
Janusz Krzy¿owski

Legendy króla Asioki



Janusz Krzy¿owski

Legendy króla 
Asioki

Indo-Polish Cultural Commitee
Indyjsko-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury



Spis treœci

¯ycie i dzia³alnoœæ króla Asioki      7

Upagupta – nauczyciel Asioki     13

Walka Mary z Upagupt¹      
17

Ciastko z b³ota       19

Asioka ma przyjœæ na œwiat     20

Gwa³townik Asioka      21

Król Asioka zamierza otworzyæ karcer    22

Duchy i demony rozbudowuj¹ Pataliputrê   25

Cudzoziemcy zachwycaj¹ siê stolic¹ Asioki   26

Król sprawiedliwy      28

Pañstwo Asioki – pañstwem prawa    30

Kolumna z ¿elaza      33

Król Asioka i osiem stup      
35

Bindumatí       36

Królewski brat Witasioka      
37

Poprzednie ¿ycie Witasioki     39

Nigrodha       41

Asioka i Pindola Bharadwad¿a     42

D³ugowieczny Pindola      45

Asioka i m³odzi mnisi      46

Asioka i trzy niebiañskie drabiny     
49

Opracowanie graficzne:  Marek Jarosik
Projekt ok³adki:  Marek Jarosik
Korekta:   Danuta Wdowczyk

£amanie komputerowe:  Marek Jarosik

Copyright 2005: Janusz Krzy¿owski
   
Wydanie I   2005

 Wszystkie prawa zastrze¿one. ¯adna czêœæ tej ksi¹¿ki nie mo¿e byæ 
reprodukowana lub przenoszona w jakiejkolwiek formie na wszelkie noœniki 
elektroniczne, mechaniczne lub inne stworzone teraz lub w przysz³oœci, w³¹czaj¹c 
kserokopiowanie, nagrywanie i wszelkie inne systemy magazynowania i odzyskiwania 
informacji, bez wczeœniejszej pisemnej zgody autora. 

I   str. ok³adki – kapitel kolumny Asioki z Sarnath
IV str. ok³adki – król Asioka – rzeŸba ze Sri Lanki

Wydawca: 
Indo-Polish Cultural Commitee
Indyjsko-Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury
i Subamarus

ISBN: 83-914731-5-5



7

¯ycie i dzia³alnoœæ króla Asioki

O ¿yciu tego wielkiego w³adcy posiadamy doœæ du¿o informacji. 
Wiadomo, ¿e pochodzi³ z rodu Maurjów – dynastii, której po raz 
pierwszy uda³o siê zjednoczenie znacznych obszarów subkontynentu 
indyjskiego. Maurjowie to dynastia panuj¹ca w pañstwie Maghada 
w latach od ok. 320 do ok. 185 p.n.e. Stolic¹ kraju by³a Pataliputra 
(dziœ Patna w stanie Bihar), w pobli¿u rzeki Son i jej ujœcia do 
Gangesu. Dziadkiem Asioki by³ waleczny Czandragupta, który oko³o 
320 roku p.n.e. przej¹³ ster w³adzy w Maghada, królestwie nad 
wschodni¹ czêœci¹ Gangesu, a nastêpnie w czasie udanych podbojów 
w³¹czy³ do swego pañstwa tereny obecnego Pend¿abu, Afganistanu 
i Belud¿ystanu. Obali³ on rz¹dy Nandów i powiêkszy³ kraj w walce 
z greckimi wojskami Seleukosa I Nikatora. Imperium Maurjów objê³o 
wiêkszoœæ subkontynentu indyjskiego, z wyj¹tkiem tamilskiego 
po³udnia. 

Czandragupta by³ w³adc¹ surowym, a nawet okrutnym. Rz¹dzi³ 
„tward¹ piêœci¹ i ¿elazn¹ dyscyplin¹“. Ostatnie jednak dwanaœcie 
lat swego ¿ycia, byæ mo¿e drêczony wyrzutami sumienia, spêdzi³ 
w ascezie jako mnich d¿inijski. Byæ mo¿e fakt ten w znacz¹cy sposób 
wp³yn¹³ na póŸniejsze decyzje jego wnuka. Nastêpc¹ Czandragupty by³ 
Bindusara – ojciec Asioki. Rz¹dy jego by³y jeszcze bardziej despotyczne 
ni¿ ojca. Nosi³ z tego powodu nawet przydomek Amitraghata (RzeŸnik 
dla wrogów). ¯on¹ Bindusary by³a córka bogatego kupca z Wadisagiri. 
Nosi³a imiê Wedisamahadewi lub Œakjakumari, jako ¿e pochodzi³a 
z tego znamienitego rodu. Ona to póŸniej, gdy jej syn by³ ju¿ buddyst¹ 
– upasak¹, nak³oni³a go do postawienia wielkiej stupy w rodzinnym 
mieœcie Wadisagiri. Asioka nie od razu by³ cz³owiekiem wra¿liwym na 
krzywdy ludzi i ceni¹cym pokój. 

W m³odoœci zosta³ wys³any przez ojca do st³umienia rebelii 
w Takszasili, a gdy upora³ siê z zadaniem, postanowi³ siêgn¹æ po 
w³adzê królewsk¹. Przewiduj¹cy Bindusara mianowa³ go jednak 
wicekrólem w odleg³ej prowincji – Ud¿ad¿inie. Kiedy po up³ywie 
zaledwie kilku lat okaza³o siê, ¿e na nowo wybuch³y bunty w le¿¹cej 
na drugim krañcu królestwa Takszasili, a brat ambitnego ksiêcia 
Susima nie potrafi ich st³umiæ, ponownie Bindusara pos³a³ Asiokê do 
ogarniêtej niepokojem prowincji. Ten zaœ zdecydowanie rozprawi³ siê 
z rebeli¹. Wkrótce potem niespodziewanie zmar³ sêdziwy król. Asioka 
pospieszy³ do Pataliputry, przej¹³ w³adzê królewsk¹ i pierwszym jego 
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jego olbrzymiego imperium wyryto na kamiennych kolumnach oraz 
na wyg³adzonych skalnych œcianach. Drugim przedsiêwziêciem by³o 
wys³anie misjonarzy do krajów po³o¿onych we wszystkich stronach 
œwiata, aby g³osili tam naukê M¹droœci i Mi³osierdzia. Szczególnie 
godne uwagi jest to, ¿e pos³ano misjonarzy miêdzy innymi do Syrii, 
Egiptu, Cyrenajki, Macedonii oraz Epiru, aby g³osili buddyzm daleko 
w zachodnim œwiecie. Poza tym syn króla, Mahinda, dotar³ do Lanki 
i zdo³a³ „Wprowadziæ piêkn¹ naukê na piêknej Lankadipa“ i w ten 
sposób utworzyæ na wyspie bazê do rozpowszechniania buddyjskiej 
nauki na po³udniu. 

Buddyzm za panowania króla Asioki by³ w podobnej sytuacji co 
chrzeœcijañstwo za Konstantyna. Religia ciesz¹ca siê przychylnoœci¹ 
œwie¿o nawróconego w³adcy mog³a liczyæ na pañstwowe wsparcie, 
przywileje, wpleœæ siê w strukturê w³adzy. Kap³ani mieli jednak 
surowe zasady, chroni¹ce ich misje przed materialnymi pokusami. 
Opracowano szczegó³owe kodeksy, np. jakiego rodzaju darowizny 
(miski ry¿u, nie wiêcej) mo¿e przyj¹æ mnich, by nie sprzeniewierzyæ 
siê ascetycznym zasadom. Tak rozpowszechni³a siê pokojowa religia, 
która nigdy nie nawraca³a na si³ê, nie wywo³ywa³a religijnych wojen. 
Buddyjscy mnisi zawsze pozostawali autorytetami moralnymi. Ich 
etyka oparta na mi³oœci i szacunku bliŸniego oraz wspó³czuciu – jak¿e 
podobna do chrzeœcijañskiej – by³a po prostu traktowana serio. 

Jeden z edyktów króla Asioki znajduje siê na ska³ach 
w Kandaharze (Afganistan). Zosta³ on odkryty w 1958 roku przez 
w³oskich archeologów. Tekst wykuty zosta³ w dwóch wersjach: 
greckiej i aramejskiej (czyli jêzyku, w którym mówi³ Chrystus i jego 
uczniowie!). 

Gdy minê³o dziesiêæ lat, nasz Pan, Król Pijardarsin (Asioka) powzi¹³ 
postanowienie nauczyæ ludzi zasad Dobrego Prawa. Odt¹d z³o 
zmniejszy³o siê na œwiecie. Znik³o ono wœród tych, którzy cierpieli, 
i radoœæ i pokój zapanowa³y na ca³ym œwiecie. I nawet w innej 
dziedzinie, o ile chodzi o po¿ywienie, Król, nasz Pan, pozbawia 
¿ycia bardzo niewiele ¿ywych stworzeñ. Widz¹c to, inni ludzie 
równie¿ zaprzestali zabijania zwierz¹t. Nawet ³owienie ryb zosta³o 
zabronione tym, którzy siê tym trudnili. Podobnie i ci, którzy nie 
trzymali na wodzy swych sk³onnoœci, teraz potrafi¹ nad nimi 
panowaæ. Praktykuje siê teraz pos³uszeñstwo wobec matki i ojca 
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zarz¹dzeniem by³ rozkaz zg³adzenia wszystkich przyrodnich braci 
– ewentualnych pretendentów do królewskiego tronu. Przy ¿yciu 
pozostawi³ tylko m³odszego brata – pochodz¹cego od tej samej matki 
Tisid¿ê. 

Król mia³ syna Mahendrê (Mahindê) urodzonego w 284 roku p.n.e. 
oraz córkê Sanghamittê, urodzon¹ w 268 roku p.n.e. 

Pierwsze lata panowania Asioki to okres konsolidacji w³adzy 
i kolejnych podbojów s¹siednich krain. Najkrwawsz¹ wojnê stoczy³ 
z s¹siednim królestwem Kalinga (Orissa). Ponad sto tysiêcy wrogów 
zosta³o zabitych, setki tysiêcy rannych, ponad sto piêædziesi¹t tysiêcy 
ludzi objêto deportacj¹ w wyniku tej okrutnej wojny. Podobno wtedy 
Asioka poczu³ lêk przed w³asnym okrucieñstwem. Czytamy o tym 
w jednym z licznych naskalnych edyktów, którymi wype³ni³ swój kraj. 
Jest to wzruszaj¹ce i dramatyczne wyznanie, jakiego nigdy dot¹d nie 
z³o¿y³ ¿aden w³adca w dziejach œwiata: 

Po dokonaniu aneksji Kalingi ulubieniec bogów poczu³, ¿e 
przenika go dhamma, umi³owa³ dhammê i pocz¹³ g³osiæ dhammê. 
Z powodu pobicia Kalingi ulubieniec bogów poczu³ skruchê, 
gdy¿ kiedy zdobywa siê kraj do tej pory niezdobyty, mordowanie, 
œmieræ i deportacja ludzi zasmucaj¹ niezmiernie ulubieñca bogów 
i k³ad¹ siê ciê¿kim brzemieniem na jego duszy. 

A w póŸniejszych edyktach jego wyznanie wiary jest jeszcze 
bardziej dobitne i przejmuj¹ce: 

Wszyscy ludzie s¹ dla mnie dzieæmi... Tak jak w³asnym dzieciom 
¿yczê, aby ich udzia³em sta³o siê wszelkie szczêœcie i zdrowie 
w tamtym œwiecie i doczesnym, ¿yczê tego samego wszystkim 
ludziom. 
Nie ma dla mnie dzia³alnoœci lepszej i szlachetniejszej od d¹¿enia 
do dobra ca³ego œwiata. A cokolwiek podejmê, czyniê to, aby 
siê wywi¹zaæ z d³ugu wobec wszystkich istot, aby zapewniæ 
wszystkim ludziom szczêœcie na tym œwiecie i przyczyniæ siê do 
osi¹gniêcia przez nich nieba na tamtym œwiecie. 

M¹dry ten król uczyni³ bardzo wiele dla rozpowszechnienia 
buddyzmu. Pierwszym by³o wykucie w kamieniu „Edyktów Asioki“, 
czyli nakazów opartych na nauce Buddy, które w wielu miejscach 
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W tym czasie, kiedy w Indiach panowa³ Asioka, w Syrii 
rz¹dzi³ Antichos II, a w Egipcie Ptolemeusz Philadelfos. Pañstwa 
grecko-baktryj-skie utrzymywa³y siê najd³u¿ej w Afganistanie. Ich 
upadek nast¹pi³ razem z upadkiem dynastii Maurjów i podbojem 
mahometañskim w XI wieku. Po œmierci Asioki rozpocz¹³ siê stopniowy 
upadek pañstwa. Ostatnim w³adc¹ z dynastii Maurjów by³ Bryhandrata. 
Zosta³ on zamordowany w czasie spisku przez dowódcê swych wojsk 
– Puszjamitrê. Ten zaœ za³o¿y³ now¹ dynastiê Œungów, która rz¹dzi³a 
stopniowo zmniejszaj¹cym siê królestwem przez kolejne sto lat. 

Ale duchowa w³adza Asioki trwa³a mniej wiêcej do koñca dynastii 
Maurjów. Czy towarzyszy³a jej do koñca – i czy j¹ przetrwa³a zasada, 
¿e jedyn¹ skuteczn¹ broni¹ polityki, skuteczniejsz¹ ni¿ strza³a i miecz, 
jest dharma? Alternatywa: strza³a lub dharma, dostrze¿ona i nazwana 
przez Asiokê, prawdopodobnie nie trwa³a d³u¿ej ni¿ jego pañstwo. 
Szukanie jej kontynuacji w historii przynosi g³ównie rozczarowanie. 

W czasie swej pielgrzymki do Indii Jan Pawe³ II powiedzia³: 

Któ¿ z nas nie staje wobec misterium cierpienia i œmierci? Któ¿ 
z nas nie uwa¿a ¿ycia, prawdy, pokoju, wolnoœci i sprawiedliwoœci 
za wartoœci w najwy¿szym stopniu istotne? Któ¿ z nas nie jest 
przekonany, ¿e dobro moralne p³ynie z otwarcia siê spo³eczeñstwa 
i jednostki na œwiat transcendencji i boskoœci? Któ¿ z nas nie 
wierzy, ¿e droga do Boga wymaga modlitwy, milczenia, praktyki 
ascetycznej, poœwiêcenia i pokory? Któ¿ z nas nie jest zatroskany 
o postêp naukowy i techniczny po³¹czony ze œwiadomoœci¹ 
moraln¹ i duchow¹? I któ¿ z nas nie wierzy, ¿e wyzwaniom, przed 
którymi stoi spo³eczeñstwo, mo¿na stawiæ czo³a, jedynie buduj¹c 
cywilizacjê mi³oœci, opart¹ na uniwersalnych wartoœciach pokoju, 
solidarnoœci, sprawiedliwoœci i wolnoœci. 

Papie¿ przypomnia³, ¿e wielu znanych mieszkañców Indii 
pod¹¿a³o drog¹ tolerancji i dialogu. 

Nale¿eli do nich cesarze Asioka i Akbar, œwiêci mê¿owie... aposto³ 
walki bez przemocy Mahatma Gandhi czy te¿ narodowy poeta 
Indii Rabindranath Tagore. Zrozumieli oni, ¿e s³u¿ba pokojowi 
i harmonii jest obowi¹zkiem œwiêtym. 
Informacje, jakie docieraj¹ do nas o wielkim królu i jego dziele, 
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i wobec starszych i przestrzega obowi¹zków z tego p³yn¹cych. Do 
ludzi ¿yj¹cych wed³ug nakazów Dobrego Prawa nie s¹ stosowane 
badania pod przymusem. Tak wiêc praktykowanie Dobrego Prawa 
przynosi korzyœæ wszystkim ludziom. I tak bêdzie nadal. 

Przek³ad Jadwiga Makowiecka

Kluczem do zrozumienia nie tylko skomplikowanej przemiany, 
jaka zasz³a w królu, ale i jego polityki, jest idea dharmy. Oznacza ona 
sprawiedliwoœæ i prawdê. Jest przede wszystkim doktryn¹ moraln¹, 
opieraj¹c¹ siê na harmonii i zmierzaj¹c¹ do zapewnienia szczêœcia 
wszystkim. Jej celem by³o uformowanie umys³ów w ten sposób, by 
stosunki miêdzy ludŸmi gwarantowa³y uznanie autonomii drugiego 
cz³owieka. Z czasem dharma zaczê³a byæ rozumiana jako coœ wiêcej 
i wtedy mo¿na j¹ uto¿samiaæ z religi¹. 

Kolejna norma moralna, któr¹ g³osi³ Asioka, to ahimsa. K³adzie ona 
nacisk na niestosowanie przemocy zarówno fizycznej, jak i umys³owej. 
W jednej z inskrypcji Asioka odnotowuje fakt, ¿e niegdyœ zabijano 
dziennie setki zwierz¹t, by zaopatrzyæ w miêso królewskie kuchnie, 
a teraz ich liczbê zredukowano do kilku zaledwie sztuk. 

Aleksander Krawczuk tak ocenia znaczenie buddyzmu jako religii 
wielkiego króla: 

Jak by os¹dza³ wierzenia i postêpowanie ludzkoœci przybysz 
z kosmosu? (...) Na miejscu najwy¿szym musia³by postawiæ tê, która 
nigdy nie skala³a siê krwi¹ ludzk¹, nigdy nikogo nie przeœladowa³a 
w imiê swych idea³ów, nigdy nikogo wreszcie nie nawraca³a si³¹; 
tê wreszcie, która uwa¿a wszystkie istoty ¿ywe za równoprawne 
i jednakowo godne mi³oœci, bo razem wspó³cierpi¹ce. I znalaz³by 
religiê Buddy. 

Wielki król poucza³ te¿: 

Nigdy nie prowadŸcie ¿adnych wojen, choæby równie zwyciêskich... 
Œmieræ, kalectwo tysiêcy ludzi, zniszczone œwi¹tynie i domy, strata 
w³asnoœci, zdobywanej prac¹ ca³ego ¿ycia – to wszystko nie da 
siê usprawiedliwiæ wojenn¹ korzyœci¹. Pamiêtajcie: nie strza³a i nie 
miecz daje zwyciêstwo. Prawdziwe zwyciêstwo daje tylko dharma. 
Tylko dharma wyznacza granice naszego panowania. 
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Upagupta – nauczyciel Asioki

Upagupta nazywany te¿ Tissa Moggalliputta by³ buddyjskim 
mnichem pochodz¹cym z Mathury. Zmar³ oko³o roku 335 p.n.e. 
Uwa¿any by³ za czwartego patriarchê buddystów. Znany jako 
nauczyciel króla Asioki pod koniec panowania króla, na jego 
¿yczenie, zwo³a³ w Patalipurze trzeci sobór buddyjski z udzia³em 
tysi¹ca mnichów. Sobór postawi³ sobie za cel oczyszczenie religii 
i przywrócenie pokoju w zgromadzeniu, gdy¿ wiele osób niegodnych 
wstêpowa³o do sanghi dla wygodnego ¿ycia, co powodowa³o czêste 
zamieszanie. Czcigodny Tissa wyg³osi³ tam naukê o tzw. „Punktach 
spornych“. Jednym z postanowieñ soboru by³o wysy³anie misjonarzy 
do dziewiêciu krajów.

Nauczanie Buddy ustalone i zatwierdzone przez trzeci sobór 
ukszta³towa³o ostatecznie szko³ê therawada. Ona jako jedyna ze szkó³, 
na które podzieli³ siê buddyzm, pos³ugiwa³a siê jêzykiem pali. Pozosta³e 
szko³y zaczê³y u¿ywaæ sanskrytu jako jêzyka kanonicznego. 

Z jego osob¹ zwi¹zane s¹ równie¿ liczne legendy wplataj¹ce siê 
te¿ w ¿ycie wielkiego króla. A oto jedna z nich: 

Poprzednikiem wspomnianego wy¿ej mnicha by³ ¿yj¹cy sto lat 
wczeœniej inny mnich o tym samym imieniu. By³ on jednym z uczniów 
Buddy. 

Mnisi buddyjscy codziennie rano chodz¹ od domu do domu 
prosz¹c o jedzenie. Kiedy m³ody mnich Upagupta, który by³ bardzo 
przystojnym m³odzieñcem, chodzi³ do pobliskiego miasteczka, 
mija³ dom pewnej kurtyzany. Kobieta ta, widz¹c codziennie 
mnicha, pragnê³a zaprosiæ go do siebie, by spêdziæ z nim trochê 
czasu. Ka¿dego dnia wo³a³a go: „Proszê, wejdŸ, spêdŸmy ze sob¹ 
trochê czasu. Tak bardzo ciê kocham!“. Upagupta, s³ysz¹c te 
s³owa, zwyk³ odpowiadaæ: „Równie¿ ciê kocham“ i przechodzi³ 
dalej, nie zatrzymuj¹c siê. Minê³o wiele lat. Gdy pewnego razu 
mnich, który by³ ju¿ w starszym wieku, mija³ dom owej kobiety, 
zobaczy³, ¿e nie stoi ju¿ ona u drzwi swego domu tak jak dawniej. 
Zdecydowa³ siê wypytaæ s¹siadów, co siê z ni¹ sta³o, i dowiedzia³ 
siê, ¿e obecnie jest ona ciê¿ko chora i mieszka samotnie w domu 
pod lasem. Mnich postanowi³ do niej pójœæ. Przyszed³szy, 
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pochodz¹ z nielicznych Ÿróde³. S¹ to: Mahawamsa i Lankawatara 
Sutra ze Sri Lanki, Asiokawadana i Sutralamkara Aœwagoszy z Indii, 
chiñskie zapiski Fa-hiena, opowieœci Sung Juna i Huei-szenga oraz 
nieliczne inne zapiski chiñskie dotycz¹ce poszczególnych legend 
o wielkim królu, np. opowieœci Cheng Yen. Uzupe³niaj¹ je legendarne 
w¹tki z Birmy, Laosu, Tajlandii i Chin. 

Dwa podstawowe Ÿród³a – Mahawamsa spisana przez mnicha 
Mahanama w V wieku na Sri Lance, prawdopodobnie pod czujnym 
okiem króla Dutthagamani, idealizuje postaæ Asioki, który dla 
syngaleskiego monarchy by³ wzorem, oraz Asiokawadana pisana 
w pó³nocnych Indiach w II wieku ró¿ni¹ siê doœæ znacznie 
w opisie czynów Asioki, jak i ich moralnej ocenie. Palijski zbiór 
legend gloryfikuje jego czyny, a tym samym gloryfikuje buddyjsk¹ 
monarchiê z Lanki. Wiêkszoœæ opisów przedstawiaj¹cych Asiokê jako 
gwa³townika, pochodzi z indyjskiego zbioru legend. Nale¿y pamiêtaæ, 
¿e w czasie ich pisania wielki wp³yw na w³adcê mia³ podrêcznik 
zawieraj¹cy teoriê wzorowego rz¹dzenia (Arthaœastra) napisany 
przez Kautiljê, zawieraj¹cy podobne idee jak machiaweliñski Ksi¹¿ê. 
Dlatego Asioka portretowany w Asiokawadana to w³adca surowy, ale 
skuteczny, niewahaj¹cy siê poœwiêciæ dziesi¹tki swych ministrów, jeœli 
uchybi¹ w³adcy, srogo rozprawiaj¹cy siê z heretykami – d¿inistami, czy 
bezlitosny i okrutny wobec niewiernej ma³¿onki. Te dwa doœæ ró¿ne 
wizerunki od dawna próbowano po³¹czyæ teori¹, ¿e Asioka przed 
nawróceniem by³ gwa³townikiem – Czandasioka, a po nawróceniu 
rozwa¿nym i wspó³czuj¹cym w³adc¹ – Dharmaasioka. 

