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Wstęp

Badania nad indyjskimi tradycjami religijnymi epoki powedyjskiej, choć stano-
wiły od dawna pole badań indologów, szczególnie dynamicznie zaczęły się roz-
wijać w drugiej połowie XX wieku. Do tego czasu badacze skupiali się częściej 
na kulturze wedyjskiej, jej tekstach, filozofii i religii. W spektrum ich zainte-
resowań znajdowały się też często eposy i purany, jednak to kultura wedyjska 
wydawała się najobfitszym i najciekawszym obszarem badań indologicznych 
oraz podstawowym źródłem wiedzy o dawnych Indiach. Teksty wedyjskie, ze 
względu na ich boski status i ograniczoną do warstw wyższych indyjskiego spo-
łeczeństwa dostępność, wydawały się niezwykle atrakcyjnym obszarem badań, 
a w powszechnej świadomości, kształtowanej przez poglądy kilku pokoleń indo-
logów, funkcjonowały jako system wiedzy doskonałej, często tajemnej, godnej 
szczególnego zainteresowania. 

Także dla indyjskich badaczy było to istotne pole badań, jednak – jako że 
Wedy były tekstami o boskim i niekwestionowanym autorytecie – szczególnie 
tradycyjnym uczonym indyjskim trudno było traktować je jak wszelkie inne 
dzieła i podchodzić do nich z równym krytycyzmem co do innych tekstów ta-
kiego autorytetu niemających. W Indiach od dawna istniała tradycyjna egzegeza 
tekstów wedyjskich, szczególnie upaniszad, rozwijająca się w wielu nurtach fi-
lozoficznych, ale była ona uwikłana w lokalny kontekst, mający wpływ na ich 
interpretacje. Ważnym dopełnieniem indyjskich badań nad Wedami były więc 
prace badaczy zachodnich. 

Studia wedyjskie rozwijały się bujnie szczególnie od czasu brytyjskich kon-
taktów z Indiami, a więc od kiedy Brytyjczycy i inni badacze zachodni udostęp-
nili Europie i światu część bogatej literatury wedyjskiej. Dlaczego wedyjskiej? 
Zapewne dlatego, że pierwsze kontakty Indusów z Europejczykami to, oprócz 
typowo kolonialnych, kontakty z warstwami najwyższymi indyjskiego społe-
czeństwa, a więc warstwami wyedukowanymi, żyjącymi w dość zamkniętym 
kręgu pełnoprawnych uczestników życia religijnego, obwarowanego wieloma 
regułami, z których wiele wykluczało szerokie masy społeczeństwa indyjskiego 
z kręgu beneficjentów religijnych rytuałów. Tym właśnie warstwom wyższym, 
szczególnie braminom, zależało na zaprezentowaniu najeźdźcom i kolonizato-
rom wzniosłej i atrakcyjnej wizji własnej kultury. Dlatego pierwsi Europejczycy 
przyjęli wizję Indii taką, jaką chcieli im zaprezentować Indusi, a raczej ich część 
najwyżej stojąca w hierarchii społecznej. O swoistej samoprezentacji warstwy 
bramińskiej, jako jedynej wartej uwagi i będącej depozytariuszem tego, co w in-



Studia nad pańćaratrą. Tradycja i współczesność

10

dyjskiej kulturze najlepsze, pisał między innymi Stanisław Schayer1, a w czasach 
nam współczesnych choćby Wilhelm Halbfass2.

Jednak kultura wedyjska, którą tak zafascynowani byli Europejczycy, już 
w momencie pierwszych kontaktów z nimi była reliktem przeszłości, pielęgno-
wanym, i to jedynie w pewnym zakresie, tylko w rodach bramińskich. Życie re-
ligijne Indii było już wtedy bardzo zróżnicowane i nie stanowiło wcale domeny 
jedynie najlepiej urodzonych. Istniały bowiem w Indiach XVIII- czy XIX-wiecz-
nych bardzo liczne tradycje religijne, kształtujące się od pierwszych wieków 
naszej ery, a określane przez Europejczyków umowną nazwą hinduizmu3. Były 
wśród nich i ruchy ortodoksyjne, i heterodoksyjne, a obok istniały także religie 
nieindyjskie, jak choćby islam i zaratusztrianizm, które także miały wpływ na 
kształt tradycji rdzennie indyjskich, a i same, pod wpływem indyjskiej kultury, 
modyfikowały swój kształt. Nie można też przecenić roli bardzo licznych kultów 
lokalnych, mających niejednokrotnie swe źródło w tubylczym, niearyjskim sub-
stracie i w różnym stopniu asymilujących się do głównego nurtu religii.

Bardzo bujny rozwój studiów indologicznych w dziedzinie hinduizmu, który 
nastąpił w drugiej połowie XX wieku i który trwa i nabiera coraz większego 
znaczenia w pierwszych latach wieku XXI, pozwala na podjęcie próby reinter-
pretacji dotychczasowych poglądów na temat tradycji hinduistycznych. W krę-
gu naszych zainteresowań znajdą się jednak głównie tzw. hinduistyczne nurty 
tantryczne, szczególnie wczesne. Jasne jest, że istotny rozwój tej dziedziny stu-
diów indologicznych oznacza, że danych będzie przybywać, ale już teraz warto 
przedstawiać wyniki aktualnych badań w tej dziedzinie, także tych będących 
rezultatem własnych badań autorki. Uświadomienie roli licznych tradycji hindu-
istycznych w kształtowaniu się kultury indyjskiej oraz wyrwanie badań indo-
logicznych z kręgu studiów ograniczonych jedynie do kilku tekstów, uznanych 
w początkach indologii za najbardziej reprezentatywne, jest szczególnie ważne 
w obliczu całej masy źródeł dotychczas bądź nieznanych, bądź niebadanych. 
Postulat z jednej strony reinterpretacji źródeł już znanych w świetle nowych ma-
teriałów, w tym nieznanych dotąd lub niewykorzystywanych jeszcze manuskryp-
tów, i, co za tym idzie, prace nad krytycznymi edycjami tych tekstów, a z drugiej 
strony zwrócenia się ku nowym źródłom, nie mniej ważnym, a być może nawet 
znacznie ważniejszym od dotychczas znanych, pozostaje nadal aktualny, a ni-
niejsza publikacja chciałaby się wpisać w taki właśnie nurt badań nad tradycjami 
hinduistycznymi.

W kilku rozdziałach publikacji przedstawimy zatem kilka różnych zagadnień 
związanych z najnowszymi badaniami nad pańćaratrą (pāñcarātra), jedną z naj-
starszych i najważniejszych tradycji wisznuickich, klasyfikowaną jako tradycja 

 1 SCHAYER 1988 w tekście z 1936 roku Tolerancja, uniwersalizm i ortodoksja w religiach indyj-
skich. I. Braminizm.

 2 HALBFASS 1991, rozdz. 1 i 2.
 3 O nazwie hinduizm patrz np. hasło hinduizm autorstwa Artura Karpa w: Religia. Encyklopedia 

PWN; patrz KARP 2003.
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tantryczna. Wprowadzający rozdział przedstawia samą tradycję na tle innych 
nurtów religijnych; przedstawia także stan badań nad nią. W kolejnych czę-
ściach znajdą się uwagi o specyfice indyjskiej literatury religijnej i jej egzegezy, 
wstępny opis wyników rozpoczętych w 2005 roku badań nad społecznościami 
pańćaratry we współczesnych Indiach południowych, rozdział poświęcony cere-
monii inicjacji i jej opisowi w tekstach kanonicznych pańćaratry, ze szczególnym 
uwzględnieniem tekstu Jayākhyasaṃhitā, i wreszcie tłumaczenie rozdziału XVI 
tekstu Jayākhyasaṃhitā, poświęconego opisowi kluczowej dla tradycji tantrycz-
nych ceremonii inicjacji (dīkṣā), oparte na nowej, krytycznej edycji rozdziału 
XVI, dokonanej w ramach wspólnego projektu badawczego przez prof. Alexisa 
Sandersona i autorkę. W tak skonstruowanym tekście, wychodząc od ogólnego 
przedstawienia tradycji, która nie była wcześniej polem badań polskich indolo-
gów (także na świecie zajmowało się nią dotychczas niewielu badaczy), a kończąc 
na opisie konkretnej, niezwykle ważnej ceremonii inicjacji, zamierzamy przed-
stawić wyniki aktualnie prowadzonych nad pańćaratrą studiów, a także wskazać 
na najistotniejsze kierunki przyszłych badań.

Powstanie niniejszej publikacji było możliwe dzięki współpracy z uczonymi 
europejskimi i indyjskimi, prowadzonej w ramach kilku projektów badawczych. 
Jestem szczególnie wdzięczna prof. Gerhardowi Oberhammerowi, dzięki które-
mu od kilkunastu już lat mogę uczestniczyć w międzynarodowych badaniach 
nad tradycją pańćaratry. 

Wiele zawdzięczam także prof. Alexisowi Sandersonowi, który wprowadzał 
mnie w tajniki krytycznych edycji tekstów sanskryckich i zechciał uczestniczyć 
w jednym z prowadzonych przeze mnie projektów badawczych. Projekt doty-
czący krytycznej edycji fragmentów tekstu Jayākhyasaṃhitā (A Critical Edition, 
Translation and Analysis of Selected Chapters of the Pancaratrika Vaishnava 
Scripture Jayakhyasamhita), realizowany we współpracy z prof. Sandersonem, 
był prowadzony w ramach grantu badawczego przyznanego przez Ministerstwo 
Szkolnictwa Wyższego i Informatyzacji w 2003 roku. 

Projekt zatytułowany The Role of the Pancaratra Tradition in the 
Contemporary Religious Practice of the South Indian Vaishnavas był prowadzony 
ze środków The Andrew Mellon Fellowship przyznanego mi w 2005 roku przez 
American Institute of Indian Studies w Chicago, a projekt Rola religijnej trady-
cji Pańćaratry i jej tekstów we współczesnym południowoindyjskim wisznuizmie 
był realizowany w ramach grantu badawczego przyznanego przez Ministerstwo 
Szkolnictwa Wyższego i Informatyzacji w 2006 roku. Badania w 2008 roku były 
częściowo finansowane ze środków Wydziału Filologicznego UJ.

Jestem wdzięczna wielu badaczom, także w Indiach, szczególnie prof. 
Dominikowi Goodallowi, dyrektorowi École Française d’Extrême Orient 
w Pondichery (Puduchery), gdzie byłam afiliowana w czasie badań w Indiach, 
za wszechstronną pomoc; Panditowi Varadzie Desikanowi za wiele godzin spę-
dzonych z nim nad tłumaczeniami sanskryckich tekstów pańćaratry, Shanty 
Rayapoulle, bibliotekarce EFEO za pomoc w gromadzeniu literatury, Panu 
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Chandrashekarowi, bibliotekarzowi Academy of Sanskrit Research w Melkoṭe 
za pomoc, także w czasie rozmów z melkockimi kapłanami. Wiele zawdzięczam 
prof. Ute Huesken, która umożliwiła mi kontakt z kapłanami świątyń wisznuic-
kich i śiwaickich w Kāñcīpuram i Srīraṅgam oraz wizytę w South Asia Institute 
na uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie jest prowadzony Kanchipuram Research 
Project.

Na ostatnim etapie prac nad książką wiele cennych uwag, które starałam się 
wykorzystać w ostatecznej redakcji, zawdzięczam prof. Markowi Mejorowi, au-
torowi recenzji wydawniczej. Bardzo za nie dziękuję.

I wreszcie jestem niezwykle wdzięczna przedstawicielom społeczności pańća-
ratrów, zwłaszcza kapłanom pańćaratry, szczególnie w Melkoṭe i Kāñcīpuram, ale 
też w Tirucānūr (Trichanoor) i Srīraṅgam, że zechcieli się ze mną spotkać i udzie-
lić odpowiedzi na moje pytania. Były to niezwykłe i inspirujące spotkania.

Marzenna Czerniak-Drożdżowicz 
Kraków 2008
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Rozdział I

Tradycje hinduistyczne 
– kontynuacja i zmiana

Jednym z ważnych, w kontekście badań nad religiami Indii, pytań jest to 
o związki pomiędzy tradycjami hinduistycznymi i tradycją wedyjską, zwłasz-
cza że stosunek do Wed jest w Indiach wyznacznikiem ortodoksji i, co za tym 
idzie, uznania autorytatywności tradycji i jej tekstów oraz zaakceptowania jej 
jako spójnego elementu zjawiska określanego umownie mianem hinduizmu1. 
Wczesne tantryczne tradycje hinduistyczne, które stanowią główne pole naszych 
zainteresowań, zarówno same się do tego problemu ustosunkowywały, jak i były 
oceniane, a następnie akceptowane bądź odrzucane przez ortodoksów. 

Źródło – kultura wedyjska

Epoka wedyjska stanowi źródło tradycji hinduistycznych zarówno ortodoksyj-
nych, jak i tych, którym zarzucano heterodoksję, ale miała też wpływ na tradycje 
niehinduistyczne, które powstawały jako swego rodzaju opozycja do systemu 
stworzonego przez kanon wedyjski. Odwoływanie się poprzez tysiąclecia, choćby 
tylko nominalne, do tej tradycji przez powstające w Indiach coraz to nowe nurty 
zarówno filozoficzne, jak i religijne czy społeczne2 świadczy o niezwykle silnym 
oddziaływaniu kultury wedyjskiej na dzieje Indii.

Studia wedyjskie stanowiły jedno z pierwszych pól zainteresowań indolo-
gów. Zapewne miała na to wpływ wspomniana już swoista autokreacja warstwy 
bramińskiej, przedstawiającej się pierwszym Europejczykom jako dominująca 

 1 Pochodzenie nazwy oraz zwięzły opis najważniejszych cech tradycji hinduistycznych patrz hasło 
hinduizm autorstwa Artura Karpa w: Religia. Encyklopedia PWN, patrz KARP 2003; zwięzły opis 
ważniejszych tradycji hinduistycznych patrz np. BROCKINGTON 1990, FLOOD 1996 [2008].

 2 Przykładem mogą być np. XIX- i XX-wieczne ruchy Brahmo Samaj i Arya Samaj, niezwykle 
istotne dla kształtowania się współczesnej indyjskiej myśli społecznej, politycznej i religijnej.



Studia nad pańćaratrą. Tradycja i współczesność

14

i posiadająca pradawną i jedyną godną zainteresowania wiedzę, wolną od tu-
bylczych i niearyjskich naleciałości. Zapewne uczoność braminów w połączeniu 
ze słabą znajomością indyjskiej kultury przez pierwszych Europejczyków przy-
byłych do Indii przyczyniły się do uznania, że właśnie warstwa bramińska i jej 
kultura jest dla Indii najważniejsza i najbardziej reprezentatywna3. I choć w rze-
czywistości cywilizacja, z jaką spotkali się pierwsi Europejczycy w Indiach, była 
znacznie bardziej złożona i bogata, uznali oni, że stricte aryjska w ich mniema-
niu kultura bramińska jest najważniejszym wytworem Indii i dominującym ele-
mentem indyjskiej tradycji. Nie bez znaczenia był też fakt aryjskości tej kultury, 
pozwalający widzieć w niej jakiegoś dawnego, wspólnego Indoeuropejczykom 
przodka kultury europejskiej. Dlatego też wczesne europejskie badania nad 
kulturą Indii to w dużej mierze studia porównawcze, w którą wpisują się także 
badania prowadzone na przykład przez Georges’a Dumézila, usiłującego zinter-
pretować indyjską mitologię jako odpowiadającą mitologii greckiej, rzymskiej 
czy słowiańskiej, a strukturę społeczną Indii interpretującego w kategoriach trój-
podziału funkcji społecznych wspólnego Indoeuropejczykom. Trudno zanegować 
wspólne, bardzo dawne źródła kultur Indoeuropejczyków, jednak w wypadku 
kultury Indii mamy do czynienia z melanżem wielu różnych elementów zarówno 
aryjskich, jak i pochodzących z tubylczego substratu, a potem także elementów 
kultury najeźdźców. Dopatrywanie się w kulturze wedyjskiej źródła naszej kul-
tury, a w aryjskiej ludności Indii naszych bliskich, szlachetnych przodków czy 
krewnych i doszukiwanie się podobieństw z czasem przestało być ważnym wąt-
kiem badań indologicznych, ale nie zmienia to faktu, że właśnie studia wedyjskie 
stanowiły początek badań indologicznych oraz stworzyły podstawy późniejszego 
rozwoju indologii.

Kultura wedyjska jest więc uważana za kulturę Ariów, najeźdźczego ludu 
o indoeuropejskich korzeniach. Sądzi się, że po dotarciu do Iranu Ariowie podą-
żyli po jakimś czasie dalej na wschód, być może w związku ze sporami natury 
religijnej, na co miałyby wskazywać różnice w terminologii: nazwa irańskich 
demonów daeva w religii wedyjskiej w formie deva oznacza bogów, z kolei część 
imienia najwyższego boga zaratusztrian, Ahura Mazda, w religii wedyjskiej za-
częła określać klasę demonów, zwanych asura. Być może powody dalszej wę-
drówki były jeszcze inne, a najpewniej była to chęć dalszej ekspansji, typowa dla 
koczowniczego ludu, jakim byli Ariowie. 

Wedyjscy Ariowie jawią się nam jako wojownicy początkowo niezagrzewają-
cy długo miejsca w podbijanych krainach. Dopiero z czasem zaczęli prowadzić 
bardziej osiadły tryb życia i obok wiejskich osiedli zaczęły się pojawiać więk-
sze osady-miasta (pūr). Początkowo obszarem ekspansji Ariów były ziemie nad 
Gangesem, a z czasem zaczęli się posuwać zarówno na wschód, jak i na południe 
subkontynentu. Na podbijanych ziemiach spotykali ludy tubylcze o nie do końca 

 3 Interesujące rozważania dotyczące kwestii wczesnej recepcji kultury indyjskiej przez 
Europejczyków, a także roli kultury wedyjskiej dla rozwoju indyjskiej kultury przedstawia np. 
Wilhelm Halbfass; patrz HALBFASS 1988 i 1991.
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znanym nam pochodzeniu, być może Drawidów, a może też wcześniej już przy-
byłych do Indii Ariów, bo i takie hipotezy dotyczące na przykład mieszkańców 
miast nad Indusem się pojawiają. Cechą charakterystyczną społeczności aryjskiej 
wydaje się chęć izolacji od ludności tubylczej określanej mianem dāsa – niewol-
nik. Ariowie zapewne wyraźnie odróżniali się od tubylców po względem fizycz-
nym, także barwą skóry, dlatego też może termin oznaczający początkowo trzy, 
a później cztery klasy społeczne to varṇa, czyli barwa. 

Zdominowane początkowo przez wojowników i władców społeczeństwo 
składało się z warstwy kapłańskiej – braminów (brāhmaṇa), warstwy władców 
i wojowników – kszatrijów (kṣatriya) oraz warstwy kupców, rzemieślników i rol-
ników, określanej początkowo nazwą viś. Z czasem zamiast tej ostatniej, jednej 
warstwy zaczęły funkcjonować dwie grupy – oprócz kupców i rzemieślników, 
zwanych waiśjami (vaiśya), osobną warstwę tworzyli też rolnicy i słudzy, zwani 
śudrami (śūdra). Taki podział został niebawem usankcjonowany w kanonicznych 
tekstach i stał się elementem ortodoksyjnej religii. A religia ta kształtowała się, 
korzystając zarówno z aryjskiej czy indoeuropejskiej tradycji przedindyjskiej, 
jak i z tubylczych wierzeń, choć stało się to szczególnie widoczne w czasach nie-
co późniejszych, gdy tubylczy substrat zaczął stanowić istotny element tradycji 
hinduistycznych.

Gdy Ariowie zaczęli prowadzić bardziej osiadły tryb życia i zmianie zaczę-
ło ulegać życie społeczne, powstały kompilacje zbiorów tekstów wedyjskich 
saṃhitā, zawierające przede wszystkim hymny skierowane do bóstw. Wojownicy 
i władcy zaczęli się uzależniać od kapłanów uzurpujących sobie wyłączne prawo 
do spełniania ofiar zapewniających pomyślność władcy i, co za tym idzie, także 
jego poddanym. Dlatego niebawem to warstwa bramińska stała się dominująca, 
a ślady tej zmiany znaczą teksty następnej po zbiorach Wed klasy tekstów wedyj-
skich, zwanych brāhmaṇa, opisujących przede wszystkim system ofiarniczy, ale 
też mitologię. Kolejna klasa tekstów wedyjskich – traktaty leśne – czyli āraṇyaka, 
powstawały w następnej kolejności, a ich ostatnie części stanowiły filozoficz-
ne upaniszady (upaniṣad) – ostatnia klasa tekstów wedyjskich. Zbiory saṃhitā 
i brāhmaṇa są ściśle związane z wedyjską religią, którą zwykle określa się jako 
politeistyczną, jako że wierni zwracali się z hymnami do wielu bogów, o których 
same teksty wedyjskie mówią jako o 3333, bo tylu miało powstać z pierwszych 
trzech władców trzech sfer nieba, przestworu i ziemi, czyli Sawitara/Surji (Savitṛ/
Sūrya), Indry i Agniego. Sposób ich czczenia był do pewnego stopnia opisany 
już w saṃhitā, ale szczególnie w tekstach brāhmaṇa. Z kolei teksty āraṇyaka 
dotyczyły głównie ezoterycznych praktyk leśnych pustelników. Swego rodzaju 
rewolucję proponowały końcowe teksty wedyjskie – upaniszady, prezentujące 
bardzo zróżnicowane idee religijno-filozoficzne, stanowiące podstawę zarówno 
licznych przyszłych nurtów filozoficznych, jak i tradycji religijnych określanych 
jako hinduistyczne.

Grupa klasycznych upaniszad składa się z 11–13 tekstów uznawanych przez 
ortodoksję za najbardziej autorytatywne. Powstawały w dość długim okresie 
kilku wieków przed naszą erą i pierwszych stuleci naszej ery; różnią się mię-
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dzy sobą językiem i stylem, część pisana jest prozą, część metrycznie. Tradycja 
przypisuje ich autorstwo konkretnym mędrcom, z których wielu wywodziło się 
z warstwy kszatrijów, dlatego często spekuluje się na temat zasadniczej zmia-
ny, jaką mogło być osłabienie bezwzględnego autorytetu warstwy bramińskiej, 
a wzmocnienie się pozycji kszatrijów. Zapewne w okresie powstawania tekstów 
upaniszad nadszedł kres monopolu braminów w dziedzinie religii i filozofii. 
Właśnie upaniszady są świadectwem tej zmiany, proponują bowiem odejście 
od mechanicznego rytualizmu zdominowanego przez braminów – koniecznych 
pośredników między wyznawcą a bogiem, do którego rytuał był kierowany. 
Upaniszady, nie stanowiąc jednego spójnego systemu filozoficzno-religijnego, 
dawały możliwość indywidualnego rozwoju wyznawcy dzięki obranej przez nie-
go samodzielnie ścieżce, zależnej od jego osobistych predyspozycji. Upaniszady, 
które proponowały zróżnicowane, a nawet skrajnie różne poglądy filozoficzne, 
rozpościerające się między monizmem (advaita) a dualizmem (dvaita), stały się 
podstawą wyodrębnienia licznych późniejszych tradycji filozoficzno-religijnych. 
Sankcjonując wielość filozoficznych pomysłów, upaniszady dały podstawy do 
bujnego rozwoju filozofii i religii w następnych wiekach. 

