowym i zastanawiał 

się.  

Magia tego kamienia – pomyślał – umożliwiła dzikowi podniebne 

podróże; zapewne tak się tu dostał. Cóż! Muszę go zabić i zrobić z niego 

jedzenie; a potem będę miał spokój. 

Ułamał gałązkę, którą upuścił na łeb zwierzęcia. Dzik obudził się, 

zobaczył, że nie ma kamienia, drżąc biegał wokoło. Człowiek na drzewie 
zaśmiał się. Dzik spojrzał w górę, zobaczył go i rozpędził się na drzewo, 

uderzył w nie głową i zabił się. Mężczyzna zszedł na ziemię, rozpalił ogień, 

upiekł dzika i zjadł sporo mięsa. Potem uniósł się pod niebo i rozpoczął swoją 

podroż. Gdy przelatywał nad Himalajami, zobaczył osadę pustelników. 

Zatrzymał się tam, i spędził dwa czy trzy dni w chacie najstarszego z braci. 

Wtedy odkrył moc topora. Postanowił zdobyć go dla siebie. Pokazał więc 

naszemu pustelnikowi moc kamienia i zaproponował wymianę na topór. 

Pustelnik pragnął unosić się w powietrzu. Dobili więc targu. Mężczyzna wziął 

topór i odszedł; ale nie oddalił zbyt daleko, uderzył w narzędzie i powiedział:  

– Toporze! Uderz czaszkę pustelnika i przynieś do mnie kamień! 

Topór poleciał do chaty, rozłupał czaszkę najstarszego z braci i zabrał 

kamień. Chłopak ukrył topór i złożył wizytę drugiemu pustelnikowi. Z nim też 
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został przez kilka dni i odkrył moc bębna. Przed odejściem wymienił bęben 

za kamień i, tak jak wcześniej, sprawił, że topór rozbił czaszkę drugiego 

pustelnika. Potem udał się do najmłodszego z braci, gdzie zauważył siłę misy na 

mleko. Wymienił ją za kamień i tak jak wcześniej wysyłał topór, aby zabił i 

tego. W ten sposób spryciarz miał teraz kamień, topór, bęben i misę. 

Wzniósł się w powietrze i tak podróżował. Zatrzymał się przy Benares, 

napisał list, który wysłał przez posłańca, że król musi albo z nim walczyć, albo 

się poddać. Gdy król otrzymał wiadomość, wyruszył, aby „schwytać drania”. 

Ale mężczyzna uderzył w jedną stronę bębna i natychmiast został otoczony 
przez szeroki szyk własnego wojska. Kiedy zobaczył, że król rozmieścił swe 

siły, odwrócił misę i rozlała się rzeka; tłumy zostały zmiecione w potoku mleka. 

Następnie uderzył w swój topór.  

– Przynieś mi głowę króla! – krzyknął.  

Topór odleciał, po chwili wrócił i rzucił głowę do jego stóp. Żaden 

człowiek nie mógł się mu sprzeciwić. Otoczony przez liczną grupę 

zwolenników, wszedł do miasta i sprawił, że został ogłoszony królem z tytułem 

Dadhi-wahana, czyli Wyniesiony na Kwaśnym Mleku. 

Pewnego dnia, gdy zabawiał się, rzucając sieć do rzeki, złowił owoc 

mango, odpowiedni dla bogów, który spłynął z jeziora Kannamunda. Był to 

ogromny owoc, wielki jak misa, okrągły i złoty. Zapytał:  
– Co to za owoc?  

– Mango – odpowiedzieli jego towarzysze.  

Zjadł je, a pestkę zasadzono w parku i podlewano mleczną wodą. 

Roślina rozrastała się i po trzech latach wydała owoc. Wielkie było uwielbienie 

dla tego drzewa; podlane zostało mleczną wodą, na gałęziach porozwieszano 

perfumowane girlandy, przyozdobiono je wieńcami, została zapalona lampa, do 

której wlano olejek zapachowy, a wokół niego rozstawiono parawan. Owoce 

jego były słodkie i miały kolor czystego złota. Król Dadhi-wahana, zanim 

wysłał je jako prezenty dla innych władców, nakłuwał jednak kolcem to miejsce 

w pestce, gdzie wyrasta pęd, bojąc się, aby nie wyhodowali swoich mango. 

Królowie zjadali owoce, chcieli je potem posadzić, ale żadne nie rosło. 
Zastanawiali się nad przyczyną i odkryli w końcu, dlaczego tak się dzieje. Jeden 

z nich zapytał swojego ogrodnika, czy ten mógłby zepsuć smak owocu na 

drzewie, aby był bardziej gorzki. Mężczyzna odpowiedział, że umiałby to 

zrobić. Tak więc król dał mu tysiąc srebrnych monet i wysłał, aby załatwił 

sprawę. Ogrodnik, gdy tylko przybył do Benares, wysłał wiadomość do króla, 

że przybył mistrz ogrodnictwa. Król zawołał go i zapytał: 

– Jesteś ogrodnikiem? 

– Tak, panie – odpowiedział mężczyzna i zaczął wychwalać swoje 

umiejętności.  

– Bardzo dobrze – powiedział król – możesz pomagać mojemu 

ogrodnikowi zajmującemu się parkiem.  
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Teraz we dwóch opiekowali się królewskimi ogrodami. Nowo 

przyjętemu pracownikowi udało się sprawić, że park wyglądał jeszcze piękniej, 

gdyż kwiaty i owoce pojawiały się także poza sezonem ich kwitnięcia. To 

zadowoliło króla, który zwolnił pierwszego pracownika i oddał park pod 

całkowitą opiekę nowego ogrodnika. Gdy tylko park przeszedł pod jego opiekę, 

mężczyzna posadził liany i pnącza wokół drzewa mango. Pnącza szybko rosły 

w górę. Coraz wyżej i wyżej, korzeń po korzeniu, gałąź za gałęzią, całe oplątały 

drzewo mango. Dlatego drzewo, ze swoimi słodkimi owocami, stawało się 

coraz bardziej gorzkie, ponieważ pnącze z gorzkimi liśćmi, w towarzystwie 
trującej i cierpkiej rośliny, oplatało je coraz bardziej. Gdy tylko ogrodnik uznał, 

że owoce stały się gorzkie, uciekł. Król Dadhi-wahana wybrał się na 

przechadzkę po swoich ogrodach i ugryzł kawałek owocu mango. Sok w jego 

ustach smakował jak jakaś cierpka roślina; nie mógł tego połknąć i wypluł 

wszystko. W tym czasie Bodhisattwa był jego duchowym i doczesnym doradcą. 

Król zwrócił się do niego:  

– O to drzewo dbano najbardziej w całym parku, a jednak owoce stały 

się gorzkie. Co to może znaczyć? – pytał. 

Bodhisattwa kazał usunąć wszystkie pnącza i liany, wyrwać ich 

korzenie; zatruta gleba została wywieziona, a na jej miejsce nasypano nowej 

ziemi, drzewo było powoli podlewane słodką, mleczną i poświęconą wodą. 
Potem, absorbując całą tę słodycz, owoce znowu rosły słodkie. Król na koniec 

przywrócił do pracy poprzedniego ogrodnika. 

 

Dadhi-wahana Dżataka nr 186. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom, przestrzegając przed złym 

towarzystwem, od którego możemy przejąć złe nawyki. 

 
 

Szakal Lwie Serce 
 

Dawno, dawno temu, gdy król Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa był lwem w podhimalajskich lasach i polanach. W tym roku lwica 
urodziła parę ślicznych lwiątek. W ostatnim czasie żyło się im dość szczęśliwie. 

Głowie rodziny – wielkiemu płowemu królowi wszelkiej zwierzyny – 

polowania się udawały. Rodzina, a nawet ich sąsiedzi jedzenia mieli w bród. 

Przez ostatnie dwa dni ojciec rodziny nic jednak nie upolował i był z tego 

powodu bardzo niezadowolony. Kiedy pod wieczór wracał do swego legowiska, 

znalazł w krzakach porzucone nowo narodzone dziecko szakala. Jakiś obcy 

drapieżnik musiał pożreć albo odstraszyć jego rodziców. Lew zaniósł szakale 

niemowlę do swojej żony.  

– Tylko tyle mogę dziś wam ofiarować – zaryczał niezadowolony. 
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– Ależ, drogi mężu – odpowiedziała mruknięciem lwica. – Toż to 

niemowlę, nie godzi się takiego małego jak nasze dzieci zabijać! Wychowam go 

razem z naszymi synkami – zdecydowała, przepełniona macierzyńskim ciepłem. 

Pan mąż kręcił nosem, ale chcąc mieć spokój w domu, przystał na 

dziwną fanaberię żony. Lwiątka i mały szakal szybko rosły, karmione mlekiem 

lwicy. Baraszkowały ze sobą godzinami i o ile lwiątka były silniejsze, to ich 

mleczny braciszek sprytniejszy i zawsze zdołał się im wywinąć. Malcy byli 

zapalczywi i chętnie oddaliliby się na samodzielne polowanie, gdyby nie czujny 

dozór matki. 
Pewnego dnia zbliżał się do ich kryjówki wielki jak góra słoń. Z wolna 

i metodycznie objadał z liści okoliczne drzewa. W małym szakalu zawrzała 

krew. Krzyknął do przybranej matki: 

– Ja go oduczę zakradać się do naszego lasu. Obalę go i pożrę! Puść 

mnie, matko! – krzyczał i wyrywał się w furii. Ponadto starał się zaryczeć, tak 

jak umieli już jego więksi bracia. Z jego pyska wyrwał się jednak tylko szakali 

skowyt. 

Wtedy to lwica, uspokoiwszy go, musiała mu opowiedzieć o jego 

pochodzeniu. Dodała ponadto: 

 

Serce głupca znajduje się w jego ustach. 
Język mądrego znajduje się w jego sercu. 

 

– Posłuchaj, synu – rzekła – szakale nigdy nie polują na słonie. Jesteś 

wprawdzie dzielny, ale musisz żyć według reguł swojego rodu. Idź, więc do 

swoich, bo tu nabierzesz złych manier. Wiedz też, że: 

 

Gdy spotkasz potężnego wroga,  

skryj się, nie mogąc go zwyciężyć,  

a ten potężny niech się pyszni,  

przechodząc jak jesienny księżyc.  

 
Sihakotthuka Dżataka nr 188. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w Dżetawanie, a dotyczyła ona nowicjusza o 

imieniu Kokalika, który słysząc nauki wygłaszane w ostatnim czasie, sam też 

bezkrytycznie chciał już nauczać. 

 

 

Osioł w skórze lwa 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa urodził się w rodzinie rolnika i gdy dorósł, zarabiał na życie 

uprawiając ziemię. W tym samym czasie pewien kupiec chodził i sprzedawał 
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różne dobra, które nosił za nim osioł. Gdzie tylko zaszedł, zdejmował paki 

z osła, przykrywał go skórą lwa i wpuszczał w pola ryżu i jęczmienia. Kiedy 

gapie widzieli takie stworzenie, myśleli że to lew, i nikt nie odważył się 

podejść. 

Pewnego dnia handlarz ten zatrzymał się w centrum wioski i gdy 

gotowano dla niego śniadanie, on puścił osła w pole jęczmienia, przykrywając 

go, jak zazwyczaj, lwią skórą. Ludzie myśleli, że to lew, bali się podejść, ale 

wrócili do domów i ogłosili alarm. Wszyscy mieszkańcy uzbroili się i pobiegli 

na pole, krzycząc i bijąc w bębny. Osioł przeraził się ogromnie i ryknął. Wtedy 
Bodhisattwa, widząc, że był to osioł, powtórzył wersy: 

 

Nie widzę lwa ani tygrysa, 

Nawet nie jest to pantera; 

Ale osioł, stara chabeta! 

Ze skórą lwa na grzbiecie! 

Gdy tylko wieśniacy dowiedzieli się, że to osioł, bili go tak, że 

połamali mu wszystkie kości i zerwali z niego skórę lwa. Kiedy pojawił się 

kupiec i znalazł swojego osła, poczuł wielki żal. Osioł w tym czasie wyzionął 

ducha.  

 
Sihacamma Dżataka nr 189. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w parku Dżetawany, a dotyczyła ona 

byłego nowicjusza Kokaliki. 

 

 

Kapłan w uprzęży dla konia 
 

Dawno, dawno temu, kiedy król Brahmadatta panował w Benares, 
Bodhisattwa urodził się jako jego syn. Gdy osiągnął pełnoletność, a jego ojciec 

umarł stał się królem i panował uczciwie. Rodzina Bodhisattwy miała kapłana o 

imieniu Ruhaka, który miał za żonę starą braminkę. Król dał kapłanowi konia 

wyposażonego w piękną uprząż. Mężczyzna wsiadł na zwierzę i gdy jechał na 

tak bogato przyodzianym wierzchowcu, ludzie przy drogach krzyczeli z 

zachwytu:  

– Patrzcie na tego wspaniałego konia! Co za piękność! 

Gdy wrócił do domu, wszedł i powiedział do żony: 

– Kochana żono, nasz koń spisuje się świetnie! Wszyscy ludzie się nim 

zachwycają. 

Jego żona była chytra, wszędzie węsząca oszustwa i nieprawości. 
Odpowiedziała mu: 
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– Ach, mężu, nie wiesz, gdzie leży piękno tego konia. Wszystko to 

przez jego piękną uprząż. Jeśli przystroisz się tak jak koń, założysz uprząż i 

wyjdziesz na główną ulice, idąc jak zwierzę, zobaczysz, że król cię pochwali, 

tak jak i wszyscy ludzie będą się zachwycać. 

Głupiec wziął słowa żony do serca i posłuchał jej. Nie wiedział, że 

żona zrobiła to specjalnie. Postąpił, jak mu powiedziała. Wszyscy ludzie, którzy 

go widzieli, krzyczeli i gwizdali: 

– Oto idzie mądry profesor! 

A król zawstydził go:  
– Dlaczego, mój nauczycielu, tak postępujesz? – powiedział. – Czy coś 

ci się stało w głowę? Oszalałeś?  

W tym momencie bramin pomyślał, że zachował się źle, i zawstydził 

się. Był wściekły na żonę i w drodze powrotnej mówił do siebie:  

– Ta kobieta zawstydziła mnie przed królem i całym jego dworem; 

wychłostam ją i wygonię z domu! 

Ale przebiegła kobieta wiedziała, że mąż wrócił do domu 

rozwścieczony; wyszła więc tylnymi drzwiami i udała się do pałacu, gdzie 

została przez pięć dni. Kiedy król o tym usłyszał, wysłał po kapłana i 

powiedział do niego: 

– Mój nauczycielu, wszystkie kobiety pełne są wad; powinieneś 
wybaczyć tej damie i z zamiarem namówienia go na wybaczenie, wygłosił te 

wersy: 

 

Nawet pęknięta cięciwa łuku może być naprawiona. 

Wybacz swojej żonie i nie noś już złości w sercu. 

 

Jednak kapłan odrzekł: 

– Odeślę, panie, tę kobietę. 

Zrobił to i wziął kolejną braminkę za żonę. 

 

Ruhaka Dżataka nr 191. 
 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie, 

wspominając o pokusach z poprzedniego życia. 

 
 

Niewdzięczność ukarana 
 

Dawno, dawno temu, kiedy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa urodził się jako syn ukochanej królowej. Nadano mu imię Książę 

Paduma – Książę Lotosu. Po nim na świat przyszło sześciu młodszych braci. 

Jeden po drugim, cała siódemka dorosła, ożeniła się i osiadła, żyjąc jako 
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towarzysze króla. Pewnego dnia król wyjrzał na dziedzińce pałacu i 

zobaczył tam ich ze swoimi przyjaciółmi, czekających na niego. Zaczął 

podejrzewać, że chcą go zabić i przejąć jego królestwo. Posłał po nich i 

przemówił: 

– Moi synowie, nie możecie mieszkać w tym mieście. Udajcie się gdzie 

indziej, a gdy umrę, wrócicie tu i przejmiecie królestwo, które należy do naszej 

rodziny. 

Zgodzili się ze słowami ojca, ale poszli do domów bardzo zmartwieni. 

– Nie ma znaczenia, gdzie pójdziemy! – krzyczeli w rozpaczy. Zabrali 
ze sobą żony, opuścili miasto i podróżowali drogą na północ. W końcu dotarli 

do lasu, gdzie nie mogli znaleźć nic do jedzenia ani do picia. A nie mogąc 

zaspokoić głodu, postanowili ocalić swoje życia kosztem swych żon. Najpierw 

schwytali żonę najmłodszego i zabili ją; podzielili jej ciało na trzynaście części, 

i je zjedli. Ale Bodhisattwa ze swoją żoną odłożyli swoją porcje. Tak robili 

przez sześć dni, zabijali i zjedli sześć kobiet; a każdego dnia Bodhisattwa 

odkładał jedną porcję. Tym sposobem odłożył sześć porcji. Siódmego dnia 

bracia chcieli wziąć żonę Bodhisattwy, aby ją zabić, ale zamiast tego on dał im 

sześć porcji mięsa.  

– Zjedzcie to – powiedział – jutro coś wymyślę. Bracia zjedli mięso, a 

wtedy nadszedł wieczór i wszyscy poszli spać. Wtedy Bodhisattwa z żoną 
uciekli. Kiedy odeszli na pewną odległość, kobieta powiedziała: 

– Mężu, nie dam rady iść dalej. 

Wtedy wziął ją na ręce, a gdy słońce zaszło, wyszedł z lasu. O 

wschodzie słońca kobieta powiedziała: 

– Mężu, chce mi się pić! 

– Nie ma tu wody, kochana żono! – odpowiedział. 

Ale ona ciągle go błagała, aż wreszcie przeciął sobie kolano mieczem i 

powiedział: 

– Nie ma wody, ale usiądź i napij się krwi z mojego kolana. 

Tak też kobieta zrobiła. Po pewnym czasie dotarli do Gangesu. Napili 

się, wykąpali, najedli różnych owoców i wypoczywali w miłym miejscu. Tam, 
na zakolu rzeki, zbudowali sobie pustelniczą chatkę i w niej zamieszkali. 

Zdarzyło się, że złodziej w rejonie górnego Gangesu został oskarżony o 

zdradę stanu. Obcięto mu dłonie i stopy, nos i uszy, a jego położono w kajaku i 

spuszczono na rzekę. Dopłynął do miejsca ich zamieszkania, jęcząc z bólu. 

Bodhisattwa usłyszał jego żałosny lament. 

– Dopóki żyję, żadna marna istota nie zginie! – powiedział i poszedł na 

brzeg rzeki, ocalić tego człowieka. Przyniósł go do chaty i przy pomocy 

olejków ściągających i maści wyleczył jego rany. 

Ale jego żona powiedziała do siebie: 

– To jest leniwy człowiek, którego mój mąż wyłowił z Gangesu, 

uratował go, aby się nim opiekować! – i pluła na biedaka ze wstrętem. Kiedy 

rany mężczyzny goiły się, Bodhisattwa zaproponował mu mieszkanie z nim w 
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chacie. Przynosił też wszelkiego rodzaju owoce z lasu, aby wszystkich 

nakarmić. A gdy tak mieszkali razem, kobieta zakochała się w kalece i popełniła 

grzech. Potem zapragnęła zabić Bodhisattwę i powiedziała do niego: 

– Mężu, kiedy opierałam się na twoim ramieniu, wychodząc z lasu, 

zobaczyłam w oddali wzgórze, i przysięgłam, że jeśli zostaniemy ocaleni, złożę 

ofiarę świętemu duchowi wzgórza. Teraz ta myśl prześladuje mnie. Chcę złożyć 

tę ofiarę! 

– Bardzo dobrze! – powiedział Bodhisattwa, nie znając jej zamiarów. 

Przygotował ofiarę, dostarczając jej naczynie i wspięli się na szczyt wzgórza. 
Wtedy żona powiedziała do niego: 

– Mężu, nie duch wzgórza, ale ty jesteś moim głównym bóstwem! 

Dlatego najpierw uhonoruję ciebie, składając dzikie kwiaty i chodząc w 

skupieniu wokół, mając cię po prawej stronie, i pozdrawiając ciebie; a potem 

złożę moją ofiarę dla ducha gór. 

Mówiąc to, ustawiła go twarzą w stronę urwiska i udawała, że go 

pozdrawia, chodząc wokół niego i rzucając kwiaty. Gdy stanęła za nim, 

uderzyła go w plecy i zepchnęła do urwiska. Na koniec krzyknęła z radością: 

– Widziałam plecy mojego wroga!  

Zeszła z góry i poszła do swojego lubego. W tym czasie Bodhisattwa 

stoczył się po urwisku, ale zatrzymał się na gałęziach, na czubku figowca. Nie 
mógł jednak zejść na dół, więc siedział wśród gałęzi, zjadając figi. Zdarzało się, 

że wielki król jaszczurek wspinał się na wzgórze i też jadł owoce z tego drzewa. 

Gdy zobaczył Bodhisattwę, zaraz uciekł. Następnego dnia podszedł i zjadł kilka 

owoców na bocznej gałęzi. Przychodził dzień po dniu, aż wreszcie zaprzyjaźnił 

się z człowiekiem. 

– Jak się tu dostałeś? – zapytał. 

Bodhisattwa opowiedział mu wszystko. 

– Cóż, nie bój się – powiedział jaszczur i wziął mężczyznę na plecy, 

zszedł ze wzgórza i wyniósł go z lasu. Tam zostawił go przy drodze, pokazał, w 

którą stronę iść, a sam wrócił do lasu. 

Bodhisattwa udał się do małej wioski w pobliżu i mieszkał tam do 
momentu, gdy usłyszał o śmierci ojca. Wtedy wybrał się do Benares. Gdy 

odziedziczył królestwo, należące do jego rodziny, przyjął imię Króla Lotosu; 

nie przekraczał dziesięciu zasad uczciwości dla królów i panował przyzwoicie. 

Zbudował sześć Hal Szczodrości, jedną przy każdej z czterech bram, jedną w 

środku miasta i jedną przed pałacem; i codziennie dostarczał tam prezenty o 

wartości stu tysięcy monet. 

Tymczasem jego podła żona wzięła swojego kochanka na ramiona i też 

wyszła z lasu. Chodziła do ludzi, prosiła ich o ryż i mleko, aby go nakarmić. 

Gdy pytano ją, kim dla niej jest ten mężczyzna, odpowiadała: 

– Jego matka była siostrą mojego ojca, on jest moim kuzynem i 

mężem. Nawet gdyby był skazany na śmierć, wzięłabym go na ramiona, 

dbałabym o niego i błagała o jedzenie, żeby przeżył! 
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– Co za oddana żona! – mówili wszyscy. I dzięki temu dawali jej 

więcej jedzenia niż kiedykolwiek. Niektórzy udzielali porad, mówiąc: 

– Nie żyjcie w ten sposób. Król Lotus jest panem w Benares; poruszył 

całe Indie dzięki swojej szczodrości. Na pewno się ucieszy na wasz widok, tak 

bardzo, że da wam drogie prezenty. Wsadź swojego męża w ten kosz i udajcie 

się do króla. – Mówiąc to, dali jej kosz i przekonali ją. Przebiegła kobieta 

umieściła kochanka w koszu i wybrała się do Benares, gdzie żyła z tego, co 

dostała w Halach Szczodrości. Bodhisattwa miał zwyczaj wybierać się tam na 

słoniu i rozdawać podarki; po obdarowaniu ośmiu lub dziesięciu osób wracał do 
domu. Wtedy podła kobieta umieściła lubego w koszu, i niosąc go, stanęła tam, 

gdzie król zwykł przechodzić. 

Król ją zobaczył i zapytał kogoś z tłumu: 

– Kto to jest? 

– Oddana żona – padła odpowiedź. Posłał po nią i rozpoznał ją od razu. 

Kazał wyjąć mężczyznę z koszyka i zapytał ją: 

– Kim jest ten mężczyzna dla ciebie? 

– Jest synem siostry mojego ojca, danym mi przez rodzinę, moim 

własnym mężem – odpowiedziała.  

– Ach, co za oddana żona! – krzyknęli wszyscy, a ponieważ nie znali 

szczegółów, wychwalali ją. 
– Kim jest ten drań, twój kuzyn? Dlaczego rodzina ci go dała za męża? 

– zapytał król. 

Kobieta nie rozpoznała króla. 

– Tak, mój panie! – powiedziała odważnie. 

– Czy jest to syn króla Benares? Czy nie jesteś żoną Księcia Lotosu, 

córką tego i tego króla? Czy nie piłaś krwi z mojego kolana? Czy nie zakochałaś 

się w tym łobuzie, czy nie zrzuciłaś mnie w urwisko? Ach, pomyślałaś, że 

jestem martwy, i oto jesteś, z tym łobuzem, a tu ja jestem żywy!  

Wtedy odwrócił się do swoich dworzan.  

– Pamiętacie, o czym wam mówiłem, kiedy mnie przepytywaliście? 

Moich sześciu braci zabiło swoje żony i je zjadło; ale ja postarałem się, żeby 
mojej kobiecie nie stała się krzywda, więc zaprowadziłem ją nad brzeg 

Gangesu, gdzie mieszkaliśmy w chacie pustelniczej. Z rzeki wyłowiłem tego 

potępionego przestępcę i wspierałem go. Ta kobieta zaś zakochała się w nim i 

zrzuciła mnie z góry. Ja jednak ocaliłem życie dzięki własnej dobroci. To jest 

właśnie ta podła kobieta, która zepchnęła mnie w przepaść; ta, i żadna inna, to 

podła wiedźma! 

Choć Bodhisattwa nie mógł uspokoić swego gniewu i wyznaczył dla 

nich karę, nie wykonał jej; ale opanował gniew i kazał na jej głowie umieścić 

kosz, którego miała nigdy nie zdejmować, i zostali wywiezieni z jego królestwa. 

 

Kullapaduma dżataka nr 193. 
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Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom, przedstawiając niewdzięczność 

niektórych osób, szczególnie gdy czyniliśmy dla nich dobro. 

 

 

Miasto demonic 
 

Dawno, dawno temu było na wyspie Cejlon miasto skrzatów zwane 

Sirisawatthu, zaludnione przez małe demony płci żeńskiej. Gdy rozbił się statek, 

kobiety przystrajały się i upiększały, wzięły ryż i kleik, i z rzędami niewolnic i 

dziećmi na biodrze, wyruszyły do kupców. Aby sprawić wrażenie, że miasto 

zamieszkane jest przez różne istoty ludzkie, widoczni byli tu i tam mężczyźni 

orzący i opiekujący się krewnymi, stada krów, psy i tym podobne rzeczy. Potem 

podchodząc do kupców, zaprosiły ich na poczęstunek z ryżu, kleiku i innego 

przyniesionego jedzenia. Kupcy, wszyscy nieświadomi, jak naprawdę sprawy 

wyglądają, zjedli to, czym ich ugoszczono. Gdy najedli się i napili, 

odpoczywali, a skrzaty pytały:  

– Gdzie mieszkacie? Skąd przypłynęliście? Dokąd się wybieracie, jakie 
sprawy was tu przywiodły?  

– Nasz statek się tu rozbił – odpowiedzieli.  

– Bardzo dobrze, wspaniali panowie – usłyszeli – Teraz mijają trzy 

lata, odkąd nasi mężowie zaciągnęli się na pokład i nie wrócili. Musieli zaginąć! 

Wy także jesteście kupcami, będziemy więc waszymi żonami.  

Sprowadziły ich na złą drogę swoimi sztuczkami, zalotami i flirtami, aż 

zaprowadziły do swego miasta. Tam przechowywały kilku innych mężczyzn, 

złapanych wcześniej. Byli oni powiązani magicznymi łańcuchami i umieszczani 

w domu tortur. Te małe kobietki, jeśli nie znajdowały żadnych rozbitków w 

miejscu zamieszkania, przeszukiwały wybrzeże aż do rzeki Kaljani z jednej 

strony i do wyspy Nagadipa z drugiej.  

