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MAKEDONSKA KAUZA

VEROJATNOTO MAKEDONSKO 
POTEKLO NA INDISKIOT KRAL ASOKA

Пишува: 
Александар ДОНСКИ

Индискиот крал Асока 
најверојатно бил внук (од 

ќерка) на македонскиот 
генерал Селевк!

Асока оставил траен белег 
во ширењето на будизмот!

Продолжуваме со светски познати 
личности, кои имале македонско 
потекло. Ќе направиме осврт кон 

најпознатиот антички индиски крал Асо -
ка, за кој има силни индиции дека имал 
делумно македонско потекло.

Познато е дека по смртта на Алек сан -
дар Македонски, македонс ката војска 
била избркана од Индија. На чело на оваа 
кампања се наоѓал Индиецот Чан дра-
гупта, кој во 326 година пред Христа, 
кога бил момче, и самиот лично го ви-
дел Александар Маке донски во Пен џаб. 

МАКЕДОНСКО-ИНДИСКИ 
БРАК

Во тоа време со дел од азиските те-
ритории (кои претходно ги освоил Алек-
сандар Македонски), владеел неговиот 
гене рал Селевк (кој ја основал ди нас-
тијата и државата на Селев кидите). Су-
дирот меѓу Селевк и Чандра гупта завр-
шил со пораз на војската на Селевк. По-

тоа дошло до мир и пријателство ме ѓу 
Чандрагупта и Селевк. Чандрагупта на 
Селевк му дал скапи подароци и пет-
стотини борбени слонови, а Селевк на 
Чандрагупта му ја дал својата ќерка за 
жена. 

Во историјата на Индија презен ти ра-
на на Интернет, овие настани се при ка-
жани со зборовите:

"Инвазијата на Александар ги на-
терала Индијците да создадат цен-
трализирана држава. Чандрагупта му 
објавил војна и го поразил Селевк Ни-
катор, македонски владетел на севе-
ро западните територии, кои биле ос-
воени од Александар Велики. Чанд-
рагупта му ги одзел на Селевк: Пен-
џаб, Ка бул, Кандахар, Гадара и Пер-
сија. Потоа ќерката на Селевк била 
омажена за Чандрагупта" (IndiaWorld 
Communications Pvt LtdAttention: Editor, 
Itihaas 304, Tul      si a ni Chambers 212,Nari-
man PointMumbai 400 021.India http://
www.itihaas.com/con t rib. html).

Откако абдицирал, Чандрагупта го 
наследил неговиот син Биндусара кој, 
исто така, одржувал добри односи со 

ПОТЕКЛОТО НА АСОКА

Она што е малку познато во нашата 
јавност е фактот оти многумина истра-
жувачи сметаат дека Асока во себе имал 
и македонска крв! Иако за неговиот жи-
вот не се знае многу, постојат индиции, 
според кои, многу е веројатно дека тој 
бил син на синот, кој се родил во бракот 
меѓу Чандрагупта и ќерката на маке дон-
скиот крал Селевк. Практично, ќерката 
на Македонецот Селевк најверојатно 
му била родена баба на најпознатиот 
древен индиски крал Асока. Познатиот 
индиски историчар и истражувач на 
нас ледството на балканската култура 
во Индија д-р Ранаџит Пал (Ranajit Pal) 
од Калкута, децидно смета дека кралот 
Асока бил роден внук на ќерката на 
Селевк, а тоа го поткрепува со фактот 
што второто име на Асока (кое гласело 
Вардана), имало балканско потекло (д-р 
Ранајит Пал: "The Oltar of Alexander 
now standing at Delhi". Тој досега има 
објавено две книги во кои се спомнува 
престојот на Александар во Индија. Тоа 
се: "Gotama Buddha in West Asia",  об ја-
вена во Осака, Јапо нија, заед но со ис-
торичарот Toho Shuppan, а втората е 
"The Mystery of Buddha", која е обја-
вена заедно со јапонскиот истори чар T. 
Sato, во издание на Suppo Shin Sha, 
Токио, Јапонија. Според писмото кое ни 

соседната држава на Македонците Се-
лев киди. Всушност, Чандрагупта и него-
вите нас лед ници се познати под името 
Маурја династија. Биндусара бил заме-
нет од својот син Асока Вардхана (271-
232 пред Хрис та), кој уште повеќе ги 
проширил границите на индиската др-
жава.

Асока бил голем приврзаник на бу-
дизмот. Тој изградил голем број будис-
тички храмови и светилишта и го про-
ширил будизмот низ голем дел од Ин-
дија (и пошироко). Тој испратил будис-
тички пропо ведници во разни делови 
на светот. Некои од нив дошле дури и 
во Маке донија, а други престојувале во 
државите со кои владееле маке дон ски-
те динас тии на Селевкидите и на Пто ле-
меите. Еднос тав но, Асока извршил пре-
судно влијание врз развојот на будиз-
мот и неговото име останало запишано 
со светли букви во историјата на оваа 
религија. Денес будистите од цел свет 
со голема почит се однесуваат кон ли-
кот и делото на овој крал.