W okresie wedyjskim powstały też rozbudowane przepisy rytualistyczne, któ-
re, w zmodyfikowanej wersji, były obecne w okresie kształtowania się tradycji 
hinduistycznych i występują także we współczesnym rytuale. W epoce wedyj-
skiej rytuał był sklasyfikowany odrębnie dla uroczystych ofiar wymagających 
obecności wyspecjalizowanych kapłanów i odrębnie dla rytuałów domowych 
spełnianych przez pana domu. Dlatego w obrębie tekstów nauk pomocniczych 
Wed, zwanych vedāṅga, wyróżniono klasę tekstów śrauta, opisujących te 
pierwsze, i tekstów gṛhya, dotyczących tych drugich4. Rytuał opisany w litera-
turze wedyjskiej i uszczegółowiony w tekstach vedāṅga ulegał modyfikacjom 
w każdej z późniejszych tradycji religijnych, ale jego ogólny zarys pozostawał 
podobny. Był on swego rodzaju podstawą, od której wychodzono, upraszczając 
lub przeciwnie, jak na przykład w tradycjach tantrycznych, komplikując jego ele-
menty czy dodając nowe, a także zmieniając interpretację rytualnych czynności 
lub wręcz reinterpretując całkowicie wiedzę o rytuale. Możemy więc uznać, że 
podstawy zarówno filozoficzne, jak i rytualistyczne mają tradycje hinduistycz-
ne w religii wedyjskiej. Podobnie zresztą jak tradycje nieortodoksyjne, takie jak 
buddyzm i dźinizm, mimo że odrzucały autorytet Wed i zaprzeczały wartości 
wedyjskiego rytuału, to budowały swoje systemy i rytuały na podstawie, czy 
raczej w dyskursie, przede wszystkim krytycznym, z tradycją wedyjską. Trudno 
więc byłoby rozważać późniejsze tradycje bez uwzględnienia epoki wedyjskiej, 
a szczególnie filozofii i religii tego wczesnego okresu. Nie jest jednak naszym 
celem szczegółowe przedstawienie tych zagadnień, o których traktuje niezwykle 
bogata indologiczna literatura dotycząca studiów wedyjskich5.

 4 Patrz np. CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 1998.
 5 Patrz np. prace J.C. Heestermana, J. Gondy, F. Staala, T. Oberliesa, L. Renou i wielu innych.
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Ruchy nieortodoksyjne i odpowiedź ortodoksji

Okres, w którym powstawały teksty brāhmaṇa, to czasy dominacji warstwy bra-
mińskiej i skoncentrowania życia religijnego na ofierze, której właściwe spełnienie 
gwarantowało pomyślność ofiarnika (yajamāna), czyli tego, w czyjej intencji były 
składane ofiary i który za nie płacił. Tylko wyspecjalizowani kapłani mogli za-
pewnić taki idealny przebieg obrzędu, dlatego warstwa kapłańska stała się najbar-
dziej wpływowa. Opozycja pojawiła się już w samej ortodoksji, czego śladem są 
choćby teksty upaniszadowe. Ale opozycja tworzyła się także w łonie pozostają-
cych na obrzeżach kultury wedyjskiej warstw społeczeństwa Indii. Poza aryjskim 
centrum istniało bowiem wiele państewek rządzonych przez władców pochodzą-
cych z plemiennych klanów6, i to zapewne właśnie nurty przeciwne bramińskiej 
dominacji i ortodoksji stały się impulsem zmian w obrębie samej ortodoksji. 

Ruchy nieortodoksyjne zaczęły się pojawiać około VI wieku p.n.e., a wśród 
najważniejszych były buddyzm i dźinizm. Oba uważane są za dzieła dwóch wy-
bitnych nauczycieli, pochodzących z takiej samej grupy społecznej, mianowicie 
z warstwy panujących lokalnie klanów. Zarówno Siddhārtha Gautama, przyszły 
Buddha, jak i Vardhamāna Mahāvīra, przyszły Dźina (Jina), byli synami lokal-
nych władców i sami mieli władcami zostać, obaj jednak porzucili życie dwor-
skie. Buddha, po długim okresie umartwień, zrezygnował z nich i zaproponował 
ścieżkę umiarkowania – ośmioraką, środkową ścieżkę stanowiącą w istocie zbiór 
podstawowych zasad etycznych, jakimi powinien kierować się buddysta. Dźina 
pozostawił umartwiania w centrum mnisiego życia, a rolą społeczności świeckich 
wyznawców było utrzymywanie mnichów. Oba ruchy możemy uważać za opo-
zycyjne w stosunku do mechanicznego systemu wedyjskich rytuałów, który nie 
pozwalał przeciętnemu wyznawcy na osobiste poszukiwania i kontakt z bogiem. 
Oba tworzyły przede wszystkim systemy etycznego postępowania, indywidualne 
bowiem czyny każdego wyznawcy decydowały o jego szansach na zbawienie. 
Zachowując i modyfikując zasadę działania prawa karmana (karman), czyli od-
powiedzialności w przyszłym życiu za przeszłe czyny, składały los człowieka 
w jego ręce, właściwie pozostawiając go bez boga, ale wobec możliwości osią-
gnięcia zbawienia czy raczej wyzwolenia z niedoskonałego życia doczesnego. 

Jednocześnie w obrębie ortodoksji zaczęły się pojawiać ruchy jeśli nie an-
tybramińskie, to w każdym razie odbierające braminom wyłączność na bezpo-
średni kontakt z bogiem. Mędrcy upaniszad to często kszatrijowie; nieraz także 
mędrzec, będąc bezsilnym wobec problemu, udaje się do znanego z mądrości 
władcy-kszatriji po pouczenie. Pojawiają się też lokalni bohaterowie wywodzący 
się często z klanów wojowników, którzy z czasem zostają ubóstwieni i zaczynają 
odgrywać coraz większą rolę, przesłaniając postaci bóstw dotychczas czczonych, 
ale odległych przeciętnemu wyznawcy. 

 6 Interesujące opinie na temat kultury śramaṇa formułuje Johannes Bronkhorst w BRONKHORST 
1993 oraz 2007.
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Wszystkie te ruchy stanowiły zagrożenie dla bramińskiej ortodoksji i przede 
wszystkim dla dominującej pozycji braminów. Jednak religia ortodoksyjna zna-
lazła sposób na przetrwanie i zasymilowanie nowych prądów. Indyjska kultura 
ujawniła tu jedną ze swych szczególnych cech, jaką jest umiejętność asymilo-
wania, modyfikowania i podporządkowania innych nurtów, określona przez 
Paula Hackera mianem inkluzywizmu7. Ta cecha miała bezpośredni wpływ na 
powstanie licznych tradycji hinduistycznych, z których większość mieściła się 
w nurcie ortodoksyjnym, inne musiały o akceptację ortodoksji walczyć, jeszcze 
inne z miana ortodoksyjnych świadomie rezygnowały. 

Pojawienie się wielu nowych kultów i nurtów religijno-filozoficznych zmusiło 
ortodoksję do działania w celu utrzymania w życiu religijnym swojej dominacji, 
która wprost przekładała się na wpływy polityczne i ekonomiczne, jako że bra-
mini odgrywali znaczącą rolę na dworach władców, a królewski kapłan purohita 
miał niebagatelny wpływ na losy państwa. Zdając sobie sprawę z zagrożenia, ja-
kim był buddyzm czy dźinizm, oraz uznając konieczność uwzględnienia nowych 
idei, bramini rozpoczęli dzieło modyfikowania własnej tradycji. Upaniszady ze 
swoim bogactwem pomysłów filozoficznych dawały możliwość różnej interpreta-
cji rzeczywistości i relacji indywidualnego wyznawcy i boga. Na podstawie upa-
niszadowych idei powstało sześć klasycznych systemów filozofii (ṣaḍdarśana), 
łączonych zwykle w pary nyāya-vaiśeṣika, sāṃkhya-yoga i mīmāṃsā-vedānta; 
miały one udział w tworzeniu nowych tradycji religijnych, dając im teoretyczne 
podstawy. Bogata literatura egzegetyczna podstawowych tekstów systemów filo-
zoficznych pozwalała na interpretowanie i definiowanie podstawowych terminów 
w świetle nowo pojawiających się idei, a obecność nurtów zarówno monistycz-
nych, jak i dualistycznych pozwalała bardzo różnorodnym ideom znaleźć miejsce 
w obrębie ortodoksji. Nie znajdowano w tej różnorodności żadnej sprzeczności, 
a jak wyglądała dyskusja pomiędzy różnymi nurtami, pokazują teksty, takie jak 
choćby Prabodhacandrodaya Krisznamiśry (Kṛṣṇamiśra), rodzaj alegorycznego 
dramatu, w którym uczestnikami dysputy są alegoryczne postaci reprezentujące 
na przykład uwielbienie Wisznu (viṣṇubhakti), upaniszady, mądrość, ascetyzm, 
zaślepienie, a bohaterowie reprezentujący różne odłamy religijne i filozoficzne 
dyskutują, przedstawiając poglądy swoich tradycji, ale nie wyróżniając żadnych 
jako jedynie słusznych. Wielość poglądów można prześledzić choćby w datowa-
nym na 1380 rok n.e. dziele Sarvadarśanasaṃgraha jednego z najwybitniejszych 
filozofów Indii średniowiecznych, Madhwy (Madhva), w którym prezentowanych 
jest szesnaście systemów istniejących w czasach autora8. 

Na gruncie religii na przełomie er stworzono koncepcję trimūrti, harmonizują-
cą funkcje trzech najważniejszych bogów: Śiwy (Śiva), Wisznu (Viṣṇu) i Brahmy 
(Brahmā). W tej uzupełniającej się trójcy Brahma, bezpośrednio nawiązujący do 
postaci wedyjskiego Pradźapatiego (Prajāpati), był łącznikiem z epoką wedyjską, 
podczas gdy dwaj pozostali prezentowali postacie bogów mniej znanych w epoce 

 7 O poglądach P. Hackera patrz rozdz. II; patrz także np. HALBFASS 1988.
 8 Więcej o obu dziełach patrz np. FARQUHAR 1984.
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wedyjskiej, ale zyskujących na przełomie epok znaczną popularność w związku 
z rozwojem lokalnych kultów bogów i bohaterów z nimi utożsamianych. W trój-
cy pełnili kolejno: Brahma rolę stwórcy, Wisznu funkcję tego, który podtrzymuje 
istnienie świata, i Śiwa rolę tego, który niszczy. Uznanie, że dwa ostatnie spośród 
tych bóstw występują w wielu formach, pozwoliło na pomieszczenie w ich posta-
ciach wielu innych, szczególnie lokalnych bohaterów i bogów, których znaczenie 
wzrosło do tego stopnia, że bramińska ortodoksja nie mogła ich zlekceważyć ani 
wykluczyć. Istotne były tu panindyjskie aspiracje warstwy bramińskiej, której 
kultura, szczególnie dzięki powstającym w tym czasie eposom, Mahabharacie 
(Mahābhārata) i Ramajanie (Rāmāyaṇa), stawała się coraz bardziej popular-
na i była rozpowszechniana na terytorium całego subkontynentu dzięki ustnej 
tradycji przekazywanej między innymi przez wędrownych bardów czy w cza-
sie pielgrzymek do świętych miejsc. Rozprzestrzeniając się, napotykała jednak 
w różnych regionach Indii utrwalone już lokalne kulty, pochodzenia zarówno 
aryjskiego, jak i z warstw tubylczych, oraz starała się je nie tyle zmarginalizo-
wać czy wręcz zniszczyć, ile raczej zasymilować oraz wyzyskać ich popularność 
i wpływy, utożsamiając bóstwa lokalne z Śiwą bądź z Wisznu.

W powstaniu koncepcji trimūrti z pewnością znaczną rolę odegrała epicka 
literatura Indii reprezentowana przez dwa wspomniane już dzieła: Mahabharatę 
i Ramajanę. Oba powstawały na przełomie er, dlatego są zapisem istotnych zmian 
dokonujących się w tym okresie w religii i w ogóle w kulturze Indii. W obu poja-
wiają się postaci Śiwy i Wisznu zaczynające wtedy dominować. 

Mahabharata (IV w. p.n.e. do IV w. n.e.), przedstawiając w głównym wątku 
konflikt Pandawów (Pāṇḍava) i Kaurawów (Kaurava), zawiera mnóstwo wątków 
pobocznych, w których pojawia się wiele historii mitologicznych dotyczących 
rozrastającego się panteonu bóstw. Postać Wisznu jest ściśle spleciona z losa-
mi głównych bohaterów poprzez postać woźnicy (sūta) Pandawów, którym jest 
Kriszna Wasudewa (Kṛṣṇa Vāsudeva), wcielenie boga Wisznu. Kriszna jest bo-
haterem z Mathury, którego kult w czasie powstawania Mahabharaty był już na 
tyle silny, że wszedł do panteonu bóstw jako jedno z wcieleń (avatāra) Wisznu. 
Kriszna w przeważających partiach eposu jest po prostu jednym z bohaterów, 
choć jego rola jest dość istotna, będąc bowiem woźnicą Ardźuny (Arjuna), jest nie 
tylko poplecznikiem, ale także jednym z najbliższych przyjaciół Pandanów. Jego 
rola zmienia się jednak zasadniczo w epizodzie Bhagawadgity (Bhagavadgītā), 
gdy tekst eposu nie pozostawia wątpliwości co do boskiej natury Kriszny, a w je-
denastym rozdziale Gity, w teofanii, Kriszna objawia w pełni swą boską postać. 
Staje się autorem religijnego pouczenia rozstrzygającego wszelkie moralne dy-
lematy i prezentującego całe spektrum możliwych dróg osiągnięcia zbawienia, 
wraz z najbardziej wskazaną drogą uwielbienia (bhakti). 

W Mahabharacie pojawia się także postać Śiwy, którego pozycja jest już moc-
no ustalona, dlatego o jego mityczną broń zabiegają bracia Pandawowie, chcąc jej 
użyć w decydującej bitwie z Kaurawami – ten właśnie epizod opisujący zdobycie 
broni pāśupata stał się kanwą jednego z ważnych utworów literatury sanskryc-
kiej Kiratārjunīya, autorstwa Bharawiego (Bhāravi). Z kolei drugi z eposów, 
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Ramajana, również zawierający wiele pobocznych epizodów, jest przede wszyst-
kim historią kolejnego wcielenia (avatāra) Wisznu, Ramy. Historia królewi-
cza Ramy staje się bowiem pretekstem do walki Wisznu z demonem Rawaną. 
Tutaj także obecna jest postać Śiwy, którego łuk musi napiąć Rama, by zdobyć 
rękę Sity.

Oba eposy są dowodem na bujny rozwój mitologii i zmiany zachodzące w ob-
rębie panteonu bogów, w którym dawne wedyjskie bóstwa tracą na znaczeniu, 
niektóre odchodzą w niepamięć, a szczególna rolę zaczynają odgrywać dwa: 
Wisznu i Śiwa.

Dalszy rozwój mitologii tych oraz wielu innych bogów, w tym bogiń, odnoto-
wany został w tekstach puranicznych. Ta klasa tekstów, w odróżnieniu od teks-
tów wedyjskich dostępna wszystkim, bez względu na status społeczny, stanowi 
najpełniejszy wykład zasad religijnych epoki kształtowania się podstawowych 
tradycji hinduistycznych. Teksty puraniczne, dzielone na dwie zasadnicze gru-
py: mahāpurāṇa i upapurāṇa, należały zwykle do jednej z tradycji, na przykład 
wisznuickiej czy śiwaickiej, choć także innych, āgaṇapatya czy saura, ale pod-
legały ewolucji, czasem były przejmowane i modyfikowane przez inne tradycje. 
Stanowią one także interesujące źródła historyczne, choć czasem ich „historycz-
ność” wymaga krytycznego ujęcia.

Eposy i purany są najbardziej popularnymi źródłami tekstualnymi tradycji 
hinduistycznych, każda jednak z tych licznych tradycji tworzyła swoją własną 
literaturę, niejednokrotnie dostępną tylko wyznawcom, przekazywaną z nauczy-
ciela na ucznia. 

Hinduistyczne tradycje tantryczne

Tantra i tantryzm

Tradycja pańćaratry, stanowiąca główne pole naszych zainteresowań, jest zali-
czana do tantrycznych tradycji hinduistycznych. Trzeba jednak stwierdzić, że 
właściwie większość, jeśli nie wszystkie, religijne tradycje Indii, nie tylko hin-
duistyczne, zawierają elementy tantryczne, dlatego gdy mówimy o hinduizmie 
ze świadomością, że także ten termin jest umowny i niejednoznaczny, to często 
mamy na myśli właśnie tradycje tantryczne. 

Termin „tantra” i „tantryzm” wymagają objaśnienia9, nawet bowiem w literatu-
rze indologicznej można spotkać wiele różnych, często nieoddających rzeczywi-
stego znaczenia określeń. Próbę opisu i zdefiniowania zjawiska możemy znaleźć 
na przykład w będącym częścią większej całości tekście Teuna Goudriaana10, 
w którym autor przedstawia w osiemnastu punktach najważniejsze cechy tan-

 9 Próbę definicji terminu przedstawiałam w haśle tantra w: Religia. Encyklopedia PWN.
 10 GOUDRIAAN 1979, pp. 7–9.
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tryczne, które mogą pomóc w zakwalifikowaniu tradycji jako tantrycznych. 
Odwołując się między innymi do wczesnych prac André Padoux, do którego 
późniejszych definicji za chwilę powrócimy, do cech tantrycznych Goudriaan 
zalicza: 1) oferowanie przez tantryzm, gdyż takim terminem autor się posługuje, 
alternatywnej – w stosunku do wedyjskiej i praktycznej – indywidualnej dro-
gi do wyzwolenia zwanej sādhanā, 2) docenianie, a nawet podkreślanie celów 
ziemskich – oprócz wyzwolenia – i uznanie ich za tak samo uprawnione, dlatego 
wiele pism tantrycznych wiele miejsca poświęca opisowi osiągania nadnatural-
nych mocy siddhi, w tym sześciu magicznym czynom (ṣaṭkarmāṇi), dzięki któ-
rym ziemskie cele się realizują11, 3) nauczanie specjalnych praktyk jogicznych, 
4) rozwinięcie rozbudowanej mistycznej fizjologii ciała jogina, w której mikro-
kosmos ciała jest odpowiednikiem makrokosmosu wszechświata, 5) spekulacje 
dotyczące mowy, 6) używanie mantr będących ucieleśnieniem boskich potencji, 
7) powszechne, używanie w rytuale diagramów (maṇḍala) i gestów (mudrā), 8) 
stosowanie specyficznych form medytacji czy raczej wizualizacji (dhyāna), 9) 
uznanie komplementarności pozornie różnych bytów, przy założeniu, że są aspek-
tami, manifestacjami tej samej rzeczywistości, 10) uznanie ważnej roli żeńskich 
manifestacji śakti, 11) praktykowanie kontaktów z osobami, zjawiskami i sub-
stancjami powszechnie uważanymi za nieczyste, 12) konieczność inicjacji przez 
wykwalifikowanego nauczyciela identyfikowanego z bogiem, 13) rozwinięcie 
kompletnego systemu rytuału funkcjonującego obok tradycyjnego wywodzącego 
się z Wed, 14) daleko idące skategoryzowanie rzeczywistości – rozwinięcie sym-
boliki liczb i mowy, 15) dalszy rozwój spekulacji braministycznych, na przykład 
dotyczących symbolicznego objaśniania ośmiorakiej jogi itp., 16) powiązanie jogi 
z praktykami alchemicznymi i praktykami haṭhayoga, 17) obecność specjalnej 
geografii religijnej i czczenie miejsc pielgrzymek, 18) używanie specyficznej ter-
minologii oraz szczególnego języka znanego tylko wtajemniczonym przez guru. 

Z kolei w pracach André Padoux możemy znaleźć definicję tego, czym jest 
tantra przy jednoczesnym odrzuceniu popularnego, ale mylącego terminu „tan-
tryzm”. Padoux podkreśla, że nie możemy mówić o jednolitym zjawisku czy ru-
chu religijnym, który można by określić mianem tantryzmu, ale tylko o pewnych 
cechach charakterystycznych występujących w różnych tradycjach w mniejszym 
lub większym nasileniu i liczbie. Wydaje się, że dwa teksty Padoux, Concerning 
Tantric Traditions oraz What Do We Mean by Tantrism, przedstawiają spójną wi-
zję w kwestii definicji i właściwej terminologii12. W pierwszym z tekstów Padoux 
przypomina rozróżnienia na vaidika i tāntrika, które pojawia się w komentarzu 
Kullūka Bhaṭṭa Manvarthamuktāvalī do niezwykle istotnego dla ortodoksyjnych 
tradycji tekstu Mānavadharmaśāstra (komentarz do wersu Manu 2.1), w którym 
Kullūka mówi o takich właśnie dwóch rodzajach objawienia (śruti), nobilitując 

 11 Sześć magicznych czynów to: uspokajanie (śānti), podporządkowywanie (vaśya, vaśīkaraṇa), 
unieruchamianie (stambha,  stambhana), nienawiść (dveṣa, vidveṣa), usuwanie (uccāṭa, 
uccāṭana), niszczenie (māraṇa). Patrz np. BÜHNEMANN 2001.

 12 Patrz PADOUX 1998 i 2002.
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w ten sposób pisma tradycji tantrycznych i nadając im rangę tekstów objawio-
nych13. Padoux wyraża wiele wątpliwości dotyczących poprawności użycia za-
równo terminu „tantryzm” (tantrism), jak i terminu „tantra” (Tantra). Jedynym 
terminem niebudzącym większych kontrowersji pozostaje przymiotnik „tantrycz-
ny” (ang. tantric; skr. tāntrika), którym można określić pewne tradycje, pamię-
tając, że cechy tantryczne są w zasadzie obecne w niemal wszystkich indyjskich 
religiach14. W drugim ze swoich artykułów Padoux podkreśla fakt, że – często 
uważane za kwintesencję tantry – rytuały związane z praktykami seksualnymi 
czy z transgresją norm nie występują we wszystkich bez wyjątku tradycjach tan-
trycznych, lecz jedynie w tych ekstremalnych, nie należy więc oczekiwać ich 
obecności w każdej z tradycji klasyfikowanych jako tantryczne15. 

Elementy tantryczne, w różnym nasileniu i liczbie, można odnaleźć zarówno 
w tradycjach hinduistycznych, jak i już w religii wedyjskiej (np. takie elementy 
odnaleźć można w dotyczącym magicznych skutków wedyjskich recytacji tek-
ście Ṛgvidhāna), ale też w buddyzmie, dźinizmie, a nawet w indyjskim islamie. 
Przykładów dostarczają choćby teksty zawarte w tomie Tantra in Practice pod 
redakcją Davida Gordona White’a16. W zbiorze kilkudziesięciu artykułów piętna-
ście tekstów poświęconych jest tantrze buddyjskiej, siedemnaście tantrze hindu-
istycznej, trzy tantrze dźinijskiej i jeden związkom tantry i islamu, a obszar, któ-
rego teksty dotyczą, to Indie, Chiny, Japonia, Nepal i Tybet. Elementy tantryczne 
są bowiem, w związku z ekspansją indyjskich religii, obecne poza historycznymi 
Indiami także na przykład w Kambodży, o czym pisze między innymi Alexis 
Sanderson, zajmując się śiwaizmem w imperium Khmerów; występują też na 
Jawie, o czym pisze Max Nihom, odnosząc się do obecności wyraźnych śladów 
tantry w starojawajskim tekście Kuñjarakarṇadharmakathana, czy w Japonii, 
o czym pisze we wspomnianym już tomie Tantra in Practice David L. Gardiner, 
zajmując się stworzoną przez Kukaia (Kūkai) tradycją Shingon17. 