Po pewnym czasie w pobliżu rozbił się kolejny statek z pięciuset 
handlarzami. Małe demony znów przyszły do mężczyzn i nęciły ich tak długo, 

aż zabrały do swojego miasta i w efekcie kolejną partię umieściły w domu 

tortur. Przywódczyni wzięła sobie kapitana statku za męża, a reszta pozostałych 

handlarzy zostało mężami małych demonic. W nocy, kiedy jej mężczyzna spał, 

przywódczyni udała się do domu śmierci, gdzie zabiła kilku mężczyzn i zjadła 

ich mięso, to samo zrobiły pozostałe. Kiedy najstarsza wróciła po zjedzeniu 

mięsa człowieka, jej ciało było zimne. Kapitan kupców objąwszy ją, zrozumiał, 

że była demonem.  

Wszystkie pięćset są na pewno takie same – pomyślał. – Musimy 

uciec! 

Rankiem, kiedy poszedł umyć twarz, powiedział do innych kupców:  
– To są demony, a nie ludzie! Gdy znajdą innych rozbitków, zrobią ich 

swymi mężami, a nas zjedzą; musimy uciekać! 
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Dwustu pięćdziesięciu z nich odpowiedziało: 

– Nie możemy ich zostawić; idźcie, jeśli chcecie, ale my nie 

odejdziemy. 

Wobec tego kapitan z połową kupców, którzy byli gotowi go słuchać, 

umknęli w obawie przed demonami. 

W tym czasie Bodhisattwa pojawił się na świecie jako latający koń, 

cały biały, z dziobem jak wrona, z włosami jak trawa, posiadający 

nadprzyrodzoną siłę. Z Himalajów poleciał do Cejlonu. Tam przeleciał nad 

stawami i jeziorami i żywił się rosnącym dziko ryżem. Gdy przeszedł dalej, 
usłyszał ludzki głos wypełniony litością i zapytał: 

– Kto chce iść do domu? Kto chce do domu? 

Kupcy usłyszeli te słowa, i krzyknęli; 

– My chcemy do domu, panie! Tu zginiemy marnie! Błagamy, uratuj 

nas! 

Wszyscy składali w pokorze ręce i unosili je z szacunkiem do czoła.  

– Wsiądźcie na moje plecy – powiedział Bodhisattwa. Niektórzy 

siedzieli na grzbiecie, inni trzymali się ogona, zmieścili się wszystcy. 

Bodhisattwa zabrał całe dwieście pięćdziesiąt osób do ich kraju i pozostawił 

każdego w jego domu, a potem wrócił do swojego miejsca zamieszkania. A 

demony, kiedy inni mężczyźni przybyli w to miejsce, zabiły tych dwustu 
pięćdziesięciu, którzy zostali, i zjadły ich. 

 

Walahaassa Dżataka nr 196. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, a dotyczyła pewnego 

mnich, który stał się odstępcą. 

 

 

Papuga skarżypyta 
 

Dawno, dawno temu, kiedy Brahmadatta był królem Benares, 

Bodhisattwa narodził się jako młoda papuga. Na imię miała Radha, a jej 

młodszy brat Potthapada. Gdy byli całkiem młodzi, oboje zostali schwytani 

przez łowcę i sprzedani braminowi w Benares. Dbał on o nie tak, jakby to były 

jego dzieci. Ale żona kapłana była podłą kobietą. Bramin musiał wyjechać w 

interesach, więc zwrócił się do papug:  

– Moje drogie, wyjeżdżam w interesach. Obserwujcie waszą matkę o 

każdej porze; sprawdźcie, czy nie odwiedza jej żaden mężczyzna.  

Po tym wyjechał, zostawiając żonę pod opieką młodych papug. Gdy 

tylko zniknął, kobieta zachowywała się źle, dniem i nocą pojawiali się goście, 
nie było przerw w odwiedzinach. Potthapada, obserwując to, powiedział do 

Radhy:  
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– Nasz pan przekazał nam tę kobietę pod opiekę, a ona robi same 

złe rzeczy. Powiem jej coś! 

– Nie – powiedziała Radha. Ale brat nie chciał słuchać. 

– Matko – zapytał – dlaczego grzeszysz? 

Zabiję tę papugę – pomyślała kobieta: 

Choć miała taki zamiar, zawołała papugę, udając, że chce ją pogłaskać. 

– Mój mały, jesteś moim synem! Nigdy więcej tego nie zrobię! Chodź, 

kochany!  

Potthapada podszedł do kobiety, a ta schwytała go, krzycząc: 
– Co! Jak śmiesz mnie pouczać, nie wiesz gdzie twoje miejsce! 

Skręciła mu kark i wrzuciła do piekarnika. Bramin powrócił. Gdy 

odpoczął, zapytał Bodhisattwę: 

– Cóż, mój drogi ptaszku, co powiesz o swojej matce? Zachowywała 

się źle, czy nie?  

Radha odpowiedziała: 

– Drogi ojcze, mądrze jest nie mówić o rzeczach, które nie prowadzą 

do błogosławieństwa. Nie jest dobrze opowiadać, czy się one wydarzyły czy 

nie. Dodała wierszem: 

 

Za to, co powiedział, leży teraz martwy, spalony na popiół. 
Niedobrze jest mówić prawdę, nie chcę dzielić losu Potthapady. 

 

Radha – Bodhisattwa uściskała bramina i powiedziała: 

– To nie jest miejsce, w którym mogę żyć! – żegnając się z kapłanem, 

odleciała do lasu. 

 

Radha Dżataka nr 198. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, a dotyczyła jednego z 

braci, który okazał się odstępcą od reguły zakonnej.  

 

 

Wybór męża 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa urodził się jako syn bramina. Gdy osiągnął pełnoletność i odebrał 

nauki w Taksaszila, wrócił do domu i stał się sławnym nauczycielem. 

Miał cztery córki. Gdy dziewczynki podrosły, każda miała adoratora. Bramin 

nie mógł zdecydować, komu oddać swoje dzieci.  

– Zapytam nauczyciela – pomyślał – on na pewno pomoże mi podjąć 
dobrą decyzję.  
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Spotkał się ze swym guru i zapytał go, jak można ocenić wartość 

jego córek. Powiedział to wierszem: 

 

Jedna jest dobra, jedna jest szlachetna, jedna jest piękna, jedna jest 

dojrzała. 

Odpowiedz mi, mój guru, która z tych czterech wydaje się najlepsza? 

 

Słysząc to, nauczyciel odpowiedział też wierszem: 

 
Nawet jeśli jest w nich piękno i inne takie cechy, brak cnót jest 

powodem pogardy.  

Dobre jest piękno, okazywanie respektu starszym jest prawidłowe. 

Dobre jest szlachetne urodzenie, ale cnota, cnota wzbudza zachwyt! 

 

Kiedy bramin to usłyszał, oddał wszystkie swoje córki cnotliwym 

kawalerom. 

 

Sadhusila Dżataka nr 200. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie. 

 
 

Lekkomyślna wrona 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa narodził się jako bagienna wrona i mieszkał przy pewnym stawie. 

Jego imię brzmiało Wiraka – Silny. W królestwie Kaśi pojawił się głód. Ludzie 

nie mieli jedzenia dla siebie ani dla zwierząt. Wrony też głodowały i opuszczały 

ogarniętą głodem krainę, odlatując do lasów. Pewien pan – wrona o imieniu 

Sawitthaka, który mieszkał w Benares, zabrała ze sobą żonę i udali się do 

miejsca, gdzie żył Wiraka. Zamieszkali niedaleko od niego, przy tym samym 

stawie. Pewnego dnia nowo przybyły szukał pożywienia przy stawie. Zobaczył, 

jak Wiraka zanurzył się w stawie i złapał rybę a po chwili wyszedł z wody i stał, 
susząc swoje pióra. 

Pod skrzydłami tej wrony – pomyślał Sawitthaka – będzie mnóstwo 

ryb. Zostanę jego sługą. Podszedł więc bliżej. 

– O co chodzi, panie sąsiedzie? – zapytał Wiraka. 

– Chcę być twoim sługą, mój panie! – padła odpowiedź. 

Wiraka zgodził się i od tego czasu druga wrona służyła mu. Gospodarz 

jadł tyle ryb, ile potrzebował, a resztę dostawał Sawitthaka. Część swej porcji 

oddawał żonie. Po pewnym czasie pojawiła się zazdrość w jego sercu.  
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– Ta wrona – powiedział – jest czarna, ja też. Nasze oczy, dzioby i 

nogi niczym się nie różnią. Nie chcę jego ryb! Złapię własne! 

Powiedział do Wiraki, że w przyszłości ma zamiar sam łapać ryby.  

Wtedy Wiraka odpowiedział: 

– Dobry przyjacielu, nie należysz do gatunku wron, które są urodzone 

do tego, aby wchodzić do wody i łowić ryby. Uważaj na siebie! 

Pomimo życzliwych prób wyperswadowania tego zamiaru, Sawitthaka 

nie wziął ostrzeżeń do serca. Zszedł na brzeg stawu, a następnie do wody; ale 

nie mógł przedrzeć się przez wodorosty i trzciny, wyszedł zaplątany w rośliny, 
tylko z czubkiem dzioba wystającym ponad wodę. Nie mogąc oddychać, zginął 

w wodzie. 

Gdy jego żona zorientowała się, że nie wrócił, poszła do Wiraki 

zapytać, czy wie, co się stało:  

– Mój panie – zapytała – Sawitthaka zaginął, nie wiesz, gdzie jest? – I 

gdy go zapytała, wypowiedziała następujące wersy: 

 

Nie widziałeś Sawitthaki? Wirako, nie widziałeś 

Mojego męża o słodkim głosie, z szyją lśniącą jak u pawia? 

 

Gdy Wiraka usłyszał to, odpowiedział: 
– Tak, wiem gdzie jest. Utopił się w stawie, bo chciał łowić ryby.  

 

Kiedy biedna usłyszała to, zapłakana wróciła do Benares. 

 

Wiraka Dżataka nr 204. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, po tym, jak Dewadatta od 

pewnego czasu chciał nauczać i mieć uczniów, tak jak Budda. 

 

 

Dzięcioł, żółw i antylopa 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa urodził się jako antylopa. Żył w lesie, w bliskiej odległości od 

pewnego jeziora. Niedaleko od tego miejsca siedział dzięcioł na szczycie 

drzewa; a w jeziorze mieszkał żółw. Cała ta trójka została przyjaciółmi i żyli 

razem w zgodzie. Myśliwy, przechadzając się po lesie, zaobserwował odciski 

kopyt Bodhisattwy, gdy ten schodził do wody, i założył pułapkę ze skóry, 

mocnej jak żelazny łańcuch, po czym odszedł do wioski. Ledwie zaszło słońce, 

Bodhisattwa zszedł na dół, aby napić się, i wpadł w sidła. Zaczął krzyczeć i 
rozpaczać. Usłyszał go dzięcioł. Zleciał z drzewa, a żółw wyszedł z wody i 

zastanawiali się, co tu zrobić. Dzięcioł powiedział do żółwia:  
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– Przyjacielu, masz zęby, przegryź wnyki, a ja polecę i zobaczę, 

jak zatrzymać myśliwego. Jeśli obaj zrobimy, co w naszej mocy, nasz przyjaciel 

nie umrze.  

Żółw zaczął gryźć skórzany pas, dzięcioł udał się do miejsca 

zamieszkania kłusownika. O świcie mężczyzna wyszedł z nożem w dłoni. Gdy 

tylko ptak go zobaczył, wydał pisk, rozłożył skrzydła i uderzył go w twarz. 

Ptak spod złego znaku mnie uderzył! – pomyślał nieco wystraszony 

myśliwy. Odwrócił się, poszedł do domu i położył się na chwilę. Potem znowu 

wstał i wziął nóż. Ptak pomyślał: 
Pierwszym razem wyszedł frontowymi drzwiami, teraz, więc pewnie 

wyjdzie tylnymi. Usiadł na dachu w tylnej części domu. Myśliwy myślał w ten 

sam sposób: Kiedy wyszedłem głównymi drzwiami, zobaczyłem zły omen, więc 

teraz wyjdę tylnymi! 

Ale ptak znowu wydał pisk i uderzył go w twarz. Myśliwy wykrzyknął: 

– To stworzenie mnie nie wypuści! – wrócił do domu, położył się i 

leżał tak do zachodu słońca, a o świcie znowu wziął nóż i wyszedł. 

Dzięcioł szybko wrócił do przyjaciół.  

– Nadchodzi myśliwy! – krzyknął.  

Do tego czasu żółw przegryzł prawie wszystkie pasma skóry, poza 

jednym. Jego zęby wyglądały, jakby zaraz miały wypaść, a wargi były pokryte 
krwią. Bodhisattwa zobaczył, że młody mężczyzna zbliża się szybko jak 

błyskawica, z nożem w dłoni; rozerwał więc skórzany pas i wskoczył w las. 

Dzięcioł pofrunął na drzewo. Ale żółw był tak słaby, że leżał tam, gdzie został. 

Myśliwy wrzucił go do torby, którą przywiązał do drzewa. 

Bodhisattwa patrzył, gdzie zabrano żółwia, i postanowił ocalić życie 

przyjaciela. Pozwolił, aby myśliwy go zobaczył, i pomyślał, że jest mocno 

osłabiony. Kłusownik rzeczywiście zauważył antylopę i wydawało mu się, że 

zwierzę jest słabe, chwycił więc nóż i udał się w pościg. Bodhisattwa, 

utrzymując bezpieczną odległość, wyprowadził go w pole; a gdy uznał, że 

człowiek zaszedł już daleko, uskoczył i zawrócił, szybki jak wiatr. Uniósł torbę 

swoimi rogami, rzucił ją na ziemię, rozerwał i wypuścił żółwia. A dzięcioł 
sfrunął z drzewa pocieszać przyjaciół. Bodhisattwa zwrócił się do pozostałej 

dwójki:  

– Moje życie zostało przez was ocalone i zrobiliście to, co przyjaciele 

powinni zrobić. Teraz myśliwy wróci i zabierze was, więc ty, drogi dzięciole, 

przenieś się gdzie indziej ze swoim potomstwem, a ty, przyjacielu żółwiu, 

zanurz się w wodzie.  

Tak też zrobili. Myśliwy wrócił i zauważył, że nie ma żadnego 

zwierzęcia. Znalazł rozdartą torbę, podniósł ją, i poszedł z żalem do domu. A 

trójka przyjaciół spędziła życie w zgodzie, potem odeszli tak jak na to zasłużyli. 

 

Kurungamiga Dżataka nr 206. 
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Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Weluwana, podkreślając rolę 

przyjaciół w życiu każdego człowieka. 

 

 

Małpa i krokodyle 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził mądry król Brahmadatta, 

Bodhisattwa przyszedł na świat jako małpa. Mieszkał nad wartką rzeką u 

podnóża Himalajów i był bardzo przyjaźnie nastawiony do wszystkich istot 

żyjących w okolicznych lasach. Małpa ta była niezwykle wysportowana – 

potrafiła bardzo daleko skakać. W rzece mieszkała zaś para krokodyli. 

Zwierzęta przyjaźniły się od dawna. Lubiły wspólnie poplotkować o 

najnowszych wydarzeniach w okolicy. Na rzece była niewielka wyspa, na której 

rosło drzewo z bardzo soczystymi owocami mango. Aby dostać się na tę 

wysepkę, sprytna małpa musiała najpierw wskoczyć na wystający z rzeki 

kamień, a dopiero z niego, dając dużego susa, dostawała się na wysepkę. 

Tymczasem w rodzinie krokodyli zaszła spora zmiana. Pani 
krokodylowa miała niebawem znieść jaja, z których później wyklułyby się małe 

krokodylki. Tak jak to u będących w ciąży bywa, i ona poczuła ochotę na 

zjedzenie czegoś odmiennego. Tym razem poczuła chęć, aby zjeść małpę. 

Poprosiła męża, aby upolował dla niej sąsiadkę, która zwykła bawić się na 

wysepce. Mąż jednak zapytał: 

– Od dawna przyjaźnimy się z tą małpą. Czy wypada, zatem ją zjeść? 

– Jeśli mnie kochasz i zależy ci na naszych dzieciach bardziej niż na 

jakimś obcym stworzeniu, to mi ją upolujesz. Jeśli nie, to zaraz od ciebie 

odpłynę i w dole rzeki znajdę sobie lepszego męża – zdecydowanym głosem 

odpowiedziała krokodylowa. 

– Dobrze już, dobrze. Przyniosę ci tę małpę. Tylko się nie denerwuj – 

uspokajał ją mąż. 
Kiedy małpa pożywiała się na wysepce owocami mango, krokodyl 

usunął kamień z rzeki, na który skakała małpa i sam zanurzył się w wodę tak, że 

wystawił część swego łba. W ten sposób udawał kamień. 

Małpa najadła się i zamierzała jak zwykle skoczyć na kamień, a z niego na 

brzeg, ale spostrzegła, że kamień jest jakiś inny — chyba bardziej wystawał 

ponad wodę. Małpa była przebiegła, postanowiła sprawdzić, co się dzieje. 

Odezwała się więc: 

– Kamieniu, kamieniu, jak się dzisiaj miewasz? 

Krokodyl pomyślał, że małpa zawsze rozmawia z kamieniem, i 

odpowiedział: 

– Dobrze się miewam, śmiało skacz. 



 118 
Małpa poznała jednak, że był to głos krokodyla. Z wysepki nie 

było innej drogi powrotu, jak tylko skakać przez ów nieszczęsny kamień, który 

teraz został zamieniony w krokodyla. Małpa była w pułapce. Zapytała jednak: 

– Przyjacielu krokodylu, dlaczego polujesz na mnie? Żyliśmy przecież 

tak długi czas zgodnie. Nie należy krzywdzić przyjaciół. 

– To prawda – odparł krokodyl – jednak pani krokodylowa ma na 

ciebie chrapkę i nic na to nie poradzę. 

Biedna małpa zrozumiała, że tylko jakiś podstęp może uratować jej 

życie. Powiedziała więc: 
– Drogi przyjacielu. Rozumiem twoją żonę. Trzeba spełniać życzenia 

kobiet ciężarnych. Rozewrzyj więc szeroko paszczę, a ja w nią wskoczę. 

Zaniesiesz mnie później żonie. 

Małpa wiedziała, że kiedy krokodyle rozwierają szeroko paszczę, to 

zamykają oczy. Tak się stało i tym razem. Małpa skoczyła krokodylowi na nos, 

gdy ten miał oczy zamknięte, i odbiwszy się od niego, skoczyła na brzeg rzeki. 

Była uratowana. 

Sumsumara Dżataka nr 208. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w Dżetawanie, wspominając o tym, jak Dewadatta 

chciał go zabić. „W tamtych dniach ty, Dewadatto, byłeś krokodylem, a Ćinća 
był twoją żoną”. 

 

 

Bramin i akrobata 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa urodził się jako jeden z członków rodziny biednych akrobatów, 
którzy żyli z jałmużny. Kiedy więc dorósł, był ubogi i zaniedbany i także żył z 

jałmużny. W tym czasie w pewnej wiosce w Kaśi żył bramin, którego żona była 

zła, przebiegła i czyniła zło. Zdarzyło się, że mąż wyjechał pewnego dnia w 

jakiejś sprawie, a jej kochanek obserwował czas jego odjazdu, aby odwiedzić 

żonę. Po tym, jak go przyjęła, powiedział:  

 – Zjem coś, zanim pójdę. 

Przygotowała mu więc jedzenie, podała ryż z sosem i curry i 

obserwowała, jak mężczyzna je; sama stała w drzwiach, pilnując, czy kapłan nie 

wraca. Gdy jej luby się posilał, Bodhisattwa stał i czekał na resztki.  

W tym momencie bramin pojawił się w pobliżu domu. Żona zobaczyła go i 

krzyknęła:  
– Szybko, mój mężczyzna wraca! 

Kazała kochankowi schować się w spiżarni. Mąż wszedł, posadziła go i 

podała wodę do umycia rąk; a ponieważ kochanek zostawił zimne jedzenie, 

żona do miski wsypała gorącego ryżu i postawiła przed braminem. Włożył on 
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palce w ryż, aby przygotować kęs i poczuł, że na wierzchu ryż jest gorący, 

a na dnie naczynia zimny. 

To muszą być resztki kogoś innego – pomyślał i zapytał kobietę takimi 

słowami: 

 

Ryż gorący na górze, zimny na spodzie, wydaje się to dziwne; 

Pytam o powód, chodź moja kobieto, odpowiedz mi! 

 

Pytał raz po raz, ale ona, bojąc się, że jej występek wyjdzie na jaw, 
powtarzała cały czas to samo. Wtedy w głowie naszego akrobaty pojawiła się 

myśl: Mężczyzna w spiżarni musi być kochankiem, a to jest pan domu; żona nic 

nie mówi, bojąc się, że sprawa wyjdzie na jaw. Ha! Przedstawię całą sprawę i 

pokażę braminowi, że w jego domu ukryty jest mężczyzna. Stanął w drzwiach i 

opowiedział kapłanowi, że jak ten opuścił dom, pojawił się inny mężczyzna i 

zrobił źle; jak zjadł pierwszy ryż i że żona stała przy drzwiach, obserwując 

drogę; i jak kochanek został ukryty w spiżarni. I mówiąc to, wypowiedział 

słowa: 

 

Ja jestem akrobatą, panie; przybyłem tu żebrać; 

Ten, którego szukasz, ukryty jest w spiżarni! 
 

Wyprowadził ze spiżarni mężczyznę, trzymając go za włosy, i kazał 

mu już nigdy nie robić takich rzeczy, a potem odszedł. Bramin zganił ich i zbił 

oboje, i dał im taką lekcję, że prawdopodobnie już nigdy nie zrobili nic takiego.  

 

Ucchaitthabhatta Dżataka nr 212. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie, a tyczyła 

się ona pewnego lubieżnego nowicjusza. 

 

 

Dżataka o gadatliwym żółwiu 
 

 Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził mądry król Brahmadatta, 

Bodhisattwa urodził się w rodzinie dworzan. Gdy dorósł, został doradcą 

następcy tronu. Ten był pilnym uczniem, ale miał jedną wielką wadę: był 

bardzo gadatliwy. 

 Pewnego dnia zaniepokojeni słudzy przybiegli do pałacu i oznajmili, że 
jakiś żółw spadł z nieba, pękł na dwoje i zdechł. Jest to pewnie zły omen. 

Królewicz ze swym doradcą pobiegli również zobaczyć to dziwne zjawisko. 

 – Mój guru, ty znasz odpowiedź na wszystkie trudne pytania. Jak to się 

stało, że żółw spadł z nieba? – pytał książę. 
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 – Było to tak, mój panie. Dwie gęsi przyjaźniły się z żółwiem. 

Opowiadały mu, jak pięknie jest w Himalajach. On jednak biadał, że nigdy tam 

nie dojdzie i nie przekona się na własne oczy o tych wszystkich cudach. 

Życzliwe gęsi zaproponowały mu, że go przeniosą. Trzeba, aby chwycił 

pyskiem gałąź, a one tę gałąź przeniosą w Himalaje. Jednak pod żadnym 

pozorem w drodze nie może się odzywać, gdyż wtedy spadnie. Jak uradzili tak i 

zrobili. Zadziwiony żółw oglądał świat z wysoka. Przelatywali akurat nad 

ogrodem pałacowym, kiedy dzieci ujrzały ich lecących. Zaczęły krzyczeć, jakie 

to dziwy, że żółw leci w powietrzu. 
 Zdenerwował się gadatliwy pasażer podniebny i chciał krzyczeć do 

dzieci, aby się zajęły swymi sprawami. Ledwie otwarł pysk i już leciał na 

ziemię z wysokości. 

 – Tak oto, książę, żółw nie umiał utrzymać języka na wodzy i sam 

widzisz, jak skończył. 

 Książę wziął sobie tę naukę do serca i od tej pory wystrzegał się 

gadulstwa. 

Kacchapa Dżataka nr 215. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w czasie pobytu w Dżetawanie, a dotyczyła ona 

młodzieńca, który chciał zostać uczniem Oświeconego. Notoryczne gadulstwo 
spowodowało, że nie został przyjęty do tego szlachetnego grona. 

 

 

Skradzione lemiesze 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa przyszedł na świat jako syn jednego z dworzan króla. Gdy dorósł, 
został Lordem Prawa. W tym czasie dwaj kupcy, jeden z wioski, a drugi z 

miasta, byli serdecznymi przyjaciółmi. Mieszkaniec wioski oddał na 

przechowanie mężczyźnie z miasta pięćset lemieszy. Ten drugi sprzedał je, 

zatrzymał pieniądze, a w miejscu, gdzie leżały, rozsypał mysie łajno. W końcu 

pojawił się kupiec z wioski i zapytał o swoje lemiesze. 

– Myszy je zjadły! – odpowiedział oszust i wskazał miejsce, gdzie 

leżały mysie odchody. 

– Cóż, niech tak będzie – odpowiedział oszukany – cóż można zrobić z 

rzeczami, które zjadły myszy? 

W czasie kąpieli wziął syna oszusta i umieścił go w domu przyjaciół, w 

wewnętrznej izbie, polecając im, aby nie męczyli go w żaden sposób. Potem 
udał się do domu przyjaciela. 

– Gdzie jest mój syn? – zapytał oszust. 

– Drogi przyjacielu – odpowiedział oszukany – zabrałem go ze sobą i 

zostawiłem na brzegu rzeki; a gdy wszedłem do wody, pojawił się rybołów i 



 121 
schwytał twojego syna w swój wielki dziób i odleciał. Uderzałem w wodę, 

krzyczałem, starałem się, ale nie udało mi się go zatrzymać. 

– Kłamstwa! – krzyknął łajdak. – Żaden rybołów nie uniesie chłopca! 

– Posłuchaj, drogi przyjacielu; jeśli zdarzają się rzeczy, które nie 

powinny, cóż mogę poradzić? Twojego syna porwał rybołów, tak jak mówię. 

Oszust krzyczał:  

– Ach, ty draniu! Ty morderco! Pójdę teraz do sądu i ciebie tam 

zaciągnę! 

Mieszkaniec wioski powiedział: 
– Jak sobie życzysz. – I udali się obaj do sądu.  

Drań odezwał się do Bodhisattwy – sędziego – tak: 

– Mój panie, ten człowiek zabrał mojego syna, aby się wykąpali, a gdy 

zapytałem, gdzie jest moje dziecko, odpowiedział, że porwał je rybołów. Proszę 

o osądzenie mojej sprawy! 

– Powiedz prawdę – Bodhisattwa, zwrócił się do drugiego mężczyzny. 

– Rzeczywiście, mój panie – odpowiedział: – Zabrałem go ze sobą, a 

rybołów uniósł go ze sobą. 

– Ale gdzie na świecie istnieją rybołowy, które są w stanie unieść 

chłopca? 

– Mój panie – odpowiedział mężczyzna. – Mam pytanie. Jeśli 
rybołowy nie mogą unieść chłopca w powietrze, czy w takim razie myszy mogą 

zjadać żelazne lemiesze? 

– Co masz na myśli? – pytał sędzia. 

– Panie, oddałem na przechowanie do tego mężczyzny pięćset 

lemieszy. On powiedział mi, że myszy je pożarły, i pokazał mi mysie odchody, 

gdzie były lemiesze. Panie, jeśli myszy jedzą żelazo, to i rybołowy porywają 

chłopców. Ten mężczyzna twierdzi, że myszy zjadły moje narzędzia. Proszę o 

wyrok, zjadły je czy nie. Proszę osądzić moją sprawę! 

On widocznie ma zamiar – pomyślał Bodhisattwa – pokonać oszusta 

jego własną bronią. Bardzo sprytne! – Dodał jeszcze: 

 
Dobry plan przekrętu, lecz 

Jeśli mysz żelazo żreć może, 

To mój drogi kupcze, wiedz, 

ptak porwał chłopca w przestworze! 

 

Oszust, bojąc się, że nie odzyska syna, oddał lemiesze i wtedy chłopiec 

wrócił do ojca. Chwała dobremu konceptowi, chwała sprawiedliwemu 

sędziemu! 