Z pewnoœci¹ Asioka móg³by powiedzieæ za Mahabharat¹ (przek³ad 
Eugeniusza S³uszkiewicza): 

Lepsza w³asna dharma, która ¿ycie gmatwa, 
niŸli cudza, choæby do spe³nienia ³atwa. 
Lepiej w w³asnym krêgu witaæ zgonu cienie, 
cudza dharma zawsze niesie zagro¿enia. 

Dla nas wa¿na pozostanie pewnoœæ, ¿e Asioka by³ w³adc¹ 
nieprzeciêtnym, charyzmatycznym duchowym przywódc¹, który 
zmieni³ oblicze wielkiej czêœci œwiata, oraz na koniec, w³adc¹, który 
nie waha³ siê publicznie wyznaæ swe b³êdy i publicznie z³o¿yæ chêæ 
ich naprawienia. 
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powiedzia³: „Oto przyszed³em. Wiele razy mnie wo³a³aœ, lecz 
to nie by³ w³aœciwy czas. Teraz nadesz³a odpowiednia chwila, 
bym przyszed³ do ciebie, poniewa¿ ciê kocham. Mogê ci teraz 
s³u¿yæ. Bêdê opiekowa³ siê tob¹ a¿ do chwili twojej œmierci“. 
Oto przyk³ad prawdziwej mi³oœci – mi³oœæ do Boga w drugim 
cz³owieku. W mi³oœci nie powinniœmy mieæ ¿adnych oczekiwañ 
ze strony tych, których kochamy. 

Kiedy pod koniec d³ugiego i wype³nionego nauczaniem ¿ycia 
Oœwiecony wêdrowa³ przez kraj wraz ze swym pilnym uczniem 
Anand¹, znaleŸli siê w pobli¿u Mathury. By³o to tu¿ po tym, kiedy 
Mistrz nawróci³ wê¿a Apalalê i ulitowa³ siê nad kobiet¹ spoza kast. 
Zwróci³ siê wtedy do Anandy: 

– Czy wiesz, Anando, ¿e w sto lat po mojej œmierci w tym mieœcie 
bêdzie mieszka³ pewien perfumiarz o imieniu Gupta. I mimo ¿e 
wytwórcy perfum mami¹ tylko ludzi zbytkiem i blichtrem, to jednak 
bêdzie mia³ on syna Upaguptê, który zostanie mnichem i przyczyni siê 
do umocnienia i rozprzestrzenienia siê naszej wiary. 

– Tak, Mistrzu, ciesz¹ mnie twoje s³owa – odpar³ Ananda. 
– Czy widzisz, Anando, tê ciemn¹ liniê na horyzoncie? S¹ to góry 

Urumunda. Tu w sto lat po mej œmierci mnich Sanakawasin wybuduje 
klasztor, w którym póŸniej zamieszka Upagupta. Opowiem ci, Anando, 
ciekaw¹ historiê owego Gupty i jego syna Upagupty. 

Bogobojny Sanakawasin w swej przenikliwoœci wiedzia³, ¿e 
syn Gupty bêdzie wielkim mêdrcem. Tote¿ zg³osi³ siê do niego 
i poprosi³, aby odda³ syna do klasztoru. Perfumiarz jednak wzbrania³ 
siê, twierdz¹c, ¿e ma tylko jednego syna – spadkobiercê rodzinnego 
warsztatu, i nie mo¿e siê go pozbyæ, gdy¿ ma on w przysz³oœci przej¹æ 
rodzinne interesy i dbaæ o firmê. Zapewni³ jednak mnicha, ¿e zamierza 
mieæ jeszcze jednego syna i obieca³, ¿e odda go do klasztoru. Wkrótce 
potem urodzi³ siê handlarzowi drugi syn, a kiedy by³ ju¿ wyrostkiem, 
mnich ponownie zg³osi³ siê po niego, oczekuj¹c, ¿e pozyska wreszcie 
nowego adepta. I tym razem perfumiarz siê wykrêci³. Oznajmi³, ¿e 
starszy syn wyjecha³ na wieloletnie praktyki za granicê i teraz ciê¿ar 
prowadzenia warsztatu spoczywa na owym m³odszym. Teraz to 
w³aœnie on sprzedaje pachnid³a na bazarze i jest w domu niezbêdny. 
Zapewni³ jednak mnicha, ¿e bêdzie mia³ jeszcze jednego syna i na 
pewno odda go klasztorowi. Trzeci syn kupca mia³ na imiê Upagupta, 
ale i jego ojciec przyucza³ do rodzinnego zawodu. Ch³opak by³ 
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jednak bardzo uczciwy i mimo pracy na bazarze uczciwym pozosta³. 
Kupowa³y u niego pachnid³a ró¿ne osoby. Zawziê³a siê na urodziwego 
m³odzieñca miejscowa prostytutka i za ka¿dym razem, gdy posy³a³a po 
pachnid³a s³u¿¹c¹, obiecywa³a za rachunek zap³aciæ sowicie swoimi 
wdziêkami. Twierdzi³a przy tym, ¿e zakocha³a siê w ch³opaku od 
pierwszego wejrzenia. On jednak ¿¹da³, aby rachunki regulowano 
w brzêcz¹cej monecie, gdy¿ chcia³ siê uczciwie rozliczaæ z ojcem. 

Zdarzy³o siê pewnego razu, ¿e piêkna, lecz chciwa kurtyzana 
obrabowa³a w swym domu bogatego kupca, który przyby³ do miasta 
z s¹siedniego kraju. Sprawa siê jednak wyda³a i w³adca nakaza³ za 
karê oszpeciæ dziewczynê przez obciêcie jej uszu, nosa i piersi. Gdy 
le¿a³a tak zakrwawiona, pohañbiona i opuszczona, przyby³ do niej 
Upagupta i pe³en wspó³czucia oznajmi³, ¿e oto przybywa na jej dawne 
zaproszenie. Nic jednak od niej nie oczekuje, ale przyniós³ jej wyrazy 
pocieszenia: „Prawdziwe piêkno cz³owieka tkwi w nim, w jego duszy. 
A tego nikt nie mo¿e cz³owiekowi uj¹æ“. 

PóŸniej m³odzieniec ów zosta³ uczniem Sanakawasina, 
a w przysz³oœci sam by³ wielkim uczonym i preceptorem króla Asioki. 

Niew¹tpliwie Upagupta móg³by powtórzyæ za Mahabharat¹ 
(przek³ad Robert Stiller): 

Cia³o ludzkie, królu, jest pêdz¹cym wozem, 
zmys³y rumakami, duch woŸnic¹ têgim. 
Kto bacznie powozi, szczêœliwie zajedzie, 
jak na wozie pysznym, æwiczonym zaprzêgiem. 



Walka Mary z Upagupt¹

S³awa Upagupty jako œwiêtego mê¿a rozchodzi³a siê szerokim 
echem po kraju. Coraz wiêcej ludzi przybywa³o s³uchaæ jego 
kazañ i oczekiwaæ b³ogos³awieñstwa. Wzbudza³o to tylko gniew 
i zazdroœæ z³ego ducha – Mary. Postanowi³ zak³óciæ audiencje 
i wspólne mod³y. W czasie kolejnego kazania Upagupty, kiedy mnich 
wyjaœnia³ zasadnicze kwestie buddyjskiej nauki i zbli¿a³ siê do punktu 
kulminacyjnego, przebieg³y Mara si³¹ swej magii zacz¹³ sypaæ z chmur 
cennymi per³ami. Zgromadzeni zaczêli je zbieraæ i nie mogli siê skupiæ 
na meritum nauk. Ca³e kazanie posz³o na marne. Nikt nie by³ w stanie 
spokojnie i do koñca wys³uchaæ nauk Upagupty. Kolejnego dnia historia 
siê powtórzy³a, z t¹ ró¿nic¹, ¿e na nauki przyby³o znacznie wiêcej 
osób. Spodziewano siê przecie¿ znów jakiejœ radosnej niespodzianki. 
Tym razem gdy nauczyciel zbli¿a³ siê do najwa¿niejszych punktów 
wyjaœniaj¹cych istotê buddyzmu, Mara z chmur nad zgromadzeniem 
zacz¹³ zrzucaæ kawa³eczki z³otego kruszcu. Ponownie zapanowa³ 
harmider, przepychanie siê i nauka zosta³a zak³ócona. Taka sytuacja 
powtórzy³a siê raz jeszcze nastêpnego dnia. Teraz jednak cierpliwy 
mnich nie móg³ wytrwaæ w spokoju. Za pomoc¹ swej nadnaturalnej 
si³y stworzy³ trzy girlandy, jakie zazwyczaj wiesza³o siê w dowód 
szacunku na szyjach szanowanych goœci. Pierwsza jednak zrobiona 
by³a ze zdech-³ych wê¿y, druga ze zdech³ych psów, a trzecia z czaszek 
zmar³ych osób. Si³¹ magii zamieni³ je w girlandy kwiatów i poda³ 
Marze, tak jak ofiaruje siê je osobom szczególnie respektowanym. 
Mara by³ przekonany o swym triumfie i niepowodzeniu mnicha. Ju¿ 
wyobra¿a³ sobie, ¿e powstrzyma postêp buddyzmu na œwiecie. Skoro 
poddaje siê ten nieustraszony dot¹d mnich, to reszta powinna pójœæ 
g³adko. Wydrze z pamiêci ludzi now¹ wiarê, unicestwi ksiêgi, wyma¿e 
z nich nauki! 

Kiedy jednak zaczarowane girlandy zawis³y na szyi z³ego ducha, 
dopiero wtedy spostrzeg³, z czego s¹ one naprawdê wykonane. Zacz¹³ 
je szarpaæ, chc¹c zerwaæ i precz odrzuciæ. Nic z tego. Nie móg³ ich 
ruszyæ. Biega³ jak opêtany, czyni¹c z siebie poœmiewisko. W rozpaczy 
pogna³ do boga Indry, prosz¹c, aby mu pomóg³. Gdy ten nie da³ 
rady zerwaæ nieszczêsnych girland, Mara pobieg³ do Siwy, lecz i tu 
te¿ nie uzyska³ pomocy. Na koniec zwróci³ siê do samego Brahmy. 
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Mityczny wojownik indyjski
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Ciastko z b³ota

Dawna legenda g³osi, ¿e oko³o stu lat przed narodzeniem króla 
Asioki Budda w towarzystwie uczniów zd¹¿a³ do Rad¿agryhy. Po 
przekroczeniu bram miasta przez Oœwieconego, w grodzie zaczê³y 
siê dziaæ cudowne zdarzenia. G³usi odzyskiwali s³uch i mogli siê 
porozumiewaæ bez trudu, œlepi zaczêli widzieæ, chromi odrzucali 
laski i kule, a dzieci przestawa³y p³akaæ. Równie¿ zwierzêta 
zachowywa³y siê inaczej ni¿ dot¹d. S³onie, podniós³szy swe tr¹by, 
wydawa³y triumfalne dŸwiêki, konie r¿a³y z podniecenia, psy radoœnie 
poszczekiwa³y, a ca³e ptactwo mieszkaj¹ce w okolicy snu³o delikatne 
trele. Nawet ziemia wydawa³a siê pobudzona nadejœciem Mistrza. 
Dr¿a³a lekko, a z ni¹ dr¿a³y i œpiewa³y graj¹ce misy w œwi¹tyniach. 
Inne instrumenty muzyczne, bez dotkniêcia ludzkiej rêki, odzywa³y 
siê podnios³ymi akordami. Pod wp³ywem tych wszystkich cudownych 
zdarzeñ wielu ludzi w mieœcie nawróci³o siê tego dnia, a wielu 
mê¿czyzn, jak te¿ spora gromadka kobiet zdecydowali siê pójœæ za 
nim i wst¹piæ do buddyjskiego zgromadzenia – sanghi. 

Sutra Samjuktagama podaje, ¿e Siakjamuni, jak zwykle z miseczk¹ 
¿ebracz¹, chodzi³ od domu do domu, prosz¹c o drobne dary. Wtedy 
to, spotka³ na przedmieœciach Rad¿agryhy dwóch ma³ych ch³opców, 
bawi¹cych siê w b³ocie. Ch³opcy spostrzegli u zbli¿aj¹cego siê 
mnicha trzydzieœci dwie oznaki „wielkiego cz³owieka“, jakie 
rzeczywiœcie posiada³ Budda. Malcy zdecydowali, ¿e chc¹ mu daæ 
podarunek i nie maj¹c nic innego, zrobili ciastko z b³ota. Jeden z nich 
w³o¿y³ Siakjamuniemu podarunek do ¿ebraczego worka, podczas 
gdy m³odszy z³o¿y³ d³onie w geœcie wielkiego szacunku. Œmiej¹c 
siê, Siakjamuni przyj¹³ owo ciastko z b³ota jako prezent. Ananda, 
który mu towarzyszy³, zapyta³, dlaczego mistrz siê œmieje. Budda 
odpowiedzia³: 

– Mam powód do tego, aby siê œmiaæ, Anando. Sto lat po mojej 
œmierci ten ch³opiec bêdzie wielkim królem w Pataliputrze, a imiê jego 
bêdzie powtarzane z czci¹ na ca³ym œwiecie i pamiêæ o nim nigdy nie 
zaginie. Jego imiê bêdzie Asioka i bêdzie rz¹dzi³ poprzez Prawdziwe 
Prawo, a drugi malec bêdzie jego wiernym towarzyszem. 

Ten jednak powiedzia³, ¿e „kto na ziemiê padnie, musi siê o ziemiê 
podeprzeæ, aby powstaæ“ – oznacza³o to, i¿ powinien zwróciæ siê 
o pomoc do Upagupty. Tylko on bowiem mo¿e go od oœmieszaj¹cych 
ozdób uwolniæ. I sta³o siê tak, gdy tylko Mara obieca³ ju¿ nigdy wiêcej 
nie przeszkadzaæ w prowadzeniu nauk. 
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Gwa³townik Asioka
Po usuniêciu wszystkich ewentualnych pretendentów do tronu 

i przejêciu w³adzy w królestwie m³ody król postanowi³ strachem 
budziæ respekt wœród poddanych. Aby wypróbowaæ swych ministrów 
i sprawdziæ, jak dalece s¹ mu pos³uszni, pewnego razu m³ody 
monarcha nakaza³, aby w piêknym jego ogrodzie wszystkie krzewy 
i drzewa, których ozdob¹ s¹ kwiaty lub rodz¹ owoce, wyci¹æ do 
korzeni. Pozostawiæ powinno siê tylko krzewy i drzewa z kolcami 
i cierniami – takie, których ludzie siê boj¹ i unikaj¹. Dworzanie 
potraktowali to jako fanaberiê m³odzika, o której szybko zapomni. 
Ponadto nikt nie chcia³ wykonaæ tak okrutnego rozkazu. Wszak 
ogrody Pataliputry chlubi³y siê od dziesiêcioleci swym piêknem i cisz¹. 
Tysi¹ce ptaków zamieszkiwa³o tutejsze drzewa i ich œpiew sprawia³, ¿e 
owe gaje zdawa³y siê miejscem podobnym do nieba. 

Po kilku dniach, kiedy Asioka stwierdzi³, ¿e nie wykonano 
jego rozkazu, wpad³ w furiê i po zebraniu dworzan na zamkowym 
dziedziñcu sam w³asnorêcznie ciê¿kim mieczem poucina³ wielu 
z nich g³owy. 

Innym razem, gdy król by³ na wycieczce na podmiejskich b³oniach, 
spostrzeg³ roz³o¿yste drzewo asioka daj¹ce cieniem swym po¿¹dan¹ 
och³odê. Postanowi³ pod owym drzewem – swym imiennikiem 
– za¿yæ sjesty. Drzewo okryte by³o piêknymi, delikatnymi, mi³ymi 
w dotyku kwiatami. Legendy mówi¹, ¿e król mia³ nadzwyczaj szorstk¹ 
i nieprzyjemn¹ skórê. Wiele dam, w czasie mi³osnych zmagañ, by³o 
przez ni¹ podrapanych i unika³o takich zbli¿eñ. A jeœli ju¿, to czyni³y 
to nieochotnie. 

Damy odpoczywaj¹ce równie¿ w pobli¿u drzewa postanowi³y 
zrobiæ królowi psikusa. Aby upodobniæ drzewo asioka bardziej do 
króla o tym samym imieniu, w czasie snu monarchy zerwa³y wszystkie 
kwiaty zdobij¹ce je, tak ¿e zamiast girlandy kwiatów na drzewie 
stercza³y tylko bezkwietne, a czêsto i oskubane z liœci smutne ga³êzie. 

Król po obudzeniu zadziwi³ siê zmian¹, jaka zasz³a w drzewie 
– jego imienniku. Gdy dowiedzia³ siê, za czyj¹ przyczyn¹ tak siê 
sta³o, wpad³ w wielk¹ wœciek³oœæ. Nakaza³ natychmiast kilkanaœcie 
dziewcz¹t zapakowaæ w p³ótno i wrzuciæ do rozpalonego na 
poczekaniu wielkiego ogniska. 

W owym czasie nazywano króla „Gniewny Asioka“ – 
Czandasioka. 

Asioka ma przyjœæ na œwiat
Sto lat po paranirwanie Buddy w mieœcie Czampa ¿y³ bogobojny 

bramin, któremu ¿ona urodzi³a niespotykanej urody córeczkê. Tu¿ 
po jej urodzeniu bramin, odczytuj¹c horoskop dziecka, dowiedzia³ 
siê, ¿e jego ziêciem zostanie król Bindusara. I tym sposobem póŸniej 
on sam bêdzie dziadkiem przysz³ego monarchy, który narodzi siê 
z królewskiego zwi¹zku. Gdy tylko dziewczynka podros³a, dla 
wszystkich sta³o siê jasne, ¿e jest najpiêkniejsz¹ dziewczyn¹ w ca³ych 
Indiach. Bogobojny bramin, oœmielony wró¿b¹, zawióz³ dziewczê do 
Pataliputry i odda³ pod opiekê wezyrowi, zapewniaj¹c, ¿e bêdzie ona 
przysz³¹ królow¹. Wezyr, który ju¿ nieraz z takimi oczekiwaniami siê 
spotka³, odes³a³ dziewczynê do królewskiego haremu. 

Tam dziewczyna urod¹ sw¹ przyæmi³a wszystkie inne królewskie 
¿ony i na³o¿nice, tak jak blask s³oñca gasi gwiazdy, gdy tylko siê uka¿e 
na niebie. Zazdrosne damy postanowi³y u¿yæ podstêpu, aby tylko pozbyæ 
siê konkurentki. Nauczy³y przyby³¹ fryzjerskiego fachu, twierdz¹c, ¿e 
król bardzo lubi, kiedy w³aœnie kobiety zajmuj¹ siê jego w³osami i brod¹ 
i ³agodnym masa¿em usuwaj¹ jego zmêczenie. Ju¿ wkrótce m³ode 
dziewczê by³o bieg³e w sztuce balwierskiej. Na koniec dopuszczono 
j¹ do obs³ugiwania Bindusary. M³ode, delikatne palce tak troskliwie 
zajmowa³y siê monarch¹, ¿e po ka¿dym strzy¿eniu, goleniu czy masa¿u 
zapada³ on w g³êboki, koj¹cy, choæ krótkotrwa³y sen. PóŸniej król chcia³, 
aby pielêgnowa³a jego ow³osienie tylko „owa dziewczyna z Czampy“. 

Pewnego razu postanowi³ j¹ sowicie wynagrodziæ. Chcia³ jej 
na pami¹tkê daæ jakiœ klejnocik. Zapyta³ wtedy, czy ma ona jakieœ 
¿yczenie, które móg³by z przyjemnoœci¹ spe³niæ. Dziewczê odpar³o: 

– Chcê panie, abyœ siê ze mn¹ kocha³. 
– Tak byæ nie mo¿e, moje dziecko – odpar³ król. – Ty pochodzisz 

z kasty balwierzy, a ja jestem kszatri¹ – wojownikiem. Takie zwi¹zki 
mi³osne s¹ zakazane. 

– Wiedz, panie, ¿e jestem córk¹ bramina z Czampy, a tu, na twym 
dworze, bawiê siê tylko jako fryzjerka. 

Od tego momentu, gdy tylko nieporozumienie zosta³o wyjaœnione, 
a intrygantki, które je uknu³y, ukarane, dziewczyna zosta³a pierwsz¹ 
¿on¹ Bindusary. Po roku urodzi³a mu piêknego syna. Kiedy nasta³ czas, 
aby dziecku nadaæ imiê, królowa postanowi³a: 

– Gdy ch³opiec ten by³ poczêty, by³am szczêœliw¹ m³od¹ ¿on¹. 
By³am bez trosk (a-sioka). Niech wiêc tak brzmi jego imiê. 



Król Asioka zamierza otworzyæ karcer

Pewnego razu ten wielki i sprawiedliwy król przemierza³ swoje 
pañstwo na swym ¯elaznym Wozie, sprawdzaj¹c, czy prawa dharmy 
wszêdzie wcielane s¹ w ¿ycie. Niespodziewanie otworzy³a siê 
przed nim ziemia i przez tê szczelinê zobaczy³ czeluœæ piekieln¹ 
otoczon¹ metalowym ogrodzeniem. Wewn¹trz prze¿ywali tortury 
i mêczarnie potêpieñcy, którzy z³ym ¿yciem na to zas³u¿yli. W³adca 
postanowi³ w swym wzorowo prowadzonym królestwie te¿ stworzyæ 
taki karcer. Uczeni powiedzieli mu, ¿e tylko najbardziej Ÿli ludzie na 
ziemi mog¹ mu coœ takiego zbudowaæ. Rozes³a³ wiêc król heroldów 
w poszukiwaniu najgorszych ludzi w Indiach. Gdy wreszcie jednego 
takiego znaleŸli, a by³o to monstrum o czarnej skórze, ¿ó³tych w³osach 
i zielonych oczach, król poleci³ mu zbudowanie piek³a w Indiach. 
Najbardziej Z³y Cz³owiek wywi¹za³ siê ze swego zadania. Otoczy³ 
wysokim murem obszerny kawa³ pola, a wewn¹trz zgromadzi³ 
wszelkie akcesoria piekielne. I nie by³o nawet boskich dŸwiêków 
w tym odludziu ani ¿adnej harmonii. Przewala³y siê tylko burze i wy³y 
huragany, a czas zastyg³ w oczekiwaniu potêpionych, którzy jêkami 
i p³aczem mieli uzupe³niæ groŸne odg³osy natury. 

Pewnego razu ubogi, bogobojny i zagubiony mnich o imieniu 
Samudra zab³¹dzi³ i przez przypadek przekroczy³ straszne progi. 
Nale¿y tu dodaæ, ¿e Samudra, syn znanego kupca Œrawasti, zosta³ 
mnichem buddyjskim, po tym jak ojciec jego pad³ ofiar¹ napaœci 
bandytów w czasie jednej ze swych wypraw. Z³y Cz³owiek, który 
zosta³ Stra¿nikiem Piek³a, ujrzawszy go, zaraz zacz¹³ przygotowania 
do tortur. Mnich pogodzi³ siê ze swym losem i poprosi³ o mo¿liwoœæ 
zmówienia ostatniej modlitwy. Gdy siê modli³, bramy piekielne 
przekroczy³ kolejny zb³¹kany. Stra¿nik Piekie³ wrzuci³ go do wielkiego 
moŸdzierza i ubi³ na czerwon¹ pianê. Kiedy przysz³a kolej na mnicha 
i zosta³ wrzucony do moŸdzierza, t³uczek nie chcia³ biæ, piekielny 
ogieñ wygas³, a na dnie wykwit³ wielki lotos, na którym siedzia³ 
mnich. 