Tak więc elementy tantryczne są powszechnie obecne w indyjskich tradycjach 
religijnych, niemniej jako o tantrycznych mówimy tylko o niektórych z nich. Są 
one różnorako klasyfikowane. W bardzo ogólnej i tradycyjnej indyjskiej kla-
syfikacji mówi się o tantrycznych tradycjach śaiva (związanych z kultem boga 
Śiwy), vaiṣṇava (związanych z kultem boga Wisznu), śakta (związanych z kul-

 13 Kullūka Bhaṭṭa, Manvarthamuktāvalī ad Manusmṛti 2.1: śrutiś ca dvividhā vaidikī tāntrikī ca.
  Kullūka przytacza opinię Harity (Hārīta), o którym Banerji (BANERJI 1989, pp. 37–38) mówi 

jako o jednym z dwudziestu tradycyjnych autorów tekstów smṛti, który żył w okresie pomiędzy 
400–700 r. n.e. Informację o Haricie zawdzięczam prof. Markowi Mejorowi.

 14 PADOUX 1998, 2002.
 15 PADOUX 2002, pp. 20–21: „The use of sex is not found in all Tantric traditions. It is not prevalent, 

but present nonetheless, in Śaiva and Śākta groups that have Kāpālika origin or background and 
that have kept, if only symbolically, the Kāpālika culture of cremation ground with its cult of 
the Yoginīs and its erotico-mystic rites and notions. It is also found in Sahajiyā circles, Hindu 
and Buddhist. But, all this is conspicuously absent from less intensely Tantric traditions, wheth-
er Śaiva or Vaiṣṇava. Transgression is characteristic of ‘hard core’ Tantrism only”.

 16 WHITE 2001. 
 17 SANDERSON 2003–2004, NIHOM 1994, GARDINER 2001.
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tem bogiń), saura (związanych z kultem Surji) i gāṇapatya (związanych z kul-
tem Ganeśi zwanego też Gaṇapati). Jednak ten podział nie jest satysfakcjonujący 
z punktu widzenia obecnego stanu badań. Podstawowa różnica w proponowanej 
współcześnie klasyfikacji polega na zarzuceniu traktowania tradycji śaktyjskiej 
jako osobnej, w rzeczywistości bowiem jest ona odłamem śiwaizmu, choć bogi-
nie tradycji śaktyjskich są na tyle niezależne, że pojawiają się często bez swego 
boskiego małżonka Śiwy, a czasem nawet przewyższają go mocą. Kwestie doty-
czące ogólnej klasyfikacji nurtów tantrycznych zostały przedstawione we wstę-
pie do pierwszego tomu wydawanego w Wiedniu słownika technicznych termi-
nów tantry (Tāntrikābhidhānakośa, A Dictionary of Technical Terms from Hindu 
Tantric Literature, w skrócie TAK), w którym autorzy, pracując nad licznymi 
tekstami tradycji tantrycznych, a wśród nich także nad nieopublikowanymi ma-
nuskryptami, musieli się ustosunkować do ich klasyfikacji. André Padoux wyja-
śnia we wstępie do słownika ścisłą zależność kultów śaktyjskich od śiwaickich, 
co zaowocowało praktycznie zastosowaniem w słowniku wspólnego oznaczenia 
dla haseł należących do tradycji śaiva-śakta18.

Dokładną klasyfikację nurtów śiwaickich, stworzoną na podstawie rozległych, 
wieloletnich badań nad nimi, przedstawił Alexis Sanderson w swoim tekście 
Śaivism and the Tantric Traditions19.

Tradycje śiwaickie

Najbardziej reprezentatywnymi tradycjami tantrycznymi są z pewnością liczne 
kulty śiwaickie. Prawdopodobnie one były źródłem tantrycznych idei i cech, które 
potem zostały przejęte przez część tradycji wisznuickich i buddyjskich20. Różne 
były próby ich klasyfikacji, a, jak już wspomniano, autorem jednej z najnow-
szych, najbardziej wyczerpujących i przekonywających jest Alexis Sanderson21. 
Przede wszystkim przyjął on podział śiwaizmu na dwa zasadnicze odłamy zwa-
ne atimārga i mantramārga. Pierwszy odnosi się do ascetów całkowicie oddanych 
życiu religijnemu, a celem wyznawców tego odłamu jest wyłącznie wyzwolenie 
(mokṣa); drugi nurt dotyczy wszystkich wyznawców i zapewnia zarówno wyzwo-
lenie, jak i osiągnięcie nadnaturalnych mocy (siddhi) oraz cieszenie się ziemskimi 
przyjemnościami (bhoga). Do pierwszej grupy zalicza Sanderson kult pāśupata 
i pochodzący od niego kult lākula22. Z kolei częścią kultu lākula była tradycja 
kālāmukha – wszystkie należące do stosunkowo wczesnych i z czasem zarzuco-
nych kultów śiwaickich. Szczególnie pierwsza z tych trzech tradycji, pāśupata, 

 18 TAK, vol. I.
 19 SANDERSON 1988.
 20 O kwestiach dotyczących relacji pomiędzy śiwaizmem i tantrycznym buddyzmem patrz np. 

SANDERSON 2000.
 21 SANDERSON 1988; patrz także Introduction TAK, vol. I; FARQUHAR 1984.
 22 Kwestia tradycji pāśupata jest zresztą bardziej skomplikowana, można bowiem zakładać istnie-

nie dwóch nurtów tej tradycji; patrz np. SANDERSON 2001, BISSCHOP/GRIFFITHS 2003.
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odgrywała znaczną rolę w kształtowaniu się śiwaickiej teologii, tworząc kon-
cepcję więzów (paśa), istot żywych (paśu) i Pana (pati), czyli Śiwy, który te 
istoty z więzów wyzwala. Tradycje kālāmukha, a także kāpālika, o ile możemy 
to stwierdzić, nie przetrwały do czasów współczesnych ani też nie zachowały się 
ich teksty. Być może powodem braku chęci ich przechowania były ich kontrower-
syjne zasady, którymi kierowali się wyznawcy, a których ślady odnajdujemy na 
przykład w sanskryckim dramacie Bhawabhutiego Mālatīmādhava23.  

Kategoria mantramārga mieści w sobie wiele różnych kultów, w różny sposób 
z sobą powiązanych: siddhānta, bhairava i związana z nią kāpālika. Bhairava 
rozwijała się w nurtach mantrapīṭha i vidyāpīṭha. Nurt mantrapīṭha podkreślał 
rolę męskiego aspektu, a jego podstawową tradycją była svacchandabhairava, 
zwana też aghora, oraz tradycja kāpālika z charakterystycznymi formami kultu 
związanymi z miejscami kremacji.

Nurt vidyāpīṭha, a w nim nurt śākta, podkreślający aspekt żeński, jest naj-
bardziej przesiąknięty elementami tantrycznymi, dlatego potocznie tantrycznymi 
nazywa się właśnie te kulty. W nurcie śaktyjskim rozwinęły się tradycje yoginī, 
yāmala, trika, krama i kaula. Z tymi nurtami wiążą się też imiona wybitnych 
filozofów śiwaitów Abhinawagupty (Abhinavagupta) i jego ucznia Kszemaradźi 
(Kṣemarāja). Biorąc pod uwagę ścisły związek z śiwaizmem i zależność żeńskich 
energii od Śiwy, nawet jeśli w niektórych tradycjach żeńskie moce Śakti bardzo 
się od Śiwy uniezależniły, należy się zgodzić na integralną przynależność tego 
nurtu do śiwaizmu. 

Wśród tradycji śiwaickich współcześnie obecnych na południu Indii, które sta-
nowi główny rejon naszych zainteresowań i gdzie, poza Kaszmirem, klasyczne 
tradycje śiwaickie nadal odgrywają znaczącą rolę, szczególnie istotne są tradycje 
śaivasiddhānta i śrīvidyā. Ta pierwsza jest szczególnie widoczna w Tamilnadu 
i posługuje się w rytuale świątynnym głównie tekstami Aghoraśivapaddhati 
i Somaśambhupaddhati. Tradycja śrīvidyā występuje zarówno w Tamilnadu, jak 
i w Kerali czy Karnatace, a w rytuale wykorzystuje teksty Paraśurāmakalpasūtra 
oraz Saubhagyacintāmaṇi. Istnieje też wiele lokalnych odmian tradycji wisznu-
ickich, jak choćby tradycja vīraśaiva (liṇgayata) z Karnataki czy tradycja kapła-
nów ze świątyni w Cidambaram, zwanych Dikṣitar, którzy należą do Jaiminīya 
Śākhā, a w rytuale postępują według zasad nauk Patańdźalego (Patañjali). Jego 
formą, zanim stał się autorem traktatu Yogasūtra, był wąż Śeṣa, na którym spo-
czywał Viṣṇu na oceanie mleka.

Tradycje śiwaickie w największym stopniu zawierają cechy, które są określane 
mianem tantrycznych. Istotną rolę odgrywa w nich nie tylko teologia i filozofia, 
ale także, a z punktu widzenia przeciętnego wyznawcy może przede wszystkim, 
warstwa rytualna. Opis praktyk rytualistycznych stanowi większą część tekstów 
āgama. 

Teksty tradycji, śiwaickie āgama, wisznuickie saṃhitā czy śaktyjskie tantra, 
choć to rozróżnienie nazewnictwa nie zawsze jest precyzyjne, mają specyficzną 

 23 O wczesnych kultach śiwaickich patrz np. LORENZEN 1991, SANDERSON 1988, HARA 2002.
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strukturę. Jest to zwykle forma dialogu pomiędzy dwiema postaciami, z których 
jedną jest często sam najwyższy bóg, teksty te bowiem mają rangę objawienia, 
przedstawiają wiedzę bezpośrednio pochodzącą od boga. W początkowej partii 
tekstu zwykle przedstawione są okoliczności, w których doszło do objawienia, 
w dalszej partii tekstu na ogół pojawia się wykład filozofii i teologii systemu, 
ale najważniejszą i najbardziej rozbudowaną część stanowi opis rytuału, według 
tradycji tantrycznych bowiem to właśnie rytuał jest środkiem uzyskania zarówno 
ziemskich celów (bhoga) poprzez opanowanie nadnaturalnych mocy (siddhi), jak 
i wyzwolenia (mokṣa). W rytuale dominującą rolę odgrywają mantry, gdyż one 
są nośnikami mocy. Rytuał tantryczny uważa się za rozwinięcie rytuału wedyj-
skiego; można powiedzieć, że jest on znacznie bliższy wedyjskiemu prototypowi 
niż hinduistycznej ortodoksji. Dzieje się tak ze względu na podobny stosunek do 
czynności rytualnych – są one skomplikowane i mogą być dokonywane przez 
właściwie przygotowanych ofiarników, ale dzięki temu są niezwykle skuteczne, 
do tego stopnia, że w przypadku tradycji tantrycznych można z pomocą rytuału 
zapanować nad boskimi potencjami śakti. Użycie mantr, mudr (mudrā) i man-
dali (maṇḍala), zwanych też cakra lub yantra, jest jedną z charakterystycznych 
cech tantrycznego rytuału. Mantry i mudry są formami boskich mocy, którymi 
wprawny wyznawca może operować, mandale zaś są obrazem świata z odpo-
wiednio skonstruowanymi elementami odpowiadającymi kolejnym fazom kreacji 
świata. W ich środku konstruuje się tron, na którym zasiądzie czczony ofiarą 
bóg. Sposoby oddawania czci bogu i wykorzystywania boskich potencji są pod-
stawowym tematem tekstów śiwaickich, także w ich śaktyjskim odłamie, a prak-
tyki rytualistyczne i jogiczne stanowią istotę tych tradycji24.

Wczesne tradycje wisznuickie

Powstanie tradycji tantrycznych jest zwykle datowane na pierwsze wieki naszej 
ery, ponieważ jednak z tego okresu pochodzą też ich najwcześniejsze teksty, mo-
żemy przypuszczać, że były to już wtedy tradycje, jeśli nie w pełni rozwinięte, to 
z pewnością na tyle dojrzałe i utrwalone, że mogły zacząć tworzyć swoją litera-
turę. Możemy domniemywać, że Kriszna Wasudewa (Kṛṣṇa Vāsudeva), bohater 
Mahabharaty i główna postać Bhagawadgity oraz kluczowa postać rozwijające-
go się nurtu pańćaratry, jeśli był w ogóle postacią historyczną, mógł być mniej 
więcej współczesny Buddzie, ponieważ wzmianki o klanie Vṛṣṇi, z którego 
pochodził, można znaleźć na przykład w dziele Paniniego (Pāṇini; różne datowa-
nia, zwykle pomiędzy VI a IV w. p.n.e.), a o Wasudewie wspomina komentator 
Paniniego, Patańdźali (Patañjali; datowany zwykle na II w. p.n.e.); znane są też 
przykłady numizmatyki – monety pochodzące z republiki Vṛṣṇi, a z tego właśnie 
klanu, z plemienia Yādava wywodził się Kriszna. Być może więc był on postacią 

 24 Jak wspomniano wyżej, wyczerpującą informację o klasyfikacji nurtów śiwaickich wraz z ich 
opisem można znaleźć przede wszystkim w SANDERSON 1988.
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historyczną, jako syn Wasudewy (Vasudeva) i Dewaki (Devakī). Wiemy też, że 
z jego rodu pochodziło jeszcze kilku innych bohaterów będących jego bliski-
mi krewnymi, mianowicie Sankarszana (Saṃkarṣaṇa), brat Kriszny Wasudewy 
z tego samego ojca, lecz z innej matki Rohini (Rohiṇī), Pradjumna (Pradyumna) 
syn Kriszny Wasudewy i jego małżonki Rukmini (Rukmīṇī), Aniruddha, syn 
Pradjumny i, później nieodgrywający juz żadnej znaczącej roli, Sāmba. Oprócz 
Kriszny Wasudewy postaci trzech z nich: Sankarszany, Pradjumny i Aniruddhy, 
pojawiają się w koncepcji emanacji boga, zwanych vyūha. W inskrypcji 
z kolumny w Besnagar (II w. p.n.e.) Heliodor, indogrecki ambasador, wspo-
mina Wasudewę, mówiąc o nim „bóg bogów” (devadeva), a jeden z władców 
dynastii Śaka (I–II w. n.e.) nakazał zbudować miejsce kultu (mahāsthāna) ku 
czci Wasudewy. Pochodząca z I wieku p.n.e. inskrypcja z Burhikhar w Madhya 
Pradesh wzmiankuje czteroręki wizerunek „Bhagawana” (Bhagavān), zwany 
caturbhujībhagavān. W dwóch dłoniach trzymał on konchę, maczugę, a dodat-
kowe ramiona wykonują gest añjali, a więc ma cechy wyraźnie nawiązujące 
do klasycznej ikonografii Wasudewy. Śladów w postaci inskrypcji jest więcej 
i świadczą one o istnieniu kultu Wasudewy jeszcze przed naszą erą25. 

Nurty wisznuickie obecne są w religii indyjskiej od czasów wedyjskich. Postać 
Wisznu pojawia się w hymnach Rigwedy, choć nie jest to bóstwo dominujące, 
a raczej jedno z wielu, należące do grupy bóstw solarnych. Jedną z najstarszych 
znanych form Wisznu jest Trivikrama i, co za tym idzie, jednym z najstarszych 
znanych mitów dotyczących postaci Wisznu jest przekaz dotyczący Wisznu prze-
kraczającego trzema krokami trzy światy. Wisznu jest też w okresie wedyjskim 
znany jako pasterz gopala. Tak więc różne aspekty postaci pojawiają się już 
w okresie wedyjskim. Z pewnością jednak na rozwój kultu Wisznu decydują-
cy wpływ wywarło utożsamienie z nim postaci jednego z lokalnych bohaterów, 
Kriszny Wasudewy. 

Wczesnymi, powstałymi jeszcze przed naszą erą źródłami poświadczającymi 
istnienie kultu Kriszny są upaniszady i eposy. Jedna z upaniszad, Mahanārāyaṇa, 
mówi o kulcie Narajany (Nārāyaṇa), dość enigmatycznym bóstwie, które stało 
się centralną postacią pańćaratry, utożsamianą z Wisznu i Wasudewą. Wspomina 
o nim bodaj po raz pierwszy Śatapatha Brāhmaṇa 12.3.4.1, mówiąc o Puruṣa-
-Nārāyaṇa, który dokonał ofiary zwanej pañcarātrasattra i dzięki temu uzyskał 
zwierzchność nad światem. Do niego Pradźapati (Prajāpati) mówi „złóż ofiarę”; 
w literaturze wedyjskiej uważa się go za mędrca-poetę, a wspomniana upanisza-
da sławi go jako pana świata, identyfikując go z Pradźapatim, Puruszą, Harim 
i Wisznu. W Nārāyaṇīya, wspominanym już fragmencie Mahabharaty, Narajana 
jest głosicielem pańćaratry: pañcarātrasya kṛtsnasya vaktā nārāyanaḥ svayam 
/ (Mbh 12.337.63ab, cytowany także przez Jamunę w ĀP s. 64, linijka 10; przez 
Ramanudźę w Śbh do 2.2.42, i w JayS adhikaḥ pāṭhaḥ 1); locus classicus odnaj-
dziemy w Nārāyaṇīya 12.326.100–101: idaṃ mahopaniṣadaṃ caturvedasaman-

 25 Więcej o świadectwach epigraficznych i ikonograficznych np. RAO 2005, pp. 2–3 i COLAS 2002, 
pp. 230–232.
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vitam /sāṃkhyayogakṛtaṃ tena pañcarātrānuśabditam /nārāyaṇamukhodgītaṃ 
nārado `śravāyat punaḥ /brahmaṇaḥ sadane tāta yathā dṛṣṭaṃ yathā śrutam // 
– „Tę wielką upaniszadę związaną z czterema Wedami, związaną z sāṃkhya 
i yoga i przez to zwaną pañcarātra, wyśpiewaną przez usta Narajany Narada 
opowiadał/rozprzestrzeniał dalej w siedzibie brahmana, O synu, tak jak zobaczył 
i tak jak usłyszał”. Narajana jest też utożsamiany z autorem hymnu Puruṣasūkta; 
w Nārāyaṇīya (MhBh 12.328.35) pojawia się też etymologia imienia Narajana: 
narāṇām ayanam khyātam aham ekaḥ sanātanaḥ /āpo nārā iti proktā āpo vai 
narasūnavaḥ /yanam mama tat pūrvam, ato nārāyaṇo hy  aham // – „Ja, jedy-
ny i wieczny, jestem znany jako siedziba (ayana) ludzi. Wody są zwane nārāḥ, 
zaprawdę wody są synami Nara. To moja pierwsza siedziba, dlatego jestem 
Narajaną”26. Należący do pańćaratry tekst Ahirbuddhnyasaṃhitā (52.54) po-
daje podobną etymologię jego imienia, tłumacząc, że nara znaczy człowiek, 
a nārāyaṇa to miejsce przebywania wszystkich ludzi (narāṇām ayanam)27. 

Postać Narajany pojawiająca się w Mahabharacie w części Nārāyaṇīya ści-
śle wiąże się więc z objawieniem tradycji. Mędrzec Nārada zostaje wysłany na 
Śwetadwipę (Śvetadvīpa), świętą, Białą Wyspę, często pojawiającą się w wisznu-
ickiej mitologii, aby tam usłyszeć objawienie, którego udziela Narajana. Zarówno 
motyw Białej Wyspy, jak i fakt usłyszenia tam z ust samego boga wiedzy ob-
jawionej często występuje w wielu kanonicznych tekstach tradycji pańćaratry. 
Tak więc pańćaratra zapewne istniała już w czasach powstawania eposów, choć 
jeszcze w niecałkiem rozwiniętej formie. 

Z kolei epizod Bhagawadgity jest świadectwem istnienia wisznuickiej tra-
dycji, którą określa się nazwą bhāgavata i która jest uważana za jedną z naj-
wcześniejszych i bliskich wczesnej pańcatrze nawet jeśli, w początkowym etapie, 
nietożsamych z nią. Jest też Kriszna Wasudewa jednym z ważnych bohaterów 
Mahabharaty, w której występuje zarówno jako jeden z walczących po stronie 
Pandawów wojowników, jak i jako bóg objawiający się Ardźunie i wygłaszający 
pouczenie Bhagawadgity. Bhagawadgita przede wszystkim proponuje kilka dróg 
wyzwolenia i wprowadza jako równoprawną, obok drogi czynu, jogi i medy-
tacji, drogę uwielbienia bhakti. Idea bhakti nie jest ideą nową i pojawiała się 
już wcześniej, także w literaturze wedyjskiej, w Bhagawadgicie jednak zyskuje 
ona szczególny charakter. Sam termin bhakti zaczyna z czasem ewoluować i na-
bierać specyficznego znaczenia, które potem znajdzie się w centrum rozważań 
religijnych i filozoficznych licznych ruchów hinduistycznych. W Bhagawadgicie 
bhakti jest uwielbieniem rozumianym jako dedykowanie bogu wszelkich dzia-
łań. Wyznawca działając, nie pragnie dla siebie żadnego konkretnego rezultatu 
(naiṣkāmyakarma), a wszystko, co czyni, jest rodzajem ofiary składanej bogu. 
Wszelkie działania wymagają właściwego stosunku do boga, specyficznej dyspo-
zycji – właśnie pełnego oddania uwielbienia zwanego bhakti. 

 26 Podobnie Manusmṛti 1.10.
 27 O Narajanie patrz np. RAO 2005 i ESNOUL 1979 oraz w przygotowywanym przez autorkę haśle 

nārāyaṇa w tomie III TAK (w przygotowaniu).
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Z czasem, w kilka wieków po powstaniu Bhagawadgity (zwykle datowanej 
pomiędzy II w. p.n.e. a II w. n.e.) w mającej swe początki około IX w. n.e. tra-
dycji śriwaisznawa (śrīvaiṣṇava) termin bhakti ulegnie kolejnym modyfikacjom. 
Zostanie odróżniony od terminu prapatti, a wiążąca się z nimi ideologia stanie 
się podstawą wyróżnienia dwóch nurtów: vaṭakalai, preferującego bhakti, czyli 
oddanie zakładające wysiłek wyznawcy na drodze do wyzwolenia, porównywa-
ny do wysiłków małej małpy trzymającej się mocno matki w czasie jej skoku 
(markaṭanyāya), i teṅkalai, preferującego prapatti, czyli oddanie zakładające 
niedoskonałość wyznawcy, który z całą świadomością tejże niedoskonałości 
zwraca się z ufnością do boga, a relacja wyznawcy i boga jest porównywana 
do biernego kocięcia przenoszonego przez matkę, niezależnie od jego woli czy 
wysiłków (mārjāranyāya). 

Bhagawadgita jest początkiem rozwoju teologii i filozofii wisznuickiej oraz 
podstawą wszystkich późniejszych wisznuickich tradycji. Problem wzajemnych 
relacji różnych nurtów wisznuickich nie jest do końca rozstrzygnięty. Wydaje się, 
że nurt bhāgavata i tradycja pańćaratry istniały obok siebie, lecz nie są tożsame, 
podstawowy bowiem tekst bhāgavata, czyli Bhagawadgita, nie zawiera wielu 
charakterystycznych cech teologii pańćaratry, np. koncepcji emanacji vyūha, 
czy koncepcji pañcakāla, czyli pięciokrotnego podziału codziennych obowiąz-
ków indywidualnego wyznawcy, w zależności od pory dnia. Obie te koncepcje 
odnajdziemy jednak we fragmencie Nārāyaṇīya28. Trudno też wytyczyć jasną 
linię rozwoju tradycji wisznuickich, które być może powstawały obok siebie, 
niekoniecznie prezentując prostą drogę ewolucji. Kwestie te będą z pewnością 
nadal stanowiły jedno z ważniejszych pól badań nad wisznuizmem, w tym nad 
najbardziej nas tu interesującą pańćaratrą.