 

Kutawanidża Dżataka nr 218. 
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Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, a tyczyła się ona 

pewnego kupca krętacza. 

 

 

Zadania bohatera 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares panował król o imieniu 

Zasapani, czyli Wspaniały, jednym z dowódców jego armii był Kalaka, czyli 

Czarny. W tym czasie Bodhisattwa był jego rodzinnym kapłanem, o imieniu 

Dhammaddhadża, czyli Sztandar Prawdy. Na dworze króla pracował także 

złotnik Chattapani. Król był dobrym władcą. Ale wojak Kalaka przyjmował 

łapówki podczas osądzania spraw i oszukiwał prawowitych właścicieli. 

Pewnego dnia osoba, która przegrała sprawę w sądzie wychodziła łkając i 

wzdychając, aż wpadła na Bodhisattwę, który szedł służyć królowi. Padając do 

stóp kapłana, nieszczęśnik wykrzyczał, jak został wykorzystany w sądzie:  

– Chociaż ty, mój panie, pouczasz króla w kwestiach świata i 

przyszłości, główny sędzia bierze łapówki i okrada prawowitych właścicieli! 
Bodhisattwa zlitował się nad nim i powiedział: 

– Chodź, dobry człowieku, osądzę twoją sprawę! 

Wrócili do sądu. W tym czasie zebrało się tam dużo ludzi. 

Bodhisattwa, po zebraniu dowodów i przesłuchaniu świadków, wydał wyrok, że 

ów mężczyzna miał rację. Obserwatorzy przyklasnęli i wiwatowali na część 

nieprzekupnego sędziego. Król usłyszał wiwaty dochodzące z sądu i zapytał: 

– Co to za hałas dobiega moich uszu? 

– Drogi królu – odpowiedzieli dworzanie – to źle osądzona sprawa, w 

której dobry wyrok wydał mądry Dhammaddhadża; stąd tak głośny aplauz. 

Król był zadowolony i posłał po Bodhisattwę.  

– Powiedziano mi – zaczął – że osądziłeś sprawę? 

– Tak, panie, zrobiłem to, czego Kalaka nie wykonał. 
– Bądź od dziś sędzią – powiedział król – będzie to radość dla moich 

uszu i korzyść dla świata!  

Bodhisattwa starał się uniknąć tego obowiązku, twierdząc, że ma dużo 

pracy. Król jednak nalegał.  

– Na litość wszystkich stworzeń, zasiądź w sądzie!  

I tym sposobem król uzyskał zgodę. 

Od tego czasu Kalaka nie otrzymywał żadnych podarków a ponieważ 

tracił korzyści, oczerniał Bodhisattwę przed królem, mówiąc: 

– O wielki królu, mądry Dhammaddhadża pragnie twojego królestwa! 

Król jednak nie chciał w to uwierzyć. 

– Jeśli mi nie wierzysz – mówił Kalaka – wyjrzyj przez okno, gdy on 
będzie szedł. Zobaczysz wtedy, że ma całe miasto u stóp. 

Król zobaczył tłum ludzi, którzy spieszyli do sali sądowej.  
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To jest jego świta – pomyślał. – Poddał się.  

– Co zrobimy, mój dowódco? – zapytał. 

– Mój panie, on musi zostać skazany na śmierć. 

– Jak możemy skazać go na śmierć bez udowodnienia mu jakiejś 

wielkiej niegodziwości? – denerwował się monarcha. 

– Jest sposób – powiedział Kalaka. 

– Jaki sposób? 

– Każ mu zrobić coś niewykonalnego, a jeśli tego nie zrobi, skaż go na 

śmierć. 
– Ale co jest dla niego niewykonalne? 

– Mój panie – odpowiedział opryszek – trwa dwa lata, lub dwa razy 

więcej, żeby ogród z dobrą glebą wydał owoce. Poślij po niego i powiedz, 

„Chcemy ogrodu, w którym jutro będziemy mogli się zabawić. Zrób nam 

ogród!”. Tego nie będzie w stanie zrobić, a my go za to zabijemy. 

Król zwrócił się do Bodhisattwy: 

– Mądry kapłanie, spędziliśmy dużo czasu w naszym starym ogrodzie; 

teraz pragniemy zabawiać się w nowym. Chcielibyśmy zobaczyć go jutro. Zrób 

nam ogród! Jeśli ci się nie uda, umrzesz. 

Bodhisattwa pomyślał: 

Z pewnością to Kalaka nasłał króla na mnie, ponieważ teraz nie ma 
żadnych korzyści.  

Powiedział do króla: 

– O, wielki władco, zajmę się tym.  

Poszedł do domu. Po dobrym posiłku położył się na łóżku i myślał 

intensywnie. W niebie bogowie odczuli intensywność jego myśli. Posłali 

wysłannika, aby zapytał, co też go tak trapi. Ten zapytał go wprost: 

– Mądry panie, o czym tak uporczywie myślisz? – pytał zawieszony w 

tym czasie w powietrzu wysłannik. 

– Kim jesteś? – zapytał Bodhisattwa. 

– Jestem wysłannikiem z nieba. 

– Król kazał mi zrobić ogród; o tym właśnie myślę. 
– Mądry panie, nie kłopocz się; zrobię ci ogród jak gaje Nandana i 

Cittalata! W jakim miejscu ma on być? 

 Bodhisattwa podał lokalizację ogrodu, a wysłannik swą czarodziejską 

mocą wykonał go w mig. Następnego dnia Bodhisattwa obejrzał ogród i 

oczekiwał pojawienia się króla. Gdy ten przybył, powiedział: 

– O królu, ogród jest gotowy, możesz spędzać tu czas! 

Król spojrzał na ogromny ogród z bramami i stawami, piękny, z 

różnymi gatunkami drzew, bogato ozdobiony kwiatami i owocami!  

– Mędrzec wykonał moje polecenie – powiedział król do Kalaki – co 

teraz zrobimy? 

– O, wielki królu! – odpowiedział wojak – jeśli może zrobić ogród w 

jedną noc, czy nie sięgnie po twoje królestwo? 
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– Co więc zrobimy? 

– Każemy mu zrobić kolejną niewykonalną rzecz. 

– Co tym razem? – zapytał król. 

– Każemy mu zrobić jezioro posiadające siedem cennych klejnotów! 

Król zgodził się i zwrócił się do Bodhisattwy:  

– Nauczycielu, zrobiłeś park. Teraz stwórz jezioro pasujące do 

otoczenia, z siedmioma klejnotami. Jeśli ci się nie uda, zginiesz! 

– Bardzo dobrze, wielki królu – odpowiedział kapłan. – Zrobię, jeśli 

będę umiał. 
I tym razem z pomocą boskiego wysłannika powstało wspaniałe 

jezioro, z setką wysepek, tysiącem zatoczek, pokryte kwiatami lotosu w pięciu 

kolorach, takie jak jezioro w Nandana. 

Następnego dnia Bodhisattwa obejrzał je i powiedział królowi: 

– Proszę spojrzeć, panie, jezioro jest gotowe! 

Król zobaczył je i ponownie zapytał Kalakę, co teraz zrobić. 

– Każ mu, panie, zbudować dom pasujący do tego wszystkiego – 

powiedział mąciciel. 

– Zbuduj dom, nauczycielu – powiedział król do Bodhisattwy – cały z 

kości słoniowej, pasujący do parku i jeziora; jeśli tego nie zrobisz, zginiesz! 

W podobny sposób, jak poprzednio, powstał piękny ogrodowy pałacyk. 
Później Bodhisattwa stwarzał klejnoty pasujące do pałacyku. Kalaka i król 

namówili się znów i monarcha oznajmił: 

– Myślę, że jest jakieś bóstwo, które robi każdą rzecz, o którą 

poprosisz, wiedz jednak, że nawet bóstwo nie może zrobić człowieka ze 

wszystkimi czterema zaletami; wobec tego każę ci stworzyć do tego domu 

dozorcę z tymi czterema cnotami. 

– Niech tak będzie – odpowiedział Bodhisatta – jeśli jest to możliwe, 

zrobię to. 

Poszedł do domu, zjadł obiad i się położył. Kiedy obudził się rano, 

usiadł na łóżku i pomyślał tak: To co boski wysłannik mógł uczynić swoimi 

mocami, już zrobił. Nie może zrobić dozorcy z czterema cnotami. W takim razie 
lepiej jest umrzeć samemu w lesie, niż zginąć z rąk innych ludzi. Nie mówiąc 

nikomu ani słowa, opuścił swoje mieszkanie, wyszedł z miasta główną bramą i 

wszedł do lasu, gdzie usiadł pod drzewem, rozmyślając o religii. Jednak 

niebiosa raz jeszcze wysłały posłańca, a ten oznajmił: 

– Dozorca z czterema zaletami nie może być zrobiony, ale w twojej 

krainie jest Chattapani, który wykonuje ozdoby dla władcy. Jeśli poszukują 

dozorcy, idź i uczyń z tego mężczyzny dozorcę.  

Bodhisattwa udał się do pracowni złotniczej i zastał w niej mistrza. 

Wziął go za rękę i zapytał: 

– Czy to prawda, co słyszałem, Chattapani, że jesteś obdarzony 

czterema cnotami? 

– Kto ci tak powiedział? – zapytał mistrz. 
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– Wysłannik bogów. 

– Tak, jestem obdarzony czterema cnotami. 

Wtedy Bodhisattwa wziął go za rękę i zaprowadził do króla.  

– Proszę, monarcho, to Chattapani, obdarzony czterema zaletami. Jeśli 

potrzeba dozorcy w parku, uczyń go dozorcą. 

– Czy prawdą jest to, co słyszę – zapytał król. 

– Tak, królu. 

– Co to za cnoty? – pytał monarcha. 

– Nie zazdroszczę i nie piję wina; nie mam silnych żądz, nie ogarnia 
mnie gniew – odpowiedział. 

– Chattapani – krzyknął król – czy powiedziałeś, że nie zazdrościsz? 

– Tak, o królu, nie czuję zazdrości. 

– Jakie doświadczenie sprawiło, że nie odczuwasz zazdrości?" 

– Kapłan, którego kiedyś schwytałem z powodu zazdrości, do czego 

zmusiła mnie kobieta, wzmocnił we mnie świętą tradycję. Od tamtej pory nie 

jestem zazdrosny. 

Wtedy król powiedział: 

– Drogi Chattapani, co sprawiło, że nie pijesz mocnych alkoholi?  

Monarcha trzymał odpowiedź w tych wersach: 

Kiedy byłem pijany, jadłem 
Mięso mojego syna 

Potem, ogarnięty żalem i bólem, 

Przysiągłem nigdy nie tknąć alkoholu. 

 

Wtedy król powiedział: 

– A co sprawiło, że jesteś obojętny, bez miłości? 

Mężczyzna wyjaśnił to w tych słowach: 

 

Byłem królem Kitawasa; 

Wielkim władcą 

Mój syn zbił misę Buddy, 
Musiał, więc umrzeć. 

 

Wtedy król zapytał: 

– A co takiego się stało, dobry przyjacielu, że nie wpadasz w gniew? 

Chattapani odpowiedział wyraźnie w tych słowach: 

 

Jako Araka, przez siedem lat 

Działałem dobroczynnie, 

A potem przesz siedem lat mieszkałem 

Wysoko w niebie Brahmy. 
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Kiedy Chattapani wyjaśniał w ten sposób swoje cztery cnoty, król 

dał znak swoim służącym. Natychmiast cały dwór, kapłani i świeccy wstali i 

krzyknęli do Kalaki: 

– Zgiń! Zdzierający łapówki draniu i złodzieju! Nie mogłeś brać 

łapówek, więc postanowiłeś zamordować mądrego mężczyznę, pomawiając go 

o zło! 

Złapali go za dłonie i nogi i wynieśli z pałacu. Chwytając za wszystko, 

co wpadło w ręce, kamień, kij, rozbili mu głowę i ciągnąc go za stopę, ułożyli 

go przy kupie łajna. Król potem panował uczciwie, aż odszedł tak, jak na to 
zasłużył. 

 

Dhammaddhadża Dżataka nr 220. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Bambusowym Gaju, w kilka dni, po 

tym jak próbowano go zabić. 

 

 

O złym królu Mahapingali 
 

 Dawno, dawno temu w Benares rządził niesprawiedliwie groźny król 

Mahapingala. Pyszny ten władca uciskał poddanych wielkimi podatkami, a tych 

którzy nie mogli płacić, torturował i uśmiercał. W sercu jego trudno byłoby 

kiedykolwiek odkryć najmniejszy choćby ślad współczucia do swych rodaków. 

W swym pałacu też był okrutny dla służby, a rodzinę swą prześladował na 

równi z mieszkańcami grodu. Był niczym kurz, który dostał się do oka, był jak 

piasek w ugotowanym ryżu, jak cierń wbity w piętę.  

 Miał syna o imieniu Pingala. Był jednak dla niego również złym ojcem. 
Poniżał chłopca, upokarzał, skąpił mu wszystkiego. I właśnie Bodhisattwa był 

owym synem, a był krańcowym przeciwieństwem ojca: sprawiedliwy, pobożny, 

kochny przez poddanych. Toteż gdy zmarł zły władca, wielka radość 

zapanowała w królestwie. Ludność wyległa na ulice, tańczono i śpiewano. 

Zazwyczaj smutne uroczystości, tym razem rozbrzmiewały radością, a stos 

pogrzebowy traktowany był jak wesołe ognisko. 

 Jedna tylko osoba lała łzy. Był to odźwierny królewski. Siedział 

nieopodal stosu i  rzewnie płakał. Zbliżył się do niego młody król i zdziwiony 

zapytał, czy może władca był dla niego dobry? 

  – Nie, o panie, nie był dobry, był okrutny. Zawsze ilekroć wychodził 

lub wchodził z pałacu, bił mnie osiem razy w głowę swą laską. Od tego czasu 
stale mnie głowa boli. Pomyślałem jednak, że kiedy król przebywać będzie w 

piekle, na pewno też będzie tam bił odźwiernego swoją laską. A może nawet 

uderzy nią samego boga Jamę. Wtedy na pewno nie będą go tam chcieli trzymać 

i odeślą  ponownie na ziemię. I pewnie wtedy znów mnie będzie bił. Tego się 

bardzo boję i dlatego płaczę. 
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Mahapingala Dżataka nr. 240 

 

Tę dżatakę opowiedział Mistrz uczniom w parku Dżetawany a dotyczyła ona 

heretyka Dewadetty. 

 

 

Zaklęcie szakala 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa był jego rodzinnym kapłanem; poznał trzy Wedy i osiemnaście 

Gałęzi Wiedzy. Znał zaklęcie zwane „O Podporządkowaniu Świata”. Pewnego 

dnia, pomyślał, że wypowie to zaklęcie; usiadł więc w miejscu oddalonym, na 

płaskim kamieniu, i tam zaczął je recytować. Mówi się, że to zaklęcie można 

poznać jedynie podczas specjalnego obrzędu; z tego powodu recytował je 

właśnie w tym miejscu. Zdarzyło się, że szakal leżący w jamie usłyszał, jak 
człowiek je wypowiadał, i zapamiętał je. Tak się składało, że ten szakal w 

poprzednim wcieleniu był braminem, który już wtedy znał to zaklęcie. 

Bodhisattwa zakończył recytację i wstał, mówiąc: 

– Na pewno znam to zaklęcie teraz na pamięć. 

Wtedy szakal wyszedł z jamy i krzyknął: 

– Hej, braminie! Nauczyłem się tego zaklęcia lepiej, niż ty sam je 

znasz! – i uciekł. Bodhisattwa ruszył w pościg i biegł za szakalem przez pewien 

czas, krzycząc: 

– Ten szakal wyrządzi wielką szkodę, łapać go, łapać go! 

Ale szakal wbiegł w głąb lasu. Tam znalazł samicę i lekko ją pogryzł. 

– O, co chodzi, panie? – zapytała.  

– Znasz mnie – zapytał szakal – jeśli nie, to mnie jeszcze poznasz! 
Jestem królem wszystkich zwierząt, więc masz mnie słuchać! 

Później powtórzył zaklęcie i dzięki temu miał pod swoimi rozkazami 

setki szakali, a wokół niego zebrały się wszystkie słonie i konie, lwy i tygrysy, 

świnie i jelenie, i wszystkie inne czworonożne stworzenia; a on został ich 

królem. Przyjął imię Sabbadatha lub Alltusk, a samica została Królową 

Małżonką. Na plecach dwóch słoni stanął lew, a na grzbiecie lwa usiadł 

Sabbadatha, król szakal, wraz z małżonką; i oddawano im wielkie honory. Teraz 

szakala oszołomił jego wielki zaszczyt, chodził napuszony dumą, i postanowił 

przejąć królestwo Benares. Ze wszystkimi czworonożnymi stworzeniami 

podszedł na duży plac niedaleko Benares. Jego świta pokryła dwanaście mil 

powierzchni. Później wysłał wiadomość do króla: 
– Poddaj się lub walcz o swoje królestwo. 

Mieszkańcy Benares śmiertelnie przerażeni zamknęli bramy miasta i 

zostali w środku. Wtedy Bodhisattwa podszedł do króla i powiedział: 

– Nie obawiaj się, wielki królu! Zostaw mi walkę z królem szakalem, 

Sabbadathem. Poza mną nikt nie jest w stanie z nim walczyć.  
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Później kapłan wspiął się na wieżę ponad murami i krzyknął: 

– Sabbadatha, co zrobisz, aby zapanować nad tym królestwem? 

– Sprawię, że lwy będą ryczeć, a ten ryk wystraszy ludzi; wtedy je 

przejmę! 

– Och, więc to tak – pomyślał Bodhisatta. Wygłosił oświadczenie, że 

wszyscy mieszkańcy wspaniałego miasta Benares, na całym jego obszarze, 

muszą zatkać swoje uszy mąką. Ludzie, słysząc rozkaz, zatkali uszy, tak że nie 

słyszeli, co inni mówią, zrobili to samo nawet z własnymi zwierzętami. 

Wtedy Bodhisatta ponownie wszedł na wieżę i krzyknął: 
– Sabbadatho! 

– O, co chodzi, braminie? – zapytał szakal. 

– Nie będziesz w stanie sprawić, aby lwy ryczały, te szlachetne 

zwierzęta z płowymi i gęstymi grzywami nigdy nie zrobią tego, co każe im taki 

stary szakal jak ty! 

Szakal, przepełniony dumą, odpowiedział: 

– Nie tylko lwy będą mnie słuchać, ale sprawię, że ten, na którego 

grzbiecie stoję, zaryczy sam! 

– Bardzo dobrze – powiedział Bodhisattwa – zrób to, jeśli jesteś w 

stanie. 

– Szakal tupnął nogą na lwa, na którym siedział, aby ten zaryczał. A 
lew, opierając pysk na skroni słonia, zaryczał trzy razy. Słonie przerażone 

upuściły szakala na ziemię obok swych wielkich nóg; nadepnęły na jego łeb i 

zmiażdżyły. W ten sposób zginął pyszałek Sabbadatha. A słonie, słysząc ryk 

lwów, uciekły. Reszta stworzeń, jelenie i świnie, aż do kotów i zajęcy, zginęła 

tam, depcząc się nawzajem. Pozostałe uciekły i schroniły się w lasach. Góry 

mięsa pokrywały obszar dwunastu mil. Bodhisatwta zszedł z wieży i kazał 

otworzyć bramy miasta. Biciem bębnów ogłosił obwieszczenie dla całego 

miasta: 

– Niech wszyscy ludzie wyjmą mąkę z uszu, a jeśli pragną mięsa, niech 

je biorą! 

Ludzie zjedli tyle mięsa, ile byli w stanie, a resztę wysuszyli i 
przechowywali. Wedle legend był to czas, kiedy ludzie po raz pierwszy suszyli 

mięso. 

 

Sabbadatha Dżataka nr 241. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Bambusowym Gaju, a miał na myśli 

pewnego pyszałka – dawnego nowicjusza. 
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Judaszowiec 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, miał on 

czterech synów. Pewnego dnia posłali oni po woźnicę rydwanu i powiedzieli do 
niego: 

– Chcemy zobaczyć judaszowca, pokaż nam go! 

– Bardzo dobrze, pokażę – powiedział woźnica. Ale nie pokazał go im 

wszystkim jednocześnie. Najpierw zabrał najstarszego do lasu w rydwanie, 

pokazał mu drzewo w momencie, kiedy pąki dopiero pojawiały się na gałęziach. 

Drugiemu pokazał je, gdy liście były zielone, trzeciemu w okresie kwitnienia, a 

czwartemu, gdy drzewo urodziło owoce. 

Potem zdarzyło się, że czterej bracia siedzieli razem i któryś z nich 

zapytał: 

– Jakiego rodzaju drzewem jest judaszowiec? 

Wtedy pierwszy z braci odpowiedział: 
– Wygląda, jak spalony pniak! 

Drugi zaś krzyknął: 

– Jak bananowiec! 

A trzeci: 

– Jak kawałek mięsa! 

Czwarty powiedział: 

– Jak akacja! 

Byli zdziwieni swoimi odpowiedziami, poszli, więc do ojca.  

– Panie ojcze – zapytali – jakim drzewem jest judaszowiec? 

– A jak wy uważacie? – zapytał król. Powiedzieli, jakie były ich opinie. 

Król orzekł: 

– Wszyscy czterej widzieliście to samo drzewo. Tylko, gdy woźnica 
pokazywał wam je, żaden z was nie zapytał „Jak drzewo wygląda w danym 

czasie?”. Nie zrobiliście żadnego rozróżnienia, i to jest przyczyna waszego 

błędu.  

 

Kimsukopama Dżąraka nr 248. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie. „ W 

owym czasie czterech z was było moimi synami, a ja byłem królem, 

wyjaśniającym zagadkę drzewa judaszowego.”  

 

 

Oceny króla Lustrzana Twarz 
 

Dawno, dawno temu, bracia, kiedy Daśaratha panował w Benares, 

Bodhisattwa przyszedł na świat jako syn pierwszej królowej. Jego twarz była 
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olśniewająca, obiecująco piękna, jak dobrze wypolerowane złote lustro. 

Nazwano go Adasa-mukha – Książę Lustrzana Twarz. W ciągu siedmiu lat jego 

ojciec sprawił, że ten nauczył się trzech Wed i wszystkich obowiązków tego 

świata; wkrótce potem ojciec zmarł. Dworzanie odprawili obrządki pogrzebowe 

z wielkim przepychem i składali ofiary dla zmarłego; a siódmego dnia zebrali 

się razem w pałacu i zastanawiali się: 

– Książę jest bardzo młody, nie może chyba zostać królem. 

Zanim wybiorą go na przyszłego króla, postanowili sprawdzić jego 

bystrość umysłu. Na sali obrad naszykowali wiele poduszek i przygotowali 
miejsca na naradę. Wtedy poszli do księcia i powiedzieli:  

– Musisz iść z nami, nasz panie, na naradę. 

Książę się zgodził i w towarzystwie dworzan udał się do gmachu, gdzie 

usiadł na podium. Kiedy król zajmował swoje miejsce, dworzanie przebrali 

małpę w strój człowieka, który znał się dobrze na budownictwie. 

Przyprowadzili małpę na salę. 

– Nasz panie, w czasie gdy panował twój ojciec, ten mężczyzna był 

tym, który wykrywał dzięki magii pożądane tereny, i znał się bardzo dobrze na 

tej sztuce. Mógł zobaczyć wadę gruntu na głębokości do siedmiu metrów. Z 

jego pomocą wybrano miejsce na królewski pałac, teraz, ty panie pozwól mu się 

jeszcze raz wykazać. 
Książę obejrzał go od stóp do głowy. To nie jest człowiek, lecz małpa – 

pomyślał. Małpy mogą zniszczyć to, co inni zbudowali, ale same nie umieją nic 

zrobić ani niczego takiego wymyślić. Wtedy wypowiedział do sądu takie słowa: 

– To nie jest mądry budowniczy, ale małpa z pomarszczoną twarzą; 

może zniszczyć to, co inni zrobili, z tego słynie jego gatunek. 

– Musi być tak, jak mówisz, panie! – powiedzieli dworzanie i zabrali 

małpę. Ale po dwóch dniach znowu ubrali ją w eleganckie szaty i 

przyprowadzili na salę.  

– Gdy twój ojciec był królem, panie, to był sędzia, który rozsądzał 

procesy. Powinien on pomóc ci w wydawaniu wyroków. 

Książę spojrzał i pomyślał: Mężczyzna z umysłem i rozsądkiem nie jest 
tak owłosiony. Ta bezmyślna małpa nie może wydawać osądów; i powtórzył te 

wersy: 

 

Nie ma mądrości w tym owłosionym stworzeniu, nie budzi ono 

zaufania; 

Nic nie wie, a mój ojciec uczył: zwierzę nie ma rozsądku! 

– Musi być tak, jak mówisz, panie! – powiedzieli dworzanie, i 

wyprowadzili małpę. Jednak po kilku dniach ponownie przebrali to samo 

zwierzę i zaprowadzili do sali obrad.  

– Panie – powiedzieli – w czasie gdy rządził twój ojciec, ten człowiek 

wykonywał różne trudne prace dla twego ojca i matki, i oddawał szacunek 

starszym w jego rodzinie. Powinieneś go zatrzymać. 
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Po raz kolejny książę spojrzał na zwierzę i pomyślał: Małpy są 

nieprzewidywalne, nie mogą robić takich rzeczy. Powtórzył kolejne wersy: 

Jednej rzeczy nauczył mnie Daśaratha: takie stworzenie nie pomoże w 

niczym 

Ani ojcu ani matce, ani siostrze lub bratu i nikomu, kto nazwie ją 

przyjacielem! 

– Musi być tak, jak mówisz, panie! – odpowiedzieli i zabrali małpę. I 

mówili między sobą: 

– To mądry książę, będzie mógł panować. 
 

I uczynili Bodhisattwę królem; a w całym mieście rozległy się bębny, 

ogłaszające dekrety króla Lustrzana Twarz! Od tego czasu Bodhisattwa panował 

uczciwie; a jego mądrość była chwalona w całych Indiach. Po kilku latach od 

jego koronacji służący o imieniu Dżanasandha pomyślał: To królestwo jest 

wspaniałe, jeśli będzie rządzone z pomocą tych, którzy są w wieku króla. Ja 

jestem stary, więc będę żył z farmerstwa na wsi. Wyjechał z miasta na odległość 

trzech mil i zamieszkał w pewnej wiosce. Ale nie miał żadnych wołów do pracy 

w gospodarstwie. Gdy więc spadł deszcz, błagał przyjaciela, aby ten pożyczył 

mu dwa woły. Cały dzień orał nimi, a potem nakarmił je trawą i poszedł do 

domu właściciela, aby je oddać. W tym momencie właściciel jadł obiad ze 
swoją żoną; a woły weszły do domu, bardzo cicho. Gdy wchodziły, właściciel 

unosił swój talerz, a żona odstawiała swój. Widząc, że nie zaproszą go na 

poczęstunek, Dżanasandha wyszedł, nie odzywając się ani słowem w sprawie 

zwierząt. W ciągu nocy włamali się złodzieje i ukradli woły.  

Wcześnie rano właściciel wszedł do stodoły, ale nie było tam zwierząt, 

domyślił się, że zostały ukradzione przez złodziei.  

Dżanasandha zapłaci za nie! – pomyślał i poszedł do niego. 

– Oddaj moje woły! – krzyczał. 

– A nie ma ich w stajni? 

– Zwróciłeś mi je? 

Kłócili się, sprzeczali, aż postanowili iść do króla. Po drodze 
przechodzili przez wieś, w której mieszkał przyjaciel oskarżanego. Ten 

powiedział do drugiego mężczyzny: 

– Jestem bardzo głodny. Poczekaj tu, wejdę i może dostanę coś do 

jedzenia! – i zniknął w domu przyjaciela. Ale kolegi nie było w domu. Żona 

powiedziała: 

– Panie, nie mam nic ugotowanego. Ale poczekaj chwilę, ugotuję coś i 

ci podam. 