Stra¿nik Piek³a zaniepokojony pobieg³ po króla z wieœci¹, ¿e 
w piekle zdarzy³ siê cud. Gdy przyby³ król ze œwit¹, bogobojny 
mnich pouczy³ wszystkich, ¿e nie mo¿na budowaæ piek³a na ziemi. 
Niemo¿liwy jest równie¿ ¿aden zak¹tek ziemi bez muzyki, gdy¿ Bóg, 
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tworz¹c ziemiê, ca³¹ j¹ przepe³ni³ swoj¹ harmoni¹, a uprawianie 
muzyki jest równe modlitwie: podnosi duszê, oczyszcza umys³ 
i rozkosz¹ przepe³nia serca. 

Wielki król, w owym czasie jeszcze bêd¹cy równie¿ wielkim 
gwa³townikiem, zaduma³ siê nad naukami Samudry. Rozmyœlaj¹c tak, 
nieœpiesznie opuszcza³ piekielny karcer. Przed wyjœciem Z³y Cz³owiek 
zast¹pi³ mu jednak drogê. 

– Czego sobie ¿yczysz, stra¿niku? – zapyta³ król. 
– Powiedzia³eœ, panie, ¿e mam nikogo st¹d ¿ywego nie wypuœciæ. 

Czy¿ nie tak? 
– Chcesz wiêc i mnie zatrzymaæ? – nasro¿y³ siê w³adca. 
– Nikogo to nikogo – odpar³o monstrum. 
Król poczu³ siê schwytany w sieæ swej surowoœci. Czym prêdzej 

nakaza³ przybocznym stra¿nikom zg³adziæ ̄ ó³tow³osego i zlikwidowaæ 
nieszczêsny karcer. 
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Duchy i demony rozbudowuj¹ 
Pataliputrê

Pataliputra – okaza³a stolica imperium Asioki by³a wspania³ym 
miastem. Jej imponuj¹ce budowle sprawia³y wra¿enie, ¿e nie postawi³y 
ich ludzkie rêce. Bloki kamienne by³y tak wielkie, ¿e umieszczenie ich 
jednych nad drugimi wydawa³o siê niewykonalne przez budowniczych 
owych czasów. Z tego wzglêdu uwa¿ano, ¿e giganci lub demony bra³y 
udzia³ w ich przenoszeniu z pobliskich gór i ustawianiu w mieœcie. 

I nie mylono siê. 
Kiedy Asioka by³ jeszcze m³odym w³adc¹, ale ju¿ ¿arliwym krzewicielem 

dharmy, jeden z jego braci równie¿ poœwiêci³ swe ¿ycie nowej wierze. Gdy 
osi¹gn¹³ stan œwiêtego – arhata, zamieszka³ na górze Grydhrakuta, oddaj¹c 
siê medytacji, i znajdowa³ upodobanie w tym cichym ustroniu. Asioka 
wielce go szanowa³ i stale zaprasza³, aby przyby³ do stolicy i tu sk³ada³ ofiary, 
jak równie¿ uœwiêci³ sw¹ obecnoœci¹ pa³ac królewski. Brat jednak oponowa³, 
twierdz¹c, ¿e ukocha³ sw¹ górê i tylko tu czuje siê wyciszony i szczêœliwy. 
Wtedy Asioka, aby go zachêciæ, obieca³: 

– Jeœli przyjmiesz, bracie, moje zaproszenie, to w œrodku miasta 
wybudujê ci górê, abyœ i u mnie móg³ czuæ siê dobrze. 

Nastêpnie król kaza³ przygotowaæ moc jad³a i napojów i wezwa³ 
duchy i demony na ucztê. Zastrzeg³ siê jednak: 

– Zapraszam was wszystkich jutro na wielk¹ ucztê, któr¹ wydajê 
na czeœæ brata – œwiêtobliwego mê¿a naszej nowej wiary. Nie mam 
was jednak gdzie posadziæ, przeto przynieœcie ze sob¹ siedziska, a ja 
podejmê was godnie. 

Nastêpnego dnia stawili siê wszyscy zaproszeni, a ka¿dy z nich 
taszczy³ wielki g³az, na których posiadali. Legenda mówi, ¿e ka¿dy 
z owych bloków skalnych mia³ po kilka kroków d³ugoœci. Po uczcie, która 
ci¹gnê³a siê d³ugo i by³a tak wystawna, ¿e jeszcze po stuleciach demony 
z luboœci¹ j¹ wspomina³y, król zwróci³ siê z proœb¹ do zebranych: 

– Wasze siedziska s¹ tak wielkie, ¿e moi s³udzy nie dadz¹ rady ich 
posprz¹taæ. Przeto proszê, zanim odejdziecie, pok³adŸcie je w jednym 
miejscu i niech bêd¹ widoczn¹ pami¹tk¹ po naszym mi³ym spotkaniu 
i radosnym ucztowaniu. 

Tak powsta³a wielka góra obok pa³acu królewskiego – póŸniejsza 
stupa Asioki. Królewski brat zamieszka³ u jej podnó¿a, a w przysz³oœci 
powsta³ tam klasztor skupiaj¹cy kilkuset bogobojnych mnichów. 

Buddyjski relief skalny
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Buddyjski relief skalny

Cudzoziemcy zachwycaj¹ siê 
stolic¹ Asioki

Fa-hien, chiñski pielgrzym wêdruj¹cy po Azji œladami Buddy, 
wiele uwagi poœwiêci³ opisowi stolicy królestw Asioki Pataliputrze. 
Tak o niej pisa³ (przek³ad M. J. Kunstler): 

Ze wszystkich Krajów Œrodkowych miasta i grody w tej krainie s¹ 
najwiêksze, ludnoœæ w nich jest bogata i liczna, a przeœciga siê 
ona w czynach cnotliwych i humanitarnych. Co roku w ósmym 
dniu czwartego miesi¹ca (w dniu urodzin Buddy) odbywaj¹ 
siê tu procesje pos¹gów. Przygotowuje siê czteroko³owe wozy 
i na nich ustawia siê piêciostopniow¹ konstrukcjê z bambusa 
podtrzymywan¹ przez dzidy tak ustawione, ¿e tworz¹ kolumnê. 
Ca³oœæ jest wysoka na ponad dwie s¹¿nie i kszta³tem przypomina 
stupê. Wszystko jest pokryte bia³ym filcem... po czym przyozdabia 
siê je z³otem, srebrem i szk³em. Na górze zawiesza siê jedwabne 
wstêgi i haftowany baldachim. Z czterech stron robi siê nisze, 
a w nich ustawia pos¹gi siedz¹cego Buddy i stoj¹cych po jego 
bokach bodhisattwów. 
Starszyzna tego kraju i przywódcy rodów ufundowali w mieœcie 
szpitale zwane Domami Szczêœcia. Nêdzarze z ca³ego kraju, 
ludzie opuszczeni, kalecy czy chorzy mog¹ siê tam udaæ, 
a zaspokojone bêd¹ wszystkie ich potrzeby. Lekarze badaj¹ ich 
i zalecaj¹ stosowne picie, jad³o i napary z zió³. Po wyleczeniu zaœ 
mog¹ wedle woli pójœæ do siebie. 
Kiedy król Asioka chcia³ zburzyæ siedem stup, a na to miejsce 
wybudowaæ nowych siedemdziesi¹t cztery tysi¹ce, to jako pierwsz¹ 
wzniós³ wielk¹ stupê po³o¿on¹ w odleg³oœci ponad trzech staj na 
po³udnie od murów miejskich. Przed stup¹ znajdowa³ siê odcisk 
stopy Buddy, nad którym wzniesiono sanktuarium. Drzwi do tego 
sanktuarium wychodz¹ na pó³noc, w kierunku stupy. Na po³udnie 
od tej stupy znajduje siê kamienna kolumna, która ma w obwodzie 
jeden s¹¿eñ i cztery do piêciu stóp, a wysoka jest na ponad trzy 
s¹¿nie. Na tej kolumnie jest napis mówi¹cy: 
Król Asioka da³ D¿ambaudwipê mnichom ze wszystkich stron, po 
czym j¹ od nich za gotówkê odkupi³. I uczyni³ tak trzykrotnie. 
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Przyk³ad buddyjskiej ikonografii

Król sprawiedliwy
Ka¿dego w³adcê otacza³ zawsze, i otacza do dziœ, zbiorowisko 

pochlebców, potakiwaczy i kunktatorów. W scentralizowanym królestwie 
Maurjów te¿ tak by³o. Ambasador grecki Megastenes rezyduj¹cy na dworze 
Czandragupty, opisuj¹c na potrzeby swych mocodawców obyczaje w³adcy, 
wspomina³, ¿e monarcha stara³ siê usilnie zaradziæ z³u i fa³szowi, jakie owi 
pochlebcy mogli s¹czyæ do jego uszu. Sam monarcha, bêd¹c nadzwyczaj 
surowym w³adc¹, nie pozwala³ jednak na bezprawne krzywdzenie 
maluczkich. Opiera³ siê pewnie na sentencjach z ksiêgi Manu: 

Gdyby król bez ustanku
nie wymierza³ z³oczyñcom kary, 

Silniejsi piekliby s³abszych, 
jak piecze siê rybê na ro¿nie... 

Aby dotrzeæ do s³abych g³osów owych „maluczkich“, Czandragupta 
zarz¹dzi³, ¿e ka¿dy poddany mo¿e mieæ dostêp do króla, jeœli tylko tego 
zapragnie lub kiedy bêdzie chcia³ z³o¿yæ skargê na urzêdnika. A ¿e czas 
królewski jest ograniczony, godzi³ siê, aby mo¿na mu by³o referowaæ owe 
skargi, nawet kiedy by³ masowany w swych prywatnych apartamentach. 

Asioka – wybitny prawodawca – uporz¹dkowa³ jeszcze bardziej 
formê audiencji i od jego czasów audiencja publiczna (durbar) wesz³a na 
sta³e do indyjskiej tradycji. Stra¿nicy, odŸwierni i inni funkcjonariusze, 
których ca³y rój otacza³ w³adcê, czêsto starali siê utrudniaæ petentom 
dostêp do niego lub te¿ oczekiwali ³apówek za poczynione u³atwienia. 
Nara¿ali siê jednak tym samym na srogi gniew sprawiedliwego w³adcy. 
Ka¿demu zaœ urzêdnikowi indyjscy w³adcy zalecali, aby: 

 Nie udrêczy³ cz³owieka w mieœcie, 
 tylko nikczemnych karci³. 
 Nawet w tym pod³ym wieku
 nie zawiód³ zaufania ludu. 
 Kocha³ obywateli jak dzieci w³asne, 
 a zbrodniarzy zdepta³. 
 Radowa³ mieszkañców
 darami, zaszczytami, ³askaw¹ rozmow¹. 
 Wzmaga³ ich mi³oœæ
 odwiedzaj¹c ich bez ceremonii, przyjmuj¹c ich serdecznie. 



Pañstwo Asioki – pañstwem prawa

Jedn¹ z najbardziej interesuj¹cych ksi¹g z okresu panowania Asioki 
i jego poprzedników by³a Arthaœastra czyli Traktat o Po¿ytku. Jego 
autorem by³ Kautilja, nazywany te¿ Wisznugupt¹ – porównywany do 
Machiavellego, a dzie³o indyjskiego polityka i doradcy królewskiego 
porównywane by³o do Ksiêcia. Traktat ten zajmuje siê przede wszystkim 
teoretycznymi podstawami polityki, administrowania pañstwem 
i stylem prowadzenia skutecznych rz¹dów w królestwie. To w³aœnie 
Kautilja w 322 roku p.n.e. pomóg³ Czandragupcie obaliæ dynastiê 
Nandów i tym samym zainicjowa³ powstanie nowej linii dynastycznej 
w królestwie Maghada. By³o on na tyle znanym i cenionym doradc¹ 
królewskim, ¿e zwróci³ na siebie uwagê Megastenesa, greckiego pos³a 
Seleukosa Nikatora, w³adcy rozleg³ego pañstwa w Azji Zachodniej, 
który panowa³ w latach 306–280 p.n.e. 

Arthaœastra to podstawowy indyjski traktat o polityce. Zawiera 
spis regu³ dotycz¹cych postêpowania z zasadniczymi zagadnieniami 
w kierowaniu pañstwem, takimi jak: powo³ywanie ministrów 
i doradców królewskich, sposobu sprawdzania ich lojalnoœci za 
pomoc¹ ró¿nych podstêpów, rozwijanie tajnych s³u¿b i sposoby ich 
wykorzystania, œledzenie zdrajców, wykrywanie spisków itp. Inne 
czêœci mówi¹ o nadzorowaniu administracji królestwa, tworzeniu 
korporacji rzemieœlników, administracji celnej i organizacji s¹
downictwa, ustalaniu sprawiedliwych regu³ prawnych obejmuj¹cych 
wszystkich mieszkañców kraju i powszechnym poszanowaniu przez 
wszystkich owych regu³. 

Niew¹tpliwie sukcesy w tworzeniu nowego scentralizowanego ³adu 
na obszarze wielkiego pañstwa – nazywanego niekiedy cesarstwem 
– Asioka zawdziêcza³ równie¿ pomocy i wspó³pracy licznego grona 
kompetentnych i lojalnych wspó³pracowników. A drogowskazem dla 
w³adcy i jego urzêdników by³ kodeks rz¹dzenia krajem napisany przez 
Wisznuguptê. 

Asioka wys³a³ swych misjonarzy, by szerzyli naukê i prawo dharmy 
do nastêpuj¹cych krajów: 

•   Majjhantikê do Kaszmiru i Gandhary (pogranicze 
Afganistanu) 
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•   Mahádewê do Mahisamandala (dzisiejszy Majsur) 
•   Rakkhitê do Wanawasy (po³udniowe Indie, okrêg Kannara) 
•   Jona Dhammarakkhitê do Aparantaki (pó³nocny Gud¿arat 

i Sind) 
•   Mahárakkhita do kraju Jonów – baktryjskich Greków 
•   Majjhima do krajów u podnó¿a Himalajów 
•   Sona and Uttara do Suwannabhum (po³udniowa Birma) 
•   Mahinda, Itthija, Uttija, Sambala i Bhaddasála do Lanki 

W póŸniejszych latach Asioka by³ w³adc¹ surowym, lecz 
sprawiedliwym. Niew¹tpliwie jednak racjê ma Pañczatantra, która 
mówi (przek³ad Rober Stiller): 

 Kto widzia³ czyst¹ wronê? 
 I gracza nie szulera? 
 Kobietê nie lubie¿n¹? 
 Rzezañca bohatera? 
 Pob³a¿liwego wê¿a? 
 Pijanego jak bela, 
 co by prawdy docieka³? 
 A w królu przyjaciela? 
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Kolumna z ¿elaza

Na przedmieœciach stolicy Indii, Delhi, wœród ruin budowli Kutub 
Minar stoi ¿elazna kolumna oœmiometrowej wysokoœci. Legendy podaj¹, 
¿e postawi³ j¹ król Asioka. Faktycznie jednak zosta³a zbudowana 
prawdopodobnie oko³o 415 roku n.e. przez króla Kumaraguptê I, na 
czeœæ jego ojca Czandragupty II. Zachowany do dziœ walec by³ jedynie 
coko³em, na którym sta³ pos¹g Garudy. Kolumna wiêc stoi prawie od 
tysi¹ca szeœciuset lat i nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
pewien zaskakuj¹cy i trudny do wyt³umaczenia fakt: ten ¿elazny 
s³up jest w ogóle niepodatny na korozjê. Staro¿ytni mieszkañcy Indii 
byli ludŸmi pod wieloma wzglêdami zacofanymi technicznie, ale ich 
wiedza metalurgiczna czêsto zadziwia. Mnich buddyjski Fa-hien, 
podró¿uj¹cy po Indiach w V wieku n.e., donosi³, i¿ mieszkañcy tego 
kraju pos³uguj¹ siê ¿elaznymi ³añcuchami, na których zawieszaj¹ 
mosty. Wiadomo równie¿, ¿e z Indii wysy³ano do Damaszku sztaby 
¿elaza, z którego sporz¹dzano s³ynn¹ stal damasceñsk¹. W jaki sposób 
dawni mistrzowie hinduscy potrafili produkowaæ ¿elazo odporne na 
korozjê? Zagadka ta nadal czeka na rozwi¹zanie.

Siedz¹cy Budda



35

Król Asioka i osiem stup

Pomiêdzy staro¿ytnymi miastami Kapilawastu a Kuœinagar¹ 
znajdowa³a siê niewielka stolica ksiêstwa Ramagrama. W³adca tego 
maleñkiego kraju mia³ zaszczyt uczestniczyæ w uroczystoœciach 
kremacji Mistrza. Po tej podnios³ej i smutnej uroczystoœci otrzyma³ 
kilka kostek z palca Buddy jako relikwie. Po powrocie do swego kraju 
owe szcz¹tki zakopa³ w ziemi, a nad nimi wzniós³ osiem okaza³ych 
stup, wœród których znajdowa³a siê i ta, kryj¹ca cenne relikwie. 

Kiedy w nastêpnym wieku Asioka odwiedza³ wszystkie miejsca 
w Indiach, w których znajdowa³y siê relikwie po wielkim Nauczycielu, 
dotar³ i do Ramagramy. Widz¹c tutejsze stupy w zaniedbaniu i uznaj¹c 
je za ma³o okaza³e, poleci³ zburzyæ je, a na ich miejscu wybudowaæ 
nowe. By³o to czêœci¹ realizowanego przez niego ambitnego planu 
wybudowania dla Oœwieconego osiemdziesiêciu tysiêcy nowych 
stup, tyle¿ samo studni i takiej samej liczby œwiêtych stawów. Kroniki 
mówi¹, ¿e kiedy zburzy³ ju¿ siedem z ramagramskich stup i zamierza³ 
równie¿ zburzyæ ósm¹, tê skrywaj¹c¹ szcz¹tki Buddy, ukaza³ mu 
siê smok i zabra³ go do swego pa³acu mieszcz¹cego siê we wnêtrzu 
budowli. Tam wskaza³ mu naczynia ofiarne i powiedzia³: 

– Jeœli twoje, Panie, naczynia ofiarne s¹ od tych tu lepsze, to 
zniszcz i tê stupê. Pozwól, niech ciê wyprowadzê, nie bêdê siê z tob¹ 
spiera³. Zdaje siê na twój os¹d, bogobojny w³adco. 

Król Asioka – znawca dharmy – uzna³, ¿e naczynia ofiarne 
znajduj¹ce siê w ramagramskiej stupie nie s¹ dzie³em ludzkich 
r¹k, tote¿ pozostawi³ stupê w spokoju i wróci³ do domu. PóŸniej 
doniesiono mu jeszcze, ¿e owo miejsce jest czczone nie tylko przez 
okoliczn¹ ludnoœæ, ale nawet s³onie, ilekroæ przechodz¹ w pobli¿u, 
przynosz¹ w swych wielkich tr¹bach narêcza kwiatów i sk³adaj¹ jako 
dary w œwiêtym miejscu. 

Ma³a stupa



Królewski brat Witasioka

Wspomina³em ju¿ uprzednio, ¿e zanim Asioka zosta³ 
sprawiedliwym, tolerancyjnym i mi³osiernym w³adc¹, by³ znanym 
gwa³townikiem i despot¹. Pope³nia³ wiele czynów, za które wstydzi³ 
siê w przysz³oœci i publicznie kaja³. Historia, któr¹ tu rozpocz¹³em 
opisywaæ, zdarzy³a siê jeszcze w pierwszym – owym „gwa³townym“ 
– okresie jego ¿ycia. 

M³odszy brat króla nosi³ imiê Witasioka. By³ on równie¿ mê¿em 
uczonym i sprawiedliwym. Pewnego razy król odwiedzi³ znanego 
risziego, ¿yj¹cego w leœnej pustelni. Zapyta³ go, jak d³ugo ¿yje ju¿ 
w pustelni. 

– Dwanaœcie lat – odpar³ asceta. 
– Czym ¿ywisz siê, œwiêty mê¿u? – pyta³ król. 
– Korzonkami i owocami – mamrota³ chudy jak szczapa mêdrzec. 
– W co siê ubierasz? – pyta³ dalej dociekliwy w³adca. 
– Okrywam siê liœæmi i kor¹ z drzew – odpowiada³ staruszek, 

pokazuj¹c swój strój, w którym przypomina³ stary, spróchnia³y pieñ 
drzewa. 

– Czy coœ ci przeszkadza w medytacjach? – dalej indagowa³ go 
w³adca. 

– Tak, panie, zwierzêta wokó³ mnie uprawiaj¹ bezwstydnie mi³oœæ 
i to mnie bardzo rozprasza – biadoli³ sadhu. 

Król pomyœla³: jeœli ten tu wyschniêty asceta nie zapomnia³ 
o rozkoszach cielesnych, to czy byæ mo¿liwe, aby mój brat zaprzesta³ 
myœli o w³adzy monarszej? Czy nie zawi¹¿e spisku? Czy nie zechce 
mnie usun¹æ? Postanowi³ brata wypróbowaæ. Zawiadomi³ go, ¿e na 
tydzieñ oddaje mu ca³kowit¹ królewsk¹ w³adzê. Przekazuje do jego 
r¹k odpowiednie insygnia i pieczêcie. Wszyscy maj¹ go s³uchaæ 
i mi³owaæ. Rozkaza³ jednak wezyrowi, aby ten bacznie obserwowa³ 
poczynania Witasioki i o wszystkim donosi³ w³adcy. 

Gdy min¹³ tydzieñ, a Witasioka rz¹dzi³ sprawiedliwie i ani przez 
chwilê nie zamierza³ uzurpowaæ sobie w³adzy na sta³e, król przekona³ 
siê co do szlachetnoœci m³odszego brata. Pozwoli³ mu odejœæ do 
odleg³ej pustelni i pêdziæ tam ¿ycie, jakie sobie wymarzy. 

W owym czasie poza buddyzmem szerzy³ siê na terenie Indii 
równie¿ d¿inizm, a Mahawira mia³ te¿ coraz wiêcej zwolenników. 
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Bindumati

Bindumati by³a eleganck¹ kurtyzan¹ w Pataliputrze. Przed 
wiekami damy takie zapraszane by³y przez wielmo¿ów do ozdabiania 
dworskiego towarzystwa sw¹ urod¹, wdziêkiem, dowcipem mimo 
profesji budz¹cej niekiedy niechêæ pobo¿nych niewiast. Pewnego razu 
Bindumati wraz z dworem Asioki odbywa³a przeja¿d¿kê po Gangesie. 
Wielki król zapyta³ dworzan: 

– Kto z was potrafi³by zawróciæ bieg Gangi, tak aby p³ynê³a ku 
Himalajom zamiast do oceanu? 

Zapad³o milczenie wœród zgromadzonych – któ¿ móg³by siê 
wa¿yæ na dokonanie cudu? Po chwili jednak odezwa³a siê nieœmia³o 
Bindumati: 

– Ja, panie, spróbujê. 
Szacowne zgromadzenie zawrza³o oburzeniem, 

niedowierzaniem, szyderstwem. Wtedy dziewczyna w skupieniu 
wypowiedzia³a Akt Wiary (saccakirijá). Kiedy wymawia³a œwiête 
s³owa – d¿ato aham sabbaññutabuddhassa arijassa arijája d¿átijá 
d¿áto – rzeka zatrzyma³a siê, a póŸniej powoli, przez czas jakiœ, 
zaczê³a p³yn¹æ w odwrotnym kierunku. 
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Poprzednie ¿ycie Witasioki

– Czemu cichy, sprawiedliwy i pobo¿ny zgin¹³ tak marnie? – pytali 
m³odzi mnisi swego mistrza. – Czemu zimne ostrze miecza przeciê³o 
niæ jego cnotliwego ¿ycia? 