СТАТУА СО ЛИКОТ НА АСОКА
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MACEDONIAN AIM

ORIGIN OF THE INDIAN KING ASOKA 

Writer: 
Aleksandar DONSKI

THE PROBABILITY OF THE MACEDONIAN

We continue with the world fa-
mous personalities that had Ma-
cedonian origin. We will make a 

reference of the most famous ancient In-
dian king Asoka, for who there are strong 
indications that he had, in part, Macedo-
nian origin.

It is known that after the death of Alex-
ander the Great, the Macedonian army 
was driven out of India. On the head of 
this campaign was the Indian Chandrgup-
ta, who in 326 B.C, when he was a boy, 
saw Alexander in person in Punjab.

A MACEDONIAN-INDIAN 
MARRIAGE

During that time with a part of the 
Asian territories (that were conquered 
previously by Alexander the Great), were 
governed by his general Salvek (who 
founded the dynasty and the state of the 
Selvekies). The clash between Selvek and 
Chandragupta ended with the of the ar-
my of Selvek. After that a peace and friend-
ship existed between Chandragupta and 
Selvek. Chandragupta gave Selvek very 
expensive gifts and 500 war elephants, 
and Selvek gave to Chandragupta his 
daughter for a wife.

In the history of India presented of the 
Internet, these events are told by the 
words:

The Indian king Asoka 
was probably the grand 
son (from his daughter’s 
side) of the Macedonian 

general Selvek!
Asoka left a permanent 

mark in the spread of 
Buddhism

“The invasion of Alexander forced 
the Indians to create a centralized 
state. Chadragupta declared war and 
defeated Selvek Nikator, a Macedonian 
governor of the northwestern territo-
ries, that were conquered by Alexander. 
Chandragupta took from Slelvek the 
territories of: Punjab, Kabul, Kandahar, 
Gadar and Persia. After that the daugh-
ter of Selvek was married to Chan dra-
gupta” (IndiaWorld Communications Pvt 
LtdAttention: Editor, Itihaas 304, Tul      si a ni 
Chambers 212,Nariman PointMumbai 400 
021.India http://www.itihaas.com/con t rib  . 
html).

After he abdicated, Chandragupta was 
inherited by his son Bidusara who, also, 
maintained good relations with the nei-

ghboring state of the Macedonian Sel-
veky. Actually, Chandragupta and his 
heirs are known under the name Mauria 
dynasty. Bandusra was replaced by his 
son Asoka Vardhana (271-232 B.C), who 
expanded the borders of the Indian state. 
Asoka was a big follower of Buddhism. He 
build a large number of Buddhist temples 
and sanctuaries and spread Buddhism to 
a large part of India (and beyond). He sent 
Buddhist preacher to various parts of the 

world. Some of them came even to 
Macedonia, and others were staying in 
the states that were governed by the 
Macedonian dynasties of Selvikidats and 
the Ptolomueis. Simply, Asoka made a de-
cisive infl uence on the development of 
Buddhism and his name was written 
down in luminous letters in the develop-
ment of this religion. Buddhist all over the 
world treat the image and accomplish-
ment of this king with great respect.   

THE ORIGIN OF ASOKA

What is les known in our public is the 
fact that many of the researchers fi gure 
that Asoka had in part Macedonian blood! 
Although little is known about his life, 

there are indications that show a proba-
bility that he was the son of the son that 
was born from the marriage between 
Chandragupta and the daughter of the 
Macedonian king Selvek. Practically, the 
daughter of the Macedonian Selevek was 
probably the birth grand mother of the 
most important Indian king Asoka. The fa-
mous Indian historian and researcher of 
the heritage of the Balkan culture in India 
d-r Ranajit Pal from Calcutta, clearly states 
that the king Asoka was a birth grand son 
of the daughter of Selevek, and he sup-
ports this with the fact that the second 
name of Asoka (which was Vardana), had 
Balkan origin (d-r Ranajit Pal: “The Olters 
of Alexander now standing at Delhi”. 
He has published two books in which the 
stay of Alexander in India is mentioned. 
They are: "Gotama Buddha in West 
Asia", published in Osaka, Japan, together 
with the historian Toho Shuppan, and the 
second is "The Mystery of Buddha", 
which is published together with the 
Japanese historian T. Sato, by the publish-
ing house of Suppo Shin Sha, Tokyo, 
Japan. According to the letter which was 
sent to us by d-r Pal, his works that are 
quoted here can be found on the internet 
at www.geocities.com/ranajitda/. That 
the most famous ancient king of India 
Asoka had in part Macedonian origin is 
some thing that historian R. Tapar also ONE OF THE PILARS OF ASOKA
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(продолжува) (to be continued)

го упати д-р Пал, неговите тру дови, од кои овде се цитирани из-
вадоци, се засновани врз овие две книги, а тие можат да се срет-
нат на Интернет на: http://www.geocities.com/ranajitda/).