Wspięła się na drabinę, aby sięgnąć po zapas zboża, i w pośpiechu 

spadła na ziemię. A ponieważ była w siódmym miesiącu ciąży, poroniła. W tym 

momencie wrócił jej mąż i zobaczył, co się stało.  

– Uderzyłeś moją żonę – krzyknął – spowodowałeś przedwczesny 

poród! Chodź ze mną do króla! 
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Wyprowadził go z domu. Potem szli we dwóch i oskarżany 

pomiędzy nimi. A gdy tak szli, przy bramie wioski stał koń, a stajenny nie mógł 

go zatrzymać. Mężczyzna krzyknął do prowadzonego:  

– Wujku, uderz czymś konia i zatrzymaj go! 

Nasz biedak podniósł kamień i rzucił nim w konia. Kamień trafił w 

konia w nogę i złamał ją. Wtedy mężczyzna krzyknął: 

– Och, złamałeś mojemu koniowi nogę! Idziemy na skargę do króla! 

W ten sposób Dżanasandha był więźniem trzech mężczyzn. A gdy go 

prowadzili, pomyślał: Ci ludzie oskarżą mnie przed królem; nie mam jak 
zapłacić za woły, niewiele mniej zapłacę za spowodowanie przedwczesnego 

porodu, i jak zdobędę pieniądze na pokrycie ceny konia? Lepiej umrzeć! 

Gdy tak szli, zobaczył las przy drodze i wzgórze z urwiskiem na 

jednym boku. W cieniu wzgórza siedziało dwóch mężczyzn robiących kosze, 

ojciec i syn, plotących maty. Oskarżony powiedział: 

– Chciałbym chwilę odpocząć; poczekajcie tu, ja na chwilę odejdę – z 

tymi słowami wspiął się na wzgórze i rzucił się w dół urwiska. Spadł na plecy 

starszego mężczyzny i zabił go na miejscu. Biedak, któremu nic się nie stało, 

wstał i nie mógł wyrzec słowa. 

– Ach, ty draniu, zabiłeś mojego ojca! – krzyknął młodszy mężczyzna.  

W ten sposób szli we czwórkę do króla, z oskarżonym w środku. 
Dotarli do bram kolejnej wioski, gdzie stał sołtys, który zawołał do 

biedaka:  

– Wujku, gdzie idziecie? 

– Zobaczyć króla – odpowiedział Dżanasandha. 

– Och, zobaczyć króla. Chcę wysłać mu wiadomość, przekażesz ją? 

– Oczywiście. 

– Cóż, jestem przystojny, bogaty, obdarzony honorami i zdrowy, ale 

teraz jestem też nieszczęśliwy i mam żółtaczkę. Zapytaj króla dlaczego? On jest 

mądrym człowiekiem, tak mówią; on powie tobie, a ty wracając, przekażesz mi 

odpowiedź. 

Dżanasandha zgodził się. W kolejnej wiosce kobieta lekkich 
obyczajów zawołała do niego,  

– Gdzie się wybierasz, wujku? 

– Do króla – odpowiedział. 

– Mówią, że król jest mądrym człowiekiem, przekaż mu wiadomość 

ode mnie – powiedziała kobieta. Wcześniej miałam duże zyski; teraz nikt się do 

mnie nie zaleca i nie dostaję złamanego grosza. Zapytaj króla, dlaczego tak się 

dzieje, i przynieś mi odpowiedź.  

W trzeciej wiosce była młoda kobieta, która powiedziała do 

Dżanasandha: 

– Nie mogę żyć ani z moim mężem, ani z moją własną rodziną. Zapytaj 

króla, dlaczego tak jest, i potem mi powiedz. 
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Kawałek dalej był wąż żyjący w mrowisku przy drodze. Zobaczył 

go i krzyknął: 

– Dokąd idziesz? 

– Do króla. 

– Król jest mądry, przekaż mu wiadomość ode mnie. Kiedy wychodzę 

z mrowiska dobyć jedzenie, słaby i wygłodniały i z trudem przeciskam się przez 

dziurę. Ale kiedy wracam, czuję się zadowolony i najedzony i z łatwością 

wślizguję się do środka. Jak to się dzieje? Zapytaj króla i przynieś mi 

odpowiedź. 
Potem zobaczył go jeleń i powiedział: 

– Nie mogę jeść trawy nigdzie indziej, tylko pod tym drzewem. Zapytaj 

króla o powód. 

Następnie odezwała się kuropatwa:  

– Kiedy siedzę u stóp tego mrowiska, nucę swoje śpiewy i wychodzą 

mi dobrze, ale nigdzie indziej. Zapytaj króla dlaczego. 

A potem zobaczył go leśny duch i powiedział: 

– Dokąd idziesz, Dżanasandho? 

– Do króla. 

– Król jest podobno mądrym człowiekiem. W minionych czasach 

otrzymywałem wielkie zaszczyty, a dziś nie dostaję nic ponad garść gałązek. 
Zapytaj króla, jaki jest tego powód. 

Dalej spotkał króla węży – nagę, który przemówił do niego tak:  

– Słyszałem, że król jest mądrym człowiekiem, zadaj mu więc 

następujące pytanie. Wcześniej woda w tym stawie była czysta jak kryształ. 

Dlaczego teraz jest mętna z szumowinami na całej powierzchni? 

Jeszcze dalej, bliżej miasta, pewni asceci, którzy mieszkali w parku, 

zobaczyli go i odezwali się w podobny sposób: 

– Mówią, że król jest mądry. Dawniej w parku rosło mnóstwo słodkich 

owoców, teraz owoce są bez smaku i wyschnięte. Zapytaj o powód. 

Dalej Dżanasandha spotkał kilku młodych braminów, którzy byli w 

hali przy bramie miasta. Zapytali go. 
– Dokąd idziesz, dobry człowieku? 

– Do króla – odpowiedział. 

– W takim razie przekaż wiadomość od nas. Dotąd każdy fragment 

tekstu, którego się uczyliśmy był jasny i zrozumiały, teraz nic nie 

zapamiętujemy, wszystko jest niezrozumiałe i ciemne, jak woda w 

nieszczelnym dzbanie. Zapytaj króla, jaki jest tego powód? 

Dżanasandha pojawił się przed królem z czternastoma pytaniami. 

Kiedy król go zobaczył, rozpoznał go. 

– To jest sługa mojego ojca, który kołysał mnie w swoich ramionach. 

Gdzie mieszkałeś przez cały ten czas? Nie widzieliśmy cię przez dłuższy okres; 

co cię do mnie sprowadza? 
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– Och, mój panie, kiedy twój ojciec odszedł do nieba, 

wyprowadziłem się na wieś i utrzymywałem z rolnictwa. Potem ten mężczyzna 

oskarżył mnie o kradzież jego bydła i przyprowadził mnie tu. 

– Gdyby on cię nie przyprowadził, nigdy byś nie przyszedł; ale cieszę 

się, że jednak tu jesteś. Gdzie jest ten mężczyzna? 

– Tu, mój panie. 

– To ty oskarżyłeś naszego przyjaciela Dżanasandhę? 

– Tak, mój panie. 

– Dlaczego? 
– Nie chciał oddać pary moich wołów! 

– Czy to prawda, biedaku? 

– Wysłuchaj także mojej historii, panie! – i oskarżony opowiedział 

wszystko dokładnie. Kiedy król usłyszał całą opowieść, zwrócił się do 

właściciela wołów.  

– Czy widziałeś te zwierzęta, jak wchodziły do stajni? 

– Nie, panie – odpowiedział mężczyzna. 

– Człowieku, nigdy nie słyszałeś mojego imienia? Nazywają mnie 

królem o Lustrzanej Twarzy. Mów uczciwie. 

– Widziałem je, panie! – przyznał się wieśniak. 

– Dżanasandha – powiedział król – ten człowiek, mówiąc, że nie 
widział zwierząt, okłamał mnie.  

Drugi mężczyzna powiedział: 

– Panie, ten człowiek uderzył moją żonę i przez niego straciliśmy 

dziecko. 

– Czy to prawda, Dżanasandho? – zapytał król. Oskarżony poprosił o 

wysłuchanie i opowiedział całą historię. 

– Czy naprawdę uderzyłeś ją i sprawiłeś, że poroniła? – zapytał król. 

– Nie, panie! Nie zrobiłem nic takiego. 

– A czy ty – zwrócił się do drugiego mężczyzny – możesz jakoś 

naprawić tę sytuację, którą on jakoby spowodował? 

– Nie, panie, nie mogę. 
– Co więc chciałbyś zrobić? 

– Powinienem mieć syna, panie.  

– W takim razie, Dżanasandho, weźmiesz żonę tego mężczyzny do 

swojego domu; a gdy urodzi ona syna, oddasz go jej mężowi. 

Wtedy człowiek ten padł do stóp Dżanasandha, płacząc.  

– Nie rozbijaj mojego domu, panie! – po tych słowach rzucił do 

ucieczki. 

Trzeci mężczyzna oskarżył naszego biedaka o złamanie nogi jego 

konia. Dżanasandha, jak wcześniej, opowiedział, co się stało. Wtedy król 

zapytał właściciela: 

– Czy naprawdę prosiłeś go, aby ten uderzył konia i zatrzymał go? 
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– Nie, panie, nie robiłem tego – ale naciskany, przyznał, że tak 

powiedział. 

– Ten człowiek – powiedział król – kłamał, mówiąc, że nie kazał ci 

pomóc mu z koniem. Możesz wyrwać mu język, a potem on zapłaci tysiąc 

funtów za konia, którego ci dam. 

Oskarżający jednak uciekł czym prędzej. 

Następnie zgłosił się syn wyplatacza koszy. 

– Ten człowiek jest mordercą, zabił mojego ojca! 

– Czy to prawda, Dżanasandho? – zapytał król.  
– Wysłuchaj mnie, mój panie – powiedział oskarżany i opowiedział mu 

o wszystkim. 

– A teraz, czego chcesz? – król zwrócił się do syna wyplatacza. 

– Panie, muszę mieć ojca. 

– Dżanasandho – powiedział król – ten człowiek musi mieć ojca. Nie 

możesz go wskrzesić. W takim razie zabierz jego matkę do swojego domu i 

bądź dla niego ojcem. 

– Och, panie! – krzyknął mężczyzna – nie niszcz domu mojego 

zmarłego ojca!  

I on też czym prędzej opuścił zgromadzenie. 

W ten sposób Dżanasandha wygrał swoje sprawy i bardzo zadowolony 
powiedział do króla: 

– Panie, mam do ciebie kilka pytań od różnych osób napotkanych na 

drodze. Czy mogę je zadać? 

– Zaczynaj – powiedział król. 

Dżanasandha opowiedział więc wszystko w odwrotnej kolejności, 

zaczynając od młodych braminów. 

Król na pierwsze pytanie odpowiedział:  

– W miejscu, w którym mieszkali, słychać było koguta, dzięki któremu 

wiedzieli, która jest godzina. Kiedy słyszeli koguta, wstawali, powtarzali swoje 

teksty, aż do zachodu słońca, i w ten sposób nie zapominali rzeczy, których się 

uczyli. Ale teraz jest tam kogut, który pieje o różnych porach, szczególnie 
wieczorem, oni wstają, ale są zbyt senni, aby się czegoś nauczyć. Kiedy kogut 

pieje w biały dzień, oni wstają, ale nie mają szansy powtórzyć żadnych tekstów. 

To dlatego właśnie wszystko, czego się nauczą, zapominają tak szybko. 

Na drugie pytanie odpowiedział tak:  

– Wcześniej mężczyźni ci wykonywali wszystkie obowiązki ascetów, 

w ten sposób wywoływali magiczny trans. Teraz porzucili obowiązki ascetów i 

robią to, czego nie powinni; owoce, które rosną w parku oddają swoim 

asystentom; żyją grzesznie, wymieniając jałmużnę. To, dlatego owoce nie są 

teraz słodkie. Jeśli wrócą oni do obowiązków ascetów, owoce znowu będą rosły 

słodkie. Ci pustelnicy nie znają mądrości królów; powiedz im żeby żyli 

cnotliwie. 

Później król usłyszał trzecie pytanie i odpowiedział: 
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– Ci królowie naga kłócą się między sobą i dlatego woda staje się 

mętna. Jeśli znowu będą przyjaciółmi, woda znowu będzie czysta. 

Po usłyszeniu czwartego, powiedział król: 

– Leśny duch wcześniej chronił ludzi przechodzących przez las i dzięki 

temu otrzymywał wiele ofiar. Teraz nie daje żadnej ochrony i dlatego nikt mu 

się nie odwdzięcza. Jeśli będzie chronił ich tak jak dawniej, znowu będzie 

otrzymywał ofiary.  

Na piąte pytanie rzekł: 

– Pod mrowiskiem, gdzie kuropatwa może śpiewać, czysto jest garnek 
skarbów, wykop go i weź.  

Na szóste odpowiedział tak:  

– Na drzewie, pod którym jeleń je trawę jest plaster miodu. Jeleń ma 

apetyt na tę trawę, ponieważ na nią kapie miód. Zdejmij miód, dużą część 

przyślij mnie, a resztę zjedz sam. 

Na siódme odparł: 

– Pod mrowiskiem węża leży duży gar ze skarbem, a wąż go strzeże. 

Tak, więc gdy wychodzi, z zachłanności jego ciało powoli się wyślizguje, a gdy 

wraca najedzony, jego pożądanie dla skarbu sprawia, że wchodzi szybko i 

łatwo. Wykop ten skarb i zatrzymaj go dla siebie. 

Następnie odpowiedział na ósme pytanie: 
– Pomiędzy wioskami, gdzie mieszka mąż młodej kobiety i jej rodzina, 

w pewnym domu mieszka jej kochanek. Pamięta o nim i pragnie go; dlatego nie 

może zostać w domu męża i mówi, że wybiera się na kilka dni w odwiedziny do 

rodziców, a po drodze zostaje na pewien czas ze swoim kochankiem. Kiedy 

spędzi w domu rodzinnym kilka dni, mówi że wraca do męża, a znowu idzie do 

kochanka. Idź, powiedz jej, że w kraju są królowie, którzy czuwają nad dobrymi 

obyczajami. Powiedz jej, że musi mieszkać z mężem, a jeśli nie będzie z nim 

mieszkała, przypomnij jej, że król każe ją złapać i wtedy umrze. 

Usłyszał dziewiąte pytanie, i powiedział: 

– Kobieta wcześniej brała zapłatę od jednego i nie szła do innego, 

dopóki nie skończyła z pierwszym, i w ten sposób zarabiała dużo. Teraz się 
zmieniła i zanim zostawi pierwszego, idzie z następnym, dlatego nic nie zarabia, 

i nikt nie pragnie jej towarzystwa. Jeśli wróci do poprzednich zwyczajów, 

zarobki też wzrosną. Powiedz jej, co powinna zrobić. 

Na dziesiąte pytanie odpowiedział tak:  

– Ten przywódca kiedyś sprawy rozsądzał bezstronnie, tak że ludzie 

byli zadowoleni i przynosili mu wiele prezentów. To sprawiło, że jest bogaty, 

przystojny, zasługiwał na szacunek. Teraz, gdy lubi brać łapówki, a jego osądy 

nie są sprawiedliwe, jest biedny, słaby i ma żółtaczkę. Jeśli znowu będzie 

wydawał uczciwe wyroki, wszystko będzie tak jak wcześniej. Zapomniał, że są 

królowie w tym kraju. Powiedz mu, że musi sądzić sprawiedliwie. 

Dżanasandha przekazał wszystkie wiadomości, tak, jak je usłyszał. 

Król podarował mu też wioskę, w której mężczyzna mieszkał, i pozwolił mu 
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odejść. Dżanasandha wyszedł z miasta i zaniósł odpowiedzi króla do 

młodych braminów, ascetów, króla nagi i ducha drzew; wziął skarb z miejsca, 

gdzie siedziała kuropatwa, z drzewa, pod którym pożywiał się jeleń, zabrał 

plaster miodu i wysłał miód do króla; zakradł się do gniazda węża i zabrał 

stamtąd skarb; przekazał odpowiedź młodej kobiecie i niewieście lekkich 

obyczajów, a także przywódcy wioski. Wróciwszy do swojej wsi mieszkał tam 

do końca życia, a potem odszedł tak, jak na to zasłużył. 

A król Lustrzana Twarz także rozdawał jałmużnę i czynił dobro, a w końcu po 

śmierci dostał się do nieba. 
 

Gamanikanda Dżataka nr 257. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, wskazując na drogę 

cnoty, uczciwości i dobroci, którą powinni zawsze kroczyć. 

 

 

Krab i słoń 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta był królem w Benares, w 

Himalajach znajdowało się wielkie jezioro, w którym żył ogromny złoty krab. 

Miejsce to było znane jako Staw Kraba. Krab był bardzo duży, tak duży jak 

młockarnia. Łapał słonie i zjadał je i dlatego nie zbliżały się one do stawu. 

Bodhisattwa został poczęty przez partnerkę przywódcy stada słoni, 

mieszkających w pobliżu Stawu Kraba. Matka, aby bezpiecznie urodzić 

dziecko, wybrała się w oddalone miejsce na wzgórzu, gdzie urodziła syna. 

Młody słoń dorastał, stawał się coraz mądrzejszy, był też silny i potężny, 

wyglądem swym zaczął przypominać małą górę. Gdy dorósł, wspólnie z 
partnerką postanowili złapać groźnego kraba. O udział w tym przedsięwzięciu 

poprosił też ojca. Ten jednak był sceptyczny. 

– Nie będziesz w stanie tego zrobić, mój synu – odpowiedział ojciec. 

Młody, dufny w swe siły słoń cały czas prosił ojca, aby ten pozwolił 

mu iść zmierzyć się z krabem, aż przewodnik stada w końcu powiedział: 

– Cóż, możesz spróbować. 

Tak więc nasz bohater zebrał wszystkie słonie w pobliżu Stawu Kraba i 

poprowadził je blisko przy jeziorze. Wreszcie zapytał: 

– Czy krab łapie naszych braci, gdy schodzą nad jezioro, czy gdy jedzą, 

czy w drodze powrotnej? 

– Kiedy zwierzęta wracają. 
– W takim razie – odpowiedział – wszyscy zejdziecie do jeziora i 

będziecie jeść spokojnie. Później wy wyjdziecie pierwsi, a ja będę szedł na 

końcu, za wami.  

Krab, widząc, że Bodhisattwa wychodzi ostatni, schwytał mocno jego 

nogę swoimi szczypcami, jak kowal chwytający bryłę żelaza wielkimi 
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uchwytami. Partnerka Bodhisattwy nie odeszła, tylko stała bliskoogarnięta 

paraliżującym lękiem. Bodhisattwa pociągnął kraba, ale nie mógł go poruszyć. 

Wtedy krab zaczął ciągnąć go ku sobie. Śmiertelnie przerażony słoń zaryczał 

głośno, a słysząc to wszystkie inne słonie, uciekły przestraszone. Nawet jego 

partnerka nie wytrzymała i też zaczęła się oddalać. Wtedy Bodhisattwa 

wypowiedział wersy, mając nadzieję, że ich treść powstrzyma stado przed 

ucieczką: 

 

Stworzenie ze złotymi szczypcami, z wyłupiastymi oczami, 
Urodzone w stawie, bez włosów, zamknięte w twardej muszli,  

Złapało mnie! Usłyszcie mój krzyk! 

Miłości! Nie zostawiaj mnie tu! 

 

Wtedy jego partnerka odwróciła się i wypowiedziała te wersy, aby go 

pocieszyć: 

 

Zostawić cię! Nigdy! Nigdy nie odejdę, 

Szacowny mężu. 

Cztery strony świata wiedzą,  

Że nikt nie jest tak dobry jak ty. 
 

W ten sposób pocieszała go i powiedziała: 

– Szanowny mężu, teraz przez chwilę porozmawiam z krabem, aby cię 

puścił. I zwróciła się do kraba z tymi słowami: 

 

Ze wszystkich krabów w morzu, 

W Gangesie i Nerbudda,  

Jesteś najlepszy, wiem to: 

Usłysz mnie, puść mojego męża! 

 

Gdy tak mówiła, męska duma kraba została ułagodzona jej delikatnym 
głosem, i zapominając o wszystkim, zwolnił szczypce z nogi słonia. Zrobił to 

bezmyślnie, nie podejrzewając, co ten zrobi, kiedy zostanie uwolniony. Wtedy 

słoń uniósł nogę i stanął na grzbiecie kraba; natychmiast oczy zwierzęcia 

wyszły z orbit. Słoń wydał ryk radości. Po chwili przybiegły wszystkie słonie, 

wyciągnęły kraba na ziemię i rozdeptały go na miazgę.  

 

Kakkata Dżataka nr 267. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie, a 

dotyczyła ona pewnej kobiety z sąsiedztwa. 
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Sowa jako król 
 

Dawno, dawno temu Brahmadatta był królem w Benares. Wtedy to 

ptaki zleciały się w jedną z dolin himalajskich i zaczęły krzyczeć: 
– Wśród ludzi jest król, a my, ptaki, nie wybrałyśmy jeszcze swojego 

monarchy. Nie powinniśmy żyć w anarchii. Ustalmy, kto będzie najlepszy na to 

stanowisko! 

Szukali godnego kandydata i wybrali sowę. Wtedy wstała wrona i 

krzyknęła: 

– Czekajcie! Jeśli ona tak wygląda, kiedy jest ogłaszana królem, to jak 

będzie wyglądała, gdy będzie wściekła? Jeśli tylko spojrzy na nas z gniewem, 

będziemy przerażeni, jak sezam rzucany na gorącą patelnię. Ja nie chcę, aby ona 

była królem! 

Potem wrona wzleciała w powietrze, krzycząc: 

– Nie podoba mi się to! Nie podoba mi się to!  
Wzburzona i zawiedziona sowa wzniosła się w powietrze i pognała za 

wroną. Od tego czasu te dwa ptaki przejawiają wrogość wobec siebie. A ptaki 

na króla wybrały gęś. 

 

Uluka Dżataka nr 270. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie, 

podkreślając konieczność zgodnego współżycia we wszystkich zgromadzeniach. 

 

 

Filiżanka życzeń 
 

Dawno, dawno temu, gdy Brahmadatta panował w Benares, 

Bodhisattwa urodził się jako syn bogatego kupca; a po śmierci ojca zajął jego 

miejsce. W domu zakopany był skarb wartości czterystu milionów srebrnych 

monet. Bodhisattwa rozdawał jałmużnę i czynił dobro do końca życia, a gdy 

umarł, odrodził się wśród bogów. Syn, który odziedziczył po nim resztę fortuny, 

zbudował pawilon przy drodze, gdzie siadał z przyjaciółmi i pił wino. Płacił 
tysiące biegaczom i akrobatom, śpiewakom i tancerzom. Oddany swoim 

towarzyszom od butelki, pogrążał się w lenistwie. W krótkim czasie roztrwonił 

cały majątek, wszystkie dobra, meble i cenne szaty. Stał się żałosnym 

biedakiem i chodził w łachmanach. 

Jego ojciec przebywając w niebie w czasie medytacji dowiedział się, 

jakim biedakiem został jego syn. Ogarnięty miłością dla swojego dziecka, dał 

mu Filiżankę Życzeń, z tymi słowami: 

– Synu, dbaj, aby nie stłuc tej filiżanki. Gdy będziesz ją miał, twoje 

bogactwo nigdy się nie skończy. Dobrze troszcz się o nią! 
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Młodzieniec nie zmienił swych obyczajów i teraz tylko pił z tego 

naczynia. Pewnego dnia, gdy był pijany, rzucał filiżankę w powietrze, łapiąc ją, 

gdy spadała. Ale raz mu się nie udało. Filiżanka spadła na podłogę i się rozbiła! 

Wtedy znowu stał się biedny, chodził w łachmanach, błagając, z miską w ręku, 

aż wreszcie padł przy murze i tam zmarł. 

 

Bhadragata Dżataka nr 291. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w Dżetawanie, a miał na uwadze smutny los 
wnuczka króla Anathapindika, który był znany z rozrzutności.  

 

 

Post wilka 
 

Dawno, dawno temu, gdy w Benares panował król Brahmadatta, 
Bodhisattwa odrodził się w boskiej postaci jako Sakka. W tym samym czasie 

pewien wilk leżał nad brzegiem Gangesu odpoczywając. Niespodziewanie woda 

w rzece zaczęła się szybko podnosić. Nie zagrażała ona wilkowi, ale 

uniemożliwiała udanie się na polowanie. Zwierzę zgłodniało, a tu woda stale 

zbyt wysoka. Pomyślał wilk: Jeśli nic nie mogę zrobić, to chociaż poświęcę ten 

czas na pobożny post. Będę miał zasługi w niebie, nie grzesząc. Sakka w niebie 

usłyszał to postanowienie o poście i chciał sprawdzić, na ile jest ono prawdziwe. 

Wszak wilki to podstępne bestie. Przybrał postać młodej kózki i znalazł się na 

suchym kawałku lądu, niedaleko od wilka. Temu zaś aż oczy się zaświeciły. 

Powiedział do siebie po cichu: 

– Nic się nie stało, zacznę mój post jutro. 

Skoczył w kierunku kozy, ale ta umknęła w kierunku nieba. Zdziwił się 
tym faktem, ale rezolutnie znów do siebie zamruczał:  

– Przecież nie złamałem swego postu, głoduję nadal!  

 

Waka Dżataka nr 300. 

 

Tę dżatakę opowiadał uczniom Mistrz w Dżetawanie o niezmienności osób o 

złych nawykach. 

 

 

Dżataka o dzięciole i lwie 
 

 Dawno temu, kiedy w Benares rządził król Brahmadatta, wysoko w 

Himalajach urodził się Bodhisattwa jako dzięcioł. Pracowicie biegły mu dnie, aż 

pewnego razu spostrzegł lwa strasznego, który cierpiąc, ryczał i bezradnie 

biegał po puszczy. 



 141 
 – Co ci jest, przyjacielu? – zagadnął dzięcioł pełen współczucia. 

 – Kość mi utkwiła w gardle. Może ty mi pomożesz? Nie bój się, nic ci 

nie zrobię – jęczał król zwierząt. 

 Dzięcioł sfrunął z drzewa. Lew rozwarł szeroko paszczę. Ptak wsadził 

mu w poprzek niej kawał gałęzi i  wydobył tkwiącą głęboko kość. Później wyjął 

zabezpieczającą gałąź i odfrunął na drzewo. 

 – A teraz, co z zapłatą, panie lwie? – pytał dzięcioł.  

 – Kto z życiem uszedł z mej paszczy, ten już powinien być 

zadowolony. Oto zapłata – zaryczał lew groźnie. 
 – Więcej już ci nie pomogę – odparł ptak – kto nieużyty i 

niewdzięczny, temu nikt, nigdy nie pomoże. 

 

Dżawasakuna Dżataka nr 308. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w Dżetawanie, podkreślając rolę doceniania 

wyświadczanej nam przez innych pomocy. 

 

 

Zając pełen poświęcenia 
 

Dawno, dawno temu, gdy sprawiedliwy król Brahmadatta rządził w 

Benares, Bodhisattwa przyszedł na świat jako zając i zamieszkał w lesie. Las 

był w pobliży gór, a przepływająca przez niego rzeka toczyła spienione fale o 

lodowatej wodzie. Nieopodal była wioska rybacka. Tak się złożyło, że zając 

miał troje przyjaciół. A byli to: małpa, szakal i wydra. Całej tej gromadce 

przyjaciół sprzyjało szczęście, mieli dość jedzenia, którego obficie dostarczał i 

las, i rzeka. Życie ich upływało pogodnie i bezpiecznie. Że jednak nie 
wszystkim tak się wiodło, bo i ludzie w wiosce, i sporo zwierząt, co jakiś czas 

cierpiało głód, przyjaciele postanowili solidaryzować się z nimi i co jakiś czas 

jeden dzień pościć.  

– Byłoby pięknie – powiedział zając – gdyby każdy z nas w dzień 

postu zaprosił do swego domu jakiegoś biedaka i nakarmił go. 

– Tak, tak – zapewniali zająca wszyscy przyjaciele. 