– Wi¹¿e siê to z zamierzch³¹ histori¹, o mnisi – objaœnia³ adeptom 
opat. – Dawno, dawno temu ¿y³ pewien myœliwy, który zastawia³ sid³a 
i polowa³ nad brzegami czystego jeziorka le¿¹cego u stóp Himalajów. 
Dzia³o siê to w czasach zamierzch³ych, jeszcze przed narodzeniem 
Buddy. Istoty cnotliwe, uwa¿ne i dobre mog³y jednak osi¹gaæ rodzaj 
œwiadomoœci duchowej i stawaæ siê Pacceka Budd¹. Taki w³aœnie stan 
osi¹gn¹³ m³ody mnich, który pielgrzymowa³ w rejonie, gdzie polowa³ 
okrutny myœliwy. Pewnego dnia zawêdrowa³ a¿ nad brzeg uroczego 
jeziora. Tu postanowi³ odpocz¹æ i rozsup³awszy swój wêze³ek, zacz¹³ 
spo¿ywaæ skromne, u¿ebrane wczeœniej jedzenie: garstkê ry¿u, 
kawa³ek sera i kilka orzechów. Zwierzêta, które zazwyczaj o tej porze 
sz³y do wodopoju, wyczu³y obcy zapach, sp³oszy³y siê i oddali³y od 
jeziora. Tym sposobem w owym dniu ¿adne nie wpad³o w zastawione 
nad brzegiem sid³a. Myœliwy pewny zdobyczy zasta³ swe pu³apki 
puste, a widz¹c m³odego mnicha, domyœli³ siê, ¿e to przez niego nie 
uda³y siê ³owy. 

– Zaka³o rodzaju ludzkiego – krzycza³ – przez ciebie ja i moja 
rodzina pójdziemy ¿ebraæ. 

Dalej krzycza³ i stawa³ siê coraz bardziej wzburzony. Na koniec 
wyj¹³ miecz i uci¹³ g³owê mnichowi. 

– Otó¿ musicie wiedzieæ, o mnisi, ¿e by³ to w³aœnie Witasioka 
w swym poprzednim wcieleniu. Za ten czyn przez piêæset wcieleñ, 
nawet prowadz¹c cnotliwe ¿ycie, bêdzie gin¹³ od miecza. Dopiero 
póŸniej mo¿e zostaæ arhatem – œwiêtym. 

Na koniec zdarza³o siê, ¿e niektórzy butni d¿inijscy mnisi malowali 
portrety swego guru, ze sk³adaj¹cym u jego stóp dary i pok³ony Budd¹. 
A poniewa¿ zdarza³o siê to coraz czêœciej, wzbudzi³o wielki gniew 
krewkiego króla. Nakaza³ zburzyæ kilka klasztorów z obrazoburczymi 
jego zdaniem, malowid³ami, a mnichów zg³adziæ. Kiedy i to nie 
pomog³o, poinformowa³ przez heroldów wsie i miasta, ¿e za ka¿d¹ 
dostarczon¹ g³owê d¿inisty bêdzie p³aci³ sztukê z³ota. 

W owym czasie brat jego, Witasioka, wyruszy³ w podró¿ do 
stolicy. Jako ubogi mnich szed³ pieszo, zatrzymuj¹c siê po drodze 
w domach wieœniaków. W jednym z takich domów zosta³ wziêty za 
d¿inijskiego mnicha, który siê ukrywa. Chytra gospodyni nak³oni³a 
mê¿a, aby uci¹³ pielgrzymowi g³owê, za któr¹ dostan¹ sztukê z³ota. 
Ch³op dostarczy³ na królewski dwór g³owê rzekomego buntownika 
i odszed³ zadowolony ze z³otem w garœci. Przyby³y wezyr rozpozna³ 
jednak wnet, kto sta³ siê ofiar¹ ch³opskiej chciwoœci. Kiedy powiadomi³ 
o tym Asiokê, ten pogr¹¿y³ siê w rozpaczy i przez wiele dni nie chcia³ 
z nikim rozmawiaæ. Obwinia³ siê o bratobójstwo. Po tym zdarzeniu 
Asioka odwo³a³ swe surowe zarz¹dzenia dotycz¹ce d¿inistów 
i postanowi³, ¿e ju¿ nikogo wiêcej nie pozbawi ¿ycia. 
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Nigrodha

Nigrodha by³ synem Sumany – brata, którego Asioka pozbawi³ 
tronu i ¿ycia. ¯ona Sumany, bêd¹c w ci¹¿y, uciek³a i zaszy³a siê 
w jednej z odleg³ych wsi. Tam stra¿nik œwiêtych drzew figowca, 
nazywanego tu drzewem nigrodha, udzieli³ zbiegom kryjówki. Tu 
te¿ narodzi³ siê ch³opiec, któremu stra¿nik œwiêtego gaju nada³ imiê 
drzewa – Nigrodha. Gdy ch³opiec dorasta³, uczy³ go zasad buddyzmu 
mnich Thera Mahawaruna, tak ¿e m³odzieniec osi¹gn¹³ stopieñ arhata 
– b³ogos³awionego – i pozosta³ w zgromadzeniu buddyjskim. 

Pewnego dnia Nigrodha wêdrowa³ w pobli¿u pa³acu Asioki i wtedy 
wyda³o siê królowi, ¿e ch³opca sk¹dœ zna. Rzeczywiœcie, spotkali siê 
w poprzednim ¿yciu. 

Zdarzy³o siê przed stuleciem, ¿e zachorowa³ pewien pobo¿ny 
m³ody cz³owiek, który z racji swego nienagannego zachowania móg³ 
byæ nazwany Pacceka Budd¹ (Pratyeka Budda). Jego brat, równie¿ 
Pacceka Budda, uda³ siê do miasta w poszukiwaniu miodu maj¹cego 
brata uzdrowiæ. Tu spotka³ dziewczynê, która mu ¿yczliwie wskaza³a 
stoisko, gdzie mo¿na by³o kupiæ miód. Sprzedawca da³ strapionemu 
bratu miód za darmo, z ¿yczeniem rych³ego uzdrowienia chorego. 
By³ to niew¹tpliwie czyn mi³osierny. Otó¿ oferuj¹cym miód by³ 
Asioka w czasie swej poprzedniej egzystencji na ziemi, a Nigrodha 
by³ wspólnikiem ¿yczliwego sprzedawcy. Nic dziwnego, ¿e Asioka, 
bêd¹c królem, rozpozna³ go. 

Król zaprosi³ ch³opca do pa³acu. Tu m³ody uczony przedstawi³ 
niektóre ze znanych mu nauk buddyjskich. Król by³ zachwycony 
elokwencj¹ i m¹droœci¹ ch³opca. Od tego czasu regularnie sk³ada³ 
zakonowi, w którym przebywa³ Nigrodha, wiele darów takich jak: 
materia³y do szycia zakonnych sukni, jedzenie dla wiernych i kwiaty 
do œwi¹tyni. 

Mnich buddyjski
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Asioka i Pindola Bharadwad¿a

Pindola by³ jednym z bliskich uczniów Buddy. Wspomina o tym 
Sutra Amithaby: 

Tak s³ysza³em. Pewnego razu Czczony Przez Œwiat przebywa³ 
w Œrawasti w lasku D¿ety w ogrodzie Anathapindaki, wraz 
z wielkim zgromadzeniem tysi¹ca dwustu piêædziesiêciu mnichów 
oraz wszystkimi arhatami dobrze znanymi zgromadzeniu: Starszym 
Siariputr¹, Mahamaudgaliajan¹, Mahakasiap¹, Mahakatiajan¹, 
Mahakauœtil¹, Rewat¹, Suddhipanthak¹, Nand¹, Anand¹, Rahul¹, 
Gawampati¹, Pindol¹-Bharadwad¿¹, Kalodajinem, Mahakaphin¹, 
Wakkul¹, Aniruddh¹ i wszystkimi innymi wielkimi uczniami. 

By³ on równie¿ jednym z uczniów dociekliwych. Pewnego razu, 
chc¹c doœwiadczyæ si³y i œwiêtoœci innego ucznia o imieniu Moggallana, 
Pindola prosi³ go, aby potwierdzi³ wy¿szoœæ Wspólnoty Buddyjskiej 
nad innymi religiami przez magiczne przyniesienie cennej miseczki, 
która wisia³aby w mieœcie wysoko, tak by nikt nie móg³ jej dosiêgn¹æ. 
Moggallana odmówi³, twierdz¹c, ¿e m³ody niedowiarek mo¿e to sam 
zrobiæ za pomoc¹ w³asnych magicznych mo¿liwoœci. Ale gdy Pindola 
w³aœnie wykonywa³ owo zadanie, Budda zgani³ go i powiedzia³, ¿e 
mnich nie powinien wykazywaæ swych nadprzyrodzonych mo¿liwoœci 
w celu wywarcia wp³ywu na niewierz¹cych. 

Pindola Bharadwad¿a po osi¹gniêciu Oœwiecenia powróci³ 
w swe rodzinne strony do Kausambi, aby odp³aciæ ludziom za 
dobrodziejstwa, których od nich doœwiadczy³. W ten sposób 
przygotowa³ pole do siania ziaren buddyzmu. Na skraju Kausambi, 
nad brzegiem Gangesu jest ma³y park, ocieniony niekoñcz¹cymi siê 
szeregami palm kokosowych, gdzie zawsze wieje rzeœki wiatr. Kiedy 
pewnego upalnego dnia m³ody mnich siedzia³ w ch³odnym cieniu 
pogr¹¿ony w medytacji, nadszed³ ze swymi ma³¿onkami Udjana, 
w³adca tamtych okolic. Szuka³ wypoczynku po zabawach i wkrótce 
zapad³ w drzemkê w cieniu drzewa. Gdy w³adca spa³, jego ¿ony 
i damy dworu wybra³y siê na przechadzkê i wkrótce dosz³y do 
medytuj¹cego mnicha. Rozpozna³y w nim œwiêtego i prosi³y, aby je 
naucza³, a nastêpnie s³ucha³y jego kazania. 
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Kiedy król przebudzi³ siê, zacz¹³ szukaæ swoich kobiet i odnalaz³ 
je zgromadzone wokó³ mê¿czyzny i s³uchaj¹ce jego nauk. Bêd¹c 
cz³owiekiem zazdrosnym, rozgniewa³ siê i zwymyœla³ Pindolê, 
mówi¹c: 

– Niewybaczalne jest, aby œwiêty m¹¿ przebywa³ wœród kobiet, 
oddaj¹c siê ja³owej rozmowie. 

Pindola spokojnie zamkn¹³ oczy i zamilk³. Rozz³oszczony 
w³adca wydoby³ miecz i zagrozi³ nim mnichowi, lecz œwiêty m¹¿ 
milcza³, pozostaj¹c nieruchomy jak ska³a. To jeszcze bardziej 
rozgniewa³o króla, który obrzuci³ go ziemi¹ z mrowiska, pe³n¹ 
zjadliwych owadów, lecz œwiêty m¹¿ trwa³ w medytacji, spokojnie 
znosz¹c zniewagê i ból. I zawstydzi³ siê król swego okrutnego 
postêpowania, i prosi³ o wybaczenie. 

Kilka dni póŸniej Udjana odwiedzi³ ponownie Pindolê w jego leœ-
nym ustroniu i spyta³: 

– Czcigodny nauczycielu, jak to jest, ¿e wyznawcy Buddy 
utrzymuj¹ swe cia³a i umys³y w czystoœci, nieskalane przez ¿¹dzê, 
mimo i¿ w wiêkszoœci s¹ ludŸmi m³odymi? 

– Szlachetny panie – odrzek³ mnich. – Budda poleca szanowaæ 
wszystkie kobiety. Uczy³ nas traktowaæ stare kobiety jak matki, nasze 
rówieœnice jak siostry, a m³odsze – jak córki. Dziêki tej wskazówce 
cia³a i dusze wyznawców Buddy zachowuj¹ czystoœæ, mimo i¿ s¹ 
oni m³odzi. 

– Czcigodny nauczycielu – w³adca nie ustêpowa³ – mo¿e to byæ 
³atwe dla was, bo æwiczyliœcie wasze cia³a i doskonaliliœcie m¹droœæ. 
Dla tych, którzy nie maj¹ za sob¹ takich æwiczeñ, by³oby to trudne. 
Mog¹ oni próbowaæ mieæ w pamiêci naukê o nieczystoœci, lecz mimo 
to wzrok ich bêdzie pod¹¿a³ za piêknem. Mog¹ usi³owaæ dostrzec 
brzydotê, lecz mimo to piêkne kszta³ty bêd¹ ich poci¹ga³y. Musi 
wiêc istnieæ jakaœ inna przyczyna, dla której wyznawcy Buddy nie 
pope³niaj¹ nieczystych czynów. 

– Szlachetny panie – odrzek³ mnich – B³ogos³awiony uczy nas, aby 
strzec œciœle drzwi piêciu zmys³ów. To dziêki naukom B³ogos³awionego 
nawet m³odzi wyznawcy utrzymuj¹ czystoœæ cia³a i umys³u. 
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D³ugowieczny Pindola

W czasach króla Asioki powsta³o przekonanie, i¿ niektórzy ze 
œwiêtych mê¿ów, arhatów, ¿yj¹ o wiele d³u¿ej ni¿ przeciêtny cz³owiek; 
wkrótce zaczêto ich te¿ uwa¿aæ za ustanowionych obroñców 
dharmy. W czasie przeœladowañ albo upadku prawa mieli œwiadczyæ 
o prawdziwej wierze i czyniæ cuda, a¿ do czasu, gdy nadejdzie 
Maitreja. Pocz¹tkowo by³o ich czterech (a byli to: wspomniani wy¿ej 
Mahakasjapa, Pindola-Bharawad¿a oraz Kundopadhanija i Rahula), 
póŸniej wymieniano ju¿ ich oœmiu, a nastêpnie szesnastu lub 
osiemnastu. Odk¹d mahajana przejê³a ich do swej mitologii, w ich 
miejsce zaczêto podstawiaæ szesnastu bodhissatwów, nazywanych 
mianem „szesnastu szacownych osób“. 

Pewnego razu Asioka odwiedzi³ pobliski klasztor w otoczeniu 
swych dworzan i powitany z czci¹ przez mnichów i opata Jaœasa 
zasiad³ na podwy¿szeniu przeznaczonym dla najczcigodniejszej 
osoby. Opat z przykroœci¹ i lêkiem zwróci³ jednak monarsze uwagê, 
¿e miejsce to zarezerwowane jest dla Pindoli Bharawad¿y. 

– Jak to mo¿liwe? – pyta³ Asioka. – Czy¿by ten œwiêtobliwy uczeñ 
Buddy ¿y³ jeszcze? 

– Tak, panie, i zaraz tu przybêdzie – odpar³ opat. 
Rzeczywiœcie Pindola nie da³ na siebie d³ugo czekaæ i przyby³ 

na spotkanie z królem otoczony przez wielu innych arhatów. 
PóŸniej opowiedzia³ zadziwionemu monarsze, jak towarzyszy³ 
Oœwieconemu we wszystkich miejscach, gdzie ten naucza³ 
i czyni³ cuda. Oczarowany tym spotkaniem Asioka nie tylko 
odda³ sêdziwemu ponad ludzk¹ miarê mnichowi przynale¿ne mu 
miejsce na zgromadzeniu rady, ale zaopatrzy³ mnichów w wielkie 
dary i wszelkie dobra. Ponadto ustanowi³ œwiêto, które mia³o byæ 
w owym miejscu obchodzone uroczyœcie co piêæ lat. 

Stupa w Sarnath



Asioka i m³odzi mnisi

Pewnego razu wielki król wizytowa³ zgromadzenie mnichów, na 
czele którego sta³ przeor Pindola. By³o to wkrótce po tym, jak Asioka 
z³o¿y³ bogate dary dla wspólnoty klasztornej. Jego odwiedziny zwi¹zane 
by³y prawdopodobnie z chêci¹ przekonania siê, na jakie cele posz³y 
bogate dary. Na spotkanie z królem przybyli wszyscy mnisi i w czasie 
odczytywania sprawozdania przez jednego ze starszych braci wszyscy 
siedzieli w skupieniu, s³uchaj¹c z nale¿ytym szacunkiem dyskusji 
miêdzy królem a starszyzn¹. Tylko dwaj m³odsi bracia siedz¹cy z dala, 
pod œcian¹, wyjêli tabliczkê i zaczêli partyjkê gry podobnej do tryktraka. 
Król pocz¹tkowo nie zwraca³ uwagi na tê m³odzieñcz¹ beztroskê, po 
pewnym jednak czasie, kiedy zebranie ju¿ siê mia³o ku koñcowi, zapyta³ 
Pindolê: 

– Czcigodny, mówi³eœ mi zawsze, ¿e wszyscy twoi mnisi 
to wzory cnót, ¿e s¹ pe³ni pobo¿noœci, zag³êbieni w medytacji, 
nieomal arhatowie. Ta dwójka jednak, siedz¹ca tam pod œcian¹, nie 
jest zbyt uwa¿na ani skupiona. S¹dziæ by mo¿na, ¿e nie interesuj¹ 
ich przedsiêwziêcia wspólnoty. Jak mali ch³opcy zabawiaj¹ siê gr¹ 
w tryktraka. 

– Tak, panie, to s¹ naprawdê m³odzi ch³opcy i d³ugie litanie cyfr 
i wyszczególniania inwentarza ich nu¿y. Zachowali jeszcze w sobie 
lata beztroski, ale s¹ wyj¹tkowi, jeœli chodzi o prawoœæ w czynach, 
i dlatego pojawi³y siê w nich ju¿ oznaki œwiêtoœci. Musz¹ jeszcze tylko 
dojrzeæ, panie – przekonywa³ opat. 

– Mo¿e masz racjê, Pindolo, ale zobacz, co wyczyniaj¹ oni teraz 
– wskaza³ król. – Bez polecenia, jeden z nich podpala ogieñ pod 
wielkim kot³em, a drugi zacz¹³ coœ mieszaæ – chyba farby. Czy nie 
powinni czekaæ na twoje polecenie, Pindolo? 

– Zaufaj, panie, a przekonam ciê, ¿e to dobrzy ch³opcy i jako 
b³ogos³awieni, obdarzeni s¹ nadnaturalnymi w³aœciwoœciami. Potrafi¹, 
na przyk³ad, czytaæ w myœlach i odgadywaæ ludzkie intencje. Czy 
mia³eœ zamiar, panie, z³o¿yæ nam dzisiaj jakieœ dary? 

– Tak, czcigodny, s³udzy moi przynieœli dla was dary – odpar³ 
król. 

– Czy jest wœród nich materia³ na mnisie szaty, panie? 
– Tak – odpar³ król. – Jest tam kilka bel materia³u dla was, bo 

46

zauwa¿y³em, ¿e wasze habity ju¿ s¹ zu¿yte, a nie przystoi, aby 
mnisi w mym kraju byli obdarci. �le by to œwiadczy³o o mojej 
szczodrobliwoœci – odpar³ monarcha. 

– Widzisz, panie, ¿e ci m³odzieñcy odgadli twoje zamiary. Jeden 
z nich ju¿ rozpala ogieñ pod kot³em farbiarskim, a drugi miesza kolory, 
tak aby wybraæ odpowiedni dla naszych habitów. 

Wielki król zastanowi³ siê i przyzna³ racjê Pindoli. 
– To prawda, bracie, wszyscy twoi mnisi to ludzie obdarzeni 

nadnaturalnymi zdolnoœciami. Nawet ci m³odzieñcy odgadli moje 
intencje. Dobrze jednak, ¿e bêd¹c ju¿ œwi¹tobliwymi, zachowali boski 
dar, jakim jest m³odoœæ, i choæ przez chwilê potrafi¹ mieæ beztroski 
nastrój. 



Asioka i trzy niebiañskie drabiny

W czasie swych licznych wêdrówek po kraju Asioka dotar³ do 
miejscowoœci Samkaœja le¿¹cej na wschód od Mathury. Wed³ug 
legendy tu w³aœnie Budda, po krótkich odwiedzinach w niebie, zst¹pi³ 
po drabinie z niebiañskich przestworzy. 

Buddyjskie legendy mówi¹, ¿e Wielki Nauczyciel uda³ siê 
w czasie swych licznych pielgrzymek równie¿ do nieba, aby i tam 
g³osiæ swe nauki. Spotka³ tam swoja matkê Majadewi i przez trzy 
miesi¹ce objaœnia³ jej zasady nowej wiary. Zaniepokojeni znikniêciem 
mistrza uczniowie, prosili Aniruddhê – kuzyna Buddy i jednego z jego 
najpilniejszych uczniów – aby dowiedzia³ siê, gdzie Mistrz przebywa. 
Do m³odego adepta zwrócono siê dlatego, ¿e bêd¹c œlepcem, mia³ 
dar widzenia rzeczy i osób ukrytych dla widz¹cych. Szybko dostrzeg³ 
Buddê w niebie Trajastrimœjas i uzyska³ zapewnienie, ¿e Oœwiecony 
niebawem powróci do zaniepokojonych wyznawców. 

Kiedy minê³y trzy miesi¹ce, z nieba zosta³y opuszczone trzy d³ugie 
drabiny i po œrodkowej, wysadzanej klejnotami, powoli i dostojnie 
zszed³ Mistrz. Po bocznych drabinach zeszli bogowie Brahma i Œakra, 
odprowadzaj¹c go na ziemiê, tak jak to czyniæ powinni goœcinni 
gospodarze, ¿egnaj¹cy czcigodnego goœcia. 