Pańćaratra

Pańćaratra, należąca obok tradycji waikhanasa (vaikhānasa) do wczesnych 
wisznuickich tradycji tantrycznych i powstała jeszcze przed naszą erą, stworzy-
ła bogatą literaturę stanowiącą dopiero od niedawna pole intensywnych badań 
indologicznych. Liczba tekstów, powstających od około połowy pierwszego 
tysiąclecia n.e., jest w przybliżeniu szacowana na ponad 200, choć tylko nie-
wielka ich część została do tej pory opublikowana. Listę tekstów zamieszcza 
na przykład Otto Schrader29, a pierwsze katalogi tekstów pańćaratry opubliko-
wał Daniel Smith: w 1975 roku pracę zatytułowaną A Descriptive Bibliography 
of the Printed Texts of the Pāñcarātrāgama, a w 1978 katalog zatytułowany The 
Smith Āgama Collection: Sanskrit Books and Manuscripts Relating to Pāñcarātra 
Studies. A Descriptive Catalogue30. Najnowszy katalog zatytułowany Catalogue of 

 28 Do koncepcji pañcakāla powrócimy w dalszej części tekstu.
 29 SCHRADER 1916.
 30 SMITH 1975 i 1978.
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Pañcarātra Saṃhitā opublikowany został w Indiach w 2002 roku pod redakcją 
Sadhu Parampurushdasa i Sadhu Shrutiprakashdasa31. Znaczna część tekstów 
pozostaje nadal w manuskryptach, o istnieniu części z nich zapewne jeszcze nie 
wiemy. W przeciwieństwie do literatury śiwaickiej, niewiele znamy też komen-
tarzy do tekstów kanonicznych pańćaratry, co stanowi znaczną trudność w ich 
interpretacji, zważywszy na fakt, że dużą część tekstu stanowią skomplikowane 
przepisy rytualne, a kłopoty może również sprawiać interpretacja idei teologicz-
no-filozoficznych32.

Sporo uwagi poświęcono nazwie tradycji. Jest ona objaśniana przez same tek-
sty saṃhitā, ale jest też tematem spekulacji komentatorów, nauczycieli religijnych 
i filozofów, wreszcie także badaczy pańćaratry. Rozważając tę kwestię, należałoby 
wyjść od dwojakiego zapisu nazwy: raz jest zapisywana z krótką pierwszą samo-
głoską „a” (pañcarātra) i wtedy nazwa, oznaczałaby „pięć nocy”; częściej jest za-
pisywana z długim „a” (pāñcarātra) i wtedy, będąc przymiotnikiem oznaczałaby 
„pięcionocny/odnoszący się do pięciu nocy”. Ta druga wersja, występująca znacz-
nie częściej, wydaje się poprawna i logiczna, szczególnie gdy rozważy się propono-
wane etymologie. Pisali o nich Raghavan33 i van Buitenen34, odnosząc się do takich 
tekstów, jak na przykład Pādmasaṃhitā, Śrīpraśasaṃhitā, Sanatkumārasaṃhitā 
czy Īśvarasaṃhitā, a także sięgając do jeszcze starszej Nārāyaṇīya z Mahabharaty. 
Pojawiają się w tych tekstach objaśnienia tłumaczące termin rātri jako „niewie-
dza” (ajñāna), a termin pañca jako „niszczące” (ŚrīpS 2.40), a zatem pojęcie to 
można by tłumaczyć „niszcząca niewiedzę”, bądź wiążące termin rātra z pięcioma 
„grubymi” elementami (mahābhūta), które uniemożliwiają właściwą percepcję 
i osiągnięcie wyzwolenia. Proponowane objaśnienia nawiązują też do tradycyjnej 
etymologii związanej z fragmentem Śatapatha Brāhmaṇa (13.6.1.1), w którym 
mówi się o trwającej pięć nocy ofierze, w wyniku której Narajana stał się światem. 
W tekstach Paramasaṃhitā i Viṣṇusaṃhitā nocami są grube elementy mahābhūta 
i inne „istności” (tattva) konstytuujące świat, a pańćaratra jest tantrą, czyli dyscy-
pliną bądź nauką, która z tych pięciu nocy wyzwala.

ParS 1.39–41ab: 
mahābhūtaguṇāḥ pañca rātrayo dehinaḥ smṛtāḥ // 
tadyogād vinivṛtter vā pañcarātram iti smṛtam /
bhūtamātrāṇi garvaś ca buddhir avyaktam eva ca // 
rātrayaḥ puruṣasyoktāḥ pañcarātraṃ tataḥ smṛtam /

Pięć nocy wcielonej istoty ma właściwości grubych elementów. 
Poprzez związek z tym [dlatego, że jest z nimi związana] lub poprzez 

[powodowanie] zanikania [tych elementów] znana jest jako Pañcarātra.

 31 SADHU PARAMPURUSHDAS 2002.
 32 O komentarzach do tekstów pańćaratry patrz CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003, Preface.
 33 RAGHAVAN 1965.
 34 VAN BUITENEN 1988.
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Grube elementy (bhūta), subtelne elementy ([tan]mātrāṇi), indywidualność 
(garvaḥ), inteligencja (buddhi) i nieprzejawiona materia (avyakta) 

są nazywane nocami człowieka, dlatego zwana jest pańćaratrą 
(pañcarātra).

ViṣṇuS 2. 48cd–54ab:
saṇgrahād evam ākhyātā mayā te tantragocarāḥ // 48
sevyāḥ tat prepsubhir nityaṃ viṣṇor yat paramaṃ padam [corr.; pradam Ed.] /
rātrayo gocarāḥ pañca śabdādiviṣayātmikāḥ // 49
mahābhūtātmakā vātra pañcarātram idaṃ tataḥ /
avāpya tu paraṃ tejo yatraitāḥ pañca rātrayaḥ // 50
naśyanti pañcarātraṃ tat sarvājñānavināśanam /
adhyetavyam ataḥ śrāvyam anuṣṭheyārtham ādarāt // 51
pramāṇapravaraṃ tantraṃ pañcarātrākhyam īdṛśam /

Pokrótce w ten sposób objaśniłem ci domeny tantry.
Powinny być praktykowane przez pragnących tego, co jest najwyższą 

siedzibą Wisznu.
Pięć nocy to domeny (gocara) złożone z przedmiotów zmysłów, takich jak 

dźwięk i inne [których jest pięć]
lub złożone są z grubych elementów [których także jest pięć] i dlatego to 

jest [zwane] pañcarātra.
Osiągnąwszy najwyższe światło, tych pięć nocy znika, dlatego pañcarātra, 

która niszczy wszelką niewiedzę
winna być studiowana i słuchana, aby ją praktykować z szacunkiem.
Ta tantra, która jest najlepszym środkiem osiągnięcia wiedzy, to 

pañcarātra35.

Podstawowe teksty pańćaratry, zwane saṃhitā, miały istotny wpływ na kształ-
towanie się późniejszych tradycji religijnych, szczególnie na południu Indii, a za-
pewne pańćaratra wchodziła też w relacje ze współczesną sobie tradycją połu-
dniowoindyjskich Alwarów (Ālvār). Choć niełatwo ustalić bezpośredni związek 
Alwarów z pańćaratrami, można wyróżnić kilka przynajmniej cech wspólnych, 
które mogłyby świadczyć o wzajemnych oddziaływaniach. Vasudha Narayanan36 
wymienia kilka takich świadectw: 1) sposób czczenia boga opisywany w dzie-
łach Alwarów jest typowy dla pańćaratry; 2) niektórzy z Alwarów (Periyāḻvār, 
Tirumaḻicai, Nammāḻvār) wspominają o trzech lub czterech formach Wisznu, 
a w terminologii pańćaratry to cztery vyūha: Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna 
i Aniruddha; 3) lista dwunastu emanacji Wisznu: Keśava, Nārāyaṇa, Mādhava, 
Govinda, Viṣṇu, Madhusūdana, Trivikrama, Vāmana, Śrīdhara, Hṛṣīkeśa, 
Padmanābha i Dāmodara pojawia się także w dziełach niektórych Alwarów; 

 35 Więcej o nazwie pāñcarātra patrz CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2006.
 36 NARAYANAN 1987, pp. 11–12.
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4) wspominane w tekstach Alwarów wypalanie znaków sekty na ramionach wy-
znawcy jest typowe dla pańćaratry; 5) wspólna jest jedna z podstawowych mantr 
tirumantra37, obecna także w tradycji śrīvaiṣṇava; 6) liczba pięć (pañca) pojawia-
jąca się w tekstach Alwarów może się odnosić zarówno do nazwy tradycji, jak i do 
pięciu świątynnych ofiar zwanych veḷvi. Dodatkowych argumentów świadczących 
o wzajemnych relacjach tradycji Alwarów i pańćaratry dostarcza Katherine Young, 
która zwraca też uwagę na fakt wpływu pańćaratry na architekturę świątynną 
już w czasach Alwarów38. To właśnie teksty saṃhitā są jednymi z podstawowych 
źródeł wiedzy o architekturze świątyń, szczególnie południa Indii. 

Wpływy pańćaratry można dostrzec szczególnie w jednej z dominujących na 
południu tradycji śriwaisznawa (śrīvaiṣṇava), będącej dziełem grupy wybitnych 
filozofów i nauczycieli religijnych, określanych mianem ācārya, działających 
w okresie pomiędzy X a XIV wiekiem n.e. Stanowi ona jedno z najciekawszych 
zjawisk religijno-filozoficznej myśli indyjskiej. Najwybitniejszy z przedstawicieli 
tej tradycji, Ramanudźa (Rāmānuja), twórca systemu filozoficznego wiśiszta-
adwaitawedanta (viśiṣṭādvaitavedānta), stworzył filozoficzne podstawy tradycji 
śriwisznuitów. Jego teoria, zakładająca częściową odmienność najwyższej isto-
ty i dusz indywidualnych, pozwoliła na włączenie w obręb tradycji elementów 
wcześniej powstałej pańćaratry, a sam Ramanudźa wprowadził rytuał świątynny 
pańćaratrów jako obowiązujący w wisznuickich świątyniach południa Indii.

Ortodoksyjność pańćaratry była niejednokrotnie kontestowana, w odróż-
nieniu od tradycji śriwaisznawa, zawsze uznawanej za bramińską i ortodok-
syjną. Dyskusja pomiędzy wybitnymi filozofami na ten właśnie temat odby-
wała się w ciągu kilku wieków, poczynając od pierwszego z aćarjów Jamuny 
(Yāmunamuni), który komentował kwestię autorytatywności pańćaratry w dzie-
le Āgamaprāmāṇya (IX w. n.e.), poprzez Ramanudźę i jego dzieło Śrībhāṣya 
(X w. n.e.), po Wenkatanathę (Veṅkatanātha) i jego dzieło o znaczącym tytule 
Obrona Pańćaratry (Pāñcarātrarakṣā) (XIII/XIV w. n.e.). Ale i później zagad-
nienie autorytatywności pańćaratry i jej stosunku do ortodoksji bramińskiej było 
tematem ciągłych dyskusji, a na przykład już w XX wieku pisał o nim śriwisznu-
icki uczony Viraraghavacharya (Uttamūr Vīrarāghavācārya), komentujący tę kwe-
stię w zbiorze artykułów Śrīpañcarātrapāramyam, opublikowanym w 1991 roku 
w Tirupati39. Sama pańćaratra, odpowiadając na zarzuty nieortodoksyjności, 
utrzymywała, że jej źródłem jest zaginiona gałąź Wedy, zwana Ekāyanaveda40. 
Relacja ortodoksji i heterodoksji oraz sposób wykorzystania pańćaratry przez śri-
wisznuitów jest niewątpliwie jednym z ciekawszych problemów badawczych dla 
indologa zajmującego się badaniem systemu religijnego i tekstów tych tradycji. 

 37 W tradycji pańćaratry, a później w tradycji śrīvaiṣṇava, szczególnie ważne były trzy mantry: 
tirumantra, czyli aṣṭākṣaramantra (oṃ  namo  nārāyaṇāya), dvayamantra (śrīmannārāyaṇāya 
caraṇau śaraṇaṃ prapadye śrīmate nārāyaṇāya namaḥ) i caramaśloka (BhG 18.66).

 38 YOUNG 2007, pp. 204–208.
 39 VIRARAGHAVACHARYA 1991.
 40 O Ekāyanaveda patrz np. RASTELLI 2003 i op.cit.
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Badania nad wisznuickimi tradycjami hinduistycznymi do niedawna koncen-
trowały się na najbardziej popularnych tekstach, takich jak choćby Bhagawadgita 
czy teksty puraniczne, podczas gdy bogata literatura saṃhitā długo pozostawała 
poza spektrum zainteresowań badaczy, a przecież właśnie wczesne tradycje, ta-
kie jak pańćaratra czy druga z tantrycznych tradycji wisznuickich, waikhanasa 
(vaikhānasa), miały decydujący wpływ na rozwój myśli religijnej i filozoficznej 
Indii, zwłaszcza na południu. Obie te tradycje miały, i nadal mają, dominują-
ce wpływy w południowoindyjskich świątyniach wisznuickich i są nadal ściśle 
związane z najbardziej na południu rozpowszechnioną, wspomnianą już tradycją 
śrīvaiṣṇava. 

Teksty pańćaratry powstawały w różnym czasie (zapewne nie wcześniej niż 
od V w. n.e.) i różnią się także pod względem przypisywanego im autorytetu. 
Wszystkie są dziełami anonimowymi, a przypisują sobie rangę tekstów prezentu-
jących objawienie. W związku z różnymi drogami przekazu tekstów same dzielą 
się na kilka grup: 1) boskie (divya), czyli te, które prezentują doktrynę przekaza-
ną bezpośrednio przez najwyższego boga Narajanę; taką rangę mają na przykład 
teksty Sātvata-, Pauṣkara- i Jayākhyasaṃhitā, czyli grupa zwana ratnatraya; 
2) wygłoszone przez mędrców (munibhāṣita), czyli te, które zostały przekazane 
przez Brahmę i wielkich mędrców; taką rangę mają np. Īśvara, Pārameśvara, 
Bhāradvāja i inne; 3) ludzkie (mānuṣa), czyli spisane przez śmiertelników. 

Teksty saṃhitā są też klasyfikowane jako czyste, prawe – sāttvika (Īśvara, 
Bhāradvāja, Pārameśvara itd.); pełne pasji – rājasa (Santkumāra, Tejodraviṇa 
itd.); ignoranckie, związane ze zniszczeniem – tāmasa (Pañcapraśna, Tattvasāgara 
itd.). Ten podział nawiązuje do cech (guṇa) dominujących w danym tekście41. 

Do najważniejszych tekstów pańćaratry zalicza się trzy, uważane też za naj-
starsze i zwane trzema klejnotami (ratnatraya): Sātvatasaṃhitā, Pauṣkarasaṃhitā 
i Jayākhyasaṃhitā. Wszystkie trzy powstały zapewne przed tysięcznym rokiem 
naszej ery. Oprócz nich do grupy starszych i cieszących się także dużym autoryte-
tem tekstów można zaliczyć Pādmasaṃhitā, Ahirbudhnyasaṃhitā, Īśvarasaṃhitā, 
Pārameśvarasaṃhitā, Paramasaṃhitā, Lakṣmītantra. Wszystkie one są jeszcze 
ciągle mało zbadane, a ich opublikowane drukiem wydania pozostawiają wiele do 
życzenia i są dalekie od poziomu krytycznych edycji. Były publikowane w dużej 
części w pierwszej połowie XX wieku i choć ich wydawcy utrzymują, że korzystali 
z dostępnych manuskryptów, to jednak przy konfrontowaniu manuskryptów z opu-
blikowanymi tekstami można w wielu przypadkach zaobserwować niecałkiem rze-
telne i dokładne wykorzystanie istniejących źródeł42. W ostatnich kilkunastu latach 
kilka z tych tekstów stało się przedmiotem badań indologicznych, wzbogacając 
znacznie naszą wiedzę o tradycji pańćaratry i, co za tym idzie, o rozwoju indyjskiej 

 41 O klasyfikacjach tekstów saṃhitā patrz np. VARADACHARI 1982.
 42 Tak jest choćby w przypadku tekstu Paramasaṃhitā, który pozostawał przez kilka lat obiektem 

moich badań. Przy porównaniu go z kopią jednego z manuskryptów, do którego odwoływał się 
wydawca, można było stwierdzić zdecydowanie niewystarczające wykorzystanie tego źródła, 
a jego bliższe badanie i użycie proponowanych w manuskrypcie wariantów umożliwiło korekty 
kilku niejasnych fragmentów tekstu i ewidentnych błędów. 
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myśli religijnej w ogóle. Do pionierskich prac zaliczyć możemy Introduction to the 
Pāñcarātra and the Ahirbudhnya Saṃhitā Otto Schradera z 1916 roku i nieco póź-
niejsze, wspominane już, prace Daniela Smitha A Descriptive Bibliography of the 
Printed Texts of the Pāñcarātrāgama oraz The Smith Āgama Collection: Sanskrit 
Books and Manuscripts Relating to Pāñcarātra Studies. A Descriptive Catalogue. 
Wśród ważniejszych i obszerniejszych prac dotyczących pańćaratry, powstałych 
w ostatnich latach, wymienić należy pracę Mitsunori Matsubary zatytułowaną 
Pāñcarātra Saṃhitās and Early Vaiṣṇava Theology. With a Translation and Critical 
Notes from Chapters on Theology in the Ahirbudhnya Saṃhitā (Delhi 1994), tłu-
maczenie tekstu Lakṣmītantra, wydane przez Sanjuktę Guptę (Leiden 1972), tłu-
maczenie na język angielski fragmentów jednego z tekstów ratnatraya autorstwa 
Hiromichiego Hikity, zatytułowane Sāttvata Saṃhitā: An Annotated Translation 
(kolejne rozdziały ukazywały się w latach 1990–1994 głównie w „Bulletin of the 
Faculty of Letters Aichi Gakuin University”), pracę Gerharda Oberhammera, zaty-
tułowaną Offenbarungsgeschichte als Text. Religionshermeneutische Bemerkungen 
zum Phänomen in hinduistischer Tradition (Wien 1994), dwie książki Marion 
Rastelli, zatytułowane Philosophisch-theologische Grundanschauungen der 
Jayākhyasaṃhitā. Mit einer Darstellung des täglichen Rituals (Wien 1999) i Die 
Tradition des Pāñcarātra im Spiegel der Pārameśvarasaṃhitā (Wien 2006) oraz 
pracę piszącej te słowa, zatytułowaną Pāñcarātra Scripture in the Process of 
Change. A Study of the Paramasaṃhitā (Vienna 2003).

Teksty saṃhitā prezentują dość typową dla wielu tekstów tradycji tantrycznych 
budowę, najczęściej stosując formę dialogu jako ramę struktury tekstu, w którym 
nadrzędne bóstwo objawia wiedzę o tradycji zwykle któremuś z pomniejszych 
bóstw, czasem swojej żeńskiej towarzyszce śakti, czasem któremuś z mędrców 
i gorliwych wyznawców43. Wprowadzeniem jest często rozdział zatytułowany 
śāstrāvataraṇa, czyli „zstąpienie/zejście na ziemię tantry”, w którym przedsta-
wiona jest historia objawienia. To bardzo istotna część tekstu, często jedyna, lub 
jedna z niewielu, część narracyjna, jaka się w nim pojawia, która ma między 
innymi funkcję uprawdopodobnienia historii przekazu tekstu przez kolejne po-
kolenia wyznawców, a przede wszystkim wskazanie na jego boskie pochodzenie, 
gdyż pierwszym ogniwem przekazu jest sam bóg44. Główną część tekstu stanowią 
przepisy rytualne, choć znajdziemy też w tekstach saṃhitā nieliczne partie narra-
cyjne czy wykłady teologii i filozofii tradycji45. Są one jednak zdominowane przez 
opisy praktyk religijnych gwarantujących wyznawcy osiągnięcie jego zamierzeń, 
czy to celów ziemskich (bhoga), czy wyzwolenia (mukti). Tematy zwykle ujęte są 
w cztery grupy zagadnień dotyczących teologii i filozofii systemu ( jñānapāda), 
obowiązków i praktyk religijnych (cāryapāda), rytuałów świątynnych i konstruk-
cji świątyni (kriyāpāda) oraz praktyk medytacyjnych (yogapāda). 

 43 Więcej o strukturze tekstów tantrycznych patrz np. CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2007.
 44 Więcej patrz CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003 i OBERHAMMER 1998.
 45 Więcej o strukturze tekstów saṃhitā patrz np. CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003.
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Filozofia i teologia systemu, prezentowana w części jñānapāda, opiera się 
na monistycznej teorii advaita i nawiązuje jednocześnie do idei tantrycznych, 
zakładając istotną rolę żeńskich potencji śakti, stanowiących medium, poprzez 
które transcendentny bóg w swej immanentnej formie może być obecny i dzia-
łać w świecie. Ich rola jest szczególnie ważna w procesie kreacji świata, one 
bowiem konstytuują kolejne elementy/ewoluty z materii (prakṛti)46. Niezwykle 
rozbudowana jest teologia licznych form boga, z których pięć najważniejszych to 
bóg w formie transcendentnej zwany para, bóg w formie swoich czterech ema-
nacji vyūha, bóg w formie 38 manifestacji vibhava, bóg jako obecny w każdej 
istocie „wewnętrzny kierownik/kontroler” antaryāmin i bóg obecny w swoich 
przedstawieniach arcāvatāra. Forma para jest zwykle identyfikowana z Narajaną 
i Wasudewą. Formy vyūha, stanowiące typowy element teologii pańćaratry, po-
jawiające się już w tekście Nārāyaṇiya, to Wasudewa (Vāsudeva) mający w rów-
nym stopniu wszystkie sześć boskich cech (guṇa), mianowicie wiedzę ( jñāna), 
boskość (aiśvarya), potencję (śakti), moc (bala), bohaterstwo (vīrya) i blask (te-
jas); dalej trzej pozostali mający po dwie główne cechy: w formie Sankarszana 
(Saṅkarṣaṇa) dominują cechy jñāna i bala, w formie Pradjumna (Pradyumna) 
aiśvarya i vīrya, a w formie Aniruddha śakti i tejas. W tekstach te cztery for-
my są też identyfikowane z czterema sattwicznymi stanami inteligencji buddhi 
i wtedy Wasudewa jest ucieleśnieniem dharmy (dharma)47, Sankarszana wiedzy 
( jñāna), Pradjumna wyrzeczenia (vairāgya), a Aniruddha boskości (aiśvarya)48. 
Każda z form vyūha posiada trzy dalsze emanacje tworzące grupę dwudziestu 
czterech vyūhāntara49. Wśród licznych form vibhava, oprócz władców stron 
świata i miesięcy, znajdują się także awatary (avatāra) Wisznu50. Formy te 
odgrywają różną rolę w świecie i w czasie procesu jego kreacji, służą różnym 
celom i w zależności od nich na różne sposoby czczone są w rytuale. Częścią 
jñānapāda jest także prezentacja schematu kreacji świata, w swojej najbardziej 
rozbudowanej formie składająca się z trzech etapów, na których pojawiają się ko-
lejne elementy świata: z kreacji czystej (śuddhasṛṣṭi), pośredniej (śuddhāśuddha) 
i nieczystej (aśuddha)51. Kreacja świata w wersji podstawowej zawiera opis ewo-
lucji z prakṛti, nawiązujący do schematu znanego z samkhji (sāṃkhya), choć ma-
jący też cechy specyficzne, na przykład czas (kāla) jako jeden z najważniejszych 

 46 Więcej o kilku rodzajach kreacji i roli boskich potencji patrz SCHRADER 1916, CZERNIAK-
-DROŻDŻOWICZ 1998a i 2003.

 47 O definicji dharmy w tekstach pańćaratry patrz CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2007.
 48 ParS 2.100–102ab: dharmādiṣu parāṃ siddhim avāpya hitakāmyayā /
    vāsudevaḥ smṛto dharmo jñānaṃ saṇkarṣaṇaṃ smṛtaṃ // 2.100
  tathā vimuktaḥ pradyumno ‘niruddhas sakaleśvaraḥ /
    yatra vyaktās samastāś ca catvāras tu guṇā ime // 2.101
  tatra devāḥ prasīdanti catvāro bhaktavatsalāḥ /
 49 Listę form podaje np. RAO 2005, tom IV, pp. 112–113.
 50 RAO 2005, tom IV, pp. 115–125.
 51 Taki rozbudowany opis w rzeczywistości rzadko pojawia się w tekstach saṃhitā; znaleźć go 

można np. w tekście Ahirbudhnyasaṃhitā; patrz SCHRADER 1916. 
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elementów. Schemat prezentuje wszystkie konstytuujące świat elementy tattva, 
ich znajomość bowiem jest także konieczna dla celów rytuału, w którym stosuje 
się porządek kreacji bądź zniszczenia, na przykład w ceremonii zniszczenia i re-
konstrukcji ciała wyznawcy przygotowującego się do spełniania ofiar52.