Tego dnia jakiś chłopak z sąsiedniej wioski wyłowił kilka ryb. Położył 

je na brzegu w piasku i poszedł łowić następne. Wydra, która wnet spostrzegła 

wyłowione ryby, już, już miała je skraść, kiedy przypomniała sobie, że jest 

dzień postu. 

– Trudno – powiedziała – szkoda, te ryby naprawdę pięknie wyglądają. 
W tym samym czasie lis jak zwykle przebiegał niedaleko wiejskich 

domów, węsząc dookoła. Zazwyczaj udawało mu się zwędzić coś nieostrożnym 

mieszkańcom. Poczuł zapach. 

Coś ciekawego tu się przyrządza – stwierdził, wyciągając w kierunku 

wiejskiego ogrodu nos.  
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I rzeczywiście, na rożnach coś się piekło a obok stała miseczka 

jogurtu. Dawno nic nie jadłem – pomyślał. Ale, ale dzisiaj jest dzień postu – 

niezbyt przyjemna myśl przypomniała mu o podjętym wraz z przyjaciółmi 

postanowieniu. 

Niech ten wieśniak zje spokojnie swój obiad – pomyślał i zadowolony 

z siły swego charakteru pobiegł dalej. 

Podobna przygoda wydarzyła się małpie. Już miała zerwać słodkie 

mango, gdy i ona przypomniała sobie, że dzisiaj obiecała wstrzymywać się od 

jedzenia. Trudno – pomyślała – chociaż dzisiaj pokażę siłę swej woli. Dziś nie 
wezmę do ust żadnego jedzenia. Opowiem o sile swego postanowienia 

przyjaciołom. 

Pewien bramin, który jakimś sposobem zaobserwował zachowanie 

przyjaciół, dotyczące poszczenia i spełniania w tym dniu dobrych uczynków, 

stwierdził, że wydra, lis i małpa dotrzymały złożonej obietnicy. Jeszcze tylko 

zając nie sprawdził siły swego charakteru. 

Poszedł na polanę, gdzie akurat odpoczywał zając, i przemówił doń: 

– Drogi przyjacielu, wędruję do niedalekiej aśramy, ale z głodu nogi 

odmawiają mi posłuszeństwa. Czy mógłbyś dać mi trochę jedzenia? 

Zając zafrasował się. Dziś nie zrobił żadnych zapasów, bo miał cały 

dzień pościć. Ale nie nakarmić znużonego, świętego męża, to wielki grzech. 
– Panie – powiedział – siądź tutaj i rozpal ognisko, a ja postaram się o 

coś do upieczenia. 

Kiedy ogień już był gotowy, zając przybiegł i weń wskoczył. Ten 

jednak nie był gorący, płomienie w ognisku chłodem otaczały zająca. Wszystko 

to było dziwne. Bramin rozpoznał jednak intencje zwierzęcia: zając nie mając 

nic do jedzenia, postanowił sam siebie ofiarować głodnej osobie. Wyciągając 

nienaruszonego zająca z dziwnego ogniska rzekł: 

 – Jesteś, mój przyjacielu, najszlachetniejszą istotą, jaką dotąd 

spotkałem. 

I miał rację, bo zając był bodhisattwą – istotą współczującą każdemu 

stworzeniu, gotową nieść pomoc wszystkim potrzebującym. 
 

Sasa Dżataka nr 316. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w czasie, gdy nauczał w Dżetawanie. Pewien 

kupiec o imieniu Sawatthi zaprosił wtedy Mistrza i towarzyszących mu uczniów 

do swego domu. Uhonorował ich, sadzając na siedziskach podobnych do 

królewskich tronów i oferując im wykwintną ucztę. Powiedział: „Siądźcie 

uczniowie. Należy zawsze uszanować czyjąś dobroć i dary, które ta osoba 

ofiaruje, a ofiarować można bardzo wiele, nawet własne życie”.  
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Płochliwy zając 

 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził mądry król Brahmadatta, 

Bodhisattwa narodził się i dorósł jako silny i odważny lew. Mieszkał w pobliżu 
nadmorskiego lasu, na wschodnim wybrzeżu Indii. Pewnego dnia młody zając, 

po sutym obiedzie, odpoczywał w cieniu wielkiego drzewa wilwa. Drzewo to 

rodzi duże zielone owoce wielkości głowy kilkuletniego dziecka. Owoce, gdy 

dojrzeją, odrywają się od długiej łodygi i spadają na ziemię. Drzewo to jest 

traktowane jako święte i czczone na południu Indii.  

Syty zając, odpoczywając, rozmyślał: Co by się stało, gdyby ziemia 

pękła? Co by było ze mną? 

W tym momencie wielki owoc oderwał się z drzewa i łamiąc po drodze 

długie liście palmy rosnącej obok, z całym impetem uderzył o ziemię. Zając, 

usłyszawszy trzask i huk, zląkł się bardzo i krzyknął: 

– Moje najgorsze myśli się spełniły! Oto ziemia pęka! 
Poderwał się i zaczął biec, jakby ścigała go sfora psów. Po drodze 

krzyczał:  

– Uciekajcie, uciekajcie! Ziemia pęka! Ratujcie się! 

Zające, skubiące w pobliżu trawę, zobaczyły swego pobratymca w 

panice, i bojąc się, że i one mogą stracić życie, pognały razem z nim. Stopniowo 

wieść i trwoga rozchodziła się po okolicznych polanach i lasach. Coraz 

liczniejszy stawał się tłum uciekających, gdyż do zajęcy dołączyły jelenie, 

niedźwiedzie, bawoły, dzikie osły, nosorożce, a nawet niektóre lwy i słonie. 

Ziemia tętniła, a pędząca gromada wzbijała tumany kurzu. Wszystkie zwierzęta 

pędziły niestety w kierunku nadmorskiego urwiska i zapewne w niedługim 

czasie wszystkie by do niego wpadły. W pobliżu na łące wypoczywał młody 

lew. Zorientował się, co zagraża wystraszonemu stadu zwierząt. Będąc 
Bodhisattwą był pełen współczucia i miłości dla wszystkich żyjących istot. 

Zrozumiał, że musi ratować biednych spanikowanych pobratymców. Zaczął 

biec wielkimi susami i wkrótce znalazł się na przodzie uciekających. Zatrzymał 

się i zaryczał głośno trzy razy. Wszyscy okoliczni mieszkańcy tych lasów i pól 

znali i respektowali głos swego króla. Zwierzęta zatrzymały się szybko i stanęły 

zdezorientowane. Lew zapytał: 

– Czemu biegniecie tak bez opamiętania? Stracicie życie, gdy z 

urwiska wpadniecie do oceanu. 

Głos zabrał słoń: 

– Panie, nosorożce uciekały i krzyczały, że ziemia pęka. Myśmy też się 

wystraszyły i uciekałyśmy razem. 
Zapytane nosorożce mówiły, że o tym strasznym wydarzeniu 

dowiedziały się od dzikich osłów. Te zaś mówiły, że to przez bawoły. I tak 

kolejno jedne zwierzęta wskazywały na następne, aż wreszcie na końcu okazało 

się, że pierwszym, który ogłosił straszną nowinę, był zając. 



 144 
– Tak, panie – mówił zając do młodego lwa. – Leżałem pod 

drzewem wilwa, gdy usłyszałem jak ziemia pęka. Życie jest mi miłe, bo jestem 

jeszcze młody. Zacząłem uciekać, a po drodze ostrzegałem inne zwierzęta. 

– Zostańcie tu i poczekajcie na mnie – rzekł lew. – Ja z zającem na 

grzbiecie pobiegnę pod to drzewo zobaczyć, co się tam stało. Zaraz wracamy i 

powiem wam, co należy czynić. 

Lew z zającem szybko przebył drogę do drzewa. 

– To tu, panie. Tu pękała ziemia – mówił zając drżącym głosem, 

pokazując miejsce pod drzewem wilwa. 
– Zobacz, przyjacielu – powiedział lew – leży tu wielki owoc z tego 

drzewa, który spadając musiał uczynić wiele hałasu. To tego upadku się 

wystraszyłeś, a że brak ci cnoty męstwa, natychmiast uciekłeś i nie wiele było 

trzeba, abyś w przepaść i zatracenie pociągnął inne zwierzęta. 

– Wybacz, panie, ale my, zające, nigdy nie jesteśmy odważne. 

Tak jak szybko przybyli do drzewa, tak samo w pośpiechu popędzili do 

czekających na nich zwierząt. 

– Nie bójcie się – powiedział młody lew – to tylko nieporozumienie 

spowodowało ucieczkę zająca, do której wy wszyscy bezmyślnie się 

przyłączyliście. Powiedział też następującą stancę: 

 
Spadający owoc hałas  

wywołał i przeraził was.  

Mądrość, to umiarkowanie  

i samoopanowanie. 

 

Daddabha Dżataka nr 322. 

 

Po opowiedzeniu tej dżataki Mistrz powiedział: „Musicie wiedzieć, bracia, że w 

owym czasie to ja byłem tym lwem”. 

 

 

Kłótliwe wydry 
 

Dawno, dawno temu, gdy w Benares rządził król Brahmadatta, 

Bodhisattwa, przechodząc nad rzeką ujrzał następującą scenę. Nad brzegiem 

rzeki przechadzał się również wilk, któremu zachciało się zakosztować, jak 

smakuje ryba. W przed wyjściem z legowiska rzekł on do żony: 

– Pójdę zapolować na ryby. 
Jednak jako zwierzę lądowe nie umiał ich złapać. Postanowił użyć 

fortelu. Zaczaił się nad rzeką, aby przyjrzeć się, jak wydry będą łowić ryby. 

Dwie wydry właśnie w tym czasie dostrzegły piękną wielką rybę. Rzuciły się 

obie do wody i jednocześnie ją chwyciły. Po wyciągnięciu ofiary na brzeg jedna 

z nich rzekła: 
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– Ja pierwsza chwyciłam rybę, więc mnie należy się ta połowa z 

głową, ty zaś, siostro, weźmiesz tę z ogonem. 

Druga wydra zaprotestowała: 

– To ja pierwsza ją chwyciłam. Mnie należy cię część z głową. 

Takim sposobem wdały się w coraz bardziej zacięty spór. Gotowe były 

nawet się pobić i pogryźć. Zobaczyły wilka i wpadły na pomysł, aby ten 

rozsądził, która z nich ma rację. Wilk wziął rybę, oderwał głowę i dał jednej 

siostrze. Później oderwał ogon i dał go drugiej. Sam wziął resztę, czyli prawie 

całą rybę i powiedział, że ta mu się należy jako wynagrodzenie dla sędziego. 
 

Dubbhapuppha Dżataka nr 400. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w czasie pobytu w Dżetawanie, a adresowana była 

do nowego mnicha Upanandy, który jeszcze nie wyrzekł się całkowicie ciągoty, 

do bycia przebiegłym i zamożnym. 

 

 

Zbrodniczy Parantapa 
 

 Dawno, dawno temu, kiedy w Benares panował król Brahmadatta, 

Bodhisattwa urodził się jako jego syn. Gdy urósł i zdobył odpowiednie 

wykształcenie na uniwersytecie w Taksaszila, powrócił do domu i zdobywał 

praktyczne doświadczenia pod kierownictwem wiekowego guru. Ten nauczył 

młodego, zdolnego człowieka rozumienia mowy zwierząt, co było nadzwyczaj 

rzadką umiejętnością. Król ojciec cieszył się bardzo ze zdolności potomka, ale 

w pewnym momencie doszedł do wniosku, że tak ambitny następca tronu 

będzie, być może, chciał przed czasem rządzić krajem i zdetronizuje starego 
ojca. Na razie jednak wszyscy żyli spokojnie w ogromnym pałacu. Tak się 

zdarzyło, że pewnego dnia samica szakala przyszła pod pałac, poczekała do 

nocy, a później weszła razem z dwójką małych do przedsionków gmachu. Małe 

szakale zaczęły piszczeć, że są głodne. Matka powiedziała do nich: 

– Poczekajcie trochę, aż wszyscy zasną. Jeden z dworzan ma taki 

zwyczaj, że wystawia swoje skórzane buty na korytarz. Zakradnę się i porwę je. 

To miękka skóra, najecie się do syta. 

Bodhisattwa, który miał otwarte okno usłyszał i zrozumiał rozmowę 

szakali. Krzyknął na straże, aby schowały do środka buty śpiącego. Szakala 

mama była rozzłoszczona, że jej dzieci zostaną bez kolacji, więć krzyknęła: 

– Jeszcze ci się odwdzięczę, niegodziwcu! 
Po kilku dniach, znów w nocy, zakradła się na dziedziniec pałacu. 

Znów głodne szkraby domagały się jedzenia. Powiedziała: 

– Poczekajcie trochę, aż wszyscy zasną. W pałacowym stawie ktoś się 

utopił. Jak wszyscy posną, podkradnę się i przyniosę wam sporo mięsa. Najecie 

się do syta! 
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Znów, przez otwarte okno jej słowa dotarły do Bodhisattwy, 

studiującego przy blasku kaganka święte księgi. Ponownie, wyjrzawszy przez 

okno, zawołał straże i kazał topielca zabrać ze stawu. Szakal matka zatrzęsła się 

od złości: 

– Znów mi przeszkadzasz, wstrętny klecho! Znajdę sposób, by ci się 

odwdzięczyć! Wiem, że za trzy dni pod mury miasta nadciągnie wrogi król z 

wielką armią. Twój ojciec pośle cię do walki z nią, i wtedy zginiesz. Wreszcie 

nie będziesz mógł mi przeszkadzać! 

Rzeczywiście, po trzech dniach wróg zaczął oblegać miasto. Król 
wezwał syna i uczyniwszy go głównodowodzącym, wysłał do walki. 

Bodhisattwa zwrócił się do ojca: 

– Panie, miałem wizję, że w tej walce polegnę. Nie chciałbym być 

dowódcą ani brać w niej udziału! 

Ojciec twardo zarządził: 

– Nic mnie nie obchodzą twoje wizję! Masz iść! 

Syn, zmartwiony, postanowił fortelem załatwić sprawę po swej myśli. 

Wyjechał z drużyną jedną bramą a wrócił tylną. Tymczasem król zdążył wraz z 

dworem schować się w okolicznych lasach. Wśród dworzan króla był jego 

kapłan – doradca o imieniu Parantapa. Zubożałego króla opuściła większość 

dworzan. Na koniec musiał on wieść żywot prawie pustelniczy. Żywił się tym, 
co upolował i uzbierał w lesie. Królowa zostawała sama w kapłanem, aż 

wreszcie zakochała się w nim i zaczęła z nim grzeszyć. Ogarnęła ją furia 

nieznanej namiętności, aż któregoś dnia powiedziała do kochanka: 

– Naszego związku nie da się długo ukryć. Już niebawem król się 

dowie o wszystkim. Zginiemy oboje. Lepiej my go zabijmy! 

– Jak to zrobić? 

– Kiedy następnym razem król pójdzie się kąpać do jeziorka i da ci 

miecz do potrzymania, wtedy go zabij! 

Parantapa zabił króla, a jego ciało zakopał przy jeziorze. Tak się 

złożyło, że Bodhisattwa był niedaleko od tego miejsca, siedział na czubku 

drzewa mango i zrywał owoce. Usłyszał krzyki zabijanego króla i wydał głośny 
jęk rozpaczy. W lęku bał się jednak zejść na dół. Ten jęk usłyszał Parantapa. 

Zaczął szukać świadka zbrodni, aby go też zabić. Nie zdołał dojrzeć 

schowanego w koronie drzewa świadka, ale wiedział, że ktoś zna jego zbrodnię. 

Mijały lata. Parantapa, królewska żona i jej syn, młody książę żyli 

spokojnie w lesie. Książę uważał, że sługa jest jego ojcem. Bodhisattwa 

pomagał w tym czasie rodzinie, nie zdradzając się, że zna jej mroczną 

tajemnicę. Pewnego dnia, kiedy książę dorósł, zaprowadził go nad jezioro i 

wszystko dokładnie opowiedział. Wspomniał też, że był jedynym świadkiem 

strasznego mordu. Krewki młodzian natychmiast chciał pomścić ojca, lecz 

opiekun powiedział, że Parantapa jest jedynym człowiekiem, który w ich gronie 

posiada miecz. 

– Co mam więc zrobić? – pytał niecierpliwy książę. 
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– Poczekaj, aż pójdzie on kąpać się do jeziora i da ci miecz do 

potrzymania. 

Poprzednia scena morderstwa powtórzyła się raz jeszcze. Był to ten 

sam miecz, to samo jezioro, była też kąpiel. Tym razem zginął jednak poprzedni 

morderca. Sprawiedliwości stało się zadość! 

 

Parantapa Dżataka nr 416. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom, gdy spędzali czas w Bambusowym Gaju. 
Mówił przy tym o niezmiennej niegodziwości niektórych ludzi. 

 

 

Pantera i koza 
 

 Dawno, dawno temu Bodhisattwa urodził się pewnej wsi w 
królestwie Magadha. Życie swoje poświęcił ascezie i zamieszkał w grocie pod 

Himalajami. Pewnego razu, gdy zabrakło mu soli, udał się do miasta, aby jej 

trochę dostać od wiernych. W tym czasie pasterze owiec wpuścili do jego groty 

swoje stado i zamknęli prowizoryczne drzwi. Pod tymi drzwiami zaczaiła się 

pantera – samiec, czekając na jakąś nieuważną kozę. Okazało się, że właśnie 

jedna z kóz nie zdążyła za stadem i teraz pantera miała zamiar ją pożreć. Koza 

pomyślała: Już przepadłam. Spróbuję jednak porozmawiać z tym drapieżnikiem 

i zmiękczyć jego serce. Może ten wybieg się uda? Odezwała się: 

 – Jak się masz, wujku? Czy wszystko układa ci się pomyślnie? Masz 

serdeczne pozdrowienia od mojej matki. Obie jesteśmy twoimi wiernymi 

przyjaciółkami!  

 Pantera się zdziwiła i pomyślała: To nieszczęśliwe stworzenie chcę 
mnie omamić, nazywając „wujkiem”. Ona nie wie, jak jestem straszny. 

 – Pięknie mnie nazywasz, panienko, ale gdybym ci pozwolił na 

poufałość, na pewno, nieuważna, usiadłabyś na moim ogonie. 

 – Ale skądże, panie. Matka zawsze mówiła mi, żeby uważać na ogon 

panter i bardzo was, silni kuzyni poważać. 

 Jakiś czas jeszcze rozmawiali grzecznie, w końcu jednak pantera 

skoczyła i pożarła kozę. 

 

Gidżdżha Dżataka nr 426. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie. „Owa pantera i dziś jest 
panterą. Żadna dobroć, grzeczność czy szacunek złego nie przekona. Zły 

zazwyczaj zostaje złym”. 
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Prawdziwie oddana papuga 
 

Dawno, dawno temu liczne stado papug mieszkało na wielkim drzewie 

figowym, rosnącym nieopodal Gangesu, u stóp Himalajów. Król papug był 
szczęśliwy, że zapewnił swym podopiecznym bezpieczne schronienie w 

gałęziach rozłożystego drzewa. Ono również zapewniało wszystkim żyjącym w 

jego koronie ptakom obfitość smakowitego pożywienia, a pobliski Ganges 

świeżą wodę. Nic dziwnego, że ptaki były radosne, o czym zapewniał ich gwar 

wśród gałęzi. Z nieba spoglądali zadowoleni bogowie, że oto jakieś liczne 

zgromadzenie istot żyjących na ziemi może być tak szczęśliwe. Jednak jeden z 

nich postanowił sprawdzić jak silna jest przyjaźń ptaków dla drzewa, któremu 

zawdzięczają spokój, dobrobyt i szczęśliwe życie. Zaczął dmuchać w kierunku 

drzewa złą energią i niebawem ten okaz życia zaczął marnieć. Powiędły piękne, 

mięsiste liście, opadły i zgniły wszystkie owoce, poschły młode gałązki, a stare 

zaczęły próchnieć. Nie minęło wiele czasu i dorodne przedtem drzewo straszyło 
swymi wyschłymi kikutami gałęzi. Papugi odleciały w poszukiwaniu innego 

drzewa figowego. W gałęziach tego drzewa – straszydła pozostawił jedynie 

papuzi król. I on chudł i markotniał, w miarę jak wysychało drzewo. Żywił się 

tylko kurzem i popijał to wodą z pobliskiego Gangesu. Bóstwo – sprawca tej 

papugi, która nie chciała porzucić swego starego przyjaciela – drzewa figowego 

trwało razem z wysychającym druhem – postanowiło sprawdzić, jak silne są 

owe więzy przyjaźni. Bóstwo sfrunęło na ziemię pod postacią dobrze 

odżywionego gąsiora i rzekło: 

 

W oddali tyle pięknych drzew,  

a tobie tu wysycha krew. 

Chroni swe życie, kto nie kiep. 
Cenne jest życie, cenny chleb. 

 

Czerwonodzioby, mrzonki porzuć! 

Obudź się bracie, lepiej obudź! 

Każdy twój druh odleciał już,  

a ty się tu zamieniasz w kurz. 

 

– O, bracie! – powiedział król papug. – Przez lata to drzewo było moim 

przyjacielem i żywicielem. Chroniło mnie przed morderczym upałem, dawało 

pożywienie mnie i memu stadu. Byliśmy tu szczęśliwi. Jak mógłbym 

przyjaciela porzucić w czasie, gdy bieda go dopadła.  
 

Przyjaźń w młodości raz zawarta 

każdego trudu dziś jest warta. 

Nie rzuca się przyjaciół w biedzie, 

szczery druh nigdy nie zawiedzie! 
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Po tych słowach wzruszone bóstwo, przekonane o prawdziwym 

męstwie ptaka i gotowości poświęcenia życia dla przyjaciela, zrzuciło z siebie 

postać gąsiora i stanęło przed papuzim królem w całym swym majestacie. 

– Przekonałeś mnie, a wraz ze mną wszystkie bóstwa w niebie, że 

męstwo twe i przyjaźń są niezłomne. Swą mocą odwrócę teraz los twego 

przyjaciela drzewa i twój. Jesteście tego warci.  

Jedno tchnienie bóstwa wystarczyło, aby obeschłe drzewo zapełniło się 

zielonymi liśćmi i soczystymi owocami fig. Powróciły do swego królestwa 

pozostałe ptaki i wszyscy żyli w zgodzie i harmonii. 
 

Mahasuka Dżataka nr 429. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w Dżetawanie, a dotyczyła ona jednego z 

uczniów, i jego pełnego pasji poświęcenia. Mieszkał on bowiem w pewnej wsi i 

był szanowany przez wszystkich jej mieszkańców – żywili go przez lata i 

odziewali. Kiedy wieś strawił pożar, a wszyscy jej mieszkańcy przenieśli się do 

innych miejsc, ten szlachetny mąż pozostał w swej pustelni i nadal modlił się za 

jej nieobecnych już mieszkańców. Trwał tam, mimo głodu i braku 

jakiegokolwiek wsparcia, do końca swoich dni. 

 

 

Syn jakszy 
 

Dawno, dawno temu, gdy król Brahmadatta panował w Benares, jedna 

z jego żon zhańbiła się grzechem nieczystości. Z pokorą przyjęła przekleństwo 

męża, mówiąc: 

– Obym, drogi mężu, odpokutowała za to w przyszłym życiu, rodząc 
się paskudną jakszą z końską mordą. 

 I tak się stało, gdy po śmierci narodziła się na nowo w takiej właśnie 

postaci. Po odbyciu trzyletniej służby u Wessawany, króla jakszów, zamieszkała 

w jaskini u stóp Himalajów. Obok jej jaskini biegł szlak, przecinający kraj ze 

wschodu na zachód. Tu jaksza chwytała podróżnych i w mgnieniu oka ich 

pożerała. A że każda dieta nudzi się po pewnym czasie, i ona zarzuciła wreszcie 

pożeranie ludzi. Pewnego dnia ową drogą podążał przystojny i pięknie odziany 

bramin. Był to na dodatek uczony, znający wszystkie stare księgi. Tym razem 

jaksza też zrezygnowała ze „smakowitego kąska”, ale rzuciła się na młodego 

mężczyznę, przewróciła go na plecy i z szybkością wiatru zaciągnęła do swej 

jaskini, po czym uczyniła go swoim mężem. Po tym wydarzeniu żyli ze sobą 
szczęśliwie jako mąż i żona. Jaksza nie ufała jednak mężowi i ilekroć 

wychodziła z jaskini, zamykała ją wielkim kamieniem. Po pewnym czasie tej 

parze urodziło się dziecko i okazało się, że jaksza potrafi bardzo o nie dbać. 

Tym synem był właśnie Bodhisattwa. Jednak kiedy syn dorósł, nie dowierzała 

mu, tak jak i jego ojcu, i nadal zamykała wyjście kamieniem, gdy się oddalała z 
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jaskini. Kiedy Bodhisattwa dorósł, był w stanie odsunąć kamień i obaj 

wyszli na dwór. Jaksza po powrocie zrobiła awanturę: 

– Kto ośmielił się odsunąć kamień? Kto pozwolił wam wyjść? 

– Ja, matko – odparł syn – ojciec nie może siedzieć tam, po ciemku! 

Na te słowa jaksza nic już nie rzekła. Po pewnym jednak czasie syn 

zwrócił się do ojca z pytaniem: 

– Ojcze, jak to jest, że twoja twarz jest zupełnie inna niż matki? 

– My obaj, synu, jesteśmy ludźmi, a twoja matka jakszą, pożywiającą 

się ludzkim mięsem. Powinniśmy stąd odejść i dotrzeć do ludzkich siedzib. Jeśli 
jednak matka szybko spostrzeże naszą nieobecność, to nas dogoni i zabije! 

 Kiedy, mimo obaw, następnego dnia uciekli, a jaksza zorientowała się, 

że zdążają do ludzkich siedzib, z szybkością wiatru pognała za nimi, złapała i 

ponownie zamknęła w jaskini. Ojciec z synem raz jeszcze próbowali uciec, ale 

złapała ich ponownie. 

Kiepska sprawa – pomyślał syn. Muszę się dowiedzieć, jak daleko 

sięga teren, gdzie moja matka może dysponować ponadnaturalną siłą. 

Następnego dnia zapytał o to jakszę. Ta wyszła z jaskini z synem i pokazała mu 

obszar panowania jej sił i czarów. Od strony ludzkich siedzib sięgał on aż do 

rzeki. Po kilku dniach, gdy jaksza miała do załatwienia jakieś sprawy w dość 

odległym miejscu, syn z ojcem ponownie uciekli. Tym razem za rzekę. 
Rozgniewana jaksza popędziła za nimi z siłą i szybkością wiatru, ale 

uciekinierzy byli już poza jej obszarem panowania. Stanęła nad rzeką i 

rozpłakała się. 

– Wróć, mój synu, wróć mężu! – krzyczała w rozpaczy. 

Oni jednak odpowiedział, że są ludźmi i muszą mieszkać w ludzkich 

siedzibach. 

– Synu – zawołała – weź ze sobą chociaż ten talizman. On pomoże ci 

żyć wśród ludzi, a tam jest bardzo ciężko. Ten kamień będzie odpowiadał na 

twoje pytania i pomaże ci rozwiązywać różne trudne problemy.  

Mówiąc to, przerzuciła talizman przez rzekę i padła martwa, bo pękło 

jej matczyne serce. Syn z ojcem udali się do miasta i zgłosili na służbę do króla. 
Młodzieniec powiedział, że potrafi rozwiązywać najbardziej zawikłane sprawy, 

jakie tylko zdarzą się na dworze. Zaufani słudzy, którzy poczuli, że tracą wpływ 

na monarchę, wymyślili intrygę. Będąc w zmowie ze skarbnikiem, wynieśli 

kilka klejnotów ze skarbca i ukryli w zbiorniku na wodę. Później zgłosili 

królowi, że dokonano zuchwałej kradzieży. Oczywiście zawezwany został nowy 

młody dworzanin, ze swoim magicznym talizmanem. Otrzymał zadanie 

znalezienie skradzionego skarbu. Talizman prowadził młodzieńca prosto przez 

królewskie komnaty, bo wyczuwał w powietrzu ślady złodziei, które 

pozostawiali, przechodząc. Wreszcie, gdy nasz bohater wydobył zawinięte w 

jedwab precjoza ze zbiornika na wodę i oddał królowi, ten ucieszył się 

niepomiernie i powiedział: 
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– A teraz musisz mi powiedzieć, kto jest tym zuchwałym 

rabusiem, bo chcę go przykładnie ukarać. 