Kiedy Budda ju¿ zszed³, owe trzy drabiny zag³êbi³y siê w ziemi 
i tylko siedem stopni pozosta³o widocznych. Król Asioka postanowi³ 
dowiedzieæ siê, jak te¿ daleko w ziemi one tkwi¹. Zebrano liczn¹ 
rzeszê kopaczy i ci pracowali bez wytchnienia przez wiele tygodni. 
Dziura w ziemi by³a coraz g³êbsza. Stale odkopywano kolejne 
szczeble staro¿ytnych drabin. Jednak robota wydawa³a siê nie mieæ 
koñca. Na koniec, po odrzuceniu kilku kolejnych bry³ gliniastej 
ziemi, kopacze wydali okrzyk przestrachu. Dokopali siê bowiem do 
czeluœci piekielnej, w której zag³êbia³y siê drabiny, ale koñca ich 
i tak nie by³o widaæ. To zaœ, co mo¿na by³o zobaczyæ, napawa³o 
przera¿eniem. Wszyscy robotnicy uciekli wiêc z wykopu. Kiedy 
jednak król z kilkoma odwa¿nymi dworzanami zdecydowali siê 
zejœæ do do³u, oczom ich, przez rozkopan¹ szczelinê w ziemi, 
ukaza³ siê widok straszliwy. Oto k³êbi¹ce siê gromady potêpieñców 
spychane by³y przez piekielnych pacho³ków do bajor gotuj¹cego 
siê oleju. Popychani, drêczeni przeró¿nymi szczypcami i innymi 
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Lumbini



51

Drzewo asioka

Asioka to równie¿ piêkne drzewo (Saraca indica) o czerwonych 
kwiatach. Czêsto wystêpuje w literaturze indyjskiej jako symbol 
mi³oœci. Uwa¿a siê, ¿e bóg mi³oœci Kama wciela siê w jego kwiaty. 
Kobiety modl¹ siê w jego cieniu o potomstwo. Dawne legendy mówi³y, 
¿e drzewo obsypuje siê bujnym kwieciem, gdy zbli¿y siê do niego 
piêkna dziewczyna. W czasie œwiêta Asioka-asztami, ustanowionego 
na czeœæ Wisznu, które ma miejsce na prze³omie kwietnia i maja, 
wierni zwykli piæ czyst¹ wodê, do której wrzuca siê kwiaty tego 
drzewa. Wed³ug tradycji d¿inijskiej guru Mahawira dozna³ oœwiecenia, 
siedz¹c w cieniu drzewa asioka. Buddyjska legenda natomiast mówi: 

Na po³udniowym podgórzu Himalajów, wzd³u¿ rzeki Rohini 
zamieszkiwa³ ród Siakjów. Ich król Siuddhodana Gautama 
za³o¿y³ w Kapilawastu stolicê i wybudowa³ tam wielki zamek. 
Król rz¹dzi³ m¹drze, a lud go chwali³. Królowa mia³a na imiê 
Maja. Ojciec jej by³ w³adc¹ s¹siedniej prowincji tego samego 
rodu Siakjów i wujem jej mê¿a. Przez lat dwadzieœcia byli oni 
bezdzietni. Ale pewnej nocy królowa mia³a dziwny sen. Widzia³a 
bia³ego s³onia, który przez prawy jej bok wszed³ do ³ona. I sta³a 
siê królowa brzemienn¹. Król i lud z nadziej¹ oczekiwali narodzin 
królewskiego dzieciêcia. Królowa, aby rodziæ, wed³ug zwyczaju 
wraca³a do swych rodziców. W czasie drogi zatrzyma³a siê, aby 
odpocz¹æ w ogrodzie Lumbini. Œwieci³o piêkne, wiosenne s³oñce. 
Wszêdzie wokó³ niej kwit³y drzewa asioka. Królowa w zachwycie 
wyci¹gnê³a praw¹ rêkê, aby u³amaæ ga³¹zkê. Kiedy to uczyni³a, 
narodzi³ siê ksi¹¿ê. Wszyscy wyra¿ali szczer¹ radoœæ z chwa³y 
królowej i ksi¹¿êcego dzieciêcia. Niebo i ziemia weseli³y siê. 
Pamiêtny ten dzieñ by³ ósmym dniem kwietnia. Radoœæ króla 
by³a ogromna. Dziecko nazwa³ Siddhartha, co znaczy „Spe³nienie 
Wszystkich Marzeñ“. 

wymyœlnymi instrumentami do zadawania tortur, p³akali, jêczeli 
i przeklinali swój los. 

Asioka nakaza³ szybko zasypaæ wielk¹ jamê, a w miejscu, gdzie 
wystawa³y owe nieskoñczenie d³ugie drabiny, poleci³ wybudowaæ 
sanktuarium, w którym buddyœci mieli siê modliæ w intencji owych 
cierpi¹cych pod spodem bliŸnich. Ponadto nakaza³ ustawienie ko³o 
sanktuarium kolumny wysokiej na trzydzieœci ³okci, na szczycie której 
umieszczony zosta³ pos¹g Buddy. Staro¿ytni pielgrzymi opowiadali, 
¿e by³a to cudowna kolumna, gdy¿ ca³a by³a przezroczysta – jakby 
wykonana ze szk³a. 
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Cudowne odrodzenie muszkatowca

Po nieudanym eksperymencie ze stworzeniem na ziemi karceru 
dla grzeszników i pouczeniu przez wêdrownego mnicha o zasadach 
buddyjskiej wiary król Asioka postanowi³ przestrzegaæ Osiem 
Nakazów Czystoœci – surowych buddyjskich zasad wi¹¿¹cych ¿ycie 
œwieckich wyznawców nowej wiary, którzy mieliby pêdziæ wzorowe 
i godne naœladowania ¿ycie. O oto one: 1) nie zabijaæ, 2) nie kraœæ, 
3) nie oddawaæ siê rozpuœcie, 4) nie k³amaæ, 5) nie piæ napojów 
alkoholowych, 6) nie u¿ywaæ pachnide³, nie braæ udzia³u w tañcach 
i rozrywkach, 7) nie spaæ na wygodnym ³o¿u, 8) nie przyjmowaæ 
posi³ków po po³udniu. 

Królowa Wedisamahadewi, lub jak j¹ nazywali inni – Œakjakumari, 
bynajmniej nie by³a zachwycona nowym, ascetycznym ¿yciem mê¿a. 
Na dodatek kiedy zacz¹³ on wiele godzin przesiadywaæ wzorem 
Oœwieconego pod pobliskim drzewem muszkatowca, jej rozdra¿nienie 
jeszcze siê wzmog³o. Gdy pod nieobecnoœæ monarchy królowa pyta³a, 
gdzie te¿ przebywa jej m¹¿, nieodmiennie odpowiadano jej, ¿e 
przesiaduje pod owym drzewem. Po pewnym czasie mia³a tego ju¿ 
doœæ. 

Kiedy tylko Asioka wyjecha³ ze stolicy, krewka w³adczyni 
nakaza³a s³udze œci¹æ nieszczêsne drzewo. W³adca przyj¹³ to 
z wielkim bólem, ogarnê³a go rozpacz i d³u¿szy czas le¿a³ obok 
pnia drzewa pogr¹¿ony w ¿alu. 

– Piêkne moje drzewo – symbolu mi³oœci. Kama wciela siê w twoje 
kwiaty, kobiety modl¹ siê w twym cieniu o liczne potomstwo. W twoim 
cieniu Mahawira dozna³ oœwiecenia. Ty, które zakwitasz, gdy zbli¿y 
siê do ciebie dziewczyna godna wznios³ego uczucia. Przywyk³em piæ 
wodê z twym kwieciem. Có¿ pocznê teraz bez ciebie? 

Wreszcie powsta³ i nakaza³ podlewaæ pieñ setk¹ dzbanów 
krowiego mleka. Na koniec po³o¿y³ siê ponownie twarz¹ do ziemi 
i poprzysi¹g³, ¿e nie wstanie prêdzej, a¿ drzewo znów siê zazieleni 
i puœci nowe pêdy. Gdy tylko wypowiedzia³ te s³owa, drzewo zaczê³o 
rosn¹æ od korzenia i na powrót os³aniaæ swym cieniem le¿¹cego 
u jego stóp w³adcê. Po latach by³o tak wielkie, ¿e liczni pielgrzymi 
równie¿ mogli siê tu chroniæ przed s³oñcem. 

Œwi¹tynia Mahabodhi w Bodhgaja
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Grosz biednej s³ugi

Dawno, dawno temu we wspania³ym pa³acu Asioki s³u¿y³a jako 
pomocnica pokojówki biedna dziewczyna. By³a to jednak osóbka 
rezolutna i wielce pobo¿na. Ze smutkiem przemyœliwa³a o swym 
marnym losie. Wszyscy starsi s³udzy popêdzali j¹ do pracy, sami w tym 
czasie odpoczywaj¹c. Zastanawia³a siê, co te¿ w poprzednim ¿yciu 
zawini³a, ¿e spotyka³a j¹ taka „nagroda“. Jak bardzo z³a by³a jej karma, 
podczas gdy taki król, jej pan, jak bardzo musia³ siê zas³u¿yæ, ¿e zosta³ 
wielkim, szanowanym w³adc¹. 

Dziewczyna postanowi³a bardziej jeszcze siê staraæ, aby 
w przysz³oœci ju¿ nie byæ popychad³em. Pewnego razu w kurzu drogi 
znalaz³a zgubiony przez kogoœ grosz. Tego samego dnia ofiarowa³a 
go dla buddyjskiego zgromadzenia mniszek. Tak siê z³o¿y³o, ¿e 
zachorowa³a i zmar³a jeszcze tego samego roku. PóŸniej odrodzi³a 
siê jako córka jednej z ¿on króla Asioki. Kiedy obmyto i ubrano ma³¹ 
dziewczynkê, zaniesiono j¹ do komnat monarchy, aby ten zobaczy³ 
sw¹ nowo narodzon¹ córkê. Dziecko by³o urocze. Spokojnie spa³o, 
lecz w rêku coœ trzyma³o. Okaza³o siê, ¿e by³a to z³ota moneta, i co 
dziwniejsze, gdy j¹ wyjêto z ma³ej r¹czki, natychmiast pojawi³a siê 
w niej nastêpna, taka sama z³ota moneta. Cudowne to zdarzenie 
powtarza³o siê za ka¿dym razem, kiedy tylko monetê wyjmowano 
z ma³ej zaciœniêtej pi¹stki. 

Król wezwa³ ministra Jaœasa, aby wyjaœni³ nigdy dot¹d niewidziane 
zjawisko. Po namyœle doradca Asioki oznajmi³: 

– Panie, to dziecko by³o kiedyœ biedn¹ dziewczyn¹, która ostatni 
grosz odda³a dla naszego zgromadzenia i tym samym zas³u¿y³a, by 
narodziæ siê w twym pa³acu, a te z³ote monety maj¹ przypomnieæ jej 
bezcenny dar. 
 

Asioka i cudowny kamieñ

Pewnego razu dostarczono Asioce od³amany kawa³ek 
pó³szlachetnego kamienia, który kiedyœ s³u¿y³ do ozdoby rêkojeœci 
miecza. Miecz ten znajdowa³ siê swego czasu w zbrojowni króla 
Ad¿atasatru. By³ to zwyk³y kawa³ek kolorowej ska³y, lecz posiada³ 
na powierzchni dziwn¹ inskrypcjê: „Dla biednego króla Asioki, 
który bêdzie rz¹dzi³ w przysz³oœci“. 

Rozz³oœci³ siê wielki monarcha. Krzycza³ do swoich ministrów: 
– Jak œmia³ ten ma³y ksi¹¿ê nazwaæ mnie biednym, kiedy ja rz¹dzê 

ca³ymi Indiami? Kim¿e on by³ w porównaniu ze mn¹? 
D³ugo jeszcze nie móg³ siê uspokoiæ. Dopiero po pewnym czasie 

s³udzy donieœli mu, ¿e ten od³amek szlachetnego kamienia ma 
cudowne w³aœciwoœci. Trzymany w rêku wojownika, czyni jego orê¿ 
niezwyciê¿onym. Jeœli weŸmie go do rêki cz³owiek chory, kamieñ 
potrafi go uzdrowiæ. Ogrzewa zmarzniêtych zim¹, a ch³odzi tych, 
co cierpi¹ w skutek upa³u, zwalcza trucizny i posiada jeszcze wiele 
innych w³aœciwoœci. 

Zamyœli³ siê Asioka. Skoro ten od³amek potrafi tak wiele zdzia³aæ, 
to jak silny musia³ byæ orê¿ Ad¿atasatru? Jak¿e szczêœliwy musia³ 
byæ m³ody ksi¹¿ê ¿yj¹cy w czasach Buddy. Móg³ s³uchaæ nauk 
z jego ust p³yn¹cych. Tak, niew¹tpliwie on, Asioka, jest biedakiem 
w porównaniu z owym ksiêciem. Zawstydzi³ siê w³adca i kaza³ ów 
kawa³ek szlachetnego kamienia schowaæ w swym skarbcu razem 
z najcenniejszymi klejnotami. 
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Król i m³odziutki mnich

Dawno temu Asioka w czasie spaceru po ogrodzie spotka³ 
m³odego mnicha. By³ to jeszcze ch³opiec, dopiero co oddany 
na naukê do klasztoru, ale ju¿ by³ nadzwyczaj pobo¿ny i pilny 
w naukach. Powiedzia³ królowi, ¿e chcia³by mu coœ pokazaæ. 
Poprosi³, aby udali siê do zas³oniêtego zak¹tka ogrodu, gdy¿ ma 
zamiar zaprezentowaæ w³adcy swój sekret. Kiedy ju¿ znaleŸli siê 
w takim miejscu, ch³opiec za pomoc¹ nadnaturalnych zdolnoœci, 
jakie posiadaj¹ tylko œwiêci mê¿owie, zaprezentowa³ swoj¹ 
umiejêtnoœæ monarsze. W okamgnieniu przemieœci³ siê przez w¹ski 
otwór w stoj¹cej tu wielkiej flaszy do jej œrodka, a póŸniej w ten sam 
sposób opuœci³ j¹, mimo ¿e mia³a ona bardzo w¹sk¹ szyjkê. 

PóŸniej œwiête pisma potwierdzi³y, ¿e trzy istoty, mimo ¿e ma³e, 
mog¹ wiele zdzia³aæ, a s¹ to: ma³y król, ma³y naga – w¹¿ i m³odziutki 
mnich, bêd¹cy jeszcze dzieckiem. Pierwszy mo¿e skazaæ cz³owieka 
na œmieræ, nagowie, nawet mali, mog¹ sprowadziæ deszcz, a ma³y 
mnich, pe³en wspó³czucia i ¿arliwej wiary – zbawiæ ludzkoœæ. 

Asioka, bramini kanibale 
i m³ody mnich buddyjski

Asioka by³ szczodrobliwym królem dla buddyjskich zakonów 
i wiele czyni³ dla rozpowszechnienia nowej wiary w Indiach i na 
œwiecie. Hinduistyczni bramini niepokoili siê bardzo tym faktem. 
Podburzali ludnoœæ, siej¹c pog³oski, ¿e skarb kraju zosta³ spustoszony 
przez rozrzutnoœæ króla. Pewnego razu naczelny bramin ze œwi¹tyni 
Œiwy zebra³ wokó³ siebie piêciuset innych braminów i postanowili 
sprzeciwiæ siê królewskiemu umi³owaniu dla buddyzmu. Zg³osili 
siê do pa³acu Asioki i oczekiwali, ¿e ten zgodnie ze œwiêtymi 
prawami goœcinnoœci i tysi¹cletnim zwyczajem powinien ich 
ugoœciæ. Kiedy jednak król zapyta³ ich, co chcieliby jeœæ, oznajmili, 
¿e ¿ywi¹ siê tylko buddyjskimi mnichami i takiej uczty oczekuj¹. 
Król by³ w rozterce – odmówiæ ugoszczenia œwiêtych mê¿ów nie 
móg³. Nie chcia³ jednak w tym celu poœwiêciæ kogokolwiek ze 
swych wspó³wyznawców. Zwierzy³ siê ze swego dylematu opatowi 
pobliskiego klasztoru buddyjskiego. Ten wkrótce potem przys³a³ do 
króla i oczekuj¹cych braminów m³odego nowicjusza, który zgodzi³ 
siê byæ po¿ywieniem dla kanibali. Ch³opak, wcale niewystraszony, 
zg³osi³ tylko jedno ¿yczenie – chcia³ przed œmierci¹ sam byæ dobrze 
nakarmiony. Przyniesiono nieborakowi obfity posi³ek. Poch³on¹³ go 
z wielkim apetytem i poprosi³ o dok³adkê. Sytuacja taka powtarza³a 
siê jednak stale. Mnich poch³ania³ wszystko, co mu podano, i stale by³ 
jeszcze g³odny. Po pewnym czasie kucharzowi zabrak³o po¿ywienia 
i pos³a³ po nie do królewskich spichrzów. Rych³o jednak i te zosta³y 
opró¿nione z najmniejszego ziarenka czy innego jedzenia. Kiedy ju¿ 
nic nie by³o do jedzenia, a g³ód mnicha siê wzmaga³, po³kn¹³ piêciuset 
wrogich braminów w ci¹gu kilku sekund i wreszcie nasycony odszed³ 
spokojnie z pa³acu, przez nikogo niezatrzymywany. 



Udrêki króla Asioki

Król Asioka wyszed³ na taras pa³acu. S³oñce, jarz¹ca siê kula, 
opada³o na zachodni horyzont. W z³ocistopurpurowe t³o nieba 
wciska³y siê wie¿yczki, strzeliste drzewa i wysokie kupieckie domy 
Pataliputry. Za sadzawk¹ ogrodu i mangowym sadem ciemnia³ las pe³en 
jazgotliwych i kakofonicznych odg³osów. Pachnia³ jaœmin. Stoj¹cemu 
w drzwiach pa³acu s³udze król nakaza³ sprowadziæ ochmistrza Bairatê, 
dobrego przyjaciela i powiernika. Po d³u¿szej chwili dostojnik pojawi³ 
siê i obaj usiedli na balustradzie tarasu. 

Asioka wyci¹gn¹³ z pochwy ariowski pugina³ – katar. Przygl¹da³ 
siê oryginalnej rêkojeœci wykonanej z dwu równolegle ustawionych 
¿elaznych sztabek, po³¹czonych dwiema sztabkami poprzecznymi. 
G³ownia, szeroka przy rêkojeœci, na koñcu broni rozdwaja³a siê na 
ostre jêzory p³omieni. 

– Bairato, spójrz! Tu po obu stronach g³owni wyry³em w siódmym 
roku po namaszczeniu, gdy sta³em siê upasak¹, œwieckim wyznawc¹ 
buddyzmu, te ko³a. Wiesz, ¿e symbolizuj¹ one Dobre Prawo. Pamiêtasz 
te moje ogromne cierpienia duszy, które wówczas, po rozgromieniu 
Kalingów, przechodzi³em. Dzisiaj jestem królem Maghady, królem 
wielkich przedsiêwziêæ, panem ca³ej ziemi. Dla dobra wszystkich 
ludzi, moich dzieci, „rozkaza³em og³osiæ pismem moje orêdzia, ku 
krzewieniu dobrego prawa, aby d³ugo trwa³o i aby moi synowie, 
wnuki i prawnuki przyk³adali siê do dzie³a maj¹cego na celu dobro“. 
Orêdzia na kamiennych s³upach i stellach pouczaj¹ te¿ moje dzieci, 
i¿ przestrzeganie Dobrego Prawa jest zaiste trudne, bez najwiêkszego 
wysi³ku woli. Dzisiaj, Bairato, mam w¹tpliwoœci... 

– Mi³y Bogom królu Pijadassinie! Na obszarze ca³ego pañstwa 
i krajów oœciennych, a nawet u Yonnów i Antiochusa, dharma 
rozkrzewia siê, puszcza m³ode pêdy i liœcie. Ludzie mówi¹ o Tobie: 
„król jest dla nas tym, czym ojciec, i ¿ywi wedle nas takie uczucia, 
jakby o niego samego chodzi³o, jako dzieci rodzone jesteœmy dla 
króla“. 

Komisarze nadzoru i wiejscy inspektorzy przebiegaj¹ królestwo, 
zagl¹daj¹ do pa³aców mo¿nych, pod wieœniacze strzechy, za zamkniête 
czêœci pa³aców dla kobiet, autapura, sprawdzaj¹c, czy s³owa edyktów 
wykute w kamieniu s¹ przestrzegane. Nie ma z³ych wiadomoœci. Zaiste, 
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Asioka i czintamani

Dawno temu Asioka otrzyma³ w darze piêæ klejnotów spe³niaj¹cych 
¿yczenia – czintamani – od lankijskiego króla. Nale¿y dodaæ, ¿e 
klejnoty te, lub wielkie per³y, jak twierdz¹ niektórzy, symbolizowa³y 
cudown¹ moc buddyzmu, a w zamierzch³ej przesz³oœci nale¿a³y do 
wielkiego smoka (w niektórych sutrach jest podane, ¿e pochodzi³y 
jednak z wiernego serca wielkiego ptaka Garudy lub serca wielkiej ryby 
– makary). Asioka jeden z klejnotów umieœci³ w stupie ko³o Lumbini, 
inny obok œwiêtego drzewa bodhi, trzeci w stupie stoj¹cej w miejscu, 
gdzie Budda dozna³ oœwiecenia, czwarty w stupie w miejscu 
paranirwany Mistrza. Pi¹ty mia³ zamiar daæ jednej ze swych ¿on. 
W sercu króla zakie³kowa³a jednak w¹tpliwoœæ. Mia³ przecie¿ wiele 
¿on. Jeœli wyró¿ni jedn¹, inne opanuje wielka zazdroœæ. Wszystkie one 
niezmiennie konkurowa³y ze sob¹ o wzglêdy mê¿a. Stroi³y siê w coraz 
to piêkniejsze sari, zak³ada³y coraz strojniejsz¹ bi¿uteriê. Rywalizacji 
nie by³o koñca. Jedna tylko ¿ona, najm³odsza Sud¿ata, pozostawa³a 
zawsze skromnie ubrana w bia³¹ szatê i by³a oszczêdna w stosowaniu 
barwiczek i œwiecide³ek. Asioka zdziwiony zagadn¹³ j¹ kiedyœ: 

– Czemu, pani, ubierasz siê tak skromnie? 
– Oœwiecony powiedzia³ kiedyœ, panie mój i królu, ¿e najpiêkniej 

kobietê zdobi jej cnota i wiernoœæ mê¿owi – rezolutnie odpowiedzia³a 
Sud¿ata. 

– Jesteœ nie tylko piêkna, pani, ale i m¹dra – oœwiadczy³ 
zadowolony król. – Pozwól, ¿e oferujê ci ten oto klejnot spe³niaj¹cy 
ka¿de ¿yczenie – czintamani. Wykorzystasz jego moc, kiedy tylko 
bêdziesz mia³a ochotê. 
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Pewnego razu przyby³ z uczniami do miasta Wajsiala. Wieœæ 
nios³a, ¿e w tym grodzie mieszka uzdolniona kurtyzana Ambapala. 
Gautama od dawna wyzbyty ziemskich po¿¹dañ, zapragn¹³ poznaæ 
s³ynn¹ heterê i pozyskaæ j¹ dla sanghi, nie trac¹c nic z cnoty czystoœci. 
I nadszed³ wieczór, gdy mistrz spotka³ piêkn¹ Ambapalê. Lew z rodu 
Siakjów zaproszony, zagoœci³ w jej domu. Nie trwa³o d³ugo i podda³ 
siê urokowi hetery, gdy¿ jak mówi¹ znawcy kamy – nie ma wieku 
ograniczaj¹cego po¿¹dliwoœæ mê¿czyzny, jeœli kobieta chce z nim 
mi³oœci. Piêkna Ambapala chcia³a... 

Mi³oœæ spe³nia³a siê ka¿dego dnia i ka¿dej nocy. Mistrz zg³êbia³ 
tajemnice wszechœwiata, pieszcz¹c obfite piersi kurtyzany. W pêpku 
dostrzeg³ Ko³o Wcieleñ, w trzech fa³dach brzucha fale oceanu m¹droœci, 
w szkar³acie joni zwiastun olœnieñ, w stopach Ko³o Prawa. Oœmioraka 
œcie¿ka wiod¹ca ku wyzwoleniu kojarzy³a siê z czarnym warkoczem 
kochanki. Powab mi³oœnicy m¹ci³ rozum Gautamy. Zauroczony mistrz 
jednoczy³ w poca³unkach duszê i doznawa³ oœwieceñ w gor¹cym 
ciele Ambapali. W rzadkich rozmowach z uczniami czyni³ aluzjê 
do wdziêków i profesji kochanki, porównuj¹c j¹ do oceanu s³odyczy 
i góry przyjemnoœci“. 

Bairata œciszy³ g³os. „Nikt nie przekaza³, jak d³ugo zabawia³ 
Gautama u Ambapali. M¹drzy mówi¹, i¿ wszystko ma swój pocz¹tek 
i koniec. Zatracaj¹c siê w rzeczywistym ciele kurtyzany, osi¹gn¹³ 
mistrz tylko krótkotrwa³¹ nirwanê, wiêc by³a to tylko chwalebna 
namiastka. Wreszcie przyszed³ dzieñ opamiêtania... 

Tatntyœci, których coraz wiêcej, powo³uj¹ siê na to zdarzenie, 
komentuj¹c w³asn¹ drogê religijn¹“. 