Cāryapāda, część dotycząca indywidualnych praktyk religijnych, jest zwykle 
najbardziej rozbudowanym elementem tekstów saṃhitā, jako że rytuał jest pod-
stawowym elementem życia religijnego i narzędziem pozwalającym wyznawcy 
przywołać, opanować i użyć do własnych celów boskich potencji (śakti). Zwykle 
teksty w początkowych rozdziałach zajmują się opisem ceremonii inicjacji 
(dīkṣā) oraz opisem konstrukcji mandali (maṇḍala), która jest istotnym elemen-
tem ceremonii, a także przedstawieniem systemu mantr używanych w rytuale 
(mantrakośa). Kolejne rozdziały zajmują się kolejnymi rytuałami, począwszy od 
codziennych (nitya), w tym domowych, poprzez rytuały intencjonalne (kāmya) 
i okazjonalne (naimittika), po rozbudowane rytuały świątynne. Grupę najważ-
niejszych, codziennych rytuałów domowych stanowią czynności wpisane często 
w schemat pięciu codziennych obowiązków indywidualnego wyznawcy, zwa-
nych pañcakālavidhi: dzień podzielony jest na pięć części, którym przypisane są 
konkretne obowiązki; i tak obowiązki pierwszej części dnia określane są nazwą 
abhigamanakāla – czas porannych zabiegów higienicznych i obowiązków takich, 
jak recytacja mantry sāvitrī, które odbywają się od momentu przebudzenia do 
momentu przyjścia na miejsce składania ofiar; upādānakāla – czas zbierania 
i przygotowania substancji ofiarnych; ijyākāla – czas składania codziennej ofia-
ry; svādhyāyakāla – czas recytacji świętych tekstów i yoga – czas medytacji53.

 
Kolejny temat, którym zajmują się teksty saṃhitā w części kriyāpāda, dotyczy 

świątyń i boskich wizerunków. Jest szczególnie ważny w tradycji, która zakłada 
rzeczywistą obecność boga w jego przedstawieniach, dlatego istotna jest wła-
ściwa konstrukcja miejsca, w którym bóg będzie przebywał, a jego wizerunki 
muszą odpowiadać opisowi objawionemu w tekstach przez samego boga. Wiele 
miejsca poświęcają więc teksty saṃhitā zarówno opisowi detali architektonicz-
nych, koniecznych dla właściwej konstrukcji świątyni, jak i kwestiom ikonografii 
boskich wizerunków, kształt boga bowiem nie jest przedmiotem fantazji czy 
manipulacji artysty, ale jest formą przekazaną i nakazaną przez samego boga. 
W tekście Paramasaṃhitā wyraźnie czytamy, że należy czcić tylko boga posia-
dającego formę (ākāra), przez co rozumie się formę ludzką. Forma powinna też 
być dostosowana do celów rytuału:

On [bóg] winien być czczony jako posiadający formę, [bowiem] nie ma 
czczenia [boga] bezpostaciowego.

Dla czynności [rytualnych] jego formy są źródłem łaski dla ludzi.

 52 Więcej patrz CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 1998a i 2003. 
 53 O pañcakāla patrz np. RASTELLI 1999 i 2000 oraz CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003.
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Dlatego stworzywszy Aćjutę w ludzkiej formie
i czcząc go z najwyższym uwielbieniem ludzie osiągają cel.
Nie mogą ludzie czcić boga bogów bez formy.
Nie mogą nad nim medytować ani chwalić go hymnami, dlatego oby czcił 

go jako posiadającego kształt.
Ofiara, hymn i medytacja spełniona dla [boga] posiadającego formę
wedle przepisów znanych z śastr, O Panie, niech będzie czyniona.
Najwyższą bhakti przez joginów przywołany bóg bogów
dla udzielenia im łaski przyjął formę czteroręką.
Dlatego w takiej formie winien czcić boga bogów,
a cześć mu oddawana wedle różnicy owoców jako dwojaka jest opisana 

w śastrach.
Pierwszym owocem jest ziemska pomyślność, wyższym owocem jest 

wyzwolenie54. 

Rozdziały dotyczące ceremonii instalacji (sthāpana) i konsekracji (pratiṣṭhā) 
boskich wizerunków, a także ich czczenia stanowią znaczną część tekstu kano-
nicznego i są niejednokrotnie istotnym uzupełnieniem traktatów teoretycznych 
i praktycznych dotyczących architektury świątynnej i ikonografii. Duże partie 
tekstów saṃhitā dotyczą samego procesu tworzenia wizerunku, w tym także 
wyboru odpowiedniego materiału, z którego rzeźba ma powstać. Sam proces in-
stalacji składa się z kilku elementów: 1) odpowiedniego czasu i osób upoważnio-
nych do przeprowadzenia instalacji; 2) wstępnych rytuałów określanych nazwą 
adhivāsana; 3) właściwej instalacji zwanej bimbapratiṣṭhā. Wstępne czynności 
określane nazwą adhivāsana to: 1) przygotowanie pawilonu, gdzie będzie się 
odbywała ceremonia (adhivāsanamaṇḍapa), 2) kąpiel wizerunku, 3) ułożenie 
wizerunku do snu na wcześniej przygotowanym łożu przy akompaniamencie 
muzyki i śpiewu, 4) ofiara w ogniu. Z kolei właściwa instalacja składa się z: 
1) wniesienia wizerunku do garbhagṛha, 2) ofiary bali i uczczenia braminów, 
3) umieszczenia kawałka złota w otworze piedestału, na którym będzie instalo-
wany posąg (piṇḍikaśvabhra), 4) instalacji wizerunku na piedestale. W czasie 
ceremonii następuje też otwarcie oczu wizerunku (nayanonmīlana), którego 

 54 ParS 3. 6–11ab: mūrtimān eva pūjyo ‘sāv amūrter na tu pūjanam /
    kāryārthaṃ mūrtayas tasya lokānugrahahetavaḥ // 3.5
  ataḥ puruṣarūpeṇa kalpayitvā tam acyutam /
    abhyarcya parayā bhaktyā siddhiṃ gacchanti mānavaḥ // 3.6
  nirākāre tu deveśe nārcanaṃ saṃbhaven nṛṇām |
    na ca dhyānaṃ na ca stotraṃ tasmāt sākāram arcayet || 3.7
  ākāre tu  kṛtā pūjā stutir vā dhyānam eva vā |
    vidhinā śāstradṛṣṭena deva eva kṛtā bhavet || 3.8
    bhaktyā paramayā kṛṣṭo devadevas sa yogibhiḥ |
    teṣām anugrahārthāya rūpaṃ bheje caturbhujam || 3.9
    tasmāt tenaiva rūpeṇa devadevaṃ samarcayet |
    phalabhedāt dvidhā tasya pūjanaṃ śāstracoditam || 3.10
    phalam abhyudayaḥ pūrvaṃ nirvāṇaṃ tu paraṃ phalam /. 



Tradycje hinduistyczne – kontynuacja i zmiana

37

dokonuje najpierw twórca wizerunku (śilpin), a potem kapłan; odbywa się też 
instalacja bóstw towarzyszących (parivāra). Kończącym ceremonię elementem 
jest honorarium dla kapłana. 

Istotnym składnikiem rytuału świątynnego jest konstrukcja i konsekracja 
świątyni. Jednym z jej pierwszych etapów było umieszczenie u jej podstawy „ka-
mienia węgielnego”, zwanego embrionem (garbhanyāsa); następnie odbywała się 
prathameṣṭakānyāsa, czyli położenie pierwszej cegły, i mūrdheṣṭakānyāsa, czyli 
umieszczenie zwieńczającej cegły. Garbhanyāsa polegała na zakopaniu w funda-
mentach świątyni naczynia czy raczej pudełka, którego wymiary były skorelowa-
ne z wymiarami konstruowanej świątyni. W jego kilku przegródkach składano 
różne przedmioty i substancje w zależności od tego, jakiemu bogu świątynia była 
poświęcona. W świątyni wisznuickiej w pudełku powinny się znaleźć emblematy 
Wisznu: dysk (cakra) w środku, koncha (śaṅkha) i łuk (dhanus) po lewej stronie, 
maczuga (gadā) i miecz (khaḍga) po prawej stronie. Powinny być one zrobione 
ze złota, podobnie jak vahana, czyli „pojazd” Wisznu – Garuda, umieszczony 
z przodu pudełka. Oprócz tego w pudełku mogły się też znaleźć minerały, zio-
ła i ziemia. Umieszczano je w otworze pod filarem, zwykle po prawej stronie 
wejścia do garbhagṛha. Prathameṣṭakānyāsa, czyli ułożenie pierwszych cegieł 
(iṣṭaka) odbywało się już po zakopaniu depozytu, a na ogół układano co naj-
mniej cztery cegły wraz z ziemią, ziarnem, kolorowymi proszkami, kamieniami, 
ziołami, pachnidłami. Ich wielkość była dopasowana do wymiarów pudełka de-
pozytu, a powinny się one znaleźć bezpośrednio nad depozytem. W następnej 
kolejności konstruowano kolejne elementy budowli. Budynki świątynne są oto-
czone obejściami zwanymi prākāra, których może być kilka (np. w Srīraṅgam 
jest ich siedem), a w obrębie kolejnych prākāra znajdujemy różne rodzaje pa-
wilonów/kaplic maṇḍapa i sal sabhā, spełniających różnorodne funkcje, oraz 
regularnych kaplic/świątyń do pawilonów, w których dokonuje się na przykład 
ablucji i dekoracji wizerunków procesyjnych czy też dokonuje się ceremonii za-
ślubin. W jednej z zewnętrznych prākāra znajduje się także maszt z chorągwią, 
zwany dhvajastambha. W pobliżu garbhagṛha/vimāna lub w jednym z pawilo-
nów przechowywane są vahana, pojazdy bogów, Garuda w przypadku świątyń 
wisznuickich, czy Nandin w świątyniach śiwaickich, używane w czasie procesji 
świątynnych. Świątynie posiadają też często wozy procesyjne, najczęściej sto-
jące poza obrębem świątyni. Charakterystyczną cechą architektury świątynnej 
południa Indii jest obecność bram świątynnych gopura, często dominujących 
ponad bryłą całej świątyni. Znaczą one wejścia z każdej z czterech stron świata 
i powinny wprowadzać do każdej kolejnej prākāra, dlatego w Srīraṅgam jest ich 
około dwadzieścia55.

 55 O kwestiach związanych z tematem kriyāpāda mówiłam w czasie międzynarodowej konfe-
rencji Sztuka i Kultura Wizualna Indii, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Sztuki 
Orientu (Warszawa 18–19 kwietnia 2008). Patrz także np. DAGENS 1995, EINOO/TAKASHIMA 2005, 
GOUDRIAAN 1965.
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Z rytuałem świątynnym bezpośrednio wiążą się kwestie dotyczące roli i statu-
su kapłanów w tradycji pańćaratry. Jest to problem tym bardziej złożony, że wiąże 
się też z zagadnieniem ortodoksyjności tradycji, a więc i z prawem do używania 
miana braminów przez wyznawców tej tradycji; łączy się też z faktem obecno-
ści bardzo zróżnicowanych grup wyznawców w obrębie tradycji. Rozważała te 
kwestie na przykład Marion Rastelli w tekście dotyczącym Ekāyanaveda oraz 
ekajanów (ekāyana), czyli wyznawców zaginionej Wedy, z której wywodzi swe 
źródło pańćaratra56. Tekstami saṃhitā, do których odwoływała się Rastelli, były 
Pauṣkarasaṃhitā, Pārameśvarasaṃhitā, a szczególnie Pādmasaṃhitā. PādS 
w rozdziale XXI zatytułowanym „Reguły dotyczące ustalenia kompetencji 
pańćaratrów według podziału na siddhānta” (siddhāntabhedapañcarātrādhikār
ivyavasthāvidhiḥ) charakteryzuje cztery rodzaje wyznawców: āgamasidhhāntin, 
mantrasiddhāntin, tantrasiddhāntin i tantrāntarasiddhāntin. Różnią się oni 
zarówno w kwestiach rytuału (np. oddają cześć różnym formom Wisznu), jak 
i statusu w obrębie społeczności pańćaratrów. Rastelli odnosiła się także do tek-
stu Jamuny Āgamaprāmāṇya, w którym autor broni braminów określanych mia-
nem bhāgavata, będących świątynnymi kapłanami i dokonujących ofiar według 
tradycji pańćaratry, przed krytyką ze strony ortodoksyjnych smartów (smārta), 
czyli mimansaków, naijajików i wedantinów (mīmāṃsaka, naiyāyika, vedāntin). 
Jamuna twierdzi, że w istocie bhagawatowie są podobni smartom, ponieważ na-
leżą do bramińskich klanów gotra57; są uczonymi nauczycielami (ācārya) i czci-
cielami, których rytuały są zgodne z tekstami Ekāyanaveda, nieistniejącego już 
tekstu wedyjskiego o statusie równym pozostałym Wedom; są określani jako na-
leżący do Vājasaneyī Śākhā Białej Jadźurwedy i dokonujący ceremonii saṃskāra 
według tradycji Kātyāyana58. 

Według Rastelli, można mówić o czterech grupach wyznawców pańćaratry: 
1) sługach świątynnych, którzy nie są „prawdziwymi” bhagawatami (bhāgavata), 
bo nie dostąpili inicjacji, 2) kapłanach świątynnych, którzy są inicjowani, 
3) ekajanach, którzy odrzucili bramińską trayīdharma i postępują zgodnie 
z własną śākha, 4) braminach należących do tradycji Białej Jadźurwedy i zwa-
nych vājasaneyaśākhā bhāgavata brāhmaṇa. Wydaje się jednak, a wynika to 
także z naszych badań na południu Indii, że właściwsza jest klasyfikacja za-
proponowana przez Katherine Young, a mianowicie identyfikująca jedną grupę 
vājasaneyaśākhā bhāgavata brāhmaṇa z inicjowanymi kapłanami świątynnymi. 
Young zakłada jednak istnienie drugiej grupy tych wyznawców, którzy dokonują 
rytuałów tylko dla siebie i nie są oficjantami w świątyni. Trzecią grupą byliby 
ekajanowie, czyli ci, którzy utrzymują, że są braminami, ale ich wedyjska śākhā 

 56 Koncepcja Ekāyanaveda odgrywa istotną rolę w podtrzymywaniu statusu pańćaratry jako 
tradycji ortodoksyjnej, wywodzącej się z zaginionej gałęzi Wed. Zobacz np. RASTELLI 2003 
i VIRARAGHAVACHARYA 1991.

 57 ĀP 122: atha matam anyeṣāṃ brāhmaṇyaṃ tadasādhāraṇagotrasmaraṇād iti, tad 
bhāgavatānām api samānam, smaranti hi bhāgavatāḥ / vayaṃ bhāradvājāḥ vayaṃ kāśyapāḥ 
vayaṃ gautamāḥ vayam aupagavā iti /.

 58 ĀP 121–138; patrz też YOUNG 2007, pp. 238–239.
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nie jest znana i są oni jednak w jakiś sposób zaangażowani w świątyni; czwar-
tą grupę tworzyliby słudzy świątynni59. Young zwraca też uwagę na niezwykle 
istotny fakt pojawienia się w rejonach głównych świątyń jeszcze jednej grupy 
bramińskiej, częściowo klasyfikowanej jako smārta, ogólnie nazywanej bhaṭṭar, 
która przejęła obowiązki świątynne od śriwisznuitów. Bhattarowie będący smar-
tami uważali się za bardziej ortodoksyjnych od wyznawców, którzy należeli do 
tamilskiej tradycji świątynnej, włączając w to braminów z grupy vājasaneyaśākhā 
bhāgavata. Zapewne pojawienie się tej grupy prowadziło do powstawania napięć 
w świątyniach, mogło też rodzić obawy związane z zaostrzeniem zasad dotyczą-
cych hierarchii kast, co zagrażało egalitaryzmowi tamilskiego wisznuizmu60.

Kwestie dotyczące statusu kapłanów świątynnych południa Indii i zróżnico-
wania społeczności pańćaratrów oraz ich relacji zarówno z waikhanasami, jak 
i śriwisznuitami z pewnością będą stanowić przedmiot naszych dalszych badań, 
których cennym uzupełnieniem byłyby zarówno dane dotyczące historii świą-
tyń, pochodzące z inskrypcji świątynnych, jak i ze świątynnych kronik, takich 
jak na przykład kronika Koyil-oluku ze Srīraṅgam, opisująca dzieje świątyni 
Raṅganātha w XV–XVIII wieku n.e.

Czwartym z tematów saṃhitā jest yogapāda opisująca specyficzne praktyki 
medytacyjne, często ściśle nawiązujące do typowych praktyk jogi tantrycznej, 
z jej rozbudowaną mistyczną fizjologią, tylko w części nawiązujących do praktyk 
jogi klasycznej. Ta część może być mniej lub bardziej rozbudowana, w zależności 
od tego, jak duże znaczenie w konkretnej tradycji przywiązuje się do jogi, wy-
daje się bowiem, że czasem jej praktyki traktowane są tylko jako ćwiczenia słu-
żące zachowaniu zdrowia, a opisy ograniczają się do praktyki kontroli oddechu 
prāṇayama, która jest zresztą nieodzownym elementem wielu rytuałów. Często 
opisom praktyk jogicznych towarzyszą rozdziały dotyczące omenów, interpre-
tacji znaków zło- i dobrowróżbnych, gdyż obserwacja niepokojących znaków, 
szczególnie nietypowych objawów ze strony własnego lub czyjegoś organizmu, 
jest ściśle związana z zachowaniem zdrowia i z przewidywaniem śmierci.

Tak skonstruowane teksty podstawowe stanowiły punkt wyjścia do tworze-
nia ich zmodyfikowanych wersji, późniejszej literatury egzegetycznej i pod-
ręcznych tekstów kapłańskich, przechowywanych i przekazywanych w rodach 
kapłanów świątynnych. Pańćaratra jest nam jednak znana przede wszystkim 
ze swej literatury kanonicznej, choć i ona jest stosunkowo trudno dostępna, 
a jak już wspomniano, tylko kilka z tych tekstów stało się przedmiotem bar-
dziej dogłębnych analiz indologicznych; dysponujemy też jedynie kilkoma tek-
stami komentarzy. Tylko komentarz do Sāttvatasaṃhitā, którego autorem jest 
Allaśiṅgabhaṭṭa (XIX w.), został opublikowany drukiem; wiemy o istnieniu 
nieopublikowanego komentarza tego samego autora do Īśvarasaṃhitā, a także 

 59 YOUNG 2007, pp. 238–242. Kwestie dotyczące różnego rodzaju klasyfikacji wyznawców pańća-
ratry w tekście Viṣṇusaṃhitā będą przedmiotem przygotowywanej przez autorkę publikacji.

 60 YOUNG 2007, pp. 252–257.
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o komentarzu do Pārameśvarasaṃhitā, którego autorem jest Nṛsiṃhasūri; ist-
nieje także komentarz Peddanāryi w telugu do tekstu Pāñcarātrāgama, który 
z kolei dotyczy Pādmasaṃhitā. Istnieją też dwa nieopublikowane komentarze do 
Viṣṇusaṃhitā: Hāriṇī, którego autorem jest Nārāyaṇa, i Tattvapradīpikā, napisa-
ny przez Nagaswamina (Nāgasvāmin). Ostatnio Alexis Sanderson odnalazł ma-
nuskrypt komentarza klasy paddhati do tekstu Jayākhyasaṃhitā. Autorem tekstu 
jest niejaki Sādhaka Candradatta, uczeń nauczyciela o imieniu Ekāyanācārya 
Nārāyaṇagarbha61. Komentarz ten był wykorzystywany przy pracach nad edycją 
krytyczną rozdziału XVI Jayākhyasaṃhitā.

W badaniach, których wyniki przedstawiono w niniejszej publikacji, korzy-
stałam z kilku tekstów saṃhitā, szczególnie Paramasaṃhitā, Jayākhyasaṃhitā, 
Pādmasaṃhitā i Viṣṇusaṃhitā, a także z komentarza do tekstu Viṣṇusaṃhitā, 
zatytułowanego Hāriṇī. 

Kontynuacja czy zmiana?

Badając tradycje hinduistyczne, nie sposób nie zadać pytania, na ile są one 
tworem całkowicie oryginalnym, powstałym z całkowitego odrzucenia tradycji 
wcześniejszej, a więc wedyjskiej, a na ile są jej swoistą kontynuacją. Pytanie to 
nurtuje indologów od dawna, a w tytułach wielu prac indologicznych odnajdzie-
my frazę „kontynuacja czy/i zmiana” (change or/and continuity)62. W przypadku 
grupy tradycji hinduistycznych odwołujących się bezpośrednio do Wed sprawa 
wydaje się prostsza, one same bowiem podkreślają swój ścisły związek z orto-
doksją, dzięki czemu ich autorytatywność nie jest kwestionowana. Przy bliższej 
ich analizie nie można się jednak oprzeć wrażeniu, że częstokroć te odwołania 
do Wed są niewiele znaczącymi formułami, a rzeczywiste wykorzystanie tra-
dycji wedyjskiej jest stosunkowo niewielkie i często ogranicza się do używania 
w rytuale kilku wedyjskich formuł. Zróżnicowanie tych tradycji nie pozwala 
jednak dokonać jakiejś generalnej klasyfikacji, każdej z nich bowiem trzeba by 
przyjrzeć się z osobna i zbadać, na ile tradycję wedyjską wykorzystuje, a w ja-
kim stopniu proponuje nową jakość. Nawet grupa tradycji określanych umow-
nie smārta, a więc nawiązujących bezpośrednio do sankcjonujących ortodoksję 
tekstów smṛti, takich jak choćby dharmaśāstra, eposy czy purany, nie czerpie 
bezpośrednio z wedyjskiej tradycji, ale na przykład w kwestiach rytuału stosuje 
jego zmodyfikowaną wersję zwaną czasem paurāṇika, czyli opisaną w puranach, 
a nie tę zawartą w tekstach należących do związanej bezpośrednio z Wedami 
rytualistycznej vedāṅga kalpa czy w tekstach brahmanicznych. 