– Panie – rzekł młodzieniec – mój talizman rozwiązał już zadanie, o 

które prosiłeś. Nie wiem, czy jest on w mocy wykryć złodziei.  

– Masz ich znaleźć, nie chcę słuchać wykrętów! – krzyczał monarcha.  

– Panie, ani ja, ani mój talizman nie jesteśmy w stanie tego zrobić. 

Proszę, pozwól nam odejść i iść na wygnanie. 

 

Padakusalamanawa Dżataka nr 432. 
 

Tę dżatakę o zmienności ludzkiego losu opowiadał Mistrz w Dżetawanie. 

 

 

Mądra koza i szakal 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares panował król Brahmadatta, 

stado dzikich kóz mieszkało w jaskini na stokach Himalajów. Niedaleko od ich 

siedziby miał swoje gniazdo szakal o imieniu Putimansa z żoną Weni. Pewnego 

dnia, gdy nic nie upolował, rzekł wściekły do żony: 

– Muszę znaleźć jakiś sposób, aby upolować którąś z kóz z sąsiedztwa. 

Trzeba tylko, aby się oddaliła od stada. Wtedy sobie z nią poradzę.  

W ten sposób, oboje gustując w koźlinie, stopniowo zmniejszali stado 

rogatych sąsiadów. W stadzie kóz dorosła tymczasem nadzwyczaj bystra koza o 

imieniu Malamata. Ona przestrzegała pozostałe przed nierozważnymi krokami i 

w efekcie szakale musiały przejść od pewnego czasu na dietę wegetariańską. 

Zdenerwowany Putimansa obmyślił jednak nowy plan i powiedział żonie: 

– Moja droga, musimy zastosować jakiś fortel. Ta koza jest zbyt 
przebiegła. Ty, moja żono, będziesz udawać, że się z nią zaprzyjaźniłaś. Nie 

mów nic o głodzie, opowiadaj, jak dobrze nam się żyje, jedząc trawy i korzonki. 

Gdy już poplotkujecie i będziecie przyjaciółkami, ja położę się na drodze i będę 

udawał martwego. Powiesz wtedy do niej: „Droga przyjaciółko, poza tobą, nie 

mam tu nikogo bliskiego. Pomóż mi pogrzebać ciało męża i wspólnie 

zapłaczemy na jego grobie”. Wtedy ja nagle ożyję i chwycę ją zębami. Już nam 

się nie wymknie! 

Gdy obie damy się już zaprzyjaźniły, a Weni odegrała dobrze scenę 

płaczącej z żałoby żony i poprosiła kozę o pomoc, ta odrzekła: 

– Moja droga, twój mąż zawsze zżerał kogoś z mojego stada. Nie mogę 

ci pomóc. 
– Jak nie musisz się bać – zapewniała żona szakala – jak umarły może 

ci czymś grozić? 

Malamata wzruszyła się lamentami wdowy, ale nadal nie wyzbyła się 

lęku. Zgodziła się podejść do zmarłego, ale chciała, aby Weni szła pierwsza. 

Ona postępowała za nią, rozglądając się uważnie dookoła. Szakal udający 
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martwego nie otwierał oczu, usłyszał jednak ciche kroki i pomyślał: Oto 

moja zdobycz się zbliża. Skoczył na równe nogi, zdecydowany zanurzyć kły w 

jej gardle. Koza, która szła ostrożnie z tyłu, zobaczyła niebezpieczeństwo i 

umknęła do swej kryjówki. Zasmucona szakalowa zaczęła lamentować, że „dziś 

nic nie będzie na kolację”. Na koniec rzekła do męża: 

– Mój drogi, postaram się raz jeszcze zwabić to głupie zwierzę, a ty 

bądź czujny i chwyć ją w porę. 

Podeszła do ciasnej jaskini, gdzie skryła się koza. 

– Dziękuję ci, przyjaciółko. Mój mąż, gdy tylko się zbliżyłaś, odzyskał 
przytomność. Może nawet uratowałaś mu życie. Mamy wobec ciebie duży dług 

wdzięczności! 

– Wredna bestia, pomyślała koza. Chcą, abym się tylko zbliżyła, a 

chwycą mnie w swoje kły. A głośno powiedziała: 

– Droga sąsiadko, psy pasterzy obiecały dziś mnie odwiedzić. Ma ich 

być chyba z dwa tysiące. Powinni już tu być. Mówię ci to po przyjacielsku, 

rewanżując się za waszą bezinteresowną życzliwość. 

Szakalowa, przejęta strachem, zaczęła krzyczeć: 

– Uciekajmy mężu, grozi nam straszne niebezpieczeństwo. Zostawmy 

lepiej w spokoju tę głupią kozę i więcej tu nie polujmy! 

Uciekli w pośpiechu i nikt już więcej ich nie widział w tej okolicy. 
 

Putimansa Dżataka nr 437. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie. „Jeśli, bracia, kroczyć 

będziecie prawidłową ścieżką wiary, to Mara was nie omami i nie porwie na 

zatracenie”. 

 

 

Nieposłuszny syn 
 

Dawno, dawno temu, gdy król Brahamadatta panował w Benares, w 

księstwie sąsiednim żył pewien człowiek o imieniu Wasitthaka. Pomagał on 

swoim starym rodzicom, dając im co miesiąc pewna sumę pieniędzy, ale kiedy 

zmarła jego matka, musiał zabrać ojca do siebie do domu. Starszy pan sprawiał 

tam wiele kłopotów, ale najgorsze było to, że mimo niedołęstwa nie chciał 

słuchać synowej. Toteż żona Wasitthaki po pewnym czasie stwierdził, że będzie 

musiała go porzucić, gdyż nie może żyć z teściem pod jednym dachem. 

Powiedziała: 
– Albo odejdę i was obu zostawię, albo zrobisz coś ze swym ojcem! 

– A co mam zrobić? – dopytywał się bezradnie mąż. 

– Najlepiej byłoby, aby umarł, ale ponieważ wcale nie ma on tego 

zamiaru, więc trzeba mu pomóc.  

– To co mam zrobić? – pytał bezradnie mąż. 
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– Zawieź go pod jakimś pretekstem na cmentarz, ogłusz szpadlem 

i zasyp ziemią. Jednak rano, kiedy będziecie wyjeżdżać, krzycz głośno do niego, 

że wasz dłużnik nie chce wam oddać pieniędzy i opowiadał, że prędzej starego 

zabije, niż odda cokolwiek. Pamiętaj, aby na cmentarzu krzyczeć, jakby was kto 

napadał. Musisz też uderzyć się w głowę, aby ci trochę leciała krew, tak jakbyś 

też odniósł obrażenia w napaści.  

Jednak para te miała młodocianego syna, który podsłuchał tę rozmowę. 

Postanowił zapobiec nieszczęściu i rano przed ojcem pobiegł na cmentarz. 

Kiedy już Wasitthaka zaczął przygotowywać grób dla ojca, syn wyrwał mu 
szpadel i zaczął obok kopać drugi. 

– Po co kopiesz, synu, jeszcze jeden dół. Dla kogo? 

– Ojcze, skoro jest w tej rodzinie zwyczaj, że zakopuje się żywcem w 

grobie ojców, to ten drugi jest dla ciebie. 

– Kto cię, synu, tego nauczył? Kto ci wskazał tak odrażającą drogę? 

– Ty, ojcze! Czy nie przyjechałeś tu zakopać swego ojca? 

– Ale matka mówiła… 

– Czy we wszystkich złych podszeptach wobec teściów należy słuchać 

złej żony? Wracajmy lepiej do domu, nim splamimy sobie ręce krwią i 

obciążymy nasze serca grzechem nie do zmycia! 

Przystał na to Wasitthaka i zawstydzony skierował wóz z wołem do 
domu. Gdy zbliżali się do wsi, kobieta zorientowała się, że jej plan się nie 

powiódł. Pomyślała: Ten głupiec niczego w życiu nie jest w stanie dokonać. 

Brak mu hartu ducha i oto znów przywozi do naszego domu tego starucha. 

Stojąc na progu wyrazem twarzy pokazywała, jak bardzo jest rozczarowana i 

niezadowolona. Następnego dnia wyniosła się z domu i zamieszkała u kuzynów. 

Wasitthace było ciężko bez kobiety w domu. Skarżył się synowi, że postąpili 

pochopnie, oskarżając matkę. Syn jednak powiedział: 

– Ojcze, ona musi zrozumieć niegodziwość swoich planów. Musi się 

pokajać. Dopiero wtedy może z nami zamieszkać. A teraz, tato, kup dużo 

kwiatów i jeźdź z nimi po naszej i sąsiedniej wiosce i rozglądaj się za jakimiś 

młodymi kobietami. Zobaczysz, że zaraz wróci do domu i będzie się kajać! 
Tak się też stało. Po kilku dniach, gdy kobiety w wioskach zaczęły 

mówić, że Wasitthaka szuka nowej żony, skruszona grzesznica przybiegła z 

lamentem do domu i prosiła o wybaczenie. Zapewniała ponadto, że już nigdy 

żadna niegodna myśl nie ulęgnie się w jej głowie. I co wydaje się niezgodne z 

jej charakterem, już nigdy więcej nie namawiała rodziny do żadnego grzechu. 

 

Takkala Dżataka nr 446. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, wskazując, że mądrość 

może mieszkać nawet w prostych sercach.  
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Dziesięciu braci – niewolników 
 

Dawno, dawno temu w Uttarapatha, w dystrykcie Kamsa, ktorej stolicą 

była wtedy Asitandżana panował król Mahakamsa. Miał on dwóch synów: 
Kamsę i Upakamsę i córkę Dawagabbhę. Przy jej urodzeniu dwóch braminów 

odczytało horoskop dla dziewczynki.  

 – Syn urodzony z niejz niszczy kraj i całą linię rodową Kamsy. 

      Król był zbyt zachwycony urodą małej dziewczynki, aby od razu 

skazać ją na śmierć. Po pewnym czasie monarcha zmarł, a rządy nad krajem 

zaczął sprawować młody król Kamsa. Wicekrólem został jego młodszy brat. 
Bracia również znali zły horoskop siostry, ale również nie zdecydowali się 

pozbawić jej życia. Zamknęli ją w wieży, której na dole pilnowało małżeństwo 

– kobieta Nandagopa i jej mąż Andhakawenhu. Byli niewolnicy, dawno 

zakupieni przez króla, lecz bardzo lojalni wobec swoich panów.  

 W tym czasie w krainie Matura panował król Mahasagara. Miał on 

dwóch synów: Sagarę i Upasagarę. Obaj królewicze odwiedzili zaprzyjaźniony 

kraj Uttarapatha. Młodszy z gości pewnego dnia spostrzegł, że do tajemniczej 

wieży, której zwiedzać nie było wolno, dostarczane jest wykwintne jedzenie z 

królewskiej kuchni. Pociągnął za język wartownika i dobrze go do siebie 

nastroił obfitym datkiem. Wartownik zaczął wychwalać urodę i inteligencję 

królewny, którą skrywa owa ponura wieża. Mówił to tak sugestywnie, że 

Upasagara poczuł, jak rozpala się w nim miłość do nieznajomej i pragnienie, 
aby ją czym prędzej zobaczyć. Stróż tymczasem opowiedział tę całą historię 

Dawagabbhie, w sercu której pojawiło się takie samo, wzajemne uczucie do 

przystojnego królewicza. Później sprawy potoczyły się gładko, zgodnie z 

potrzebami serc zakochanej pary. A i wartownik był zadowolony, otrzymując 

coraz to nowe i kosztowne podarunki. Po pewnym jednak czasie, gdy 

księżniczka zaszła w ciążę, wszystko się wydało i czym prędzej wyprawiono jej 

ślub z królewiczem gościem. Obaj starsi bracia dali im w posagu pałacyk, 

niedaleko własnego zamku. Postanowili, że o ile z tego związku urodzi się syn, 

to będą musieli go zaraz zabić, aby nie spełniła się tragiczna przepowiednia. W 

tym samym czasie oczekiwała dziecka żona strażnika i obie ciężarne urodziły w 

tym samym dniu. Królewna, teraz młoda matka, też dobrze znała fatum ciążące 
nad rodziną. Gdy urodziła syna a jej służąca córkę, obie kobiety zamieniły się 

dziećmi. Bracia dowiedzieli się zaś, że mają siostrzenicę, i uspokoili się. 

Później, gdy Dawagabbha urodziła jeszcze dziewięciu synów, a Nandagopa 

dziewięć córek, w ten sam sposób zamieniały się dziećmi, wprowadzając 

królewską rodzinę w błąd. Chłopcy nazywani byli dziesięcioma braćmi – 

niewolnikami. W tym przekonaniu wyrośli na przystojnych, silnych i 

walecznych młodzieńców. A że było ich dziesięciu, to stanowili silną drużynę i 

nikogo się nie bali. Poczynali sobie coraz śmielej i zaczęli okradać okoliczne 

wsie, a po pewnym czasie poczuli się zupełnie bezkarnie. Król, do którego coraz 
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częściej skarżyli się mieszkańcy, wezwał wreszcie domniemanego ich ojca 

i powiedział, że zamierza ich schwytać i skazać na śmierć. Andhakawenhu 

wystraszył się, bo kochał niesfornych młodzieńców jak swoich synów, a na 

dodatek obawiał się, że król może popełnić straszny grzech – dzieciobójstwa 

wyznał więc całą prawdę i oświadczył, że chłopcy są królewskimi 

siostrzeńcami. Monarcha zorientował się, że musi postępować ostrożnie, aby nie 

spowodować zamieszek w państwie, gdyby usiłował ich pojmać, wysyłając 

zbrojnych. Podzielił się swymi obawami z kilkoma zaufanymi dworzanami. 

Jeden z nich poradził: 
 – Panie, za tydzień urządzamy w stolicy wielkie zawody zapaśnicze. 

Ci młodzieńcy ćwiczą się w tym sporcie. Zaprośmy i ich, a gdy znajdą sie już na 

ringu, będą nieuzbrojeni i wtedy nasi mistrzowie pochwycą ich bez trudu, straże 

spętają, poślemy ich do ciemnicy i tam, po kolei, się z nimi rozprawią. 

 Na czas meczu okolice wokół stadionu, za bramami miasta były 

odświętnie udekorowane. Całe miasto wyległo oglądać zawody stulecia. Dwaj 

najsilniejsi i niepokonani królewscy zapaśnicy wystąpili pierwsi na ring, prężąc 

olbrzymie muskuły, wznoszą harde okrzyki i wreszcie bijąc się pięściami w 

klatki piersiowe, tak jakby to były wielkie bębny. Publiczność wiwatowała – 

nikt nie pokona tych olbrzymów – chluby królewskiego grodu! Tymczasem 

pierwszy z braci, który miał spotkać się z wyznaczonym przez króla siłaczem, 
krzyknął do niego. 

 – Obezwładnię, cię, wielkie cielsko, bez dotykania rękoma! 

 Podskoczył do pobliskiego drzewa, oderwał grubą wiotką gałąź i 

szybko okręcił ją wokół zapaśnika, a jej końce zasupłał ze sobą. Węzeł zacisnął, 

tak mocno, że spętany zapaśnik wyzionął ducha. Teraz król wysłał na ring 

kolejnego, jeszcze większego siłacza. Wtedy ten z braci, który nie zdążył nawet 

opuścić areny, podbiegł do zapaśnika i uderzył go w oczy. 

 – To nie jest zapaśniczy chwyt! – krzyczał uderzony siłacz. 

 – Zapaśniczy czy nie zapaśniczy chwyt, jest mi wszystko jedno – 

krzyknął wojowniczy brat, na chwilę przed tym, nim zabił siłacza ciosem kołka 

w głowę. Śmiertelnie ranny zapaśnik zdążył jeszcze tylko przekląć swego 
przeciwnika, stosującego niedozwolone triki, i krzyknął: 

 – Obym został demonem i w rewanżu pożarł was wszystkich. 

 To życzenie, wypowiedziane w godzinę śmierci, zostało przez 

bóstwa uszanowane i duch jego został wampirem o imieniu Kalamattija. Po 

rozprawie z zawodnikami bracia zabili obu wujów i zaczęli rządzić krajem. Ich 

srogie rządy trwały wiele długich lat, a lud cierpiał za winy rodziny królewskiej. 

Po latach jednak drogi demona Kalamatijja i braci się skrzyżowały i dopiero 

wtedy oni wszyscy stracili życie. 

 

Ghata Dżataka nr 454. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie. 
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Rama i Sita 
 

 Dawno, dawno temu w Benares panował mądry król Daśaratha. Miał 

on szesnaście tysięcy żon, ale ta, która kochał najbardziej, urodziła mu dwóch 
synów Ramę – Pandita i Lakszmana – Pandita oraz córkę Sitę. Wkrótce, po 

urodzeniu tej ostatniej, piękna królowa zmarła. Żałoba króla Daśarathy była 

głęboka i długotrwała. Jednak prawo wymagało, aby ożenił się ponownie i 

wyznaczył oficjalną królową kraju. Ta, równie piękna małżonka, urodziła mu 

syna Bharatę. Król wkrótce po ślubie zakochał się pięknej dziewczynie, a gdy ta 

jeszcze urodziła mu synka, który urodą nie odbiegał od starszych, przyrodnich 

braci, monarcha był szczęśliwy, Powiedział: 

 – W prezencie ślubnym daję ci przyrzeczenie, że spełnię jedno twoje 

marzenie. Powiedz je. 

 – Drogi mężu, zostawmy to na później – rzekła uradowana królowa – 

przypomnę ci ten fakt w stosownym czasie. Teraz jestem za bardzo zmęczona, 
aby cieszyć się czymkolwiek. 

 Dzieci królewskie rosły na schwał. Chłopcy uczyli się dobrze, byli 

piękni, odważni, bitni. Serce króla przepełniało szczęście. Szczęście 

mieszkańców Ziemi nie może jednak trwać długo. Astrolodzy, na prośbę 

monarchy wyliczyli, że pożyje jeszcze tylko dwanaście lat. Zasmucił się król i 

zawiadomił o tym żonę i synów: 

 – Ramo – powiedział – będę żył jeszcze dwanaście lat. Ty masz być 

moim następcą! 

 – Drogi mężu – zabrała głos obecna królowa. – Musimy porozmawiać 

na osobności. 

 Gdy inni opuścili komnatę monarchy, ona przypomniała mu, że 

pozwolił jej mieć jedno życzenie. Oto wypowiada je dzisiaj i jest pewna, że jej 
pan i władca nie wyprze się danego słowa. 

 – Chcę, aby mój syn Bharata dziedziczył po tobie, panie, tron! – 

oświadczyła. Rama powinien iść na wygnanie, aby uniknąć bratobójczej walki 

w przyszłości i nie sprowadzić nieszczęścia na kraj! 

Król znalazł się w potrzasku. Królewskie przyrzeczenie nie może być 

cofnięte, a z drugiej strony Rama posiada największe predyspozycje do bycia 

jego następcą. Co zrobić? 

Zawezwał do siebie Ramę, Lakszmana i Sitę. Przedstawił im swój 

dylemat. Głos zabrał najstarszy syn: 

– Panie mój, czcigodne ojcze, słowa monarchy nie można cofać, bo 

zachwiałoby to fundamentami prawa i państwa. Mój los każe mi iść na 
wygnanie i wyruszam już jutro. 

Rozpłakał się monarcha, ale przecież syn miał rację, mówił rozsądnie. 

– Ojcze – odezwał się Lakszmana, ja idę razem z bratem! 

– I ja – krzyknęła Sita. 



 157 
Następny wschód słońca nad Benares na długo pozostawił po sobie 

smutne wspomnienia. Oto ukochane dzieci króla i narodu idą na wygnanie z 

powodu zbyt pospiesznie wypowiedzianego w chwili słabości przyrzeczenia i 

żądzy władzy jednej kobiety.  

Młodzi wygnańcy skierowali swoje kroki na północ w kierunku 

Himalajów. Tam u ich podnóża, w lesie obfitującym w owoce i zwierzynę 

założyli swe małe gospodarstwo i żyli w pokoju z całym otoczeniem. Król, być 

może z powodu boleści, jaką przeżywał zmarł już po ośmiu latach. Dworzanie 

wysłali do królewiczów poselstwo, prosząc ich o powrót i zapewniając, że 
Bharata natychmiast odstąpi tron starszemu bratu. Rama oświadczył, że obiecał 

ojcu wrócić dopiero po dwunastu latach i swego słowa dotrzyma. Kiedy jednak 

młodsze jego rodzeństwo dowiedziało się o śmierci ojca natychmiast oboje 

omdleli. Gdy ich ocucono zemdleli ponownie i później mdleli stale natychmiast 

na przypomnienie sobie tej smutnej wieści. Bharata, który towarzyszył dworowi 

w misji mediacyjnej pomyślał: Ci młodsi, musieli bardzo kochać ojca, żałoba 

ich jest wielka. Natomiast Rama zachowuje się tak jakby nic nie przeżywał. 

Muszę go o to zapytać! 

– Bharato, smutek jest w moim sercu – odparł Rama i powiedział 

stancę: 

 
Ci młodzi, niedoświadczeni płakać muszą. 

Wzruszają się śmiercią i innych też wzruszą. 

 

Mąż dojrzały, wie jak biegnie życia koło. 

Nie musi swego smutku wyrażać wkoło. 

 

Umiarkowanie w smutku jest godne chwały. 

Wszak ginie wszystko, wszak zginie też świat cały. 

 

 Rama został jeszcze sam cztery lata w swej aśramie, ale gdy wrócił, 

powitany był z wielką radością. Lud wiedział, że ich nowy monarcha, jest nie 
tylko walecznym człowiekiem, ale również mędrcem. Ożenił się z Sitą i 

dynastia panowała jeszcze przez szesnaście tysięcy lat. 

 

Daśaratha Dżataka nr 461. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, gdy jeden z braci „zbyt 

głęboko” przeżywał śmierć ojca. 
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Podstępna macocha 
 

 Dawno, dawno temu, kiedy w Benares panował król Brahmadatta, 

Bodhisattwa urodził się jako jego syn. Rósł pięknie i mężniał, a poddani 
nazywali go Lotosowym Księciem. Kiedy kończył edukację i król ogłosił go 

swym następcą, matka księcia niespodziewanie zmarła. Król po pewnym czasie 

ożenił się powtórnie. W tym czasie na granicy kraju wybuchły zamieszki, na 

tyle uporczywe, że król sam musiał poprowadzić wojsko do ich stłumienia. 

Trwało to jakiś czas, dłuże,j niż monarcha przewidywał. Na dworze tymczasem 

pozostawała młoda królowa i na nic się zdało, że otrzymała wszelkie 

uprawnienia do wydawania rozkazów w stolicy i wszyscy jej pilnie słuchali. 

Młoda kobieta się nudziła. Pewnego dnia rozkazała, aby Lotosowy Książę 

przybył do jej komnat. Królowa rozkazała mu wtedy: 

 – Połóż się obok mnie na łóżku! – Mówiła to głosem nie godzącym się 

na jakikolwiek sprzeciw. 
 – Dlaczego, matko? 

 – Do czasu, kiedy wróci mój mąż, będziemy zaznawać smaku miłości! 

– nalegała, pełna oczekiwania. 

 – Matko, wszak jesteś moją matką, żoną mego ojca, zastanów się. Nikt 

nie słyszał zapewne, aby tak brukać majestat królewski! Jak mógłbym popełnić 

czyn tak niegodny? – argumentował. 

 – Czy odmawiasz mi miłości? – z wściekłością pytała królowa. – Jeśli 

tak, porozmawiam z królem a on skróci cię o głowę! 

 Później z furią podarła swe szaty, gwoździem pokaleczyła skórę i 

wezwała służbę, aby byli świadkami napaści księcia i, jak twierdziła, próby jej 

zgwałcenia. 

 – Z trudem tylko się obroniłam przed najgorszym! – krzyczała. 
Król, po zwycięstwie nad rebeliantami, wrócił w glorii do stolicy. 

Czym prędzej udał się do pałacu, stęskniony za widokiem żony. 

– Pani jest chora i leży w łóżku – odparł majordomus. 

Gdy wpadł pospiesznie do jej sypialni i zastał małżonkę we łzach 

rozpaczającą. 

– O, ja nieszczęsna, do jakiej rodziny się dostałam, gdzie pasierb chce 

zgwałcić swoja matkę. Odmawiając zostałam srogo pobita i poturbowana! 

Bodajbym się nie narodziła! 

Król, zły jak rozdrażniony wąż, kazał natychmiast spętać syna i 

przywieść go na miejsce jego zbrodni. 

– Ojcze, jestem niewinny, wytłumaczę ci, co tu się stało – krzyczał 
książę, ale król nie słuchał go i kazał wtrącić do lochu. Później zarządził, aby 

zrzucono go ze skały, skąd zazwyczaj zrzucano pospolitych złodziei. 

Zmiłowały się bóstwa niebiańskie nad losem Bodhisattwy i lecącego ze 

skały oswobodziły z pęt, posadziły na polance pod urwiskiem. Został wtedy 

zaproszony przez króla wężów – Nagów do jego królestwa jako szacowny gość, 
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a na koniec wspaniałomyślny władca dał mu połowę swego kraju. Po kilku 

latach Lotosowy Książę zatęsknił za towarzystwem ludzi. Podziękował królowi 

za gościnę i udał się pod Himalaje, gdzie osiadł jako asceta. Tak się złożyło, że 

przybył w te strony jeden z dworzan króla Brahmadatty i rozpoznał księcia. 

Podniecony wrócił czym prędzej do Benares i wszystko opowiedział władcy. 

Ten zaś wzruszony, wkrótce potem przybył wraz z dworem do pustelni syna. 

Monarcha już od pewnego czasu miał podejrzenie, że niesłusznie go oskarżył i 

skazał. Przybywszy do pustelni, pokłonił się przed swym synem – ascetą i prosił 

o wybaczenie. 
– Zapomnij o mej nieprawości, synu, złość jest złym doradcą. Ja i mój 

lud potrzebujemy teraz nowego władcy. Nikt nie jest godniejszy od ciebie, aby 

noszono przed nim palankin. Krajowi grozi zagłada, gdy stary król nie ma 

godnego następcy. 

Bodhisattwa, niechowający urazy w sercu, wybaczający ludziom błędy, 

dał się przekonać i wrócił do rodzinnego domu, a później panował długo i 

sprawiedliwie.  

Maha-Paduma Dżataka nr 472. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie. Mówił: 

„Ty, Anando, byłeś wtedy królem, a ja twoim synem”.  
 

 

Zaginione zaklęcie 
 

Dawno, dawno temu, gdy w Benares panował król Brahmadatta, 

rodzinę jego dworskiego kapłana dopadła groźna malaria. Zmarli wszyscy 

członkowie rodziny poza jedynym synem, który jakimś cudem się uratował z tej 
strasznej plagi. Chłopak uciekł z miasta i udał się do Taksaszilii gdzie z racji 

dobrego wykształcenia i nieprzeciętnej inteligencji został przyjęty na tamtejszy 

uniwersytet. W kilka lat uzyskał solidną wiedzę i zdał końcowe egzaminy. Jako 

przyszły nauczyciel, wyruszył w drogę w poszukiwaniu dobrej posady. W swej 

wędrówce dotarł aż do przygranicznej prowincji, gdzie mieściła się wieś 

czandalów – ludzi z najniższej kasty Indii. Przebywał w niej Bodhisattwa, który 

pomagał biedakom. Posiadał on specjalne zaklęcie, którym mógł spowodować, 

że drzewa owocowe natychmiast zakwitały, a zaraz potem dojrzewały. Owoce 

były przepyszne i tym sposobem biedna wieś miała codziennie świeży, zdrowy 

pokarm.  