Król Asioka zamyœli³ siê. Przecie¿ tajemni wyznawcy orgiastycznego 
Buddy odeszli ostatnio z jego sanghi. Teraz wiele zrozumia³. 

Bairata spojrza³ na milcz¹c¹ królewsk¹ parê. 
– Mi³y Bogom królu Pijadassinie! Sam wymyœli³eœ i kaza³eœ wyryæ 

na kamiennych s³upach to stwierdzenie: „Czyn wa¿ki jest trudny do 
wykonania. Cz³owiek, podejmuj¹c siê wykonania wa¿kiego dzie³a, 
podejmuje siê tworzenia rzeczy trudnej. Kto zaœ dopuœci siê w jego 
czynieniu zaniedbañ, choæby tylko cz¹stce dzie³a, bêdzie propagowa³ 
z³o, a z³o bardzo ³atwo opanowuje bezmiar“. Wiêc nie bacz na 
przemijaj¹ce trudnoœci i dokoñcz rozpoczête dzie³o! 

Cisza trwa³a nadal. Kulawaki wsta³a. Rozgwie¿d¿one niebo utuli³o Pataliputrê. 

 Napisa³ Sylwester Milczarek

¿adne ¿yj¹ce stworzenie nie jest zabijane, ani sk³adane w ofierze. 
Na ca³ym obszarze naszego pañstwa ju¿ ustanowiono dwa rodzaje 
pomocy lekarskiej: opiekê dla ludzi i opiekê dla zwierz¹t. Zasadzono 
ju¿ roœliny lecznicze, owocowe drzewa, sprowadzono jadalne 
korzenie. Zbudowano drogi, obsadzono je drzewami i wykopano 
studnie przy nich ku po¿ytkowi ludzi i zwierz¹t. 

– Tak uczyniono – potwierdzi³ Asioka. 
– Mi³y bogom królu, cnoty wobec rodziców lud przestrzega, 

mo¿ni rozdaj¹ ja³mu¿nê, mnichów karmi¹, poprawnie traktuj¹ s³ugi 
i niewolników. Nikt, kto nale¿y do naszego zakonu, nie spo¿ywa 
miêsa, polowanie dla rozrywki jest zakazane. Ludzie chroni¹ œwiat 
istot ¿ywych od zniszczenia i kalectwa. 

– Tak donosz¹ mi sprawozdawcy terenowi – potwierdzi³ Asioka. 
– Z twojego rozkazu wyryto na ska³ach s³owa, by „nie ganiono 

doktryn innych religii, gdy¿ z tego czy innego wzglêdu wszystkie 
religie zas³uguj¹ na szacunek“. Twoje orêdzie poucza: „kto wynosi 
sw¹ wiarê, a poni¿a inne jedynie dla mi³oœci swej religii (...) myœli, 
¿e czyni¹c tak, dodaje chwa³y swojej religii, lecz w ten sposób tylko 
szkodzi“. Da³eœ leœnym eremitom na w³asnoœæ jaskinie, a d¿inistom 
swobodê wiary, chocia¿ wiesz, ¿e s¹ twoimi wrogami! 

– Czy post¹pi³em nierozs¹dnie, Bairato? 
– Nie! Ty, królu Maghady, nie dbasz o rozg³os, bowiem uwa¿asz, 

¿e „chwa³a i s³awa nie przynosz¹ wiele po¿ytku, chyba ¿e w obronie 
Dobrego Prawa“. Wiêc sk¹d twoje utrapienie? Sk¹d twoje nocne udrêki? 

– Bairato, przyjacielu! Pewien Aramejczyk, który przyby³ do 
nas z poselstwem od Yonnów, gdy ty by³eœ z misj¹ u Tamilów, 
o moich dokonaniach powiedzia³: „To marnoœæ nad marnoœciami 
i ³apanie wiatru“. U nas znaczy to: „moja praca i dokonania to ŸdŸb³a 
trawy“, czyli nic. Dowodzi³, i¿ tylko kama ma sens, ale czyniona nie 
z „piêciuset ¿onami“, ale z jedn¹ mi³oœnic¹ bieg³¹ w siedemdziesiêciu 
dwu sztukach, która te¿ posiada sztukê mi³oœci. W poselskim orszaku 
przyby³a te¿ Greczynka Cleo... Za jego rad¹ zbli¿yliœmy siê i wsiad³em 
na niesfornego s³onia mi³oœci... 

– Mi³y Bogom królu Pijadassinie! Królowa ma³¿onka Kulawaki 
zbli¿a siê z tac¹ owoców mango. Proszê, niech para królewska 
pos³ucha opowieœci spisanej przed wieloma laty na palmowym liœciu. 

„Gautama Siakja Singh, gdy siê postarza³, zapragn¹³ by³ 
prawdziwego szczêœcia. Doczesny œwiat pozna³ dobrze, ale na drodze 
do oœwiecenia rodzi³y siê w¹tpliwoœci. 



Asioka inspiruje innych 
do czynienia dobra

Pewnego razu na dwór królewski przyby³ znany fizjonomista. 
Potrafi³ on z ludzkich twarzy wyczytaæ, jak wielkie s¹ ich zas³ugi 
wobec bóstw i prawa, i przepowiedzieæ przysz³oœæ badanych. Kiedy 
poproszono go, aby obejrza³ twarz króla, stwierdzi³ z przykroœci¹, 
¿e ma³o w niej widzi znaków œwiadcz¹cych o jego zas³ugach dla 
czynienia dobra. Powiadano póŸniej, ¿e po us³yszeniu tej wyroczni 
Asioka postanowi³ wybudowaæ 84 tysi¹ce stup – by zwiêkszyæ swe 
zas³ugi i oczekiwaæ na nagrodê w przysz³oœci. 

Raz jeszcze fizjonomista bada³ twarz królewsk¹. Przyzna³, ¿e s¹ 
w niej widoczne œlady zas³ug, lecz s¹ one niedostatecznie wyraŸne. 
Zmartwi³ siê król. Zbudowanie tak wielkiej liczby stup by³o wielkim 
wysi³kiem dla niego samego i dla skarbu królestwa. Có¿ wiêkszego 
móg³ przedsiêwzi¹æ? 

Zwierzy³ siê ze swej troski Jaœasowi – zaufanemu doradcy. M¹dry 
ten cz³owiek odpar³ po g³êbszym zastanowieniu: 

– Panie, buduj¹c stupy, zadba³eœ o swoje zas³ugi. Jednak jako 
w³adca, powinieneœ znaleŸæ sposób, aby daæ mo¿liwoœæ czynienia 
zas³ug twojemu ludowi. Wtedy na pewno i twoje zas³ugi jako 
monarchy bêd¹ znaczniejsze. 

Asioka przemyœla³ sprawê i po kilku dniach przebra³ siê w ¿ebraczy 
strój i zacz¹³ chodziæ od domu do domu, prosz¹c o ja³mu¿nê. Gdy 
ludzie j¹ dawali, wzrasta³y ich zas³ugi, a w³adca by³ ich inspiratorem. 

Kiedy pewnego razu zawêdrowa³ do opuszczonej chatki biednej 
wdowy i jak zwykle poprosi³ o datek dla sanghi, wpêdzi³ starsz¹ 
kobietê w wielk¹ rozterkê. By³a ona tak biedna, ¿e nie posiada³a 
nic poza kawa³kiem starej szmaty, s³u¿¹cej jej za sari. Bez wahania 
odda³a j¹, wyrzucaj¹c przez okno do stóp króla, a sama zosta³a go³a 
w domu. Król poj¹³ jej wielkie poœwiêcenie i szczególn¹ wartoœæ daru. 
Jeszcze tego samego dnia zaopatrzy³ wdowê we wszystko, co by³o jej 
potrzebne do ¿ycia, i zleci³, aby daniny z jednej królewskiej wsi co rok 
ofiarowane by³y pobo¿nej kobiecie. 

Innym razem dotar³ Asioka do chaty, któr¹ zamieszkiwa³o stare 
ma³¿eñstwo. Ci biedacy równie¿ nic nie posiadali. Chc¹c jednak 
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z³o¿yæ ofiarê, udali siê do pobliskiego lichwiarza i po¿yczyli siedem 
z³otych monet. Te zaraz przekazali ¿ebrz¹cemu w³adcy. W zastaw 
pod ow¹ po¿yczkê oddali siebie – gdyby nie zdo³ali jej oddaæ na czas, 
zobowi¹zali siê zostaæ do koñca ¿ycia niewolnikami lichwiarza. I tym 
razem Asioka, ujêty szczodrobliwoœci¹ starego ma³¿eñstwa, zwróci³ im 
ze swej szkatu³y z³ote monety, do³o¿y³ te¿ nastêpne, aby mogli wieœæ 
wygodne ¿ycie. 

Kiedy po pewnym czasie fizjonomista bada³ ponownie twarz króla, 
dojrza³ w niej ju¿ tylko wiele zas³ug i wskazówki na pe³n¹ chwa³y 
przysz³oœæ. 
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Jak Asioka zdoby³ relikwie Buddy

Szcz¹tki, jakie zosta³y po ca³opalnym stosie Buddy, ukry³ król 
Ad¿atasatru g³êboko na dnie Gangesu. Na ich stra¿y postawi³ króla 
wê¿y – Wielkiego Nagê. Aby jeszcze bardziej utrudniæ do nich dostêp, 
zainstalowa³ wielkie ko³o podobne do m³yñskiego, które na swych 
ramionach mia³o umieszczone ostre miecze. Ka¿dy, kto chcia³by 
zanurkowaæ i zbli¿yæ siê do kryjówki kryj¹cej relikwie, zosta³by 
posiekany na kawa³ki. Asioka g³owi³ siê nad trudnym zadaniem ju¿ 
od pewnego czasu. Dopiero opat z pobliskiego klasztoru poradzi³ 
mu, aby do rzeki wrzuci³ wielk¹ iloœæ œliwek, a¿ te zatrzymaj¹ obroty 
m³yñskiego ko³a. Kiedy tak siê sta³o, na drodze do otwarcia skarbca 
stan¹³ wielki w¹¿, sw¹ postur¹ przypominaj¹cy smoka. 

Przemówi³ do króla: 
– Panie, jeœli suma twych zas³ug, zamienionych w statuê ze z³ota, 

bêdzie wiêksza od moich zas³ug, równie¿ w podobnej postaci, to pozwolê 
ci wejœæ do skarbca. Jeœli nie, musisz czym prêdzej opuœciæ to miejsce. 

Okaza³o siê, ¿e mimo znacznych zas³ug dla buddyzmu, kraju 
i œwiata, figura królewska by³a znacznie mniejsza ni¿ wê¿owa. Asioka 
wróci³ na dwór i wyda³ szereg zarz¹dzeñ maj¹cych poprawiæ dolê 
ludnoœci, lepiej przysposobiæ zakony buddyjskie i wybudowaæ wiêcej 
schronisk dla bezdomnych. Po pewnym czasie znów stan¹³ przed 
bram¹ skarbca z relikwiami i ponownie zmierzy³ ciê¿ar swych zas³ug, 
w porównaniu z wê¿owymi. I raz jeszcze wielki w¹¿ triumfowa³. 
Asioka, niezra¿ony, znów ruszy³ w objazd kraju i w wielu miastach 
i wsiach na miejscu dogl¹da³, jak wype³niane s¹ jego humanitarne 
edykty. Do krajów oœciennych wys³a³ wielk¹ liczbê misjonarzy, aby 
szerzyli naukê dharmy. 

Kiedy ponownie zmierzono jego zas³ugi i porównywano 
z zas³ugami wê¿a-stra¿nika, okaza³o siê, ¿e z³ota figura królewska 
jest wreszcie ciê¿sza od wê¿owej. Asioka móg³ przekroczyæ 
pilnie strze¿ony skarbiec z relikwiami Oœwieconego. Rozdzieli³ 
je sprawiedliwie miêdzy wszystkie buddyjskie królestwa. Kiedy 
opuszcza³ skarbiec, w³aœnie w tym samym momencie zgas³a pal¹ca siê 
oliwna lampa, pozostawiona tu jeszcze przez króla Ad¿atasatru. Jaœas, 
doradca Asioki, wyjaœni³, ¿e w wieku kiedy ¿y³ Budda, ludzie potrafili 
dok³adnie obliczaæ czas i trafnie przewidywaæ przysz³oœæ. 

Przyk³ad buddyjskiej ikonografii
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Asioka buduje osiemdziesi¹t cztery 
tysi¹ce stup

Kiedy Asioka zdoby³ wszystkie relikwie Buddy, postanowi³ 
obdzieliæ nimi ca³y œwiat – D¿ambudwipê, a wiêc ca³y subkontynent 
indyjski. By³ to wed³ug mitologii indyjskiej obszar lub raczej wyspa, 
rozci¹gaj¹ca siê u stóp góry Meru, na której rozrasta³o siê kiedyœ 
olbrzymie drzewo d¿ambu. 

Rozkaza³ wiêc król na ca³ym owym obszarze, we wszystkich 
miastach licz¹cych od stu tysiêcy mieszkañców, a¿ po kres owej ziemi 
– do oceanu, wybudowaæ wielkie stupy. Ka¿da mia³a zawieraæ jak¹œ 
relikwiê Buddy. Zadanie by³o trudne, lecz sprawni architekci króla 
podjêli siê jego wykonania. Pop³ynê³o z³oto ze skarbca królewskiego 
szerok¹ strug¹ we wszystkie strony œwiata. Jedna sprawa jednak nie 
dawa³a królowi spokoju. Jak ukoñczyæ budowanie wszystkich owych 
monumentów w tym samym dniu, o tej samej godzinie i w tej samej 
minucie? By³o to dla króla bardzo wa¿ne i mia³o g³êbokie symboliczne 
znaczenie. Oto on sam da³ znak rozpoczêcia budowy tych wszystkich 
wspania³ych obiektów i on sam powinien daæ znak, aby by³y 
zakoñczone i kompletne. 

Z nurtuj¹cym go problemem zg³osi³ siê do klasztoru Kukutarama, 
którego opatem by³ jego zaufany doradca i wypróbowany przyjaciel 
– Jaœas. 

– Panie, zrobiê to dla ciebie – odpar³ spokojnie mnich. – Kiedy 
czas w³aœciwy nadejdzie, postaram siê zatrzymaæ i ukryæ orbitê s³oñca 
w swych d³oniach. Wszyscy w ca³ej D¿ambudwipie bêd¹ mogli to 
zaobserwowaæ i bêdzie to znakiem do zakoñczenia prac. 

I tak siê sta³o. Tysi¹ce wspania³ych budowli zosta³o ukoñczone 
w cudowny sposób w tej samej minucie, tego samego dnia, we 
wszystkich buddyjskich krajach. 

Asioka sk³ada ofiary

Pewna stara birmañska legenda opisuje wydarzenie, jakie mia³o 
miejsce w Pataliputrze w czasie sk³adania przez króla ofiary pod wielka 
stup¹. Œwiadkami tego wydarzenia byli wszyscy mnisi zgromadzeni 
na owej pud¿y. Król mia³ na sobie bia³e, bawe³niane szaty, którymi 
by³ spowity, a które w luŸnych fa³dach zwiesza³y siê wzd³u¿ jego 
wzniesionych do modlitwy r¹k. Aby nape³niæ wszystkie lampy oliwne 
wokó³ stupy, zu¿y³ piêæset dzbanów oliwy. Po tym zajêciu ca³a jego 
bawe³niana szata by³a ni¹ przesi¹kniêta. Kiedy uczyni³ modlitewny 
gest and¿ali nad jedn¹ z lamp, zapali³o siê królewskie okrycie 
i wkrótce ca³y król p³on¹³ jak wielka pochodnia. Ogieñ wznosi³ siê, jak 
powiadano, na wysokoœæ siedmiu mê¿czyzn, a p³omienie nadal ros³y. 

W tym czasie Asioka modli³ siê: 
„Namo Bhagawato Arhato Sammasambbuddassa – Chwa³a Ci 

B³ogos³awiony, arhacie, któryœ jest te¿ oœwieconym...“. 
Gdy wymawia³ te s³owa, p³omienie nie czyni³y mu najmniejszej 

szkody, a cia³o jego pozosta³o ch³odne jak zazwyczaj. Sytuacja taka 
powtarza³a siê zarówno pierwszego jak i w czasie kolejnych dni 
sk³adania pud¿y. Po modlitwie, za ka¿dym razem nietkniêty przez 
najmniejszy nawet jêzor p³omienia, ozdobiony we wszystkie swe 
insygnia, okr¹¿a³ wraz z mnichami stupê po trzykroæ, w nabo¿nym 
skupieniu. Na koniec ofiarowa³ wszystkim zebranym posi³ek, 
w czasie którego omawiano przysz³e projekty po¿ytecznych dzia³añ 
i przedsiêwziêæ. 



Tisiaraksita. Ba³a siê ona, ¿e kiedy Kunala zostanie królem, zabije jej 
synów, aby pozbyæ siê pretendentów do tronu. Król by³ coraz bardziej 
chory i szybko ros³y te¿ lêki konkubiny. Kiedy ¿aden z doktorów nie 
znajdowa³ dobrej rady ani lekarstwa, aby ul¿yæ monarsze, konkubina, 
panosz¹ca siê na dworze, zakaza³a doktorom wstêpu do komnat 
Asioki. Zaleci³a natomiast, aby medycy szukali cz³owieka, który 
choruje podobnie jak król – który stale wymiotuje i nic nie mo¿e 
strawiæ. Takiego pacjenta nakaza³a natychmiast przynieœæ do siebie, 
gdy¿ bêdzie chcia³a zapoznaæ siê z jego chorob¹. Kiedy tylko jeden 
z doktorów znalaz³ podobnie choruj¹cego, kaza³ s³ugom zanieœæ go 
do pokojów na³o¿nicy. 

Ta zabi³a chorego, rozciê³a mu brzuch i w ¿o³¹dku znalaz³a 
wielkiego robaka. Zaczê³a owego robaka karmiæ ró¿nymi mieszankami: 
dawa³a mu potrawy z m¹ki kukurydzianej, ze zbo¿a i inne. Podawa³a 
mu paprykê i curry – robak wszystko jad³ jednak i stawa³ siê coraz 
wiêkszy. Na koniec da³a mu siekan¹ cebulê. Wtedy stwór szybko 
zdech³. 

Sprytna kobieta szybko pobieg³a do Asioki: 
– Panie mój, wiem, ¿e cebula ciê uzdrowi. Zjedz szybko tê, któr¹ 

ci przyprawi³am – prosi³a. 
Król nie lubi³ cebuli, ale potraktowa³ j¹ jako lekarstwo. Nied³ugo 

po tym du¿y, bia³y, zdech³y robak opuœci³ jego wnêtrznoœci i monarcha 
zacz¹³ szybko wracaæ do zdrowia. 

– Co chcesz pani, za uzdrowienie mnie? Spe³niê ka¿d¹ tw¹ proœbê 
– zapewni³ król. 

– Pozwól mi, panie, sprawowaæ rz¹dy w królestwie przez siedem 
lat. Odpoczniesz przez ten czas, nabierzesz si³. PóŸniej oddam ci 
ponownie w³adzê. 

Tak siê te¿ sta³o. Zdecydowano jednak, ¿e wszystkie wa¿niejsze 
listy bêdzie pieczêtowa³ sam król. Czyni³ to w ten sposób, ¿e 
przygryza³ ciep³¹ jeszcze pieczêæ lakow¹, a wszyscy ministrowie 
i wa¿niejsi urzêdnicy w kraju znali ten rodzaj królewskiej pieczêci. 
Tisiaraksita napisa³a list do ministrów w Takszasili, aby z rozkazu 
królewskiego wy³upili oczy Kunali. Wiedzia³a, ¿e tak okaleczony nie 
bêdzie móg³ panowaæ. Brakowa³o jeszcze tylko pieczêci królewskiej, 
nosz¹cej œlady jego zêbów. Sprytna kobieta zacisnê³a rêk¹ zêby króla, 
gdy ten spa³, i zapieczêtowany list wys³a³a do Takszasili. 

Król obudziwszy siê rano, zawezwa³ wró¿bitów, aby wyt³umaczyli 
dziwny sen, który nawiedzi³ go tej nocy. 
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Kunala

Po wybudowaniu przez Asiokê osiemdziesiêciu czterech tysiêcy 
stup królowa Padmawati urodzi³a mu syna. Ucieszy³ siê wielki król. 
Nareszcie bêdzie mia³ kto rozszerzaæ prawo dharmy w Indiach i na 
œwiecie – pomyœla³. Nowo narodzonemu da³ imiê Dharmawiwardhana 
(Szerz¹cego Dharmê). Kiedy przyniesiono mu po raz pierwszy syna, 
król zwróci³ uwagê na piêkn¹ twarzyczkê dziecka. 

– Czy ktoœ widzia³ piêkniejsze od jego oczu? Czy¿ twarz jego nie 
jaœnieje jak ksiê¿yc? – pyta³ dumny. 

– Panie, nigdy jeszcze nie widziano u dziecka tak piêknych oczu, 
ale w Himalajach ¿yje ptak, który nazywa siê kunala i ma on w³aœnie 
takie oczy – odpowiedzia³ pierwszy minister. 

Wtedy Asioka za¿¹da³, aby schwytano ptaka i dostarczono go 
do pa³acu. Kiedy to siê sta³o, król porównywa³ oczy ptaka z oczami 
syna. 

– Rzeczywiœcie – stwierdzi³ – ich oczy s¹ takie same. Niech wiêc 
mój syn ma na imiê Kunala. 

Kiedy ch³opiec dorós³ i sta³ siê m³odzieñcem, o¿eniono go z piêkn¹ 
dziewczyn¹ o imieniu Kancanamala. Pierwsz¹ misjê wojskow¹ odby³ 
podobnie jak ojciec do miasta Takszasila, które tak jak przed wieloma 
laty, znów wznieci³o bunt. Gdy m³ody, piêkny ksi¹¿ê przyby³ pod 
mury miejskie, mieszkañcy poddali miasto, otwieraj¹c bramy na 
oœcie¿. Przedstawiciel miasta powita³ ksiêcia, zapewniaj¹c: 

– Nie bêdziemy walczyæ z dzielnym ksiêciem zwyciêskiego króla, 
który ju¿ raz nas pokona³. Nie chcieliœmy stawiaæ oporu, jednak 
tutejszy minister – cz³owiek, którego umys³ opanowa³ szatan, podniós³ 
zarzewie buntu. Usunêliœmy go i jego popleczników i oddajemy ci, 
panie, ponownie miasto we w³adanie. 

Powróci³ m³ody ksi¹¿ê do pa³acu ojca jako zwyciêzca, lecz nie 
wszyscy byli tym faktem zachwyceni. W nagrodê zosta³ wyznaczony 
przez Asiokê namiestnikiem Takszasili i wróciwszy doñ, rz¹dzi³ 
miastem. 

W czasie kiedy ksi¹¿ê by³ pod murami Takszasili, Asioka 
zachorowa³. Stan jego stawa³ siê coraz gorszy. Postanowi³ czym 
prêdzej syna obwo³aæ swoim nastêpc¹. 