Z kolei w hinduistycznych tradycjach tantrycznych, choć niektóre z nich 
kwestionują autorytet Wed, jak choćby część tradycji śiwaickich, szczególnie 

 61 Patrz CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003, Preface.
 62 Na przykład J. Gonda: Change and Continuity in Indian Religion, The Hague 1965.



Tradycje hinduistyczne – kontynuacja i zmiana

41

w śaktyjskim odłamie, to jednak w dużej mierze można zaobserwować w nich 
wyraźną kontynuację myśli wedyjskiej, szczególnie jeśli chodzi o kwestie do-
minacji rozbudowanego rytualizmu. Na takie związki wskazuje na przykład 
Sanderson, pisząc o wyraźnej tendencji tworzenia przez tantryków rytualnych 
odpowiedników ortodoksyjnych rytuałów mimo podkreślania wyższości i więk-
szej skuteczności rytuału tantrycznego w stosunku do wedyjskiego63. Do takich 
ekwiwalentów należy mantra gāyatrī, która w tradycjach tantrycznych ma swoją 
specyficzną wersję, czy to śiwaicką, czy wisznuicką, ale nadal jest częścią co-
dziennego rytuału saṃdhyāvandana. Innym przykładem mogą być rytuały po-
śmiertne kremacji i wybawienia od śmierci (mṛtoddhāra), które, w odróżnieniu 
od ich ortodoksyjnych odpowiedników, w wersji tantrycznej stają się formą wy-
zwalającej inicjacji, a więc działają na innej płaszczyźnie i wywołują znacznie 
większy skutek. To nie tylko, jak w wypadku ceremonii nārāyaṇabali, obietnica 
pośmiertnego włączenia w linię rodu (sapiṇḍīkaraṇa), ale obietnica ostatecznego 
wyzwolenia i wejścia w linię rodu samego Śiwy. Samo spalenie ciała to nie tylko, 
jak w tradycji smārta, rytualne zniszczenie i pozbycie się ciała, ale także część 
inicjacyjnej destrukcji więzów, które utrzymują duszę w ignorancji oraz cyklu 
narodzin i śmierci64. Tantryczne rytuały są więc bardziej skuteczne, ale często 
stanowią odpowiedniki rytuałów ortodoksyjnych, stanowiących dla nich podsta-
wę, od której się wychodzi. Mówiąc zatem o stosunku tradycji hinduistycznych, 
w tym tantrycznych, do tradycji wedyjskiej, należy niewątpliwie wspomnieć 
o obu wcześniej wymienionych zjawiskach, czyli zarówno o kontynuacji, jak 
i o zmianie. O tantrykach zaś można powiedzieć, że, podobnie jak kapłani wedyj-
scy, są hiperrytualistami wierzącymi w bezwzględną moc właściwie spełnianych 
rytualnych czynności. Jest więc w relacji niekwestionowanej ortodoksji i często 
posądzanych o heterodoksję tradycji tantrycznych rodzaj dynamizmu, fermentu, 
a czasem konfliktu, ale skutkującego nowymi jakościami, nowymi interpreta-
cjami zmodyfikowanych rytualnych działań. Tę dramatyczną czasem dynamikę 
relacji widać szczególnie w tych tantrycznych tradycjach, które wedyjskiemu 
autorytetowi przeczyły, a przecież, choćby z racji czynienia z Wed punktu od-
niesienia, do nich się odwoływały i tworzyły swój system z ciągłą świadomością 
ich istnienia. 

Dyskusja dotycząca ortodoksyjności tradycji tantrycznych, czy ich autoryta-
tywności, szczególnie w przypadku tradycji pańćaratry, jak wspomniano wyżej, 

 63 SANDERSON 1996, pp. 27: „For while the theorists were concerned to show that the Tantric rites 
are superior to the Vedic – one is to believe that by taking initiation in addition to investiture 
one has moved one’s ritual life into a higher gear – the rituals themselves reveal a humbler 
aspiration, that of achieving parity with the orthodox by providing the system with equivalents 
of all the essential smārta rites which the invested perform or undergo during adult life and, 
indeed, beyond it. As we shall see, the need to match these orthodox rituals was strong enough 
to compromise the very beliefs which justified the separate existence of the Tantric system. 
Equivalence in observable practice was ultimately more important than insider theories of supe-
riority”.

 64 SANDERSON 1996, pp. 31–36.
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stanowiła istotny element dzieł wybitnych indyjskich myślicieli ostatnich wieków 
pierwszego tysiąclecia i pierwszych wieków drugiego tysiąclecia naszej ery, ale 
trwa do dzisiaj. Z kolei ustalenie relacji i wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
tradycjami ortodoksyjnymi a pańćaratrą, przede wszystkim poprzez dokładne 
poznanie dotychczas nieeksplorowanych obszarów bogatej literatury tradycji 
hinduistycznych, ale też dzięki badaniom społeczności wyznawców, pozostaje 
jednym z ważnych zadań indologii, dając szansę na modyfikacje naszych dotych-
czasowych poglądów na hinduizm i, co za tym idzie, na kulturę Indii w ogóle. 
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Rozdział II

Kilka uwag o indyjskiej literaturze religij-
nej i jej egzegezie

Po przedstawieniu ważniejszych tradycji hinduistycznych nieco uwagi chcemy 
poświęcić egzegezie indyjskich tekstów religijnych w poszukiwaniu cech szcze-
gólnych indyjskiej tradycji komentatorskiej. Zdajemy sobie przy tym w pełni 
sprawę, że jest to tylko zasygnalizowanie kilku istotnych kwestii odnoszących 
się do literatury religijnej, a rozdział niniejszy w żadnej mierze nie jest przedsta-
wieniem całości aktualnej wiedzy na temat indyjskiej egzegezy.

Materiał podlegający późniejszemu procesowi komentowania jest niezwykle 
obszerny, indyjska literatura religijna bowiem jest niezwykle bogata, co wynika 
nie tylko z faktu istnienia w Indiach wielu tradycji religijnych, tworzących swoje 
teksty przez tysiąclecia, ale także z tego, że w Indiach do kategorii tekstów re-
ligijnych zalicza się również wiele prac filozoficznych, traktujących, podobnie 
jak teksty stricte religijne, o sposobach osiągnięcia wyzwolenia. W konsekwencji 
studiowanie tekstów religijnych wymaga znajomości filozofii, a więc licznych 
doktryn filozoficznych, z których wiele stanowiło podstawę rozwoju doktryn 
religijnych. W przypadku tradycji pańćaratry jest to choćby teoria ewolucji 
świata z materii (prakṛti), będąca dziełem systemu filozoficznego sāṃkhya, 
wykorzystana do stworzenia religijnego modelu kreacji świata w tradycjach 
tantrycznych, czy doktryna viśiṣṭādvaitavedānta, zakładająca częściową odmien-
ność boga i duszy indywidualnej, stanowiąca teologiczną podstawę religijnej 
tradycji śrīvaiṣṇava. Podobnie studia nad tekstami filozoficznymi niejednokrot-
nie wymagają znajomości tradycji religijnych i ich literatury, a znaczną część 
informacji dotyczących tradycji religijnych można także odnaleźć w tekstach li-
terackich, szczególnie eposach, ale też na przykład dramatach, takich jak choćby 
Mālatīmādhava Bhawabhutiego, w których napotykamy jedne z niewielu wzmia-
nek o śiwaickiej tradycji kapalika (kāpālika). Spektrum tekstów, które należy 
rozważać jako religijne, jest więc bardzo szerokie.

Dodatkową trudnością dla badacza tekstów religijnych i filozoficznych jest 
fakt stosowania w nich specyficznego stylu i języka, specyficznej terminologii, 
która jeszcze dodatkowo ewoluowała w czasie wielowiekowego trwania tradycji 
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filozoficznych i religijnych i w trakcie ciągłego komentowania ich tekstów, szcze-
gólną bowiem cechą religijno-filozoficznej literatury Indii jest jej ciągły rozwój 
poprzez tworzenie komentarzy do tekstów podstawowych.

Przed indologiem badającym teksty powstałe w ciągu setek lat staje więc trudne 
zadanie efektywnego połączenia wiedzy z kilku dyscyplin: 1) filologii, bo mate-
riałem jest tekst w języku, który także wykształcił wiele odmian w zależności od 
dziedziny, którą opisywał; 2) filozofii pozwalającej zrozumieć sferę idei stojących 
za takim, a nie innym opisem świata; 3) wiedzy o religii, nawet nie jednej, ale 
licznych indyjskich religiach, tym bardziej że ich idee wzajemnie na siebie oddzia-
ływały; 4) szeroko pojętej historii danego obszaru, gdyż sytuacja historyczna, poli-
tyczna, ekonomiczna i społeczna miała wpływ na kształt tekstu; 5) etnologii i an-
tropologii kulturowej, bowiem zróżnicowanie ludów zamieszkujących historyczne 
Indie także miało wpływ na kształt tekstów powstających w Indiach. Te trudności 
są do pewnego stopnia wspólne wszystkim filologom zajmującym się tekstami 
w obcych językach, potęgują się jednak w wypadku prac w językach klasycznych, 
współcześnie już w ogóle, lub tylko w niewielkim stopniu, używanych. Tutaj jed-
nak chcemy zwrócić uwagę na specyficzne cechy indyjskiej egzegezy religijnych 
tekstów kanonicznych, które także stanowić mogą znaczną trudność dla badacza1. 

Studiując indyjskie teksty religijne, myślimy tu tylko o tekstach związanych 
z szeroko pojętą ortodoksją, pomijamy więc teksty buddyjskie czy dźinij-
skie, mamy przed sobą olbrzymią masę literatury powstającą od mniej więcej 
1200 roku p.n.e., w początkowym okresie, do pierwszych wieków naszej ery, 
przekazywanej w formie ustnej, zresztą nie ze względu na nieznajomość pisma, 
ale przez uznanie faktu boskości dźwięku i mowy oraz traktowanie ustnego 
przekazu jako doskonalszego i dokładniejszego od zapisu. 

Określenie, które dzieła literatury Indii zalicza się do sfery religii, także nie 
jest proste, nie tylko ze względu na podkreślany już fakt nierozłączności religii 
i filozofii, ale także na obecność elementów i motywów religijnych w tekstach 
stricte literackich, takich jak eposy czy dzieła kunsztownej poezji kāvya. Można 
jednak w olbrzymiej masie sanskryckiej literatury wyróżnić dzieła, które nie-
wątpliwie były ważne dla rozwoju religijnej myśli indyjskiej. Znaczna ich część 
klasyfikowana jest według przynależności do śruti tego, co usłyszane, objawienia 
(do nich zaliczamy teksty literatury wedyjskiej) oraz smṛti tego, co zapamiętane, 
czyli tradycji (do nich zaliczamy np. eposy, sutry [sūtra], czyli wczesne, podsta-
wowe teksty tradycji filozoficzno-religijnych, teksty puraniczne). 

Teksty należące do śruti, jako pochodzące bezpośrednio od boga i usłyszane 
przez mędrców, mające najwyższy status, uważane są za święte, a stosunek do 
nich innych tradycji jest miarą ich ortodoksji lub jej braku. Spośród tekstów śruti 
usystematyzowanych w czterech grupach najbardziej autorytatywne są zbio-

 1 O problemach dotyczących tłumaczeń religijnej literatury Indii mówiłam na Krakowskiej 
Konferencji „Języki Orientalne w Przekładzie”, zorganizowanej w 2005 roku przez Komisję 
Orientalistyczną PAN, Oddział Krakowski i Instytut Filologii Orientalnej UJ; patrz CZERNIAK-
-Drożdżowicz 2005.
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ry saṃhitā, zawierające hymny skierowane do poszczególnych bóstw, a coraz 
ważniejszy, formalizujący się i całkowicie oddany we władanie wyspecjalizowa-
nej klasy kapłanów-ofiarników system rytualny został opisany w brahmanach 
(brāhmaṇa). Aranjaki (āraṇyaka), traktaty leśne, ezoteryczne teksty przezna-
czone do studiowania przez leśnych pustelników i ascetów poszukujących dróg 
zbawienia, w swych końcowych partiach zawierały teksty ostatniej klasy litera-
tury wedyjskiej, czyli upaniszady (upaniṣad) stanowiące grupę bodaj najbardziej 
znanych indyjskich tekstów filozoficznych. Nie tworząc jednego, harmonijnego 
systemu filozoficznego, upaniszady uważane są za źródła ważniejszych idei fi-
lozoficzno-religijnych, które zostały potem, w pierwszych wiekach naszej ery, 
rozwinięte w sześciu klasycznych systemach filozofii indyjskiej (ṣaḍdarśana) 
oraz w niezliczonych późniejszych nurtach indyjskiej filozofii i religii. 

Kolejną fazę rozwoju indyjskiej literatury religijnej znaczą dwa eposy: Ramajana 
(Ramāyāna) i Mahabharata (Mahābhārata), świadczące o przejściu od upanisza-
dowych spekulacji dotyczących abstrakcyjnej formy boga do idei teistycznych, 
koncentrujących się wokół postaci konkretnych bogów, szczególnie Wisznu i Śiwy, 
których kulty z lokalnych przekształciły się w ogólnoindyjskie. Ramajana opisuje 
dzieje Ramy, wcielenia (avatāra) boga Wisznu i jego konflikt z demonem Rawaną; 
Mahabharata z kolei przedstawia historię konfliktu dwóch spokrewnionych rodów 
królewskich Pandawów i Kaurawów, w który angażuje się bóg Wisznu w posta-
ci awatara zwanego Kriszna Wasudewa (Kṛṣṇa Vāsudeva), jednego z najpopu-
larniejszych indyjskich bogów. W obu eposach obecny jest też Śiwa pojawiający 
się w licznych epizodach. Najistotniejszymi epizodami religijnymi Mahabharaty 
są: Mokṣadharma i jej fragment zwany Narāyanīya, pochodzące z XII księ-
gi Mahabharaty, oraz Bhagawadgita (Bhagavadgītā), pochodząca z księgi VI. 
Narāyanīya jest uważana za jeden z pierwszych tekstów opisujących teologię pań-
ćaratry, a Bhagawadgita, która doczekała się kilku polskich przekładów, prezentuje 
poglądy bliskiej pańćaratrze tradycji bhagawatów, stając się z czasem najbardziej 
znanym tekstem religijnym Indii. Epizody te można umieścić: pierwszy w okresie 
od III do V wieku n.e., a drugi w okresie od II wieku p.n.e. do II w. n.e., czyli 
w czasie bardzo ważnym dla rozwoju religii i filozofii Indii ze względu na kształto-
wanie się tradycji określonych później wspólną, umowną nazwą hinduizmu. 

Z rozwojem tradycji hinduistycznych wiąże się powstanie tekstów puranicz-
nych, uważanych za podstawowe źródła dotyczące mitologii. Najważniejszą gru-
pę w ich obrębie stanowią mahāpurāṇa (wielkie purany), 18 tekstów cieszących 
się największym autorytetem, związanych z głównym, ortodoksyjnym nurtem 
hinduizmu z dominującą rolą trimūrti – trójcy bogów wzajemnie się w swych 
funkcjach uzupełniających: Brahmy – kreatora, Wisznu – podtrzymującego 
istnienie świata i Śiwy – niszczyciela. Z kolei pomniejsze purany – upapurāṇa 
– są ściśle związane z konkretnymi kultami religijnymi i stanowią jedne z ich 
najważniejszych tekstów. 

W początkach naszej ery zaczęły też powstawać teksty klasycznych syste-
mów filozofii indyjskiej sūtra oraz, wraz z rozwojem licznych hinduistycznych 
tradycji religijnych, obfita literatura religijno-filozoficzna. Tradycje wisznuicka 
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i śiwaicka stały się w tym czasie dominujące, tworząc swoje własne teksty kano-
niczne. Taką rangę miały wisznuicke samhity (saṃhitā) czy należące do tradycji 
śiwaickiej agamy (āgama) i tantry (tantra). Najczęściej tworzone były w formie 
dialogu pomiędzy bogiem a mędrcem pragnącym objawienia najwyższej wiedzy. 
Taka forma podkreślała boskie pochodzenie tekstu, a mnogość tekstów w obrębie 
tej samej tradycji tłumaczono wielością późniejszych przekazów tego samego 
objawienia. Teksty te, wraz z powstałymi wcześniej Wedami i sutrami systemów 
filozoficznych oraz filozoficzno-religijnymi częściami eposów, stanowiły podsta-
wę licznych komentarzy kolejnych pokoleń filozofów i religijnych reformatorów, 
tworzących egzegetyczną literaturę Indii. 

Początków tradycji egzegetycznej możemy szukać w wedangach (vedāṅga). 
Archaiczny i zarzucony z czasem język tekstów wedyjskich i ich niejasna treść 
stały się impulsem do powstania wczesnej literatury egzegetycznej, pierwszych 
objaśnień i komentarzy w formie sutr związanych z vedāṅga, naukami pomoc-
niczymi Wed. W skład vedāṅga wchodziło sześć nauk, tworzących teksty sūtra. 
Ponieważ sutry są swego rodzaju podręcznikami, objaśnieniami tekstów wedyj-
skich, przeznaczonymi do nauczania przez mistrza, ich styl, także zwany sūtra, 
jest bardzo zwięzły, zakładano bowiem, że nauka będzie uzupełniona ustnym ob-
jaśnieniem nauczyciela2. Podstawowym powodem powstania nauk pomocniczych 
była potrzeba precyzyjnego i bezbłędnego przekazywania tekstu Wed, a trzeba 
pamiętać, że teksty wedyjskie aż do początków naszej ery były przekazywane 
wyłącznie ustnie, co, jak wspomniano, wiązało się nie tyle z brakiem pisma, bo 
jego rozwój nastąpił w ostatnich wiekach przed naszą erą, ile z przekonaniem 
o, po pierwsze, boskiej naturze mowy, a po drugie, z przekonaniem, zresztą 
w związku z tą boskością, że przekaz tekstów wedyjskich pochodzących od boga 
i tylko spisanych przez wieszczów musi być dokonany z wielką pieczołowitością 
i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Dlatego w Indiach opracowano bardzo 
różnorodne techniki mnemotechniczne ułatwiające zapamiętywanie olbrzymich 
partii tekstów. Kwestią podstawową było precyzyjne artykułowanie dźwię-
ków mowy, ubóstwionej w wedyjskich hymnach pod postacią bogini Vāc (RV 
X,125; X, 71). Do najstarszych wytworów pierwszej z nauk pomocniczych, czyli 
fonetyki zwanej śikṣā, należą dwie formy tekstu Wed: saṃhitāpāṭha, tekst w for-
mie, w jakiej był recytowany, a więc z zastosowaniem zasad sandhi, i padapāṭha, 
wersja, w której słowa pojawiają się oddzielnie, każde w indywidualnej formie 
gramatycznej z widocznymi końcówkami fleksyjnymi. Te dwie wersje świadczą 
o niezwykle rozwiniętej wiedzy o języku, umiejętności wyróżniania części mowy 
i znajomości ich odmiany, są więc one jednocześnie tekstami kolejnej z vedāṅga 
– gramatyki. Vyākaraṇa, której podstawowymi tekstami są Prātiśākhya, podręcz-
niki związane ze szkołami wedyjskimi (śākhā), znana jest nam przede wszystkim 
poprzez późniejszy tekst Paniniego (Pāṇini; ok. IV w. p.n.e.) – Aṣṭādhyāyī. Jest to 
jednak wykład gramatyki już nie dialektu wedyjskiego, ale klasycznego sanskry-
tu. Kolejne z nauk pomocniczych, nauka o metrum (chandas), znana nam jest 

 2 O stylu tekstów vedāṅga patrz np. CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 1992 i 1998.
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przede wszystkim z dzieła Pingali (Piṅgala) Chandaḥsūtra, a nirukta – etymolo-
gia – reprezentowana jest przez dzieło Jaski (Yāska) Nirukta, rodzaj komentarza 
do wcześniej istniejącej listy wedyjskich słów Nighaṇṭu. Część proponowanych 
przez Jaskę etymologii można zaliczyć do kategorii ludowych, ale znaczna część 
jest świadectwem zaawansowanych i naukowych, z punktu widzenia współcze-
snego językoznawstwa, rozważań nad pochodzeniem słów. Dwie kolejne nauki 
pomocnicze związane są z rytuałem odprawianym głównie przez wyspecjalizo-
wanych kapłanów, ale też przez panów domu (gṛhastha) na potrzeby rodziny. 
Jego właściwe, a więc precyzyjne spełnianie było niezwykle istotne w związku 
z wiarą w powtarzanie w akcie rytualnym boskiej ofiary, która w mitycznym 
czasie dała początek istnieniu świata. Ważne więc stało się zarówno ustalenie 
przepisów rytualnych, jak i określenie czasu odpowiedniego na ich spełnianie, 
stąd rozwój jyotiṣa, astronomii. Sposób spełniania rytuałów opisuje ostatnia 
z nauk pomocniczych, kalpa. Niezwykle rozbudowane rytuały wedyjskie, kla-
syfikowane na uroczyste śrauta i domowe gṛhya, były opisywane w tekstach 
śrautasūtra i smartasūtra. Pierwsza klasa tekstów opisywała ceremonie, które 
mogły być spełniane tylko przez wyspecjalizowanych kapłanów-ofiarników, 
reprezentujących każdą z czterech Wed, a druga grupa tekstów, dalej dzielona 
na gṛhyasūtra, śulvasūtra i dharmasūtra, zawierała opisy rytuałów domowych 
i konstrukcji ołtarza ofiarnego oraz przepisy prawne. 

Właśnie w tradycji vedāṅga ma swe początki niezwykle obfita egzegetyczna 
literatura Indii. Charakteryzowała się ona specyficznymi regułami oraz cechami 
stylu i języka, umożliwiającymi także odtworzenie linii przekazu tekstu i opinii 
kolejnych pokoleń komentatorów3. Specyfika techniki komentatorskiej polegała 
między innymi na przytoczeniu poglądów poprzedników, zarówno zwolenników, 
jak i przeciwników poglądów prezentowanych przez autora danego komentarza. 
Pozwalało to prześledzić rozwój poglądów w czasie i poznać dokładnie sposób 
argumentacji konkretnego komentatora4. 

 3 O konstrukcji komentarza wypowiadał się między innymi Sāyaṇa, sam wielki komentator Wed, 
który w tekście Ṛgvedabhāṣyabhūmika wyróżnił w komentarzu naukowym kilka niezbędnych 
elementów (anubandhacatuṣṭaya): przedmiot (viṣaya), użycie (prayojana), relacja łącząca ko-
mentarz i jego przedmiot (saṃbandha), osoba mająca prawo objaśniania komentarza (adhikārin); 
celem komentarza jest wyjaśnienie znaczenia Wed (artha). Sāyaṇa zajmuje się też kwestią, kto 
jest uprawniony do tworzenia komentarza i kto jest jego odbiorcą. Więcej patrz GALEWICZ 2006.