Nasz bohater pomyślał: Muszę poprosić tego czarodzieja, aby nauczył 
mnie swego zaklęcia, a wtedy i ja będę pomagał innym biedakom, a ci będą 

mnie szanowali i zostanę uznanym mędrcem w całym kraju. Zatrudnię się w 

jego domu jako służący i będę pilnie pracować, a wtedy być może nauczy mnie 

on tajnego zaklęcia. 
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Przez następne lata pomagał w domu Bodhisattwy. Nosił wodę, 

sprzątał, a gdy mistrzowi narodziło się dziecko, pełnił też rolę niańki. Wreszcie 

po pewnym czasie żona gospodarza rzekła do męża: 

– Mój drogi, nasz służący to dobry chłopak. Cały czas służy wiernie i 

niestrudzenie. Wiesz, jak pragnie poznać twoje zaklęcie. Chyba możesz mu je 

powiedzieć? 

Bodhisattwa zawołał chłopaka i rzekł: 

– Mój synu, powierzę ci zaklęcie, ale wiedz, że jest w nim wielka siła. 

Nigdy nie możesz zdradzić, kto był twoim nauczycielem! Nawet gdyby pytał 
cię o to król! 

Dlaczego mam nie powiedzieć prawdy? – pomyślał chłopak. 

Wkrótce podziękował za naukę i wyruszył w dalszą podróż po kraju. Z 

powodu szeptanych wiadomości o jego czarownej mocy trafił wreszcie na dwór 

królewski i tam codziennie, niezależnie od sezonu, wyczarowywał kosze 

świeżych owoców mango. Król był człowiekiem dociekliwym, wspierał 

wszystkich uczonych i chciał, aby jego dwór promieniał wiedzą i dobrobytem. 

Postanowił pójść do lasu z czarownikiem, sprawdzić na własne oczy, jak działa 

czar. I zobaczył nagle zakwitające i dojrzewające drzewa mango, a po paru 

chwilach kosze napełnione pięknymi soczystymi i pachnącymi owocami. 

– Młody człowieku – rzekł monarcha – twój czar jest wspaniały. 
Powiedz, od kogo się tego wszystkiego nauczyłeś? 

Przecież nie mogę powiedzieć, że pochodzi on z wioski czandalów – 

pomyślał chłopak i powiedział. 

 – Panie zdobywałem wiedzą na renomowanym uniwersytecie w 

Taksaszili, u najlepszych mistrzów. 

Biedak, nie wiedział, że w tym momencie zaklęcie straciło ważność. 

Następnego dnia, gdy król znów chciał być świadkiem powstawania owoców, te 

mimo wielokrotnego zaklinania nie pojawiły się na drzewie. Król był 

zadziwiony i zły.  

– Masz mi natychmiast wytłumaczyć, dlaczego zaklęcie nie działa? Co 

popsułeś, głupi człowieku? 
Zdesperowany chłopak przyznał, że powodem zaniknięcia czaru było 

opowiadanie, gdzie i od kogo je zdobył. To miało na zawsze być tajemnicą! Ale 

przecież król go do tego zmusił, cóż miał uczynić? Bał się kłamać! 

– Głupcze, jak mogłeś tak zniszczyć magię. Wyganiam cię z dworu. 

Wracaj do nauczyciela i zapoznaj się dokładnie z zaklęciem. Dopiero wtedy 

możesz tu wrócić. Jeśli przyjdziesz bez tej wiedzy, to każę cię ściąć!  

Chłopak jak niepyszny wrócił do wioski czandalów i gdy spotkał 

Bodhisattwę, powiedział: 

 

Tego, który leży, panie, u twych stóp,  

wyrzuconego z dworu czeka tylko grób. 

Niejeden człek robi w życiu fałszywy krok,  
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zaś inny potrafi grzeszyć przez cały rok. 

Zgrzeszyłem! Straciłem moc twego daru. 

Wybacz mi i nie skąp siły tego czaru! 

 

– Czaru można nauczyć się tylko raz. Jedno słowo wystarczy mądremu, 

później jego moc przepada – rzekł Mistrz i oddalił się. 

Biedak stał, żałując swej głupoty, a potem też odszedł i zaszył się 

gdzieś w lesie. I ślad po nim zaginął. 

 
Amba Dżataka nr 474. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, wskazując, że 

niedotrzymywanie obietnicy może nieść za sobą złe następstwa. 

 

 

Księżniczka i asceta 
 

Dawno, dawno temu w królestwie Kalinga, w mieście Dantapura, 

panował monarcha o imieniu Kalinga. Narodziło mu się dwóch synów o 

imionach Maha-Kalinga i Calla-Kalinga. Jak zwykle w tak uroczystych 

sytuacjach zatrudniono astrologa, aby przepowiedział, jaki los czeka obu nowo 

narodzonych, a tym samym jaki los czeka kraj. Astrolog długo wpatrywał się w 

gwiazdy, później przeprowadził skrupulatne obliczenia z tajemnych ksiąg. 

Wreszcie, uśmiechnięty, z nadzieją na hojny dar monarchy, oznajmił: 

– Panie, twój starszy syn zasiądzie w przyszłości na twoim tronie. 

Król rozpromienił się. Wyjął sakiewkę złotych monet i podał ją 

przynoszącemu dobre wieści astrologowi. Po chwili jednak pytał dalej 
niecierpliwie.  

– A młodszy? Co z nim będzie? 

– Panie, młodszy będzie cesarzem, zostanie ascetą mieszkającym w 

pustelni, żywiącym się korzonkami i jagodami leśnymi. Po pewnym jednak 

czasie zostanie uznany monarchą całych Indii! 

Młodzieńcy wyrośli na dzielnych wojowników i gdy król zmarł, starszy 

został od razu jego następcą, a młodszego wybrano na wicekróla. Maha-Kalinga 

nie mógł zapomnieć dawnej wróżby. Często myślał ze złością: 

Ja mam być królem Kalingi, a on cesarzem całych Indii. Będzie więc moim 

zwierzchnikiem. Będę musiał chylić przed nim czoła. Może mnie jeszcze 

upokarzać. Nie można do tego dopuścić. Muszę się go pozbyć! 
Wreszcie, toczony jadem zazdrości, kazał aresztować brata. Posłaniec, 

który miał to zrobić, pamiętał stale poprzedniego, szlachetnego władcę i 

wiedział, że nie może dopuścić do nieprawości. 

– Panie – rzekł, gdy przybył do komnat Calla-Kalingi – uciekaj, bo 

twój brat dybie na twe życie! 
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Książę bez zwłoki uciekł z pałacu i zaszył się wśród ascetów w 

lesie. Odtąd żył tak jak oni, pościł, modlił się i czekał na odmianę losu. 

W sąsiednim królestwie Madda, w mieście Sagala, tamtejszemu 

monarsze urodziła się córka. I jej astrolog przepowiedział dziwną przyszłość. 

Gdy dorośnie, ma żyć jako ascetka, ale jej syn będzie monarchą świata. Gdy o 

tej wróżbie dowiedzieli się sąsiedni królowi, przysłali natychmiast posłów, aby 

ich synowie zostali oficjalnie zaręczeni z dziewczynką. Ojciec przerażony takim 

obrotem sprawy, zostawił tron i wraz z żoną poszli na wygnanie, aby tylko kraj 

uniknął wojny, a jego ród zagłady. Zamieszkali w skromnej chacie niedaleko od 
pustelni Calla-Kalingi. Dziewczynka podrastała w skromnych warunkach, a 

była piękna i zwinna jak młoda kózka. Pewnego razu, wchodząc na pochyłe 

drzewo mango, zgubiła spleciony z kwiatów wianek. Spadł on do wody i 

odpłynął. Kawałek dalej wyłowił go w pobliżu swej aśramy młody książę. 

Pomyślał: O, jaki piękny wianek, jak piękne młode ręce musiały go spleść? 

Pójdę w górę rzeki i poszukam tej dziewczyny! W czasie tego poszukiwanie 

usłyszał w lesie piękną piosenkę, śpiewaną słowiczym głosem. Dziewczyna 

siedziała na drzewie i śpiewając, zrywała owoce mango. 

– Kim jesteś? Nimfą czy czarodziejką, piękna panno? – zapytał. 

– Panie, jestem z rody wojowników i nie mogę słuchać czyichś 

rozkazów – odrzekła, uśmiechając się na dodatek rozbrajająco.  
– Ja, pani, też jestem z tej samej kasty. Nie rozkazuję ci, ale uniżenie 

proszę, zejdź, porozmawiamy. 

A na dole, w bliskości, miłość nimi zawładnęła. Dziewczyna 

opowiedziała wszystko rodzicom, wyjaśniła też królewskie pochodzenie sąsiada 

– ascety. Teraz już nie było żadnych przeszkód, aby młodzi pobrali się, choć 

ślub był bardzo skromny. 

Po pewnym czasie do Calla-Kalingi doszła wieść, że zmarł 

bezpotomnie jego brat i kraj oczekuje prawowitego następcy tronu. Wrócił bez 

wahania, panował szczęśliwie i drogą rozumnych rządów został największym 

monarchą całych Indii, a sąsiedni władcy płacili mu daniny i corocznie składali 

hołd. Tak spełniły się nieprawdopodobne przepowiednie dwóch astrologów. 
 

Kalinga-Bodhi Dżataka nr 479. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, ujawniając, że owym 

szczęśliwym księciem był ich brat Ananda w poprzednim wcieleniu i swymi 

poprzednimi zasługami w obecnym wcieleniu jest coraz bliższy wyzwolenia. 

 

 

Historia niewdzięcznego Mahadhanaki 
 

Dawno, dawno temu, gdy w Benares panował król Brahmadatta, 

pewnemu bogatemu kupcowi urodził się syn. Nadano mu imię Mahadhanaka, 
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co znaczyło „Zręcznie Robiący Pieniądze”. Gdy chłopak ten dorósł, było 

wiadome, że jest godny swego imienia. W tym samym czasie niedaleko zakola 

rzeki, za miastem żył piękny jeleń o złocistej sierści, a był nim Bodhisattwa. 

Pewnej nocy Bodhisattwa usłyszał krzyk tonącego człowieka. Pospieszył ku 

niemu i rzekł:  

– Nie lękaj się, przyjdę ci z pomocą! 

Podpłynął doń i wyniósł na swym grzbiecie na brzeg. Potem wskazał 

mu drogę do miasta. Gdy się rozstawali, powiedział: 

– Uratowałem ci życie. Nic nie chcę w zamian. Proszę tylko, abyś 
nikomu nie mówił, gdzie przebywam. 

Tego samego dnia żona króla miała sen, w którym przyśnił się jej złoty 

jeleń pouczający o konieczności współczucia wszystkim żywym istotom. 

Poprosiła męża, aby sprowadził jej tego jelenia. Monarcha bardzo kochał swoją 

młodą żonę. Obiecał tysiąc sztuk złota i sporo innych cennych podarunków, za 

wiadomość, gdzie można znaleźć takie zwierzę. Wyratowany przez jelenia 

Mahadhanaka skusił się obietnicą i zaprowadził króla z myśliwymi do miejsca, 

gdzie żył jeleń. Władca już miał napięty łuk, gdy zwierzę przemówiło ludzkim 

głosem:  

– Wielki monarcho, nie zabijaj mnie! To się niegodzi twemu 

majestatowi, gdyż ja jestem tutaj królem jeleni! Jak może król zabić drugiego 
króla, nie będąc na wojnie? 

Król poluzował cięciwę łuku i rzekł: 

– Przepraszam, działałem impulsywnie. Bądźmy przyjaciółmi. Moja 

żona chciała cię poznać, panie jeleniu. 

– Któż ci doniósł, gdzie można mnie spotkać? – zapytał mieszkaniec 

kniei.  

Król, przejęty słodkim głosem zwierzęcia i tym, że mógłby popełnić 

czyn nierozważny, rozgniewał się na zdrajcę i kazał go zgładzić. Jeleń jednak 

znów rzekł:  

– Nie, panie, żaden zacny człowiek nie zabija. Niech odejdzie wolny 

ten niegodziwiec!  
Władca zaprowadził złotego jelenia do świątecznie przybranego 

miasta, gdzie cudowne zwierzę nauczało króla, jego żonę i cały dwór. Gdy zaś 

myśliwi i wieśniacy skarżyli się, że jelenie niszczą ich plony, złoty król 

zwierzyny obiecał upomnieć swoich poddanych, aby pożywiali się z dala od 

ludzkich pól. 

 

Ruru Dżataka nr 482. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom, gdy nauczał w Bambusowym Zagajniku. 

Mówił w niej o ludzkiej niewdzięczności i wyjaśnił, że żądnym pieniędzy 

Mahadhanaką był Dewadatta w czasie jednego ze swych poprzednich wcieleń. 
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Jastrząb i jego przyjaciele 
 

Dawno, dawno temu, gdy w Benares panował król Brahmadatta, w 

lesie pod miastem znajdowało się niewielkie jezioro. Na nim zaś była maleńka 
wyspa, na której rosło spore drzewo. W jego gałęziach zamieszkała para 

jastrzębi. Tego roku właśnie wykluło im się z jajek dwoje udanych jastrzębich 

piskląt. Rodzice musieli nieźle się natrudzić, aby wyżywić tę parę żarłoków. 

Pewnego dnia jastrzębiowa rzekła do męża: 

– Panie mężu. Dobrze nam się tu wiedzie, ale nie mamy przyjaciół, z 

którymi nieraz przyjemnie pogadać, a którzy mogliby nam pomóc, gdyby nas 

jakaś bieda spotkała. Zresztą my oboje przecież nieraz innym pomagamy 

bezinteresownie. Zauważyłam, że nad jeziorem mieszka okazały rybołów, 

łagodny żółw, a jak wiesz żółwie są bardzo mądre. Wreszcie nieopodal mieszka 

też król zwierząt lew – samotnik. Ten na pewno chciałby mieć przyjaciół, a my, 

latając wysoko, moglibyśmy mu powiedzieć, w jakim kierunku powinien iść na 
polowanie. Nie zwlekaj, mężu, odwiedź ich wszystkich i nawiąż serdeczne nici 

przyjaźni. 

Mąż jastrząb bez wahania uznał rozsądne argumenty żony i codziennie 

wyprawiał się z jakimiś nowinkami do któregoś z sąsiadów. Po pewnym czasie 

wszyscy naprawdę się zaprzyjaźnili, plotkowali o innych zwierzętach i ludziach, 

i służyli sobie drobnymi uprzejmościami. Pewnego dnia ludzie z pobliskiej wsi 

wybrali się do lasu w poszukiwaniu czegoś do jedzenia. Przybyli na wyspę i 

postanowili nałapać ryb. Aby je szybko upiec, rozpalili zawczasu ognisko. 

Mokre gałęzie z wielkiego drzewa źle się paliły i ognisko bardzo kopciło. Dym 

idący ku górze zaczął drażnić pisklęta jastrzębi, te zaś zaczęły się głośno 

skarżyć rodzicom. Usłyszeli to ludzie na dole. Rzekł jeden do drugiego: 

– Tam na górze są małe ptaki. Lepiej wejdziemy na drzewo i 
opróżnimy gniazdo. Ryby tu jakoś nie biorą. – Powoli zaczęli szykować się do 

wspinania. 

Rozmowę ludzi usłyszała jastrzębiowa. Powiedziała do męża: 

– Sami nic tu nie poradzimy. Pędź do rybołowa, może on coś zaradzi! 

Sąsiad, rybołów bez chwili namysłu powiedział: 

– Leć do gniazda, uspokój żonę, a ja już lecę na pomoc. 

Po tych słowach zapikował w dół, spadł do wody i wypłynął, 

dźwigając na swym grzbiecie sporo wody. Otrzepał się nad ogniskiem i woda 

prawie zdusiła ogień. Wieśniacy zaklęli jak ludzie z najniższej kasty i musieli 

żmudnie ożywić ognisko. Kiedy jednak ponownie pojawiły się płomyki ognia i 

znów mieli wspinać się na drzewo, rybołów powtórzył poprzedni manewr i 
stłumił ogień. Powtarzało się to kilka razy. Jastrzębiowa, patrząc z góry na 

wysiłki sąsiada, krzyknęła do męża: 

– Pędź teraz do żółwia, niech on pomoże, bo rybołów jest już bardzo 

zmęczony. 
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Żółw pospieszył, tak jak mógł szybko. Wskoczył do jeziora, nabrał 

na swoją skorupę szlamu i podpełzł do ogniska. Tym mokrym szlamem prawie 

całkowicie zadusił ogień. Wieśniacy go jednak przegonili i z drągiem czekali, aż 

będzie wychodził raz jeszcze z wody. 

– Drogi mężu – krzyczała jastrzębiowi, bijąc nerwowo skrzydłami – 

biegnij teraz do lwa! Tylko on może nas uratować! Szybko, szybko! 

Jastrząb poszybował do ostatniego zaprzyjaźnionego sąsiada. Zastał go 

pogrążonego w drzemce. Zaćwierkał cicho: 

– Panie lwie, ratuj. Wieśniacy chcą zjeść nasze dzieci. Już rozpalili 
ogień, aby je upiec. Pomóż, królu!  

Lew potrząsnął grzywą, strząsając z siebie resztę snu. Stanął na nogach 

i już susami, z głośnym rykiem, sadził w kierunku drzewa. Usłyszeli to 

wieśniacy, pędem pobiegli do łódki i za chwilę już wiosłowali zawzięcie – byle 

dalej od wyspy. 

Lew na pożegnanie powiedział stancę: 

Kto ma przyjaciół, ten wcale się nie lęka, 

że spotka go nieszczęście lub inna udręka.  

W państwie król i żołnierze nas zwykle bronią. 

Od złego losu zaś, przyjaciele chronią.  

 
Mahaukkusa Dżataka nr 486. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w czasie pobytu w Dżetawanie. Adresował do 

jednego z nowicjuszy o imieniu Mitta-gandhaka. 

 

 

Książę, który nie mógł się śmiać 
 

Dawno, dawno temu w kraju Mathila panował król Suruci. Gdy urodził 

mu się syn, oboje rodzice byli bardzo szczęśliwi i nazwali królewicza Saruci-

Kumar lub Wspaniały. Gdy następca tronu dorósł, skończył z bardzo dobrym 

wynikiem studia na uniwersytecie w Taksaszili. W tym samym czasie, te same 

studia skończył książę Brahmadatta z Benares i obaj młodzieńcy zaprzyjaźnili 

się. Gdy przyszedł czas rozstania po skończeniu studiów przyrzekli sobie 

dozgonna przyjaźń. Przypieczętować ją miało ewentualne małżeństwo ich 

dzieci, gdyby jednemu urodził się syn, a drugiemu córka. Już po kilku latach 

okazało się, że Saruci miał syna, któremu dał też imię Saruci a Brahmadatta 

miał córkę Sumedhę. Toteż kiedy te dzieci dorosły, obaj przyjaciele postanowili 
spełnić swoje przyrzeczenie sprzed lat. Jeszcze przed ślubem, król Benares, 

ojciec Sumedhy, zapytał pewnego razu swą małżonkę: 

– Pani, co jest największym utrapieniem dla kobiet? 

– Kłótnie z mężem – odparła królowa.  
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– Wobec tego, pani, wydamy ją tylko za tego, którego sama 

wybierze. Nie będziemy jej narzucać nikogo! 

Kiedy jednak młody książę Mathili zakochał się w córce przyjaciela, 

bo wszyscy wychwalali jej urodę i czar, i złożył jej pisemną obietnicę, że nie 

będzie już miał innej żony, księżniczka zgodziła się na ślub. Odbył się on z 

wielką pompą i jeszcze przez kilka pokoleń opowiadano o tej uroczystości. 

Jednakże małżeństwo to nie było szczęśliwe. Mimo że się bardzo 

kochali, nie mogli mieć dziecka. Cały dwór był po pewnym czasie 

podminowany. „Przepadnie linia królewska, a z nią cały kraj pójdzie w jarzmo 
jakiegoś obcego monarchy” – tak najczęściej biadolono po kątach pałacu. 

– Panie – powiedział jeden z zaufanych dworzan – król może mieć 

nawet dziesięć tysięcy żon. Mówiliśmy o tym wśród zaufanych twoich ludzi. 

Rzeknij tylko słowo, a znajdziemy ci, panie, piękne, zdrowe i na pewno któraś z 

nich da ci upragnionego potomka. 

– Nie mogę tak postąpić. Kocham moją żonę i dałem jej słowo, że 

będzie tylko ona w mym sercu i mym pałacu. Będzie, jak bogowie zechcą – 

powtarzał król i z kwitkiem odprawiał doradców. 

Któregoś dnia Sumedha podsłuchała te perswazje dworzan. Po tylu 

latach małżeństwa była dla króla jak żona i matka. Zwolniła go z danego słowa i 

sama wybierała najładniejsze tancerki i damy dworu, aby zostawały kolejnymi 
żonami władcy. Ale dziecka nadal żadna z nich nie oczekiwała. Bramini 

zawezwali ludność kraju, aby modlono się w intencji królewskiego potomka. 

Wreszcie bogowie zlitowali się nad pokrzywdzonym królem i jego ludem. 

Postanowili, że Sumedha urodzi syna. Ale po tylu modlitwach i wyrzeczeniach 

powinien być to syn wyjątkowy. Po krótkich poszukiwaniach znaleziono 

odpowiedni charakter i obdarowano nim dziecko, którego przyjście 

zapowiedziano królowej. Kiedy po kilku miesiącach urodził się monarszej parze 

syn, nie było wątpliwości, że to wyjątkowy chłopiec. Król postanowił, aby 

wybudowano dla niego piękny pałac w pobliżu królewskiej siedziby. Najlepsi 

mistrzowie projektowali i wykonywali przy nim prace. Wreszcie, gdy 

młodzieniec w nim zamieszkał, król wyprawił wielkie święto. Trwało ono bez 
przerwy wiele dni. Wszyscy już się zmęczyli tym świętowaniem i zaufani 

dworzanie poszli z pytaniami do króla: 

– Panie, cieszymy się bardzo razem z tobą, że masz tak udanego syna, 

ale każde święta powinny się kiedyś skończyć, aby ludzie mogli wrócić do 

swych zajęć. Kiedy pozwolisz nam zakończyć uroczystości? 

– Moi drodzy przyjaciele, świętujemy tak długo, aby ujrzeć księcia 

szczęśliwego. Zapewne jednak zauważyliście, że jak dotąd nie uśmiechnął się 

on ani razu. Jak tylko choć raz się zaśmieje, skończymy świętowanie. 

Dworzanie zawiadomili lud, że zabawy mają trwać nadal, i z zagranicy 

sprowadzono najlepszych tancerzy, muzyków i klaunów. Siedem orkiestr naraz 

grało wesołe melodie, ale królewicz nie uśmiechnął się ani razu. Sprowadzono 

też dwóch najbieglejszych w sztukach magików, lecz i oni nie potrafili wywołać 
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na twarzy księcia uśmiechu. Wtedy nastąpiła interwencja niebios, które 

zesłały na dziedziniec pałacowy boskiego tancerza. Dopiero on, tańcząc 

skomplikowany układ nazywany „tańcem połowy ciała”, wywołał 

zainteresowanie i uśmiech na twarzy młodzieńca. Wreszcie można było 

zakończyć morderczy festiwal radości. 

 

Surici Dżataka nr 489. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Sawatti w domu kobiety o imieniu 
Migara. 

 

 

Zagubiony brat, znaleziony dzięki pieśni 
 

Dawno, dawno temu w Udżadżinie panował wielki król Awanti. 
Wioska niedotykalnych – czandeli znajdowała się za murami miasta i w niej 

właśnie urodził się Bodhisattwa. W tym samym czasie urodzili się jego dwaj 

kuzyni – Citta i Sambhuta. Ci właśnie chłopcy nauczyli się w wiosce czandali 

różnych sztuczek iluzjonistycznych i pewnego triku, który był jednocześnie 

czarodziejskim znakiem. Jak to urwisy, pobiegli przed bramy miejskie, aby 

chwalić się swymi umiejętnościami przed przybywającymi kupcami i innymi 

podróżnymi. Liczyli w zamian na drobne monety lub jakieś łakocie. W mieście 

mieszkały też dwie kobiety, które rozumiały magię i znały różne zaklęcia. Gdy 

przypadkowo spotkały jednego chłopaka pod bramą zachodnią, a później 

jeszcze obu pod innymi bramami, zaniepokoiły się. Zaczęły głośno krzyczeć, że 

młodzieńcy posługują się diabelską magią, która może sprowadzić na miasto i 

jej mieszkańców nieszczęście.  
– To pewnie niedotykalni czandelowie was tego nauczyli, a wy 

bezrozumnie powtarzacie niebezpieczną magię. Lepiej zapomnijcie o tym i 

znikajcie, póki nie jest za późno – krzyczały. Do nich dołączył tłum i wszyscy 

zaczęli im grozić. Chłopcy po krótkiej naradzie postanowili zaniechać 

niebezpiecznych sztuczek i po prawdziwą wiedzę udać się do Taksaszili. Uczyli 

się pilnie i po pewnym czasie zdobyli zaufania nauczycieli. Sambhucie nauka 

przychodziła jednak z pewnym trudem. Zdarzyło się, że wieśniacy mieszkający 

niedaleko uniwersytetu chcieli, by przybył do nich jeden z uczonych i miał kilka 

kazań w dniu świąt. Spadły jednak wielki deszcz i wiekowy kapłan bał się iść 

do wsi. Posłał więc swego ucznia Cittę, aby ten go godnie zastąpił. Młody 

student posiadł już dostateczna wiedzę i był ponadto przekonywającym mówcą. 
Zabrał ze sobą mniej rozgarniętego brata Sambhutę. 

Wieśniacy z czcią powitali młodych adeptów wiedzy. Przed 

rozpoczęciem nauk postanowili ich ugościć i nakarmić. Przygotowali między 

innymi misę wyśmienitego białego ryżu. Sambhuta od razu przystąpił do 

jedzenia, nie czekając, aż danie ostygnie. Zrobił sobie sporą kulkę z ryżu i 
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wsadził do ust. Gorący ryż zaczął go parzyć, ale nie wypadało go z ust 

usunąć. Zdenerwowany odezwał się do brata w języku czandalów: 

– Czemu, bracie, to takie gorące? 

– Nie jedz tak szybko – odpowiedział drugi, również w tym samym 

języku. 

Później już wszystko przebiegało normalnie i młodzieńcy z darami 

chcieli wrócić na uczelnię. Wieśniacy jednak długo się zastanawiali, w jakim 

języku mówili chłopcy. Dopiero po pewnym czasie zrozumieli, że był to język 

czandalów. Zaczęli krzyczeć: 
– Jak można było przysłać nam niedotykalnych zamiast braminów! 

Znikajcie stąd, bo zaraz krew się poleje!  

Kiedy później doniesiono o tym odkryciu starszyźnie z uczelni, 

zdecydowano, że chłopcy muszą udać się na wygnanie, zostać ascetami, aby 

odpokutować rzekome „oszustwo”. Wieść o ich banicji rozeszła się jednak 

szybko po kraju i uznano ich za wyrzutków. Każdy, kto by ich spotkał, 

powinien ich zabić. Młodzieńcy prowadzili pokutniczy tryb życia, nie 

opuszczali nigdy lasu. Pewnego razu jakiś myśliwy spotkał ich śpiących pod 

drzewem i gdy ich rozpoznał, zabił bez wahania. 

W następnym życiu bracia odrodzili się jako rybołowy i podrośli już 

jako spore pisklęta, kiedy inny drapieżny ptak je wypatrzył i zabił. W kolejnym 
życiu Citta odrodził się w miejscowości Kosambi jako syn bramina, a Sambutha 

jako syn króla Uttarapakula. Kiedy Citta osiągnął wiek młodzieńczy, udał się do 

leśnej pustelni, aby zostać ascetą. Zaś jego brat po śmierci ojca odziedziczył 

królestwo. Na czas ceremonii postawienia nad nim parasola, król skomponował 

swój hymn, który wszystkim bardzo przypadł do gustu.  