Jedn¹ z ulubionych konkubin Asioki by³a kobieta o imieniu 
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Powrót Kunali do domu

Po tragicznych wydarzeniach w Takszasili oœlepiony i poni¿ony 
królewski syn opuœci³ z ¿on¹ miasto. W przekonaniu, ¿e Asioka od 
nich siê odwróci³, wêdrowali przez kraj jak para ubogich pielgrzymów. 
¯ywili siê tym, co wieœniacy im dali, utrudzeni spali gdzie popadnie. Nic 
dziwnego, ¿e bardzo szybko stali siê podobnymi do tysiêcy nêdzarzy 
wêdruj¹cych po indyjskich drogach. Kancanamala prowadzi³a swego 
mê¿a, staraj¹c siê, aby cierpia³ jak najmniej z powodu œlepoty. 
Na koniec przybyli do pa³acu Asioki, lecz poniewa¿ stra¿nicy 
ich nie rozpoznali i odpêdzili jako natrêtów, znaleŸli schronienie 
w królewskich stajniach na podzamczu. Ka¿dego ranka prowadzi³a 
m³oda ¿ona œlepca na bazar, gdzie gr¹ na winie zbiera³ ja³mu¿nê od 
mieszkañców stolicy. 

M³ody ksi¹¿ê zepchniêty przez z³y los do roli ¿ebraka, wieczorami 
siedz¹c przed stajni¹, œpiewem i gr¹ na swym ulubionym instrumencie 
skar¿y³ siê na niesprawiedliwy los. Na górze w pa³acu król Asioka 
s³ysza³ smutne pieœni i podziwia³ kunszt muzyka. Tak œpiewa³ jego 
ukochany syn, o którym ju¿ od miesiêcy nie ma ¿adnych wieœci! Król 
przywo³a³ lokaja: 

– Szybko, szybko biegnij, bo Kunala wróci³! S³yszysz jego œpiew? 
PrzyprowadŸ go tutaj. Mój ukochany syn wróci³! 

Pobieg³ wierny s³uga, lecz po paru minutach wróci³ zasmucony. 
Nie rozpozna³ królewicza – tak trudy drogi i zadane rany odmieni³y 
piêknego m³odzieñca. 

– Panie, to nie twój syn, ale œlepy ¿ebrak œpiewa przed stajni¹. G³os 
ma jednak podobny do naszego królewicza. 

Nastêpnego dnia historia siê powtarza. Król znów posy³a po 
œpiewaka, mówi¹c: 

– Mia³em jakiœ czas temu okropny sen, ¿e sêpy wydzioba³y oczy 
Kunali. Mo¿e to jest jednak mój syn? IdŸ szybko i przyprowadŸ go tu. 

S³uga pobieg³ do grajka i pyta³ go: 
– Czyim jesteœ synem, cz³owieku? Król chce ciê widzieæ, choæ nie 

wiem po co. 
Œlepy m³odzieniec odpar³: 
– Kiedyœ by³em synem Asioki, lecz on siê mnie wypar³. Teraz 

jestem synem Buddy, który jest krewnym s³oñca. 
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– Widzia³em we œnie, jak sêpy wydziobuj¹ Kunali oczy, a mnie 
wylecia³y w tym czasie wszystkie zêby – opowiada³ król. – To straszny 
sen, có¿ mo¿e on znaczyæ? – pyta³. 

– Tak, to straszny sen – zapewnia³ wró¿bita – znaczy on, ¿e Kunala 
straci wzrok. 

W tam samym czasie, w odleg³ym mieœcie, rozgrywa³y siê te¿ 
dramatyczne sceny. Ministrowie z Takszasili nie chcieli spe³niæ 
królewskiego rozkazu, ale kiedy Kunala sprawdzi³ autentycznoœæ 
pieczêci na liœcie, sam rozkaza³ spe³niæ wolê królewsk¹. Wezwano 
czandalê – pos³ugacza z kasy niedotykalnych, ale i ten nie chcia³ 
podj¹æ siê okrutnego zadania. 

– Panie, wybacz mi, ale tak niecny czyn zaowocuje dla mnie z³¹ 
karm¹ i zniweczy wszystkie moje dotychczasowe starania, aby z niej 
siê wyzwoliæ. 

Na koniec znaleziono jednak zbrodniarza, który zgodzi³ siê oœlepiæ 
ksiêcia. I wówczas œwiat m³odzieñca pogr¹¿y³ siê w ciemnoœci. 



Poprzednie ¿ycie Kunali

Wielu mnichów zadawa³o póŸniej Upagupcie pytanie, dlaczego 
tak szlachetnego cz³owieka jak Kunala spotka³ tak okrutny los 
– wy³upienie oczu. 

– Czym na to zas³u¿y³? – pytali zatrwo¿eni. 
– Pos³uchajcie historii, jak do tego dosz³o – wyjaœnia³ opat. 
Bardzo dawno temu ¿y³ w Himalajach m³ody, sprytny myœliwy. 

Jak nikt inny potrafi³ on tropiæ i chwytaæ w sid³a jelenie. Pewnego razu 
spostrzeg³, ¿e wielkie stado tych piêknych zwierz¹t schroni³o siê przed 
deszczem w wielkiej pieczarze, znajduj¹cej siê u stóp wynios³ych 
gór. M³odzieniec zagrodzi³ siatk¹ wyjœcie z jaskini i tym sposobem 
zaw³adn¹³ ca³ym stadem. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e nie mo¿e ich 
wszystkich zabiæ naraz, gdy¿ wtedy miêso zwierz¹t uleg³oby zepsuciu. 
Oœlepi³ wiêc zwierzêta, aby mu nie uciek³y, i by³ to niew¹tpliwie czyn 
bardzo okrutny, byæ mo¿e gorszy ni¿ zabicie ich od razu. Tym czynem 
„wyrz¹dzi³ krzywdê“ swej karmie i poniós³ konsekwencje. 

Mnisi, zw³aszcza m³odsi, byli jednak nadal dociekliwi. 
– Czemu zatem póŸniej odzyska³ wzrok? – pytali. 
– O tym mówi inna historia, której, mam nadziejê, wys³uchacie 

ze zrozumieniem i szacunkiem – mówi³ dalej Upagupta. – Dawno 
temu ¿y³ bogobojny cz³owiek o imieniu Krakuczanda – byæ mo¿e 
by³ on samym Budd¹ we wczeœniejszym wcieleniu. Na jego czeœæ 
jeden z wielkich i pobo¿nych królów wzniós³ okaza³¹ stupê, która 
przyozdobiona by³a czterema rodzajami szlachetnych kamieni. 
Kiedy jednak ofiarodawca stupy zmar³, nasta³ po nim chciwy w³adca, 
nieszanuj¹cy ani buddyjskiej tradycji, ani ¿adnych œwiêtoœci. Nakaza³ 
wykraœæ owe kamienie i tym samym zubo¿y³ œwiêty zabytek, a tak¿e 
zbezczeœci³ go. Wierni zebrani pod budowl¹ p³akali i rozpaczali 
na widok takiej profanacji. Przechodzi³ w tym czasie obok zabytku 
m³ody syn jubilera z pobliskiego miasta. Kiedy us³ysza³ od ludzi 
historiê obrabowania stupy, postanowi³ uzupe³niæ brakuj¹ce kamienie. 
Wkrótce dotrzyma³ s³owa i stupa ponownie lœni³a poprzednim 
blaskiem, a wierni czuwali, aby jej raz jeszcze nie okradziono. Otó¿ 
m³odzieñcem tym by³ w³aœnie Kunala w czasie jednego ze swych 
poprzednich wcieleñ i za ten mi³osierny i pobo¿ny czyn odzyska³ 
póŸniej wzrok – klejnot swego cia³a. 
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S³uga zawiód³ œlepca i jego ¿onê-¿ebraczkê przed oblicze 
monarchy. Ten pocz¹tkowo równie¿ nie pozna³ swych bliskich. Oboje 
byli wynêdzniali, spaleni s³oñcem i podobni do cennego dywanu 
wytarzanego w pyle dziedziñca. 

– Kim jesteœ, ch³opcze? – pyta³ król. 
– Jestem Kunala, twój syn, panie. 
Teraz ju¿ Asioka rozpozna³ ch³opaka i oniemia³y pad³ na posadzkê 

swej izby. 
Legenda mówi, ¿e póŸniej powtarza³: 
– O biedny mój synu, co siê sta³o z twymi piêknymi oczami, 

podobnymi do ciemniej¹cego nieba, gdy rozjaœnia je ksiê¿ycowa 
poœwiata? O mój synu, moje serce jest teraz przepe³nione bólem, który 
bêdzie je szarpa³ do koñca moich dni. 

– Królu, mój ojcze. Ani miecz, ni piorun, ogieñ, trucizna, ni jad 
wê¿a nie mog¹ uczyniæ krzywdy szlachetnemu sercu. Najbardziej 
jednak ono cierpi, gdy widzi moralny upadek innego cz³owieka. 

PóŸniej Kunala opowiedzia³ szczegó³owo swoj¹ smutn¹ historiê. 
Wysz³y na jaw knowania niecnej Tisiaraksity oraz fakt, ¿e król nic 
nie wiedzia³ o nich. Rozgniewany monarcha nakaza³ natychmiast 
zg³adziæ czarownicê, lecz Kunala prosi³ o ³askê dla niej. Twierdzi³, ¿e 
ból ka¿dej cierpi¹cej istoty jest te¿ jego bólem. I kiedy wypowiada³ 
owe ³agodne s³owa, bêd¹ce buddyjskim wyznaniem wiary, jego wzrok 
zacz¹³ powracaæ, twarz bledn¹æ i wyg³adzaæ siê, i na koniec by³ znów 
m³odym piêknym królewiczem. 



Ostatni dar Asioki

Nawet kiedy Asioka by³ ju¿ starcem, to nadal aktywnie wspiera³ 
sanghê – buddyjskie zgromadzenie. Ostatnie dziesi¹tki lat jego 
panowania wype³nione by³y ró¿norodnymi donacjami na rzecz 
buddystów, budowaniem wielu stóp oraz wspieraniem dzia³alnoœci 
misyjnej wspólnoty. Pewnego razu zapyta³ swego zaufanego ministra, 
kto ofiarowa³ najwiêcej dóbr dla buddyjskiej braci. Kiedy minister 
zasiêgn¹³ rady mnichów, ci odpowiedzieli, ¿e kupiec Ananthapindada, 
który da³ Buddzie sto tysiêcy sztuk z³ota. Wtedy król postanowi³ 
równie¿ daæ dar o tej samej wartoœci. Wielki król by³ ju¿ jednak chory 
i niedo³ê¿ny. Praktycznie zarz¹dza³ pañstwem jego nastêpca, a by³ nim 
Sampadin, syn Kunali. Jeden z jego doradców zwróci³ siê do ksiêcia: 

– Panie, twój dziadek mo¿e roztrwoniæ ca³y skarb i doprowadziæ 
monarchiê do ruiny. Nie mo¿emy pozwoliæ mu na podobne 
ekstrawagancje. 

Ksi¹¿ê wyda³ wiêc skarbnikowi nakaz, by zaprzesta³ przekazywania 
buddystom darów i aby ka¿dorazowy wydatek by³ z nim uzgadniany. 
Kiedy Asioka dowiedzia³ siê, ¿e nie mo¿e dysponowaæ swym skarbcem, 
nakaza³ przes³aæ mnichom z³ot¹ zastawê, na której spo¿ywa³ posi³ki. 
Gdy tak siê sta³o, zaprzestano podawania mu jedzenia na z³otych 
talerzach, a posi³ki dostarczano mu na srebrnych. I te jednak król 
przes³a³ mnichom, to samo powtórzy³o siê z naczyniami mosiê¿nymi. 
Na koniec upokorzonemu w³adcy podawano jedzenie na naczyniach 
glinianych. 

Zdenerwowa³ siê stary król. Zapyta³ dworzan: 
– Czy ju¿ tylko moj¹ pozosta³a ta oto po³owa owocu haritaki, który 

trzymam w rêku? Jeœli tak, to poœlijcie j¹ opatowi zakonu z rozkazem, 
aby rozdzieli³ go sprawiedliwie miêdzy wszystkich mnichów. Ponadto 
oddajê im we w³adanie moje królestwo i ca³¹ ziemiê. 

Zaniesiono do klasztoru po³ówkê owocu i powiedziano o dziwnym 
zarz¹dzeniu starego króla. Opat nakaza³ utrzeæ owoc, a póŸniej 
sporz¹dziæ z niego zupê, aby ca³a wspólnota mog³a j¹ spo¿yæ. Kiedy 
w milczeniu jedli ów wywar, opat powiedzia³, ¿e król do³¹czy³ do 
owocu ca³¹ ziemiê i odda³ j¹ buddystom we w³adanie na wieki. 

75
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Koniec dynastii Maurjów

Jak ju¿ wspomina³em, synem Asioki by³ Kunala – ksi¹¿ê o piêknych 
oczach. Jego synem by³ Sampadin, który chcia³ bezskutecznie 
ograniczyæ hojnoœæ dziadka. Mia³ on syna o imieniu Brahaspati 
i wnuka Wrasasena. Ten zaœ mia³ syna Pusjadharmana i wnuka 
Pusjamitrê. Wszyscy ci potomkowie wielkiego króla – monarchy, który 
umocni³ dynastiê i którego s³awa siêga³a po krañce œwiata, wszyscy 
m¹drzy lub mniej m¹drzy jego nastêpcy, zazdroœcili pradziadowi owej 
s³awy i uznania zapisanego w kronikach s¹siednich krajów. 

Pusjamitra chcia³ byæ te¿ s³awny jak jego pradziad. Pewnego dnia 
wezwa³ swego zaufanego ministra i zapyta³, jak zyskaæ s³awê i uznanie 
podobne do tego, jakim cieszy³ siê Asioka. 

– Panie, wielki twój pradziad wybudowa³ osiemdziesi¹t cztery 
tysi¹ce stup s³awi¹cych Oœwieconego. Wybuduj i ty tak¹ sam¹ iloœæ 
stup, a wszyscy szanowaæ bêd¹ twe imiê na równi ze wspomnieniem 
o pradziadku. 

– Jest to niew¹tpliwie dobra rada, ministrze, ale sam wiesz, ¿e mnie 
nie staæ na takie przedsiêwziêcia. 

Zazdroœæ o s³awê pradziada mêczy³a jednak Pusjamitrê. 
Nastêpnym razem wezwa³ do siebie doradcê – bramina i znów zada³ 
to samo pytanie. Ten odpowiedzia³: 

– Panie, król Asioka wybudowa³ wielk¹ liczbê stup. Twój skarb 
jest pusty, nie mo¿esz z nim konkurowaæ. Mo¿esz jednak kazaæ rozbiæ 
wszystkie owe stupy, a wtedy imiê twoje przetrwa wieki. 

Król przyzna³ mu racjê. Dokonaæ destrukcji dzie³a pradziada 
bêdzie ³atwiej i taniej, ni¿ budowaæ nowe stupy. Kiedy na czele 
oddzia³u gwardii przybocznej i gromady robotników z kilofami 
zbli¿ali siê do Kukutaramy – pierwszej stupy znajduj¹cej pod 
Pataliputr¹, us³yszeli dochodz¹cy z jej kierunku straszliwy ryk lwa. 
Zwierzê musia³o byæ wielkie, bo g³os jego brzmia³ jak grzmot. 
Sp³oszyli siê robotnicy, zaczê³a ustêpowaæ te¿ gwardia. Król 
zawróci³ do miasta, odk³adaj¹c rozebranie budowli na inny czas. 
Kiedy po tygodniu znów wyruszono, aby stupê zdemolowaæ, lwi ryk 
znów zabrzmia³, i to z potê¿niejsz¹ jeszcze si³¹. Król zdecydowa³ siê 
odst¹piæ od swego zamiaru. Zwróci³ siê znów do bramina o poradê, 
co ma w tej sytuacji przedsiêwzi¹æ. 
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– Panie, jeœli nie mo¿na zniszczyæ stupy, to zniszcz klasztory, zabij 
mnichów, rozpêdŸ œwieckich wyznawców, przywróæ porzucon¹ wiarê 
przodków, a s³awa twa bêdzie wielka. 

W krótkim czasie armia upora³a siê z buddyjskimi mnichami, czêœæ 
zabito na miejscu, a reszta rozbieg³a siê po kraju. Król wyznaczy³ 
nagrodê, sto z³otych monet, za g³owê buddyjskiego mnicha. 

¯y³ w owym czasie jednak pewien arhat, który dziêki swej 
nadprzyrodzonej mocy umia³ stwarzaæ sztuczne g³owy mnichów, które 
by³y nie do odró¿nienia od naturalnych. Stale te¿ posy³a³ je królowi, 
a uzyskane pieni¹dze przeznacza³ na wspieranie pozostaj¹cych 
w ukryciu zakonników. Kiedy król zebra³ ju¿ wielk¹ liczbê sztucznych 
g³ów i niemal do cna wyczerpa³ swój skarbiec, przejrza³ podstêp 
arhata, i nakaza³ zabicie go. Œwiêty m¹¿ zdo³a³ jednak ujœæ zasadzce. 
W jakiœ czas póŸniej inny mnich buddyjski spowodowa³, ¿e wielka 
góra oderwa³a siê od Himalajów i spad³a na Pusjamitrê i jego gwardiê. 
Od tego czasu niecny potomek króla Asioki nosi imiê Sunihita (Ten, 
który zosta³ dobrze uziemiony). Taki by³ koniec dumnej dynastii 
Maurjów. 
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Nauka Buddy w drodze na Zachód

W po³owie trzeciego stulecia p.n.e. król Asioka wysy³a³ 
misjonarzy równie¿ na zachód. W Mahawamsie, Dipawamsie 
oraz w Suttawibhandze s¹ wzmianki o nawracaniu nawet Greków. 
Wymienieni tam s¹ imiennie doœwiadczeni, starzy mnisi, kieruj¹cy 
dzia³alnoœci¹ misjonarsk¹ na obszarze o kulturze hellenistycznej. 

Greccy historycy odnotowali wyst¹pienie niejakiego Zarmanochegasa, 
który mia³ szerzyæ nauki Buddy i by³ najprawdopodobniej wys³annikiem 
Asioki. Wiemy, ¿e niektóre z edyktów odkrytych w Afganistanie 
sporz¹dzone by³y w jêzyku greckim, inne zaœ w aramejskim. 

Wszystkie naskalne edykty by³y znajdowane na szlaku karawan 
³¹cz¹cym zachód ze wschodem. Widaæ wskazywa³y one jednoczeœnie 
podró¿nym drogê. Jeden z napisów wymienia Palmyrê (Tadmor) jako 
kolejny przystanek na drodze karawan. 

 T¹ drog¹ miano ponieœæ religiê buddyjsk¹ a¿ na kraniec œwiata 
zachodniego. Asioka traktowa³ jednak rozsy³anie misjonarzy buddyjskich 
jako obowi¹zek na³o¿ony przez Buddê do niesienia œwiatu nauk 
o wyzwoleniu. Mia³y to byæ wskazania na drodze nakreœlonej przez 
Buddê, wiod¹cej do zbawienia ludzkoœci. Z pozostawionych edyktów 
wynika, ¿e wielki król realizowa³ nie tylko swoje zarz¹dzenia, ale 
równie¿ dzia³alnoœæ misjonarsk¹. Wydawa³ odpowiednie zarz¹dzenia, 
a edykty kaza³ zamieszczaæ nawet w okrêgach znajduj¹cych siê poza 
terenem jego bezpoœrednich wp³ywów i sporz¹dzaæ je w odpowiednich 
jêzykach lokalnych. Jest to niew¹tpliwie dowód na prowadzenie 
dzia³alnoœci misjonarskiej za granic¹. 

 Asioka nie pragn¹³ jednak nikogo nawracaæ si³¹. Przekonany 
o wysokiej wartoœci dharmy, chcia³, aby wys³ucha³ go ka¿dy, kogo 
interesuje prawda. By³ w³adc¹ tolerancyjnym. Misjonarze wys³ani 
przez króla nie walczyli z wyznawcami innych religii. W jednym 
z edyktów kaza³ wyryæ nastêpuj¹ce s³owa: 

Nic nie mo¿e dziaæ siê bez uzasadnionego powodu, ani darzenie 
szacunkiem w³asnej wspólnoty wyznaniowej, ani ganienie cudzej. 
Szacunek jednak nale¿y siê w ten czy inny sposób i cudzemu 
wyznaniu. Tak postêpuj¹c, przyczyniamy siê do wzrostu w³asnego 
wyznania i zarazem wyœwiadczamy dobrodziejstwo cudzemu. 
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Cejloñska legenda Asioki

Wed³ug buddyjskiej tradycji kronikarskiej (Mahawamsa), po 
trzecim buddyjskim soborze w Pataliputrze Asioka wys³a³ swego 
syna Mahendrê (Mahindê) i córkê Sanghamittê na Lankê z zadaniem 
szerzenia w³aœciwej wiary. Ówczesny w³adca Lanki Dewanampija 
Tissa sta³ siê potê¿nym patronem buddyzmu i ustanowi³ klasztor 
Mahawiharê w Anuradhapurze w 240 roku p.n.e., który sta³ siê 
historycznym centrum buddyzmu therawada na wyspie. PóŸniejsze 
wydarzenia tak¿e przyznaj¹ specjalny presti¿ Sri Lance w buddyjskim 
œwiecie. To w³aœnie tutaj spisano po raz pierwszy nauki Buddhy 
– Tipitakê w oko³o 100 roku n.e. 

Dewanampija Tissa otrzyma³ od króla Asioki relikwie – koœci 
obojczyka Buddy i miskê ¿ebracz¹ i zbudowa³ dla nich stupê 
Thuparama, by z³o¿yæ je w niej. Inna relikwia – z¹b Buddy zosta³ 
przywieziony na Sri Lankê w IV wieku. Relikwia ta jest przechowywana 
w Œwi¹tyni Zêba w Kandy. Coroczna procesja Perahera ku jej czci, 
s³u¿y do dzisiaj jako si³a jednocz¹ca kraj. Córka Asioki – Sanghamitta, 
przywioz³a ze sob¹ na Sri Lankê sadzonkê œwiêtego drzewa bodhi, 
pod którym Budda osi¹gn¹³ Oœwiecenie. Zgodnie z legend¹ drzewo 
wyros³e z tej sadzonki znajduje siê w pobli¿u ruin staro¿ytnego 
miasta Anuradhapury. Powiada siê, ¿e to drzewo jest najstarszym 
¿yj¹cym drzewem na œwiecie i otaczane jest wielk¹ czci¹. Dzisiaj 
Anuradhapura jest wielkim parkiem zawieraj¹cym ruiny Wielkiego 
Klasztoru (Mahawihara) utworzonego w 250 roku p.n.e., na 
przedmieœciach staro¿ytnej sinhalijskiej stolicy. Anuradhapura jest 
po³¹czona trzynastokilometrow¹ tras¹ dla pielgrzymów z Mihintale, 
gdzie Mahinda wyg³asza³ swe pierwsze kazania. Wspó³czeœnie 
oczyszczono to miejsce z porastaj¹cej je d¿ungli. Wtedy wy³oni³y siê 
z niej: stupa Anuradhapura, ruiny klasztoru, liczne rzeŸby, zbiorniki 
wody i potomek oryginalnego drzewa bodhi. 
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Asioka w Swajambu

Ze Swajambunath wi¹¿e siê legenda, która mówi, ¿e wzgórze 
by³o kiedyœ wysp¹, a dolina Kathmandu jeziorem. Ponad 2000 lat 
temu Asioka, potê¿ny indyjski w³adca, w czasie pielgrzymki do 
œwiêtych miejsc buddyzmu odwiedzi³ i owo wzgórze wznosz¹ce 
siê nad dzisiejsz¹ stolic¹ Nepalu. Chc¹c w swej m¹droœci zapewniæ 
okolicznemu ludowi godne warunki ¿ycia, przer¹ba³ mieczem górê 
i uwolni³ od wody dolinê. Nepalczycy pokazuj¹ w¹ski w¹wóz na 
po³udnie od stolicy, który ma byæ jakoby dzie³em tytanicznej pracy 
buddyjskiego króla. O tym, ¿e dolina by³a kiedyœ wype³niona wod¹ 
maj¹ œwiadczyæ wed³ug jej mieszkañców muszelki znajdowane 
niekiedy na tym obszarze. W œrodku rozp³atanej góry Asioka znalaz³ 
jakoby kwiat lotosu i uzna³ wzgórze za miejsce œwiête. W 460 roku 
n.e. król Manadewa rozpocz¹³ w tym miejscu budowê stupy, która 
obecnie jest najwa¿niejszym miejscem buddyzmu w Nepalu. 