 -4 Postulat konieczności odniesienia się i pełniejszego wykorzystania tradycyjnej indyjskiej perspek-
tywy hermeneutycznej coraz częściej pojawia się w pracach indologicznych. Interesującym przy-
czynkiem do badań nad indyjską egzegezą i hermeneutyką jest np. zbiór tekstów zawartych w to-
mie Texts in Context. Traditional Hermeneutics in South India pod redakcją Jeffreya R. Timma; 
patrz TIMM 1992. We wstępie (s. 5) Timm pisze: „The most recent scholarship on scripture, coupled 
with J.Z. Smith’s urgings to listen to the voice of native exegetical traditions, has shaped each 
chapter in the present volume. In one manner or another, from the standpoint of varied interests 
and diverse methodological sensibilities, each author is committed to the view that traditional her-
meneutical perspectives may no longer be ignored if something meaningful is to be said about 
sacred texts in the South Asian context. (...) In an important sense each chapter may be viewed 
as a collaboration with the native exegete, giving voice to our traditional counterparts who them-
selves engaged in a self-conscious reflection on the sacred words of their own text traditions”.
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Egzegetyczna literatura Indii stanowi wyzwanie dla indologa, prezentuje 
bowiem bardzo szczególne podejście do tekstów kanonicznych danej tradycji. 
Jednym z pierwszych pytań, jakie należy w tym kontekście zadać, jest pytanie 
o to, czym jest kanon. Z teoretycznego punktu widzenia możemy się posługiwać 
konkretnymi definicjami określającymi kanon jako normę, formalną podstawę 
do rozróżnienia prawdy i fałszu, czy nawet prawo5. Zwykle rozumiemy kanon 
jako coś trwałego, niezmiennego i idealnego, co nie podlega zmianom w czasie. 
Powierzone jest najpierw zbiorowej pamięci specjalistów czy osób uprawnio-
nych, a potem zapisane. Jednak w Indiach mnogość tradycji religijnych, rów-
nouprawnionych w religijnym dyskursie, sprawiała, że wieczna prawda musiała 
być jednoznacznie ustalona, tworząc podstawę ortodoksji, a jednak uprawniona 
była jej egzegeza. Dokonywała się ona zwykle w kontakcie ucznia i nauczyciela, 
w ramach „instytucji” określanych jako sampradāya (tradycja) i guruparaṃparā 
(sukcesja nauczycieli), które niejednokrotnie dość radykalnie ingerowały w kano-
niczne pisma. Kanoniczne czy autorytatywne pisma stały się tylko punktem wyj-
ścia dla dalszych rozważań czy wręcz manipulacji. Wilhelm Halbfass, poświę-
cając w swych badaniach wiele uwagi kwestii relacji tradycji hinduistycznych 
do Wed, pisze, że w swoim stosunku do Wed tradycja hinduistyczna łączy ścisłe 
przestrzeganie szczegółów tekstu i szczegółów fonetycznych z niezwykłą dowol-
nością spekulacji6. Z jednej strony Weda to suma wszystkich słów i dźwięków, 
a z drugiej strony może ona być streszczona w kilku zaledwie „wielkich sen-
tencjach” (mahāvākya) czy kilku fundamentalnych ideach. Właśnie mahāvākya 
stanowią punkt wyjścia dla wielu filozoficznych rozważań i komentarzy.

Religijna literatura Indii przetrwała do naszych czasów w niezliczonej liczbie 
manuskryptów, z których tylko część jest dostępna badaczom, niemniej już na 
podstawie znanej nam ich części można zaobserwować pewne charakterystyczne 
cechy indyjskiego przekazu tekstu pisanego, zarówno jeśli idzie o prace skrybów, 
jak i komentatorów. Warto przy tym pamiętać, że czasem te dwie role się łączyły. 
Z pewnością możemy mówić o krytycznej edycji tekstów w dawnych Indiach, 
choć jej techniki częściowo różniły się od zasad przyjętych w krytyce tekstu 
w świecie Zachodu. Wydaje się, że rzadziej mamy tu do czynienia z ideą wiernej 
kopii, nie wahano się bowiem wprowadzać zmian i poprawek w tekście pisanym. 
Uczeni indyjscy, jak pisze na przykład Gerard Colas, czyniąc wiele interesujących 
uwag dotyczących tego zagadnienia7, nie zmierzali do odtworzenia oryginalnego 

 5 Pisze o tym np. Heinrich von Stietencron (STIETENCRON 2003) w tekście Charisma and Canon: 
The Dynamics of Legitimization and Innovation in Indian Religions, w: DALMIA/MALINAR/
CHRISTOF 2003. 

  O kwestii rozszerzania kanonu o kolejne teksty pisze Clooney (CLOONEY 1992), zajmując się 
tekstem tzw. Tamilskiej Wedy, czyli dziełem Tiruvāymoḻi Namalwara (Nammāḻvār). Tekst ten 
został uznany przez południowoindyjskich śriwisznuitów za tamilskie przedstawienie wedyj-
skiego objawienia spisanego w sanskrycie i wszedł do kanonicznej literatury tradycji. Patrz 
także CARMAN/NARAYANAN 1989.

 6 HALBFASS 1991, rozdz. The Idea of the Veda and the Identity of Hinduism, p. 3.
 7 COLAS 1999.



Kilka uwag o indyjskiej literaturze religijnej i jej egzegezie

49

tekstu i przez to do wersji zamierzonej przez autora, lecz chcieli raczej uzyskać 
wersję poprawną. Idea uwzględniania konkretnej sytuacji, kontekstu tekstu (śri-
tasya gatiś cintanīyā), prowadziła do przedkładania interpretacji nad zmianami, 
czyli czytelnik, często uczony, raczej starał się wyjaśniać otrzymaną wersję, 
a nie poprawiać jej. Skutkiem takiego podejścia było częste zachowywanie lec-
tio difficilior, ale z drugiej strony w procesie przekazu narastała liczba nowo 
wprowadzanych błędów, które przy takiej technice zyskiwały rangę dawnej, 
oryginalnej wersji. Drugim podejściem indyjskich skrybów i komentatorów było 
korygowanie tekstu przy założeniu, że znaczenie jest ważniejsze niż zachowa-
nie wersji otrzymanej w niezmienionej formie. Gdy nad manuskryptem/tekstem 
pracował purysta, otwarty jednak na ewentualne zmiany, zachowywał zwykle 
lectio difficilior, gdy tylko było to możliwe, starając się je wyjaśniać na wszelkie 
sposoby, a więc rozważając sens, gramatykę itp. Często jednak stosowano tech-
nikę poprawiania błędów i drugą tendencją było zmienianie lectio difficilior na 
lectio facilior. Decyzje podejmowane przez skrybów i komentatorów odbiegały 
od zachodnich standardów i często były subiektywne. Czasem argumentowano, 
że tradycyjny przekaz (paraṃparā) uznaje coś za starą, oryginalną wersję, którą 
w związku z tym należy zachować, choć w rzeczywistości był to wariant nowy, 
a niekiedy poprawka była wynikiem interwencji żyjącego nauczyciela, bo jego 
słowo znaczyło więcej niż manuskrypt. Tak jak w ogóle w Indiach, to, co napisa-
ne, nie miało takiej wagi jak to, co wypowiadane.

Modyfikacje tekstów mogły się pojawiać zarówno przy okazji kopiowania, 
jak i komentowania tekstu. Skrybowie na przykład często opuszczali miejsca ich 
zdaniem problematyczne i z błędami, choć były one bliskie oryginałowi. Czasem 
zastępowali słowa innymi dla zachowania metrum i czynili tekst łatwiejszym 
w czytaniu. Uczeni skrybowie mieli tendencję do stopniowego rozwijania dzieła 
z formy textus simplicior do ornatior: opatrywali tekst uwagami na margine-
sach, didaskaliami, innymi wariantami, dodatkami itp. Czasem powodowało to 
pojawianie się fragmentów sprzecznych z sobą. Zdarzały się też fałszerstwa – na 
przykład próbowano odtwarzać teksty zaginione. Colas przytacza przypadek 
uczonego E. Hultzscha, któremu, w czasie poszukiwań tekstu Sajany (Sāyaṇa), 
XIV-wiecznego komentatora Wed, zaproponowano, aby sam go napisał. Georg 
Bühler wspomina o odtworzeniu części tekstu Nīlamata na zamówienie władcy 
Kaszmiru, który zlecił to panditowi o imieniu Sāhebrām, a ten dopisał brakujący 
początek tekstu. Ostateczna wersja tekstu została przez lokalnych panditów uzna-
na za lepszą od istniejącego manuskryptu8. W odróżnieniu od kopii manuskryp-
tów, w komentarzach jednak podaje się często informację, co zostało usunięte, 
a wariant wybrany przez komentatora w oczywisty sposób wynika z jego wywo-
du. Komentarze zresztą wpływały w pewnym stopniu na przechowywanie tek-
stów w stosunkowo mało zmienionej formie i im częściej tekst był komentowany, 
tym mniej było w nim poprawek, istniało bowiem większe prawdopodobieństwo, 
że inny komentator znajdzie jednak możliwą interpretację nawet wątpliwego 

 8 COLAS 1999, p. 35.
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fragmentu, dlatego przy dziełach popularnych mniejsza była skłonność komenta-
torów do korekt. Z drugiej jednak strony te partie tekstu, które nie były w ogóle 
komentowane, często ulegały zapomnieniu i w konsekwencji mogły przestać się 
pojawiać w późniejszych kopiach.

Komentatorzy często poświadczali istnienie wielu manuskryptów, które kon-
sultowali; na przykład Nīlakaṇṭha (XVII w.), komentator i wydawca Mahabharaty 
utrzymuje, że porównywał manuskrypty z różnych rejonów Indii. Używając wer-
sji północnej, włączał fragmenty z wersji południowej w Ādiparvan9.

Specyficzne cechy wykazują komentarze tekstów tantrycznych, w których jest 
dużo form archaicznych, według klasycznej gramatyki niepoprawnych. Jednak 
najbardziej uczeni komentatorzy pozostawiali je bez zmian, teksty te bowiem 
były uznawane za zapis objawienia; sam bóg je wypowiedział, a do jego słów 
stosują się szczególne zasady gramatyczne, zwane czasem chāndasa, czyli ar-
chaiczne, mające naturę Wed. Ten termin wiąże się też z pojęciem aiśa, ozna-
czającym język boski, zwanym także arṣa, co oznacza język, styl mędrców. 
Goudriaan zwraca uwagę, że wiele tekstów tantrycznych zostało spisanych 
z bezpośredniego przekazu ustnego, pochodzącego niejednokrotnie od uczonych 
i utalentowanych twórców określanych mianem guru, nātha lub siddha, którzy 
jednak mieli różne przygotowanie. Zapewne byli wśród nich także uczeni brami-
ni, dlatego trudno zgodzić się z pojawiającą się czasem opinią, że większość tek-
stów tantrycznych napisano w wyzbytym reguł czy złym sanskrycie. Goudriaan 
definiuje termin oznaczający nieregularność gramatyczną chāndasa jako cechę 
szczególną natchnionej metrycznej mowy, zgodną z Wedą10. Takie nieregularno-
ści są też czasem tłumaczone boskim pochodzeniem tekstów. Tak na przykład 
Subhagānanda, komentator tekstu Tantrarājatantra, wyjaśniając nieregularności 
w sandhi, pisze: āgamāṇāṃ sandhir divyatvād asmābhir na vicāraṇīyaḥ – „nie 
powinno się zadawać pytań o sandhi w [tekstach] āgama, bo są one boskie z na-
tury”. W poświęconym bogini tekście Kulālikāmnāya mówi się o nim, że jest 
divyabhāṣāvibhuṣitam, a więc język tego tekstu to język boski, sukcesor pier-
wotnej, niedyskursywnej fazy dźwięku, będącej wcieleniem czystej świadomości 
brahmana11. Komentatorzy argumentowali czasem, że nieregularne formy mają 
wprowadzić w błąd tych, którzy są nieuprawnieni do czytania tekstów tantrycz-
nych12. Wiele jest nieregularności gramatycznych w mantrach tantrycznych, co 
czasem sprawia wrażenie braku sensu, ale rolą nauczyciela jest nadanie znaczenia 
nauczanej mantrze. Warto też pamiętać, że przyzwolenie na nieregularności gra-
matyczne czy wręcz celowe ich używanie wpisywało się w jedną z najważniej-
szych cech tradycji tantrycznych, jaką jest dążenie do przekraczania powszechnie 

 9 Ibidem, pp. 35–36.
 10 GOUDRIAAN 1996, pp. 266–267: „a feature of inspired metrical speech on a par with the Veda”. 

O chāndasa mówi się w przypadku, gdy pojawia się nieregularność, szczególnie w tekście ka-
nonicznym, którą jednak komentator chce zachować. Podaje tu Goudriaan przykłady np. z ko-
mentarza Kszemaradźi (Kṣemrāja) do Svacchandatantra.

 11 GOUDRIAAN 1996, p. 267.
 12 O języku aiśa i arṣa patrz np. GOODALL 1998, pp. LXV–LXXI i CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 

2005, p. 254.
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obowiązujących reguł13. W tekstach tantrycznych pojawiają się też szczególne ety-
mologie, zwłaszcza terminów istotnych, na przykład wiele miejsca autorzy tekstów 
pańćaratry poświęcają etymologii nazwy tradycji14. Dlatego czasem określa się tę 
etymologię jako hermeneutic etymology, usiłuje ona bowiem objaśnić sens słowa, 
sugerując ukryte znaczenie pozajęzykowe, wynikające z konkretnej interpretacji15.

W procesie przekazu tekstów religijnych wprowadzano wiele zmian. Colas 
twierdzi, że w tekstach tych zmiana, pod wpływem różnych czynników, zarów-
no językowych, jak i społecznych czy wynikających z konkretnej interpretacji 
nauczyciela bądź całej tradycji, zwykle dominowała nad chęcią zachowania 
tekstu w niezmienionej formie16. Ta tendencja była mniej widoczna w tekstach 
tantrycznych, właśnie ze względu na uznanie ich za objawione. Mimo to zmiany 
w obrębie tekstów religijnych, także tantrycznych, były dokonywane szczególnie 
przez sekty i szkoły religijne, które zmieniały teksty i adaptowały je do innych, 
nowych elementów swoich praktyk.

Tak więc w fazie przekazu i komentowania tekstów tradycji religijnych za-
chodziły w nich różnorodne, zamierzone i niezamierzone zmiany wynikające 
z chęci precyzyjnego przekazu tekstu, nawet gdy zawierał on ewidentne błędy, 
albo wynikające z chęci wprowadzania poprawek i modyfikacji, szczególnie gdy 
komentator lub skryba uważał się za uprawnionego do takich interwencji17.

Badając literaturę komentatorską, można by powiedzieć, że w pewnym sensie 
indyjska egzegeza opiera się na możliwościach, a nie na prawdopodobieństwie 
interpretacji. Indyjski komentator, odnosząc się zarówno do podstawowego tek-
stu kanonicznego, jak i do interpretacji swoich poprzedników, tworzył własną 
interpretację przekazu, niejednokrotnie harmonizując z sobą poglądy pozornie 
sprzeczne. Stwarzało to konieczność reinterpretacji opinii poprzedników, a cza-
sem przypisania im takich opinii, które mogłyby uprawdopodobnić ostateczną 
interpretację. Komentatorzy podkreślają także intertekstualność własnych dzieł 
poprzez cytowanie innych pism, należących nawet do odmiennych tradycji18. 

 13 GOUDRIAAN 1996, p. 269: „Resuming the question, it could be said that deviation of linguistic 
standards, characteristic for a substantial part of Tantric literature, may indeed be partially 
caused by incomplete instruction in grammatical details. But we should add, that the transgres-
sion of rules has certainly often cultivated on purpose (...)”.

 14 Patrz rozdz. I i np. CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2006.
 15 GOUDRIAAN 1996, p. 273.
 16 COLAS 1999, p. 38: „However, in religious texts, change often prevailed over conservatism, un-

der the influence of various factors: linguistic standardization, a master’s interpretation, social 
pressure, sectarian attitude”.

 17 COLAS 1999, p. 40: „Corruption and alteration of texts, these were the general trends. Alteration 
arose almost mechanically from the rapid rate at which texts were recopied. But two factors 
slowed it down: commentary and, only in the case of certain Vedic texts, the power and pre-
cision of oral transmission, which was then more reliable than written. Two opposite effects 
stem from confidence in the tradition: preservation of even erroneous readings and intentional 
changes made by commentator or scribe, acting on their own authority as individuals consid-
ered qualified or believing themselves to be so. Alteration reveals ideologies and knowledge 
specific to a certain time”.

 18 FLOOD 2005, Introduction, p. 11: „Indeed, the commentators highlight the texts’ intertextuality 
through quoting other scriptural authorities, sometimes of rival traditions”.
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Komentując na przykład pieśni zawarte w Tiruvāymoḻi Nammalwara 
(Nammāḻvār), tacy komentatorzy jak na przykład Periyavāccān Pillai, starali się 
połączyć, spleść razem tamilskie i sanskryckie teksty, tak by stworzyły nowy, 
właściwy kontekst ich własnej tradycji religijnej, którą była lokalna tradycja świą-
tynna. Aby to osiągnąć, komentarz Pillaia musiał być w pewnym sensie w opo-
zycji i do samych pieśni, i do wcześniejszych komentarzy. W tekście Nammalwar 
nadaje więc pieśni będącej pochwałą świątyni w Tiruvallavāl nowe znaczenie, 
znaczenie uwielbienia (bhakti), ale jego obiektem jest bóg zamiast lokalnego 
władcy. Wchodząc w rolę zakochanej dziewczyny, Nammalwar nawiązuje do 
tamilskiej tradycji akam – poezji wewnętrznej. Poprzez zmianę miejsca z pałacu 
na świątynię dziewczyna i jej pan stają się człowiekiem i jego bogiem. Ta mody-
fikacja jest kontynuowana przez komentatorów śriwisznuickich. Clooney śledząc 
kolejne komentarze do tej pieśni, zwraca uwagę na praktykę kontekstualizacji, 
otwartości na teksty zarówno tradycji tamilskiej, jak i sanskryckiej, które mogły 
być dodane dla objaśnienia jakiegokolwiek komentowanego słowa. Odnoszono 
się także do eposów, Gity, puran, nadawano nowe interpretacje upaniszadom 
i poprzez taką technikę Tiruvāymoḻi stało się dla śriwisznuitów tekstem łączą-
cym ich własną tradycję z całą klasyczną literaturą sanskrytu19. 

Indyjskiego komentatora nie tyle interesowało, czy proponowana przez nie-
go reinterpretacja jest prawdopodobna, ile czy jest możliwa przede wszystkim 
z punktu widzenia reguł gramatyki języka, w którym tekst został napisany, 
czyli sanskrytu, a język ten, poprzez bogactwo znaczeń słów, ewolucję znaczeń 
podstawowych terminów religijnych i filozoficznych w ciągu wieków oraz moż-
liwość manipulacji gramatyką, dawał taką szansę. Praca komentatora tekstu au-
torytatywnego w Indiach nie była hermeneutyką w ścisłym tego słowa znaczeniu 
i nie polegała na podjęciu próby odkrycia prawdy przekazanej przez dany tekst 
w wyniku jego analizy i interpretacji. Prawda była znana i dawno objawiona, 
a zadaniem komentatora było dokonanie takiej interpretacji, która odpowiada-
łaby jego poglądom, czyli poglądom tradycji znajdującej się na kolejnym etapie 
rozwoju i modyfikacji, oraz pozwalałaby te poglądy zasymilować, przyjąć w już 
istniejący nurt. Z drugiej więc strony, interpretacja miała zachowywać wrażenie 
ortodoksyjności i kontynuacji, mimo że tradycje ulegały znacznym zmianom, 
oscylując między skrajnie rozbieżnymi poglądami, jak choćby dualizm i monizm. 
O tej różnorodności Axel Michaels pisze: „wykluczający istnienie boga monizm 
istnieje wraz z dualizmem, materializmem i agnostycyzmem. Religijność jest 
praktykowana na sposób rytualistyczny (braminizm, tantryzm), dewocyjny 
(bhakti), duchowo-mistyczny (ascetyzm, joga, medytacja) i heroiczny”20. 

 19 CLOONEY 1991, pp. 260–276; p. 261: „As becomes clear through attention to the comments of 
Periyavācānpillai (on whom this essays will focus), their achievement is a subtle and creative 
weaving together of Tamil and Sanskrit texts to form a new context in which the bhakti religion 
of local temple worship acquires a comprehensive rationale, and its experiences of various rela-
tionships to God the value of a complete theological framework”.

 20 MICHAELS 1998, p. 4.
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Wysiłek przedstawienia różnorodnych tradycji filozoficznych jako tworzących 
pewną spójną całość podejmowali, jak pisze na przykład Halbfass, szczególnie 
ortodoksyjni teoretycy i filozofowie (czy jak ich określa ów badacz – ideolo-
gowie), między innymi Bhartrihari (Bhartṛhari), Kumarila (Kumārila), Śankara 
(Śaṅkara) czy Sajana (Sāyaṇa), którzy przywołują Wedy jako źródło jedności 
i tożsamości tradycji, ale też jako prototyp wszelkiej różnorodności. Powołują 
się na nie zarówno przeciw wewnętrznym rozpadom w obrębie tradycji, jak 
i przeciw zewnętrznym i heterodoksyjnym wyzwaniom, na przykład buddyzmu. 
Teoretycy związani z kolei z nowymi ruchami usiłowali udowodnić ich spójność 
z ortodoksją21. Zadaniem komentatora było osadzenie tekstu w konkretnym polu 
interpretacji i wyjaśnienie jego znaczenia bramińskiemu odbiorcy, dla którego 
ten tekst był żywy i ważny. Komentatorzy byli świadomi, że ustalają pewną kon-
kretną interpretację ponad i przeciw innym możliwym odczytaniom konkretnego 
tekstu22. Taki stosunek do tekstów umożliwiały one same, stwierdzając czasem, 
że są niedoskonałymi wersjami oryginalnego tekstu otrzymanego wprost z ust 
boga, o czym mówi na przykład śiwaicka Mālīnivijayottaratantra (1.7–13b), 
podkreślając, że pochodzi z ust samego boga (śṛṇudhvaṃ saṃpravakṣyāmi [...] 
mālinīvijayaṃ tantraṃ parameśamukhodgatam), ale jest tak obszerna (sahasraiḥ 
[...] vistirṇaḥ), że ci o niewystarczającej inteligencji nie mogą pojąć całości 
(gṛhyate nālpabuddhibhiḥ), Dewi prosi więc Parameśwarę o rodzaj wyciągu, 
streszczenia (upasaṃhṛtya samāsād alpadhīhitam [...] brūhi)23. Z kolei wisznuic-
ki tekst ParS mówi o wielu wersjach tego samego objawienia (bahudhā bhinnam 
idaṃ tantraṃ jagaty abhūt) rozpowszechnionych przez wielu ascetów – tāpasa 
(ekadeśam upāśratya bahavas tāpasā gatāḥ), często wzajemnie sprzecznych 
(akṛtārtham asāraṃ ca viruddhaṃ ca parasparam), i dopiero obecny przekaz, 
czyli Paramasaṃhitā, jest tym właściwym, choć i on zawiera tylko esencję (sāra) 
objawienia (mantrasāram upoddhṛtya tava vakṣyāmi devala – ParS 1.47cd)24.

Założenie, że teksty mogą podlegać manipulacji, mogło też doprowadzić 
do przejęcia tekstu jednej tradycji przez drugą – na przykład Kaszmirczyk 
Kṣemarāja stworzył komentarz do Svacchandatantra, należącej pierwotnie do 
dominującej na południu Indii tradycji śaivasiddhānta, w świetle swojej tradycji, 
którą jest śiwaicka trika, i w ten sposób tekst Svacchanda zaczął funkcjonować 
jako autorytatywny tekst triki25.