Дека најпознатиот древен индиски крал Асока имал делумно 
маке донско потекло смета и историчарот Р. Тапар. Тој смета дека 
кралот Асока и тогашниот македонски крал Антиох (од династијата 
на Селевкидите) биле блиски роднини ("Asoka and the Decline of 
the Mauryas", Oxford University Press", 1961).

Истото го  пишува и во книгата "Рана Индија и Пакистан" од 
исто ри чарот Вилер. За етничкото потекло на кралот Асо ка, овде 
читаме:

"Сосема е можно дека Асока во своите вени ја носел крвта 
на Селев кидите. За време на владеењето на не    говиот татко 
можно е дека му биле претставени живите спомени за Алек-
сандар Велики, а тој, кога станал крал, самиот ни кажува за 
своите врски со западните сили" (Wheeler: "Early India and Pak-
istan", Thames and Hudson, 1968, стр. 170). 

Кралот Асока е познат и по тоа што оставил свои записи. Тоа се 
позна тите Столбови на Асока, кои денес се сметаат како едно од 
најзначајните културни де ла на древна Индија. Текстот испишан на 
овие столбови претставува збирка од едикти, посве тени на рефор-
мите кои Асока ги спровел, како и на моралните принципи за одне-
су вањето на луѓето. Во ова дело тој ги спо м нува тогашните владе-
тели на држа вите на Птолемеите, на Селев кидите и на Македонија. 
Всуш ност, тој пишува за обидите за ширење на будизмот во овие 
држави ("The Edic ts of King Ashoka", an English rendering by Ven. S. 
Dhammika The Wheel Publication No. 386/387 ISBN 955-24-0104-6; Pub-
lished in 1993 Buddhist Publication Society, Sri Lanka). Повеќе на уч-
ници сметаат дека некои од клучни те идеи кои Асока ги прет ста-
вил во своите едикти, всуш ност ги пре зел од идеите на Алекс ан дар 
Македонски. Таква, пред сè, е иде јата за братство меѓу народите. 

Некои научници сметаат и дека Стол бовите на Асока, всуш ност ги 
прет ста вуваат олтарите, кои своевремено таму ги поста вил Алек-
сандар Македонски, а дека кралот Асока, педесетина години по-
доц   на, само ги искористил овие ол тари за своите записи. По 
смртта на Асо ка се распаднала моќ ната индиска др жава Магадха 
на неколку помали крал ства.

Династијата Маурја секако дека била најпознатата индиска ди-
настија во древ нината. Во времето на оваа династија настанало и 
светски познатото дело Ка ма Сутра. Поради фактот што ќерката на 
македонскиот владетел Селевк се ома жила за основачот на Маурја 
ди нас тијата, практично во оваа најпозната древна индиска ди нас-
тија имало и македонска крв, која најверојатно те че ла и низ вените 
на најпознатиот древен индиски крал Асока.

agrees. He fi gures that the king Asoka and the then 
Macedonian king Antiox (from the dynasty of the 
Selvekidats) were close relatives (“Asoka and the Decline 
of the Mauryas”, Oxford University Press", 1961). The same 
thing is said in the book “Early India and Pakistan” by the 
historian Wheeler. For the ethnic origin of the king Asoka, 
we can read:

“It is quite possible that Asoka carried in his veins 
carried the blood of Selevekidits. During the time of 
the rule of his father it is possible that living accounts 
about Alexander, and he, when he became king, he him 
self tells us about his relations with the western pow-
ers” (Wheeler: “Early India and Pakistan”, Thames and 
Hudson, 1968, p. 170). 

The king Asoka is also famous by the things he left in his 
records. They are the famous Pillars of Asoka, that today are 
considered as one of the most important cultural monu-
ments of ancient India. The texts that are written on these 
pillars represent a collection of edicts, dedicated to the re-
forms that Asoka implemented, as well as the moral princi-
pals for the behavior of people. In this work he mentions 
the current rulers of the state of the Ptolemaist, of the 
Selevekidits and of Macedonia. Actually he is writing about 
the attempts of spreading of Buddhism in these states 
(“The Edicts of King Ashoka”, an English rendering by 
Ven. S. Dhammika The Wheel Publication No. 386/387 ISBN 
955-24-0104-6; Pub lished in 1993 Buddhist Publication 
Society, Sri Lanka). Most scientists consider that some of 
the key ideas which Asoka represented in his edicts actual-
ly took the ideas of Alexander the Great. For instance the 
idea of brotherhood among peoples. Some scientists re-
con that the pillars of Asoka, actually represent the oltars 
that Alexander placed there, and that the king Asoka, 50 
years latter, just used these oltars for his records. After the 
death of Asoka the mighty Indian state of Magadha fell 
apart to a few smaller kingdoms. 

 The dynasty of Mauria is certainly the most famous 
Indian dynasty in antiquities. In the time of this dynasty the 
world famous Kama Sutra was made. Because the fact that 
the daughter of the Macedonian ruler Selevk married the 
founder of the Mauria dynasty, practically in this most fa-
mous Indian dynasty had Macedonian blood that most 
likely fl owed trough the veins of the most famous ancient 
king Asoka.