Z przekazów historycznych natomiast wiadomo, ¿e Asioka 
przyjecha³ do Nepalu oko³o roku 250 p.n.e. Przyby³ tu wraz z córk¹, 
Carumati, która poœlubi³a nepalskiego ksiêcia Dewapalê. Wtedy 
to powsta³y dwa nowe miasta w okolicy dzisiejszego Paœupatinath 
w Kathmandu – Cabahil i Dewapatan. Buddyjska stupa z tego czasu 
zachowa³a siê do dziœ. Pierwsze pisane Ÿród³o informacji o historii 
Nepalu to kroniki Wanœawali, spisane w okresie klasycznym. Wspomina 
siê w nich o pierwszych, mitycznych dynastiach rz¹dz¹cych krajem: 
dynastii Gopala i panuj¹cej po niej dynastii Mahisapala. Mahisapalów 
obali³o plemiê Kiratów (ok. VIII w. p.n.e.), które zapocz¹tkowa³o 
w³asn¹ dynastiê. �ród³a historycznie nie dostarczaj¹ wielu informacji 
na temat Kiratów – wiadomo tylko, ¿e w³adcê z tej dynastii – Sthunko 
– odwiedzi³ ok. roku p.n.e. Asioka. I tak fakty historyczne splataj¹ siê 
z legend¹. 

Lankawatara Sutra

Tak s³ysza³em. Pewnego razu Czczony Przez Œwiat przebywa³ 
w zamku Lanka, który jest na górze Malaja na wielkim oceanie, 
ozdobionej kwiatami i zrobionej z ró¿nych klejnotów. Przebywa³ 
tam z wielkim zgromadzeniem Bhiku, wraz z wielk¹ liczb¹ 
Bodhisattwów, którzy przybyli razem z ró¿nych krain Buddów. 
Bodhisattwowie Mahasattwowie pod przewodnictwem Mahamati 
Bodhisattwy byli doskona³ymi mistrzami ró¿nych samadhi, dziesiêciu 
doskona³oœci, dziesiêciu mocy, szeœciu psychicznych cech. Wszyscy 
byli pob³ogos³awieni d³oñmi wszystkich Buddów. Wszyscy rozumieli 
znaczenie zewnêtrznego œwiata jako manifestacji w³asnego umys³u. 
Wiedzieli, jak zachowaæ ró¿ne formy, nauki i wskazania zgodnie 
z ró¿nymi umys³ami i zachowaniami ró¿nych istot. Byli ca³kowicie 
obeznani z piêcioma Dharmami... 

Wówczas Rawana, król Raksza ze swoj¹ s³u¿b¹, jad¹c w kwietnej 
niebiañskiej karecie, przyby³ do miejsca pobytu Czczonego Przez 
Œwiat, gdzie wysiad³ ze swoj¹ s³u¿b¹. Okr¹¿yli Czczonego Przez 
Œwiat trzy razy od lewej do prawej strony, graj¹c na instrumentach 
i uderzaj¹c je pa³kami niebieskiego Indry, z wisz¹cymi fletami 
wyk³adanymi najlepszego gatunku lapis lazuli i zwisaj¹cymi na 
bezcennych materia³ach ¿ó³tobia³ych jak Prijangu, œpiewali... 

Jestem Rawana, dziesiêciog³owy król Raksza, czy móg³byœ 
wspania³omyœlnie odwiedziæ mnie i mieszkañców Lanki... 

Mahamati, przyjmij mój pa³ac i towarzystwo apsar, ró¿nego 
rodzaju naszyjniki i wspania³y ogród Asioki... 

Asioka... na szczycie ka¿dej góry Mahamati zadawa³ pytania 
Buddzie. 

Wówczas Pan Lanki natychmiast zosta³ przebudzony, poczu³ 
zmianê w swoim umyœle i urzeczywistni³, ¿e œwiat jest niczym innym 
tylko jego w³asnym umys³em... Posiad³ wiedzê, jak rozprawiæ siê 
z argumentem filozofów dotycz¹cym przyczynowoœci, ca³kowicie 
zrozumia³ Tathagatagabhê, Stan Buddy, najg³êbsz¹ jaŸñ i przebywa³ 
w stanie m¹droœci Buddy. Wówczas us³ysza³ g³os z nieba: „To 
wszystko nale¿y poznaæ samemu. Dobrze zrobione, dobrze zrobione 
królu Lanki!“.

Przek³ad Daiko Kanzena



Asioka w birmañskiej legendzie

Wed³ug birmañskiej legendy s³ynna stupa Szwe Dagon w Rangunie 
zawiera ró¿ne relikwie Buddy, wœród których najwa¿niejszy jest 
jego w³os. Znalaz³y siê one tutaj w cudowny sposób, przekazane 
przez bóstwo Sakka. Bóg ten zst¹pi³ z nieba, aby podarowaæ owe 
relikwie dwóm bogobojnym braciom z królestwa Monów. Byli to 
Tapassa i Bhallika, pobo¿ni kupcy odbywaj¹cy regularne rejsy wzd³u¿ 
wybrze¿y kontynentu do Indii. Po ich nawróceniu na buddyzm, za 
panowania króla Okkalapa, im to w³aœnie przypad³ honor otrzymania 
buddyjskich relikwii. Dla niech wiêc wybudowali pierwsz¹ stupê 
w swoim królestwie. Od tamtego czasu, a wiêc prawie przez dwa 
tysi¹ce piêæset lat, stupa Szwe Dagon nieprzerwanie chroni swój skarb. 
W 236 roku król Asioka wys³a³ do Birmy dwóch misjonarzy – braci 
Sona i Uttara. Ówczesny król birmañski Thirmahasoka martwi³ siê 
jednak g³ównie plag¹, jaka w owym czasie nawiedzi³a jego królestwo. 
By³y to wilko³aki po¿eraj¹ce wszystkie nowo narodzone dzieci. 
Kiedy jednak obaj œwi¹tobliwi bracia przegnali owe bestie, w³adca 
czym prêdzej nawróci³ siê na now¹ wiarê. Zapragn¹³ wówczas te¿ 
mieæ w swym kraju jakieœ oryginalne buddyjskie relikwie. Wówczas 
Asioka, nazywany w birmie Siri Dhamma Soka, przez swych 
wys³anników przypomnia³ mu, ¿e takowe od dawna s¹ na terenie 
birmañskiego królestwa. Odnowiono wiêc star¹ stupê Szwe Dagon, 
tak ¿e do dzisiejszego dnia œwieci ona swym blaskiem i jest miejscem 
pielgrzymek rzesz wiernych. 

Monowie, jeden z ludów zamieszkuj¹cych dzisiejsz¹ Birmê, 
a czêœciowo równie¿ tereny przygraniczne Tajlandii, stworzyli 
przed wiekami, w delcie rzeki Irawadi, w³asne silne pañstwo ze 
stolic¹ Taton. Byli buddystami znacznie wczeœniej ni¿ Birmañczycy 
z królestwa Pagan. W kraju Monów ludzie ¿yli dostatnio, kwit³ 
handel z Indiami, Cejlonem i królestwami le¿¹cymi na wschodzie. 
Utrzymywali o¿ywione kontakty religijne z Cejlonem, a mnisi z obu 
królestw odwiedzali siê wzajemnie. W posiadaniu mnichów z Taton 
znajdowa³o siê trzydzieœci kopii œwiêtego rêkopisu buddyjskiego 
spisanego w jêzyku pali, a w klasztorach odbywa³a siê nauka w tym 
staro¿ytnym, kanonicznym jêzyku. 

Kiedy w roku 1044 król Anawratha z Pagan nawróci³ siê na 
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Laotañska legenda króla Asioki 

W Wientianie znajduje siê wielka stupa nazywana Wat Thang 
Luang. Wybudowana zosta³a w celu chronienia œwiêtych relikwii 
Buddy przekazanych przez misjonarzy, których wys³a³ król Asioka. 
W obecnej postaci pozostawi³ j¹ laotañski król Sajasettathirat. 
W³aœnie temu w³adcy zawdziêcza ona swe imponuj¹ce z³ocenia 
oraz uporz¹dkowanie terenu wokó³ monumentu. W listopadzie 
ka¿dego roku odbywa siê tu wielkie œwiêto buddyjskie, na które 
ci¹gn¹ pielgrzymi z ca³ego kraju. Ta piêkna stupa by³a uszkodzona 
w czasie tajskiej inwazji w 1828 roku, ale w 1936 roku dokonano jej 
pieczo³owitej renowacji. 
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Œwi¹tynia Thatbyinn, Birma

buddyzm, przyj¹³ u siebie mnicha Szin Arahana. Król, jak ka¿dy 
neofita, chcia³ byæ bardzo pobo¿ny i za namow¹ owego mnicha 
za¿¹da³ od Monów wydania œwiêtych ksi¹g. Oczywiœcie spotka³ 
siê ze wzgardliw¹ odmow¹. Wtedy wyda³ wojnê po³udniowym 
s¹siadom i najecha³ ich stolicê Taton. Pokona³ ich w krótkim czasie 
i zabra³ œwiête ksiêgi. Kroniki podaj¹, ¿e do ich transportu u¿yto 
trzydziestu dwóch bia³ych s³oni. W czasie zawieruchy wojennej 
stupa Szwe Dagon popad³a w zapomnienie. 

Na pó³nocy Birmy w krainie Szanów znajduje siê inna pagoda 
zwi¹zana z legend¹ o królu Asioce. Jest ni¹ buddyjskie centrum 
œwi¹tynne Ketku, we wsi Mmay Taw, oddalone o trzydzieœci mil od 
stolicy regionu Taunggyi. Legenda mówi, ¿e do powstania owego 
centrum, a w szczególnoœci wielkiej stupy Ketku, przyczyni³ siê król 
Asioka, przysy³aj¹c dla Szanów buddyjskie relikwie. Owa stupa mia³a 
byæ jedn¹ z osiemdziesiêciu czterech tysiêcy, jakie zobowi¹za³ siê 
ufundowaæ wielki indyjski w³adca. Dzia³o siê to w czasie panowania 
w³adcy królestwa Pagan o imieniu Alung Sithu. W roku 1155 wg 
kalendarza królestwa Mjanmar (1793 rok wg naszego kalendarza) 
odkryto na wielkim dzwonie obok stupy Ketku napis g³osz¹cy, ¿e 
miejsce owo powsta³o dziêki królowi Asioce i s³awê swoj¹ zawdziêcza 
relikwiom Buddy przez niego przekazanym ludowi Szan. 
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Stupa Ningbo

Asioka – bohaterem chiñskich legend

W wielu miastach w Pañstwie Œrodka istniej¹ miejsca, w których 
przechowuje siê skrzêtnie legendy o wielkim indyjskim w³adcy. 
Jednym z nich jest buddyjska œwi¹tynia Famen znajduj¹ca siê 
w niewielkim mieœcie o tej samej nazwie sto dwadzieœcia kilometrów 
na pó³nocny zachód od Xianu. W niej przechowywana jest relikwia 
Buddy znajduj¹ca siê obecnie w kunsztownym relikwiarzu. Wed³ug 
owej legendy Asioka, pielgrzymuj¹c po Azji i krzewi¹c zasady nowej 
wiary, mia³ jakoby dotrzeæ a¿ do tego miejsca. Podobnie jak w innych 
krajach, tak i tu zostawi³ jedn¹ z relikwii buddyjskich. Mia³y to byæ 
koœci z palca nauczyciela, które zachowa³y siê po jego kremacji. 
Cesarze dynastii Tang czcili to miejsce i czêsto w czasie buddyjskich 
œwi¹t nosili relikwie na procesji. Bra³o w nich zazwyczaj tysi¹ce 
wiernych. W 1981 powódŸ uszkodzi³a kryptê z relikwiami i wtedy 
okaza³o siê, ¿e kryje ona równie¿ liczne cesarskie dary dla œwi¹tyni 
Famen. W dniu 5 maja 2533 roku od urodzenia Buddy, o godzinie 
1.15 rano, w obecnoœci Czeng Gunan – opata klasztoru Famen, 
otwarto w muzeum Fu-Feng relikwiarz. By³ on umieszczony w siedmiu 
srebrnych i poz³acanych mniejszych relikwiarzach. Ostatni z³ocony 
by³ najpiêkniejszy. Wysadzany cennymi kamieniami zachwyci³ 
naukowców i opata swoj¹ urod¹. Mieœci³a siê w nim z³ota minipagoda. 
Jej wnêtrze kry³o per³owej barwy koœæ, d³ugoœci 40,3 mm. Wed³ug 
tradycji ma to byæ najwiêksza z koœci œrodkowego palca Buddy. 
Œwi¹tynia po przeprowadzonej restauracji pozostaje nadal miejscem 
pielgrzymek chiñskich buddystów. Relikwia zaœ odbywa ostatnimi laty, 
podobnie jak jej ofiarodawca – wielki król Asioka, wiele pielgrzymek 
po buddyjskich krajach. W 1994 roku by³a prezentowana w Tajlandii, 
w 2002 roku na Tajwanie, a na wiosnê 2004 roku w Hongkongu 
i Makao. Wszystkie te uroczystoœci gromadzi³y dziesi¹tki tysiêcy 
wiernych z wielu krajów. W Hongkongu w uroczystoœciach bra³o 
udzia³ szeœæset tysiêcy pielgrzymów. 

W œwi¹tyni Ningbo znajduj¹cej siê w prowincji Zhejiang 
przechowywana jest miniaturowa drewniana pagoda, która jest 
obiektem kultu, ale i cenn¹ historyczn¹ pami¹tk¹. Legenda mówi, ¿e 
wykopana zosta³a przed wiekami przez niejakiego Liu Sahe. Rolnik 
ów w czasie orania swego pola us³ysza³ jakiœ ³oskot pod ziemi¹. Kiedy 



Wielki poeta polski sk³ada ho³d 
wielkiemu królowi

Legenda o mi³osiernym królu, który dba³ o biednych, opiekowa³ 
siê opuszczonymi zwierzêtami i szanowa³ ¿ycie pod ka¿d¹ postaci¹, 
zawsze inspirowa³a twórców. Poœwiêcono mu wiele powieœci, 
poematów, a nawet filmów. Oto wiersz w ho³dzie dla wielkiego króla 
napisany przez Boles³awa Leœmiana: 

 
Król Asoka, na wzgórza smuklej¹c ods³oniu, 
Patrza³ zow¹d na wroga, co poleg³ na b³oniu, 
I roz¿ali³ siê duchem na wronistym koniu. 

I rzek³: „Odt¹d niech wrogów nie bêdzie na œwiecie, 
Niech ³zom stanie siê zadoœæ, niech spoczn¹ zamiecie –
Tak przysiêgam: po pierwsze, po wtóre, po trzecie!“

I ukl¹k³szy na mieczu, jak klêcz¹ mocarze, 
Poukocha³ kolejno te rany, te – wra¿e, 
I zgromadzi³ w pamiêci przewymar³e twarze. 

A na jego skinienie od owej godziny
Powstawa³y schroniska – dziwy tej krainy –
Dla cz³owieka, zwierzêcia i wszelkiej roœliny. 

Oto razu pewnego w tym czasie bez czasu
Król Asoka zmi³owa³ oczyma wœród lasu
Wierzbê, co umiera³a bez liœci ha³asu. 

Zad¿umiona skwarami, bez jad³a, napoju, 
Sch³a, ledwo zieleniej¹c, wpoœród pszczó³ wyroju, 
W przeubogim, na zgony ordzewia³ym stroju. 

Król poj¹³ z woli serca i z duszy nakazu
Jej milczenie, tak inne od milczenia g³azu, 
I czu³ to, co siê czuje – nigdy lub od razu. 
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zacz¹³ kopaæ w owym miejscu, natrafi³ najpierw na Ÿród³o z czyst¹ 
wod¹, a nastêpnie wykopa³ niewielk¹ pagodê. Ma ona u podstawy 
46 cm wysokoœci i 23 cm szerokoœci. Na wie¿yczce znajduje siê 
szeœæ rzeŸbionych, zmniejszaj¹cych siê ku górze dysków. Równie¿ 
podstawa jest rzeŸbiona ze wszystkich stron. Wewn¹trz pagody 
umieszczony by³ ma³y dzwon, a w nim by³a z³o¿ona buddyjska 
relikwia. Legenda mówi, ¿e jest to jedna z osiemdziesiêciu czterech 
tysiêcy stup, zbudowanych przez króla Asiokê, maj¹cych uczciæ 
Oœwieconego. Nieliczne relikwie, które król posiada³, pocz¹tkowo 
zosta³y rozmno¿one w cudowny sposób, tak aby ka¿da stupa mog³a 
zawieraæ jedn¹ z nich. W 405 roku w czasie panowania dynastii Jin 
zbudowano dla ministupy pawilon, który od roku 522 nosi nazwê 
Œwi¹tyni Asioki. Ma ona wysokoœæ piêtnaœcie metrów i posiada piêkny 
dach z glazurowanej dachówki. Inna legenda powiada, ¿e na rozkaz 
Qian Hangchua wykonano jeszcze osiemdziesi¹t cztery tysi¹ce replik 
(w stylu sztuki indyjskiej) owej miniaturowej pagody. 

Jeden z chiñskich pielgrzymów o nazwisku Hsu Jun, odwiedzaj¹cy 
po wielekroæ pawilon z ow¹ miniaturowa pagod¹, tak opisywa³ swoje 
wra¿enia: 

Ka¿dego dnia, ilekroæ odwiedzaj¹cy przychodzili ogl¹daæ 
relikwiê, ja przy³¹cza³em siê do nich. Ich zdanie o wygl¹dzie 
pagody za ka¿dym razem by³o inne. Ja sam raz widzia³em j¹ jako 
zielon¹ z purpurowymi refleksami. Kiedy jednak odby³em seriê 
okolicznoœciowych mod³ów i ponownie na ni¹ spogl¹da³em, to 
jaœnia³a per³ow¹ poœwiat¹. Kiedy wytê¿a³em a¿ do bólu wzrok, 
zmienia³a ona kolor na ¿ó³ty i bia³y... 

W 1993 roku w czasie prac konserwatorskich odnaleziono 
w œwi¹tyni szereg starych kaligrafii z okresu dynastii Juan, Ming i Qing. 
Dzisiaj jest ona równie¿ muzeum starej kaligrafii chiñskiej, a wokó³ 
niej znajduje siê piêkny ogród – miejsce wytchnienia dla pielgrzymów 
i turystów. 

W chiñskiej literaturze buddyjskiej wspomina siê jeszcze 
o stupach w Czang-kan-su i Mao-hsien, które równie¿ mia³yby byæ 
dzie³em króla Asioki. 
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Do królewskiej komnaty chcia³a siê przedostaæ
I wnios³a do jej wnêtrza nieby³¹ tam postaæ, 
A w³asnemu wzruszeniu nie mog³a ju¿ sprostaæ. 

Ponad królem uœpionym tak d³ugo – nied³ugo
Szumia³a, aby senn¹ uczciæ go pos³ug¹, 
I w pierœ jego zieleni wlewa³a siê strug¹. 

Król siê zbudzi³ i spojrza³ w poœpiesznej zadumie, 
I zgadn¹³, ¿e go kocha, po szumie – po szumie, 
I ul¹k³ siê mi³oœci, ¿e jej nie zrozumie. 

I rzek³ smutny: „Bacz na to, ¿e kochasz daremnie, 
W s³oñce tobie pogl¹daæ, nie we mnie – nie we mnie! 
Jakim¿ darem twe dary, wierzbo, odwzajemniê? 

Chcesz po³owê królestwa czy skarbu po³owê? 
Chcesz, bym ciebie na kwiatów pasowa³ królowê? 
Otom sta³ siê ubogi i w mi³oœæ i w mowê“.

A ona mu szepnê³a w którymœ okamgnieniu: 
„Chcê, byœ czasem, znu¿ony przystan¹³ w mym cieniu
I ga³¹Ÿ moj¹ swemu przychyli³ ramieniu. 

Chcê, byœ wierzy³, ¿e myœlê o tobie i sobie, 
I ¿e nie bez mi³oœci twe ogrody zdobiê. 
To – wszystko! – I byœ pobyt da³ mi na swym grobie“.

I król rzek³: „Wierzbo, wierzbo, iœæ mi z tob¹ w pole! 
Dolê tw¹, skoro trzeba, wraz z tob¹ przedolê -
Stanie siê, jako pragniesz! Spe³niê twoj¹ wolê. 

Czujê szczêœcie, gdy duszê w twoj¹ zieleñ wyœlê, 
Do mi³oœci podobne tak bardzo, tak œciœle, 
¯e jest sam¹ mi³oœci¹, skoro siê zamyœlê...“

Król umilk³. Chwilê wzajem patrzyli w swe œwiaty, 
A¿ ona siê z królewskiej wymknê³a komnaty, 
Nieœmia³o wiêc pow³ócz¹c swe zielone szaty. 

Wiêc serdecznie jej sêkom przygl¹da³ siê z bliska, 
Wiêc widzia³, jak siê zmaga i rdz¹ bólu b³yska, 
Wiêc poniós³ w³asnorêcznie chor¹ do schroniska. 

Tam jej wybra³ zak¹tek od s³oñca pstrokaty, 
Tam jej rany w rosiste poob³óczy³ szmaty, 
Tam przygrywa³ na lutni i znosi³ jej kwiaty. 

Ale wkrótce nadesz³y rozpl¹sane œwiêta, 
I króla otoczy³y w pa³acu dziewczêta, 
I zapomnia³ o wierzbie – bo któ¿ to spamiêta? 

I tanecznie wêdrowa³ od sali do sali
I czu³, ¿e tchom dziewczêcym brak jakichœ korali, 
I ¿e coœ powierzbnego w duszy mu siê ¿ali. 

A¿ oto stra¿nik bramny otr¹bi³ po grodzie, 
¯e wierzba uzdrowiona w cudnej bezprzeszkodzie
Przysz³a, by odt¹d szumieæ w królewskim ogrodzie. 

Król Asoka z pa³acu wybieg³ na spotkanie
I wyci¹gn¹³ ramiona i pogl¹da³ na nie, 
¯e siê tak wyci¹gnê³y i tak niezachwianie. 

I przyby³ej sam wskaza³ wcieleniem swej d³oni, 
Kêdy ma siê zieleniæ i w jakiej ustroni –
I spe³ni³a to wszystko tak, jak mówi³ do niej. 

A w zwierciadle sadzawki a¿ do dna odbita
Jaœnia³a, przeciw niebu w fali wniebowzbita, 
I szepn¹³ król do siebie: „Tu niechaj rozkwita!“

A po nocy, gdy ksiê¿yc jarami siê bieli, 
I gdy wszystko posnê³o i wszyscy posnêli, 
Ona wysz³a podwójnie: z ziemi i z topieli. 

I bieg³a, p¹tnikuj¹c, po schodów marmurze
W g³¹b nieznanych pa³aców – ku górze, ku górze, 
Czyni¹c kroki p³ochliwe, zwiewne i niedu¿e. 



Król s³ysza³, jak radoœnie w dó³ bieg³a po schodach, 
I jak potem siê w nocnych pogr¹¿y³a ch³odach, 
I jak potem szumia³a w królewskich ogrodach.