Citta, który pamiętał urywki zdarzeń z poprzednich żyć, wiedział, że 

jego nierozłączny brat ma zostać królem. Doszły do niego też wiadomości o 

zaprzysiężeniu nowego monarchy. Pomyślał: Mój brat dostępuje teraz 

wszelkich łask, ale gdy będzie starszy, pójdę go odwiedzić i namówię, aby też 

został ascetą i udał się do mej pustelni.  

Gdy minęło pięćdziesiąt lat, zjawił się w królewskich ogrodach i usiadł, 
aby odpocząć. Służący, który tam pracował, stale nucił królewski hymn. Citta 

zapytał: 

– Co też śpiewasz, dobry człowieku? 

– To jest hymn naszego króla, który on sam skomponował. 

– Śpiewasz stale te same zwrotki, a nie śpiewasz refrenu – dziwił się 

siedzący pod drzewem asceta. 

– Święty mężu, nasz król tylko tyle skomponował. Nie mamy refrenu. 

– Idź zatem do pałacu i powiedz swemu panu, że jest ktoś, kto zna 

refren do tej pieśni. 

Zadziwiony sługa pobiegł do pałacu i poprosił o widzenie z monarchą, 

później zaś wszystko mu dokładnie powtórzył. 
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– Naprawdę powiedział, że zna refren do mej pieśni – dziwił się 

król. – Idź i przyprowadź go natychmiast do mnie. Gdy bracia się spotkali, król 

początkowo nie poznał brata. Gdy ten jednak zaśpiewał nieznany refren do 

hymnu, okazało się, że przerwała się tama niepamięci i bracia rzucili się sobie w 

objęcia. Spełniło się marzenie Citty, aby być razem z bratem. Król zostawił 

synowi sprawy państwowe, oddał baldachim władzy i dołączył do pustelniczego 

życia brata. Mimo wielokrotnych narodzin i śmierci pozostali nadal w szczerym 

braterskim związku do końca swych dni. 

 
Cittasambhuta dżataka nr 498. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie i była ona 

przykładem świadczącym o silnych i nierozerwalnych więzach braterskich. 

Wśród braci byli dwaj zgodnie żyjący bracia Mahakasjapa. 

 

  

Król Siwi 
 

Dawno, dawno temu potężny król Siwi panował w kraju o tej samej 

nazwie, a jego stolicą była Aritthaoura. Bodhisattwa urodził się jako jego syn 

królewski i nazwany był Księciem Siwi. Był to młodzieniec światły i uczony – 

skończył studia na uniwersytecie w Taksasili. Gdy jego ojciec zmarł, wstąpił na 

tron. Starał się zawsze unikać w swych rządach szatańskich ścieżek i iść 

drogami cnoty. Wybudował wiele tanich domów, które oddał do dyspozycji 

biednym obywatelom kraju. Codziennie na jago rozkaz skarbnik wypłacał 

ludziom potrzebującym bezzwrotne zapomogi. Król sam doglądał budowy tych 

domów i dystrybucji pieniędzy. 
 Pewnej księżycowej nocy monarcha nie mógł spać. Rozmyślał: 

Wszystko, co ofiaruję biednym pochodzi z mego bogactwa gromadzonego przez 

moich przodków. Powinienem w darze dać potrzebującemu coś, co jest moją 

wyłączną własnością. To byłby prawdziwy dar. Gdyby ktoś potrzebował mojej 

krwi, to lekarz powinien otworzyć mi żyłę i kropla po kropli dawać ją 

potrzebującemu! Gdyby ktoś uważał, że powinienem pracować ciężko jak 

niewolnik w moim pałacu, powinienem przebrać się w strój niewolnika i w 

znoju pełnić najtrudniejsze prace.  

Deklaracje królewskie usłyszano w niebie i dobrze zapamiętano. 

Postanowiono sprawdzić, czy to czcze obietnice świętoszka, czy prawdziwa 

cnota. Toteż następnego dnia, kiedy po kąpieli i namaszczeniu pachnidłami 
monarcha wspiął się na słonia i udał do miejsca, gdzie rozdawano jałmużnę, 

wysłano tam również ślepego bramina. Ten w pewnym momencie został 

doprowadzony do króla i powiedział: 

 – Panie, nie ma w Indiach krainy, gdzie niebył by znane twe szlachetne 

czyny, szczodrość i współczucie dla biednych. Straszny jest los ślepca! Musi 
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czepiać się cudzych rąk, by przejść choćby kawałek drogi bez obawy, że 

upadnie lub straci nawet życie. Panie, tu jesteś słynący ze współczucia. Ulituj 

się nad biedakiem! Masz dwoje oczu, a ja żadnego. Daj mi jedno swoje oko, 

proszę! 

 Król zastanowił się: Właśnie dziś w nocy rozmyślałem, aby z cząstki 

siebie uczynić dar dla potrzebującego. Ten biedak potrzebuje właśnie mojego 

oka. Dam mu oboje moich oczu! Nie jestem przecież małostkowy. Przywołano 

nadwornego medyka, Siwakę, który zawsze mu towarzyszył w wyprawach do 

biednych i kalek. 
 – Doktorze, wyjmij mi oczy i daj je temu ślepcowi. Takie jest moje 

życzenie i rozkaz! 

 Dworzanie wpadli w popłoch. Zaczęli krzyczeć, płakać i błagać 

monarchę: 

– Panie, nie daj się okaleczyć. Jak będziesz nami rządził dalej? Co się 

stanie, gdyby napadł nas wróg?  

Królowa, która była obecna przy tym akcie desperacji męża, przypadła 

do jego nóg i błagała: 

– Panie mój i mężu, nie czyń tak strasznej rzeczy! Czyżbyś nie chciał w 

przyszłości oglądać naszych wnuków, jak będą rośli i się rozwijali? Czy 

zmierził już cię widok twej żony? Panie, nie czyń tego!  
Król jednak kazał oddać i drugie oko. Okaleczony i obolały pozwolił 

się zaprowadzić do pałacu. Bramin szczęśliwy oglądał świat podarowanymi 

oczami. Bóstwa, chcacey sprawdzić prawdziwość słów monarszych o gotowości 

ofiarowania cząstki jego ciała, gdy przekonały się o ich szczerości sprawiły, że 

cudownym sposobem odrosły darczyńcy nowe oczy. 

 

Siwi Dżataka nr 409. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, podkreślając wagę 

osobistego udziału w obdarowaniu innych. 

 

 

Dżataka Kampedżdża 
 

Dawno, dawno temu Angą rządził król Anga, a Maghadą król 

Maghada. Między ich królestwami płynęła rzeka Kampa, a w niej miał swoje 

królestwo król węży – nagów, mocarny król Kampedżdża. Tak jak to w 

historiach królestw bywa, raz krół Anga najeżdżał królestwo Maghada i przez 
czas jakiś włączał pod swe panowanie część ziem Maghady, a innym razem 

było odwrotnie. W królestwie węży natomiast panował pokój i było one prężne, 

bogate i nie zagrażali mu żadni wrogowie. 
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Pewnego razu po przegranej walce król Maghada uciekał przed 

pościgiem swych odwiecznych wrogów. Pędem nadjechał nad rzekę dzielącą 

oba kraje i pomyślał: 

– Lepiej się utopię, niż mam zostać schwytany i zabrany w niewolę! 

Pełen determinacji wskoczył do wody i zaczął się pogrążać w jej 

odmętach. Tonął tuż przed wspaniałym kryształowym pałacem króla nagów 

Kampedżdżi. Ten rozpoznał dzielnego sąsiada i wzruszył się jego 

poświęceniem. Kazał służbie uratować pokonanego króla i jako dobry sąsiad 

zaprosił go w gościnę do pałacu. Posadził go obok siebie na tronie jako 
najzacniejszego przybysza i powiedział: 

– Nic się nie bój, dzielny królu. Pomogę ci i zostaniesz w przyszłości 

jedynym władcą obu królestw. Na razie jednak bądź moim gościem.  

Oprowadził go po pałacu, przedstawił mu swych dworzan, 

najpiękniejsze dziewczęta usługiwały im do uczty, a inne o syrenich głosach 

umilały wspólnie spędzany czas. Kiedy król Maghada odpoczął, ponownie 

nabrał sił, pożegnał się ze swoim gospodarzem. Po powrocie na ziemię 

niebawem zebrał drużynę, a później całą armię i podbił królestwo Anga. 

Spełniły się słowa wężowego króla – Kampedżdżi – panował teraz nad oboma 

królestwami. Z wdzięczności wybudował nad brzegiem rzeki Kampy 

kryształową świątynię i co roku razem ze swym ludem zanosili dary dla 
wężowego króla do końca jego życia. 

Po pewnym czasie Bodhisattwa odrodził się jako król Kampedżdża i 

zamieszkał w swym podwodnym królestwie, gdzie nadal panował niezmącony 

pokój, a rządy jego były sprawiedliwe i bogobojne. W tym życiu poznał piękną 

wężową księżniczkę Sumanę. Pobrali się i byli szczęśliwą parą. 

Bodhisattwa, który był teraz królem Kampedżdżą, zaczął się jednak 

zastanawiać, że przecież celem jego istnienia jest pomaganie biednym, 

skrzywdzonym. Grzesznikom, którzy chcieliby się poprawić. Powinien im 

wskazywać drogę, oświecać, a nawet służyć. Pomyślał: Najwięcej 

niegodziwości, biedy i zła jest na ziemi wśród ludzi. Muszę się tam udać a 

spełnię swój cel i będę mógł się uspokoić. Najpierw jednak muszę jakiś czas 
odbyć uświęcony post. Gdy ten się skończył, wypełzł jako wąż na ląd i położył 

się na uczęszczanej ścieżce. Wtedy to został nagle schwytany przez 

przechodzącego bramina. Był on znanym treserem węży. Uczył je tańczyć i 

zarabiał na życie tymi pokazami. Był to okrutny i złośliwy człowiek. Bił gady, 

głodził, wystawiał na upał i kurz targowisk. Nowy wąż był szczególnie 

utalentowany i umiał wykonać bardzo wiele sztuczek. Sława jego rozeszła się 

po całym kraju, aż wreszcie dotarła do królewskiego pałacu w Benares, gdzie 

rządził sprawiedliwy król Uggasena. On też chciał zobaczyć widowisko z 

udziałem tresowanego węża.  

 Tymczasem biedna Sumana wszędzie szukała swego zaginionego 

małżonka. Dowiedziała się, że ma on występować w pałacu króla Uggaseny. 
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Wślizgnęła się tam wcześniej, tuż przed pokazem. Podpełzła do króla i do 

wystraszonego przemówiła ludzkim głosem: 

 – Panie, nie bój się mnie. Jestem Sumana, nieszczęśliwa żona węża, 

który będzie dawał popis swej sztuki tanecznej. Panie, mój mąż był zawsze 

przyzwoitym nagą i nie zasłużył na niewolę. Uwolnij go, o sprawiedliwy! 

 Król kazał węża natychmiast uwolnić. Wtedy oboje, on i żona, stanęli 

przed monarchą w ludzkiej postaci. Dalej szczęśliwi małżonkowie opowiedzieli, 

jak szczęśliwe życie pędzili w kraju węży. Opowieści te zainteresowały 

Uggasenę tak dalece, że sam zapragnął na jakiś czas przenieść się w wężowy 
świat. Tak też się stało za pomocą magii. Uggasena poznał to zadziwiające 

królestwo, sprawiedliwie rządzone przez króla nagów,  Kampedżdżę i wiele się 

od niego nauczył. Powróciwszy do Benares zakazał dręczenia zwierząt.  

 

Kampedżdża Dzataka nr 506. 

 

Tę dżatakę opowiedział Mistrz uczniom w czasie nauczania w parku Dżtawana. 

Dodał też: „W tym czasie ty, Dewadatto, byłeś treserem węży. Matka Rahuli 

była Sumaną, Sariputta był Uggaseną, a ja sam byłem królem węży”. 

 

 

Diabeł od alkoholu 

 
Dawno, dawno temu, kiedy w Benares panował król Brahmadatta, w 

jego królestwie żył leśnik o imieniu Sura. Pewnego razu udał się on do lasów 

leżących u stóp Himalajów w poszukiwaniu określonych gatunków drzew, z 

których powstawał cenny surowiec stolarski. Takim drzewem był tylko tam 

rosnący unikalny gatunek. Nie było ono wysokie, w górze zaś rozdzielało się na 
trzy konary. W miejscu tego podziału miało zagłębienie, w którym zazwyczaj 

zbierała się woda. W pobliżu tego drzewa rosły też drzewa mjrabalan i krzewy 

pieprzowe. Owoce z nich wpadały często w owo zagłębienie w drzewie 

poszukiwanym przez stolarzy. Wokół rosło też sporo samosiejnego dzikiego 

ryżu. Był to pokarm papug, a te siedzące na drzewie pozostawiały łuski ryżu, 

które wpadały też w zagłębienie drzewa. Taka mieszanka w jamie drzewa 

powodowała fermentację alkoholową. Papugi lubiły pić sfermentowany napój, 

po czym usypiały pod drzewem, a gdy się obudziły, ćwierkały ochoczo, głośno i 

bez sensu. Piły z tego zbiornika małpy i inne zwierzęta. Zachowywały się 

podobnie jak papugi. Sceny te obejrzał dokładnie leśnik Sura. Pomyślał: Gdyby 

to była trucizna, to zwierzęta padłyby martwe. Budzą się jednak wesołe i chyba 
szczęśliwe. Muszę i ja się napić z tego zbiornika. Skutki były łatwe do 

przewidzenia. Po krótkim oszołomieniu stał się wesołkowaty, gadatliwy i 

nieobliczalny w słowach i gestach. Niedaleko tego drzewa mieszkał asceta o 

imieniu Waruna. Leśnik postanowił uszczęśliwić go swym odkryciem. Nabrał 

płynu z drzewa w bukłak, zabrał też upieczoną przepiórkę. Asceta był 
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zachwycony darem i obaj popili i pojedli do syta, a później cieszyli się i 

wygadywali niestworzone rzeczy. Po pewnym czasie zanieśli trochę płynu do 

najbliższej wioski i efekt był podobny. Wieśniacy zapomnieli o swej ciężkiej 

doli i o obowiązkach. Wkrótce dowiedział się o magicznym płynie król. Ale 

płyn z pojemnika w drzewie był już prawie na wyczerpaniu. Leśnik i asceta 

postanowili go zrobić wedle własnej, wymyślonej receptury. Poprosili króla o 

wielkie beczki, nasypali do niech ryżu i dodali różnych ziół. Płyn w beczkach 

miał dojrzewać. Aby nie dobrały się od niego myszy i szczury, 

poprzywiązywano do każdej po kilka kotów. Po pewnym czasie płyn zaczął 
bulgotać i z każdej beczki trochę wypłynęło na zewnątrz. Koty zaczęły to lizać i 

wkrótce potem wszystkie posnęły twardym snem. Szczury powychodziły z nor. 

Gdy spostrzegły, że koty się nie ruszają poodgryzały im uszy, nosy i ogony. 

Dworzanin doglądający, co jakiś czas beczek uznał, że koty są martwe i 

zawiadomił króla. Ten krzyknął oburzony: 

– Chciano otruć mnie i mój lud! Powiesić tych zbirów. Rozbić 

natychmiast te beczki! 

Stracono obu domniemanych trucicieli. Zanim jednak beczki zostały 

rozbite, wszystkie koty się obudziły i żałośnie miauczały.  

– To jednak nie była trucizna – rzekł król – dajcie mi spróbować trochę 

tego eliksiru! 
Później rozsmakowali się w nim i polubili ten napój król i jego 

podwładni. Zaczęły się dziać dziwne rzeczy w spokojnym dotąd państwie. Z 

nieba spoglądali na ten ziemski bałagan bogowie, aż zdecydowali się wysłać 

jednego z nich do króla, aby przemówił mu do rozumu. Król przyznał, że 

diabelski napój niszczy jego psychikę, niszczy morale dworzan i ludu. 

Ustanowił w kraju abstynencję. 

 

Kumbha Dżataka nr 512. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w Dżetawanie, a adresował ja głównie do 

znacznej liczby kobiet uzależnionych od alkoholu, zaprzyjaźnionych z uczniem 
Wisakhą. 

 

 

Trzy mądre ptaki 
 

Dawno, bardzo dawno temu królestwie Benares rządził król 

Brahmadatta. Jego poddani żyli spokojnie i dostatnio. Bardzo kochali swego 
władcę. Ten jednak nie był szczęśliwy. Powodem jego zmartwienia była 

bezdzietność. Martwił się, komu przekaże w przyszłości koronę. Pewnego razu 

król odpoczywał w ogrodzie pod rozłożystym drzewem kasztanu. Gdy się 

obudził z drzemki, poprzez listowie dostrzegł na szczycie drzewa duże gniazdo, 

do którego co jakiś czas przylatywał wielki ptak. Król nakazał służącemu 
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wspiąć się na drzewo i zobaczyć, co zawiera gniazdo. Sługa powiadomił, że 

są tam trzy duże jajka. Król nakazał znieść je ostrożnie na dół. Rzeczywiście, 

były tam trzy spore jajka, ale każde było inne. 

– Czy wiesz, do jakiego ptaka należą te jajka? – zapytał sługę. 

– Nie, panie – odparł chłopak – ale myśliwy na pewno je rozpozna. 

Posłano więc po myśliwego. Po obejrzeniu jajek oznajmił: 

– Pierwsze jest jajkiem sowy, drugie należy do szpaka, a trzecie do 

papugi. 

– Z tych jajek wyklują się moje dzieci – postanowił władca. Nakazał 
ostrożnie umieścić jajka w gnieździe, a służącemu codziennie doglądać, kiedy 

wyklują się pisklęta. 

Po kilkunastu dniach służący przybiegł i oznajmił, że pierwszy mały 

ptaszek opuścił już jajko. 

– Mam syna czy córkę? – pytał król. 

– Panie, trzeba posłać po myśliwego. On będzie to wiedział – doradzał 

służący. Myśliwy rzeczywiście znał się na ptakach. 

– To chłopiec, panie – oświadczył. 

Władca nakazał przenieść synka – sowę do pałacu i polecił dbać o 

niego niańkom. 

Po pewnym czasie służący oznajmił, że z drugiego jajka wykluło się 
kolejne pisklę. I znów padło z ust królewskich podobne pytanie: 

– Syn czy córka? 

Sytuacja się powtórzyła. Wezwany myśliwy oznajmił, że tym razem 

urodziła się dziewczynka – szpaczek. Po kilku dniach z trzeciego jajka wykluł 

się chłopiec – papużka. Król bardzo kochał swoje ptasie dzieci i pokochali je też 

dworzanie. Nie minął rok, jak wszystkie ptaszki zaczęły mówić ludzkim głosem 

i były na dodatek bardzo rezolutne. Na dwór zawezwano najlepszych 

nauczycieli z całego kraju, a dzieciaki uczyły się nadzwyczaj pilnie. Po pewnym 

czasie król oznajmił, że muszą one stanąć do egzaminu, aby sprawdzić, na ile 

skorzystały z nauki. Pytania mieli zadawać sprowadzeni z zagranicy uczeni, 

cieszący się zasłużonym uznaniem w wielu krajach. Pierwszy odpowiadał 
chłopiec — sowa. Egzamin zdał wyśmienicie. 

– Kim chcesz być w nagrodę? – pytał król. 

– Generałem – odparł malec. 

Król mianował go generałem i oddał mu we władanie część armii. 

Dziewczynka – szpaczek – też doskonale poradziła sobie z trudnymi 

pytaniami. 

– Kim chcesz być, moja córko? – pytał władca. 

– Skarbnikiem na twym dworze, panie – odparła panienka. 

Powierzono jej opiekę nad skarbem kraju. Jako trzeci zdawał egzamin 

chłopiec – papużka. Też zdał go świetnie, chyba nawet lepiej niż poprzednicy. I 

znów zapytano, kim chciałby zostać? 

– Twoim następcą, panie – odparł. 



 175 
– Tak niech będzie – oznajmił król. 

Teraz już władca był spokojny o przyszłość swego kraju, wszak miał 

troje mądrych 

i dobrze wychowanych następców. Wszyscy, którzy znają historię, mogą 

zaświadczyć, że rządzili oni królestwem sprawiedliwie i jeszcze pomnożyli jego 

dobrobyt. 

 

 

Tisakuna Dżataka nr 521. 
 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz uczniom w czasie pobytu w Dżetawanie, 

podkreślając wagę wiedzy o różnych życiowych sprawach, wiedzy, która często 

bywa niedoceniana.  

 

 

Złoty gąsior 
 

Dawno, dawno temu, kiedy w Benares rządził mądry król Samjama, 

parze królewskiej przytrafiła się dziwna i pouczająca historia. Pewnej nocy 

królowej Khemie przyśniła się złota gęś. Po obudzeniu poprosiła męża – króla 

Samjamę, aby tego właśnie ptaka dla niej złapał. Król był znanym i sprytnym 

myśliwym. Razem ze swoim ptasznikiem zastawili sidła i złapali pięknego 

ptaka. W czasie polowania uciekły wszystkie inne gęsi z wyjątkiem gęsiego 

kapitana, który postanowił podzielić los ptasiego króla. Kiedy doprowadzono 

oba ptaki przed oblicze królewskie, okazało się, że złoty gąsior mówi ludzkim 

głosem. Król cierpliwie wysłuchał wszystkich rad i opowieści mądrego ptaka, a 

było ich wiele: o dawaniu posłuchu należnego starszym i nauczycielom, o 
porządku społecznym i o obowiązkach każdego człowieka, niezależnie od kasty, 

w jakiej się narodził, i wreszcie, że nie powinno się krzywdzić żadnego żywego 

stworzenia. Król wypuścił oba uczone ptaki, które uleciały na zbocza świętej 

góry Czitrakuty. Dopiero później król dowiedział się, że gościł u siebie pod 

postacią gęsi Anandę – najwierniejszego ucznia Mędrca z rodu Siakjów oraz 

samego Gautamę Buddę. 

 

Mahahamsa Dżataka nr 534.  

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz, gdy nauczał swych podopiecznych w 

Bambusowym Zagajniku przy okazji wyrzeczenia się przez Anandę 
dotychczasowego, świeckiego życia. Przytoczony powyżej skrót oryginalnej 

dżataki opowiada właśnie jedną z historii związanych z ulubionym uczniem 

Mistrza. 
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Historia Mahadżanaki 
 

 Dawno, dawno temu  w Mithili, stolicy kraju Wideha, król 

Mahadżanaka miał dwóch synów: starszego Aritthadżanakę i młodszego 
Poladżanakę. Po śmierci króla tron odziedziczył starszy syn. Wskutek 

podszeptów fałszywego sługi nabrał podejrzeń, że młodszy brat chce go 

pozbawić tronu. Nie rozmyślając długo i nie badając sprawy, wtrącił go do 

lochu. Bogowie, widząc tak rażącą niesprawiedliwość, wyratowali młodzieńca i 

pozwolili mu uciec do odległego kraju. Tu ów energiczny bohater szybko zebrał 

armię i posłał do swego starszego brata list. Pisał w nim między innymi: 

 – Nigdy nie byłem twoim wrogiem, a ty potraktowałeś mnie podle. 

Teraz więc zyskałeś prawdziwego wroga. Strzeż się, gdyż zamierzam rychło 

przybyć do stolicy i zabrać ci palankin władcy.   

 Niebawem też rozegrała się wielka bitwa, w której zginął podstępny 

król. Jego żona, będąca w zaawansowanej ciąży, uciekła do królestwa Ćampa i 
tam wydała na świat syna, którego nazwała imieniem dziadka – Mahadżanaka. 

Chłopiec, gdy dorósł, udał się w podróż morską, w której miał wiele przygód. 

W międzyczasie zmarł bez potomstwa jego stryj Aritthadżanaka. Młody 

Mahadżanaka będąc kupcem wzbogacił się niezmiernie na handlu w Birmie i 

postanowił wrócić do rodzinnego kraju. Postanowił popłynąć łodzią, ale sztorm 

wyrzucił go jako rozbitka na nieznanej plaży. Tu, ciężko walcząc z 

przeciwnościami starał się przetrwać z silnym postanowieniem powrotu w 

rodzinne strony. Piękna nimfa Manimekhala widząc tak dzielnego i pięknego 

młodzieńca postanowiła mu pomóc i siła swego czaru przeniosła go śpiącego do 

Mithili i zostawiła śpiącego pod drzewem mango. W tym samym czasie zmarł 

jego stryj i w rodzinie królewskiej pozostała tylko piękna księżniczka Siwali. 

Rada dworu postanowiła poszukać dla niej odpowiedniego urodą młodego 
człowieka, który mógłby godnie być królem. Wtedy herold ogłaszający 

poszukiwania odpowiedniego dla królewny młodzieńca, ujrzał śpiącego pod 

drzewem mango Mahadżanakę. Nie namyślając się długo zabrał go do pałacu, 

gdzie młodzieniec poddany został różnorodnym próbom. Zdał je wszystkie 

celująco i wkrótce już Mithila miała nowego energicznego władcę. Trzeba 

jednak wiedzieć, że Mahadżanaka był Buddą w czasie jednego ze swych 

poprzednich wcieleń. Mimo, tak szczęśliwego zwrotu losu zdecydował się 

jednak zostać ascetą. Tak więc, będąc jeszcze Bodhisattwą, wybrał już drogę 

samoograniczenia i medytacji.  

 

Mahadżanaka Dżataka nr 539. 
 

Tę dżatakę opowiadał mistrz uczniom w Dżetawanie. „Nie pierwszy raz, moi 

drodzy, kroczę ścieżką wyrzeczenia. W owym czasie to ja również byłem 

Mahadżanaką i również wtedy wybrałem drogę ascety”. 
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Historia Wiśwantary 
 

 Bodhisattwa urodził się kiedyś w królewskiej rodzinie w Mithili jako 

książę Wiśwantara. Nadworny riszi przepowiedział rodzicom, że będą mieli 
nadzwyczajnego syna. Zdziwili się jednak, kiedy w kilka dni po porodzie osesek 

poprosił matkę, aby dała mu drobne monety, bo chce je rozdać ubogim. Kiedy 

miał 10 lat, skłonny był ofiarować nawet swoje serce i ciało na ofiarę dla 

potrzebujących. Kiedyś rodzice podarowali mu cudownego słonia spełniającego 

wszystkie prośby i stanowiącego podstawę bogactwa całego królestwa. Kiedy 

jednak sąsiedni kraj nawiedziła susza i ludność popadła w nędzę, szczodry 

królewicz natychmiast oddał im swoją wielką maskotkę. Tego mieszkańcom 

Mithili było już za dużo. Wymogli na królu wygnanie syna, a jako powód 

podano jego rozrzutność. Razem z Wiśwantarą na wygnanie udała się jego żona 

i dwoje dzieci. Nawet teraz zubożały książę nadal nikomu nie potrafił odmówić 

pomocy. Swój wóz i rumaki oddał napotkanemu wędrowcowi. Innemu staremu 
i schorowanemu braminowi oddał do pomocy swoje dzieci. Twierdził, że 

człowiek ten bardziej od niego jest w potrzebie. Bramin ten jednak bił dzieci i 

zmuszał je do ciężkiej pracy. Zachowywał się nieludzko i bogowie nie chcieli 

dłużej tego tolerować. Przegnali kapłana precz, nasyłając na niego dzikie bestie. 

Dziećmi zaopiekowali się mieszkańcy Mithili. Dopiero teraz zrozumieli swoje 

niesprawiedliwe zachowanie. Wszak książę Wiśwantara nikomu nie potrafił 

odmówić pomocy. Sprowadzili go ponownie do kraju z poniżającego wygnania 

i oddali mu do zamieszkania jedną z podmiejskich aśram.  

 

Wassantara Dżataka nr 547. 

 

Tę dżatakę opowiadał Mistrz w pobliżu grodu Kapilawastu, w Bambusowym 
Zagajniku w czasie deszczu. 