 21 HALBFASS 1991, rozdz. The Idea of Dharma and the Coherence of Hinduism, p. 15.
 22 Zwraca na to uwagę np. Gavin Flood; patrz FLOOD 2003, p. 11.
 23 Patrz Mālīnivijayottaratantra. 
 24 ParS 1. 30cd–33ab: pūrve manvantare labdhaṃ mayā tantraṃ ca devala // 1.30
  tāvatā cirakālena na kasmaicid udahṛtam /
  tantram etad aśeṣeṇa granthabāhulyakāraṇāt // 1.31
  ekadeśam upāśratya bahavas tāpasā gatāḥ /
  tatas tu bahudhā bhinnam idaṃ tantraṃ jagaty abhūt // 1.32
  akṛtārtham asāraṃ ca viruddhaṃ ca parasparam /
 25 FLOOD 2003, pp. 11–12.
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Pojawianie się nowych nurtów religijnych, czy nowych idei w obrębie już ist-
niejących nurtów, było wyzwaniem dla religijnych nauczycieli i filozofów, którzy 
usiłowali wprowadzić je w obręb ortodoksji. Długotrwała dyskusja dotycząca orto-
doksji, czy też jej braku, wywiązała się wokół pańćaratry zaliczanej do tradycji tan-
trycznych. Tradycje tantryczne niejednokrotnie, w opozycji do tradycji ortodoksyj-
nych, zwanych vaidika, były klasyfikowane jako heterodoksyjne, choć tylko część 
z nich rzeczywiście się od ortodoksji odżegnywała. I tak na przykład część tradycji 
śiwaickich, szczególnie kaula, nie wahała się odrzucać autorytetu Wed i zgodnego 
z ortodoksją sposobu życia. Większość deklarowała jednak uznanie autorytetu Wed, 
co jest podstawowym kryterium ortodoksyjności. Wiele idei wisznuickiej pańćara-
try zostało przejętych przez niewątpliwie ortodoksyjny, południowoindyjski, bra-
miński ruch śrīvaiṣṇava, dlatego pojawiła się konieczność wykazania, że to źródło, 
czyli pańćaratra, jest źródłem ortodoksyjnym. Obrony autorytetu pańćaratry podej-
mował się zarówno jeden z pierwszych nauczycieli ruchu śrīvaiṣṇava Jamunaćarja 
(Yāmunācārya) w dziele Āgamapramāṇya (O autorytatywności [tekstów] Āgama) 
w X wieku, jak i jeden z ostatnich nauczycieli -aćarjów ruchu, Wenkatanatha 
(Veṅkatanātha) w dziele Pāñcarātrarakṣā (Obrona Pańćaratry) w XIV wieku, 
a dzieła te były odpowiedzią na wyrażone na przykład przez wybitnego wedantystę 
Śankaraćarję obiekcje dotyczące ortodoksyjności pańćaratry. 

Sama postać Śankary (VIII–IX w.) jest w tym kontekście ciekawa, będąc 
bowiem uważanym za ortodoksyjnego wedantystę, jest według indyjskiej tra-
dycji założycielem tantrycznej tradycji śrīvidyā. Tak mówi o nim na przykład 
XIV-wieczny (lub jak pisze Padoux XVII-wieczny) tekst Śaṅkaradigvijaya 
autorstwa Madhawaćarji (Madhavācārya). Śankara nie mógł w rzeczywistości 
być założycielem tej tradycji, a znane nam teksty tradycji śriwidja są znacznie 
późniejsze niż czasy działalności Śankary i pochodzą z X–XI wieku. Jeden 
z podstawowych tekstów Vāmakeśvarīmata był cytowany przez Abhinawaguptę 
i komentowany przez Dźajarathę w XIII wieku. Dyskusyjny jest też śiwaizm czy 
wisznuizm tradycji, a właściwie samego Śankary, tradycyjnie łączonego z Śiwą, 
Paul Hacker bowiem zauważa, że Śankara często zwraca się w swych tekstach 
do Narajany, a więc do Wisznu26. Tradycja śriwidja ma na południu Indii dwie 
formy: jedną zdecydowanie tantryczną, sięgającą bezpośrednio do tantrycznej li-
teratury i tantryczną w warstwie rytualnej, i drugą mocno zwedantyzowaną czy 
zwedyzowaną (smārta), niewahającą się pominąć części nakazów rytualistycz-
nych zalecanych przez tantryczną literaturę kanoniczną i adaptującą tylko to, co 
uznała za właściwe, czyli zgodne z ortodoksją. Jak w tym kontekście zauważa 
Padoux27, były to typowe dla indyjskich komentatorów zabiegi – wprowadzenie 
zmiany w przebraniu kontynuacji.

Badając literaturę egzegetyczną, można uzyskać znacznie bliższy rzeczy-
wistości obraz konkretnej tradycji religijnej, podczas gdy badania nad samymi 
tylko tekstami kanonicznymi umożliwiają poznanie tylko części prawdy o funk-

 26 Patrz np. HACKER 1965.
 27 PADOUX 1998, p. 17.
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cjonowaniu tradycji, kanon bowiem ustala normy, które w różnym stopniu są 
w praktyce wypełniane. To, co wiemy o religii z Bhagawadgity czy Wed, nie 
wystarcza do zrozumienia istoty rzeczywistego funkcjonowania religii w ich 
środowisku, a o tych zewnętrznych uwarunkowaniach i wewnętrznych modyfi-
kacjach możemy wnioskować między innymi właśnie z tekstów egzegetycznych. 
Warto też pamiętać o zapewne wielkiej liczbie tekstów, które się nie zachowały, 
co nie znaczy, że nie były w pewnych okresach bardzo ważne, i które współtwo-
rzyły przecież religijne tradycje. Znamy je często tylko z cytatów i ze wzmianek 
w literaturze komentatorskiej. Wypada zdecydowanie poprzeć, wyrażany na 
przykład przez Johannesa Bronkhorsta, apel o uwzględnienie tych nieistnieją-
cych tekstów, wbrew tzw. metodologicznemu pozytywizmowi, wedle którego 
należy badać tylko teksty, którymi obecnie dysponujemy. Takie ograniczenie 
znacznie zubaża i wręcz zaburza właściwą ocenę badanych zjawisk, a dotyczy to 
także ograniczania się w badaniach indologicznych do najbardziej znanych dzieł, 
takich jak Wedy, eposy czy purany. 

W książce poświęconej jednemu z tekstów pańćaratry zwracam szczególną 
uwagę na kwestie zmian dokonujących się w strukturze badanego tekstu, którym 
jest w tym przypadku Paramasaṃhitā28. Są to zmiany wynikające bezpośrednio 
z konkretnej sytuacji, w jakiej tradycja znalazła się w momencie powstania do-
stępnej nam wersji tekstu. Tradycja funkcjonowała na południu Indii, w otocze-
niu innych, często stricte ortodoksyjnych nurtów i, aby mogła przetrwać, uczony 
aćarja (ācārya), bo tak identyfikuję autora znanej nam wersji tekstu, musiał 
podjąć wysiłek adaptacji koniecznych dla jej przetrwania. W tym konkretnym 
przypadku musiał uczynić tekst mniej tantrycznym, a bardziej odpowiadającym 
z jednej strony bramińskiej ortodoksji, a z drugiej strony zaczynającemu zyski-
wać na znaczeniu teistycznemu nurtowi bhakti, z dominującą ideą bezwarunko-
wego uwielbienia boga. Jest więc Paramasaṃhitā efektem różnorakich zabiegów 
wynikających nie tylko z wewnętrznych zmian zachodzących w samej tradycji, 
ale też jest rezultatem licznych koniecznych dostosowań do warunków, w których 
tradycja musiała przetrwać29. 

Interesującym przykładem ścierania się w tekstach komentatorskich różnych 
poglądów i stosowania przez komentatorów różnych strategii jest dyskusja doty-
cząca interpretacji caramaśloka, wersu 18.66 Bhagawadgity: 

sarvadharmān parityajya / mām ekaṃ śaraṇaṃ vraja / ahaṃ tvā 
sarvapāpebhyo / mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ.

Porzuciwszy wszelkie obowiązki, do mnie jednego zwróć się o opiekę. Ja 
wyzwolę cię z wszelkich grzechów, nie popadaj w rozpacz30. 

 28 CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003.
 29 Ibidem.
 30 Na temat tej dyskusji patrz np. MUMME 1992, CARMAN 1981, RAMAN 2004.
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Ten wers był objaśniany już przez Śankarę, a jako jedna z trzech podstawo-
wych mantr tradycji śriwaisznawa i pańćaratry komentowany był także przez 
aćarjów Jamunę, Ramanudźę i Wenkatanathę. Każdy z nich, stosując właściwą 
swej tradycji filozoficznej hermeneutykę, interpretował ten wers, skupiając się 
czy to na problemie zdefiniowania terminu dharma, czy to na interpretacji ge-
rundium parityajya. Dla adwaitina Śankary caramaśloka to wers nauczający 
najwyższej prawdy, nakazujący Ardźunie porzucenie wszelkich działań, zarów-
no tych nakazanych, jak i zakazanych. Część druga wersu zaleca według niego 
zwrócenie się ku ścieżce wiedzy, należy bowiem zrozumieć, że brahman jest 
jedyną rzeczywistością, tożsamą z duszą Ardźuny. Tak więc dla Śankary isto-
tą śloki jest porzucenie działania na rzecz zrozumienia. Jamuna i Ramanudźa 
odrzucają interpretację Śankary i w duchu wiśisztadwaity utrzymują, że dusza 
jest działaczem, ale to działanie jest zależne od boga. Pierwszą część śloki in-
terpretują więc jako apel o traktowanie działania jako obowiązku, bez przywią-
zania do wyników działań. Według nich, nakazana przez pisma aktywność nie 
jest przeszkodą do wyzwolenia, gdy jest czyniona bez przywiązania. Co więcej, 
właśnie takie działanie prowadzi do wyzwolenia, ale tylko wtedy, gdy czynione 
jest z uwielbieniem boga. Po porzuceniu przywiązania do czynu należy szukać 
ucieczki tylko w bogu jako w jedynym działającym, obiekcie, celu i środku 
osiągnięcia wyzwolenia. Według Jamuny i Ramanudźi, caramaśloka wzywa do 
praktykowania bhakti wraz z dodatkową drogą czynu. Warto też wspomnieć, 
że Ramanudźa nie ograniczył się do jednej tylko interpretacji tego konkretnego 
wersu, znamy też bowiem jego drugą interpretację, w której dharma miałaby 
oznaczać tylko rytuały ekspiacyjne (prayaścitta), ale i w tej interpretacji druga 
część śloki rozumiana jest jako zalecenie praktykowania drogi uwielbienia, a nie 
drogi wiedzy, jak to było u adwaitina Śankary31. W późniejszej komentatorskiej 
literaturze śriwisznuitów oprócz bhakti pojawia się idea prapatti, rytualizująca 
się w formie inicjacyjnej ceremonii, której częścią była recytacja caramaśloka. 
Ci późniejsi komentatorzy, piszący zresztą nie w sanskrycie, ale w zsanskry-
tyzowanym tamilu maṇipravāla, musieli jednak ustosunkować się do faktu, 
że ich wielcy poprzednicy Jamuna i Ramanudźa, interpretując caramaśloka, 
nie nauczali o prapatti. Użyto wtedy terminu rahasya, oznaczającego tajemną 
doktrynę, która miała tłumaczyć nieobecność terminu prapatti w komentarzach 
poprzedników – nie mogli oni objawić najgłębszej tajemnicy, ich dzieła bowiem 
były skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, najczęściej wedantinów niema-
jących kwalifikacji do podążania drogą prapatti. W taki sposób idea prapatti 
mogła zostać wprowadzona jako rodzaj kontynuacji, a wcześniejsze interpretacje 
caramaśloka nie były cytowane w dziełach rahasya. Kolejni wielcy nauczycie-
le ruchu śriwisznuitów, zarówno w nurcie tenkalai (teṅkalai), jak i watakalai 
(vaṭakalai) mogli nadal komentować caramaśloka, używając terminu prapatti, 
zawsze jednak interpretując wers w duchu swojej tradycji. Interpretował wers 
także Wenkatanatha, przedstawiciel odłamu watakalai, który zignorował inter-

 31 Dokładniej o interpretacjach Ramanudźi patrz np. RAMAN 2004.
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pretacje Jamuny i Ramanudźi i twierdził, że caramaśloka uczy niezależnego 
oddania się bogu, ale jednocześnie podkreślał relację oddania się bogu (prapatti) 
i drogi uwielbienia bhakti. Podjął on także dyskusje z odłamem tenkalai, który 
według niego nawiązywał do interpretacji w duchu adwaity, podczas gdy według 
Wenkatanathy należało bronić podstawowych założeń wiśisztadwaity i jej twórcy 
Ramanudźi o działającej duszy, ważności nauki pism oraz idei osiągnięcia wy-
zwolenia poprzez zarówno wiedzę, jak i czyny wsparte uwielbieniem. Śledząc 
historię interpretacji caramaśloka w tradycjach południa Indii, można zaob-
serwować konkretne mechanizmy i techniki stosowane w indyjskiej egzegezie, 
najczęściej wymuszone przez rozwój myśli filozoficzno-religijnej i konieczność 
nowej interpretacji podstawowych dla tradycji idei i pojęć32.

Religie były także silnie uwikłane w politykę, choćby poprzez związki z wła-
dzą królewską (kapłan był jedną z najważniejszych postaci na dworze władcy). 
To stwarzało konieczność dostosowania zasad religijnych do możliwości władcy, 
który na przykład jako zaangażowany w sprawy ziemskie, musiał przechodzić 
dodatkowe ceremonie oczyszczające umożliwiające mu udział w życiu religij-
nym, ale mógł być zwolniony także z części obowiązków religijnych. Te związki 
i uwikłania miały realny wpływ na kształt religii i modyfikacje podejmowane 
przez nauczycieli i filozofów. Piszą o tym na przykład Sanderson w pracach 
dotyczących sytuacji ruchów religijnych w Kaszmirze czy Goodall w pracach 
dotyczących południowoindyjskiej tradycji śaivasiddhānta33. Prowadzone od 
drugiej połowy XX wieku badania nad dotychczas nieznanymi bądź dotychczas 
niebadanymi tekstami religijnymi, w tym komentarzami, i konfrontowanie ich 
ze źródłami historycznymi i archeologicznymi pozwalają na znaczne przewarto-
ściowanie tego, co do tej pory wiedzieliśmy o tradycjach religijnych, ich pozycji 
i miejscu w konkretnym momencie historycznym oraz ich tekstach. Badanie 
tekstów egzegetycznych pozwala, do pewnego przynajmniej stopnia, poznać też 
teksty w nich cytowane czy komentowane, a już nieistniejące, co nie znaczy, że 
nieistotne dla rozwoju poszczególnych religii i systemów filozoficznych.

Autorytatywne teksty różnych tradycji były dla ich komentatorów niedosko-
nałym, przekazanym przez kolejnych skrybów odbiciem oryginału objawionego 
przez samego boga. Znając swoje możliwości, wynikające z potraktowania tekstu 
jako pewnego elastycznego punku wyjścia, i jednocześnie będąc świadomym 
obowiązku osadzenia tekstu w konkretnej tradycji w jej aktualnym kształcie, 
komentator podejmował dzieło reinterpretacji, w przekonaniu, że tekst zawsze 
podlega zmianom w procesie transmisji w czasie. Każde jego odczytanie jest do 
pewnego stopnia nową interpretacją. Warto w tym kontekście zauważyć, że wiele 
uwagi kwestiom hermeneutyki indyjskich tekstów religijnych poświęcił wybit-
ny austriacki indolog Gerhard Oberhammer, zwracając uwagę, że i my, dzisiejsi 
badacze, i dawni komentatorzy wykonujemy podobną pracę, próbując na nowo 

 32 Kolejnych przykładów dostarcza np. artykuł V. Narayana Oral and Written Commentary on the 
Tiruvāymoḻi, zamieszczony w tomie pod redakcją Timma; patrz NARAYANAN 1992.

 33 SANDERSON 1988, 1992, 2001, GOODALL 1998, 2004.
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odczytać i zrozumieć dawny tekst, tworząc nową interpretację, która jest wyra-
zem konkretnej sytuacji, w której się znajdujemy34. 

Stosując specyficzną technikę przywoływania poglądów poprzedników i pre-
zentowania opinii zarówno zwolenników, jak i przeciwników, indyjski komen-
tator manipulował tekstem w taki sposób, aby nowe idee można było pomieścić 
w obrębie ortodoksji. To zapewne możemy uznać za najbardziej specyficzną 
cechę indyjskiej egzegezy, dzięki której tradycje religijne, podlegające ciągłemu 
rozwojowi i pozostające pod wpływem różnorodnych poglądów filozoficznych, 
mogły zaistnieć jako ortodoksyjne i przetrwać kolejne przemiany. Pozwalało to 
widzieć olbrzymią masę religijno-filozoficznej literatury jako zharmonizowaną 
i niesprzeczną całość. Egzegeza stała się w Indiach doskonałym narzędziem religii 
i filozofii, których cechą charakterystyczną jest włączanie i asymilacja, opisane 
przez wybitnego niemieckiego indologa Paula Hackera terminem „inkluzywizm”. 
Warto przy tym zwrócić uwagę, że poglądy Hackera także podlegały ewolucji od 
dość idealistycznej koncepcji inkluzywizmu jako oręża tolerancji i sposobu na 
uprawomocnienie idei pierwotnie nieortodoksyjnych, do stwierdzenia, że inkluzy-
wizm był właściwie sposobem na ‚wrogie” przejęcie obcych i nowych idei, zwłasz-
cza jeśli miałyby zagrozić bramińskiej dominacji pozbawieniem ich oryginalnej 
tożsamości i zmodyfikowaniem tak, aby pasowały do obowiązującego schematu.

Znaczna część indyjskich tekstów religijno-filozoficznych nadal pozostaje 
nieznana lub niezbadana, z drugiej strony trudność stanowi zarówno wielość re-
cenzji znanych nam autorytatywnych tekstów, takich jak choćby Mahabharata, 
jak i niezliczonych komentarzy, z których wiele pozostaje w nieopracowanych 
i niedostępnych dla badaczy manuskryptach. Od połowy XX wieku trwają jed-
nak intensywne badania nad hinduistycznymi tradycjami religijnymi i ich tek-
stami, a także komentarzami, zaś dzięki projektom badawczym mającym na celu 
zbieranie i przechowywanie indyjskich manuskryptów pojawia się możliwość 
studiowania tekstów dotychczas nieznanych, a znane zyskują krytyczne wydania 
oparte na nowych manuskryptach. Pozwalają one na często znaczącą reinterpre-
tację tekstu i samej tradycji, zmieniającą ich dotychczasowe rozumienie. Tradycje 
te bowiem zaczynamy postrzegać nie tylko przez ich najbardziej spektakularne 
teksty (czy raczej uznane przez nas lub zaprezentowane nam jako najbardziej 
spektakularne), stanowiące jedynie część religijnej literatury i często przedsta-
wiające pewien nigdy nie istniejący w rzeczywistości ideał, ale też poprzez teksty 
równie ważne, a dotychczas nam nieznane, przedstawiające częstokroć bardziej 
praktyczną stronę religii, wraz z jej uwikłaniem, na przykład w sytuację społecz-
ną i polityczną. Szczególnie badania nad literaturą egzegetyczną, bezpośrednio 
odpowiadającą na wyzwania swojej współczesności, pozwalają nam na zrewido-
wanie dotychczasowych poglądów i umieszczenie religijnych tradycji w znacznie 
szerszym kontekście kulturowym. 

 34 O metodzie Oberhammera patrz np. D’SA/MESQUITA 1994, w tomie Hermeneutics of Encounter. 
Essays in Honour of Gerhard Oberhammer on the Occasion of His 65th Birthday. 
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Rozdział III

Pańćaratra – tradycja i współczesność1

Obraz wyłaniający się z tekstów kanonicznych pańćaratry przedstawia tradycję 
o niezwykle rozbudowanym systemie rytuału, który z czasem, głównie z domo-
wego i indywidualnego, staje się też w coraz większym stopniu rytuałem świą-
tynnym. Wydaje się, że tak skonstruowany system rytuałów w znacznej mierze 
wypełniał dzień wyznawcy, nie pozostawiając poza obszarem religijnych obo-
wiązków żadnej z codziennych czynności. Te codzienne czynności mieściły 
się zwykle w schemacie pañcakālavidhi, choć w niektórych tekstach schemat 
codziennych obowiązków przyporządkowanych porom dnia mógł być inny. Tak 
jest choćby w tekście Paramasaṃhitā, w którym mówi się o ośmiorakim podzia-
le obowiązków viddhir aṣṭadhā. Pierwszy podział, czyli pañcakāla, o którym 
wspomniano już w rozdziale I, obejmował pięć części dnia i pięć związanych 
z nim czynności wyznawcy: abhigamana oznacza wszelkie działania podejmo-
wane od momentu przebudzenia się rano do chwili przyjścia na miejsce ofiary, 
upādāna oznacza zbieranie ofiarnych substancji, ijyā to sama ofiara, svādhyāya 
to codzienna recytacja tekstów świętych, a yoga to podejmowana nocą prakty-
ka medytacyjna. Z kolei schemat z Paramasaṃhitā proponuje osiem elementów 
codziennych praktyk: samaya oznacza ogólne reguły życia pobożnego wisznu-
ity, także nieinicjowanego, samācāra to bardziej szczegółowe zasady dotyczące 

 1 Niniejszy rozdział przedstawia wstępne wyniki badań terenowych podjętych na południu Indii 
na przełomie 2005 i 2006 roku, kontynuowanych jesienią 2006 roku oraz zimą 2008. Zamiarem 
autorki jest rozwijanie tych badań. Mają one pozwolić na pełniejsze przedstawienie zarówno 
współczesnego stanu samej tradycji pańćaratry, jak i jej relacji z innymi tradycjami religijnymi 
południa Indii. Choć więc badania nie zostały zakończone, ich wstępne wyniki wydały się na 
tyle interesujące, że stały się przedmiotem niniejszego rozdziału.

  Badania na południu Indii możliwe były dzięki stypendium The Andrew Mellon Fellowship in 
Indology przyznanemu przez American Institute of Indian Studies w 2005 roku na prowadze-
nie projektu badawczego The Role of the Pancaratra Tradition in the Contemporary Religious 
Practice of the South Indian Vaishnavas oraz dzięki grantowi KBN przyznanemu w 2005 roku 
na prowadzenie projektu badawczego Rola religijnej tradycji Pańćaratry i jej tekstów we współ-
czesnym południowoindyjskim wisznuizmie. Kontynuacja badań w Indiach w 2008 roku była 
możliwa dzięki środkom Wydziału Filologicznego UJ. 

  Pierwsza wersja tekstu rozdziału została przedstawiona w czasie wystąpienia na posiedzeniu 
Komisji Orientalistycznej PAN w Krakowie w marcu 2007 roku.
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codziennej rutyny od momentu przebudzenia się do czasu składania ofiary, ale 
dla wyznawcy inicjowanego, ācāra to podobna poranna rutyna dla wyznawcy 
nieinicjowanego, dravyasaṃgraha oznacza gromadzenie substancji ofiarnych, 
a śuddhi ich oczyszczanie; ārādhana oznacza składanie codziennej ofiary, 
svādhyāya to studiowanie i recytacja świętych tekstów, dhyāna to praktyka me-
dytacyjna, a stuti to recytacja hymnów religijnych. Ten schemat jest więc jeszcze 
bardziej szczegółowy2. Czy tak sformalizowany system, wymagający stałego 
zaangażowania wyznawcy, mógł przetrwać i czy można odnaleźć jego wiernych 
w Indiach? Gdzie i w jakiej ostatecznie formie przetrwała w Indiach tradycja 
pańćaratry?

Po trwających kilka lat badaniach nad literaturą pańćaratry, tą kanoniczną 
i najbardziej autorytatywną, właściwe wydało się podjęcie próby zbadania stanu 
współczesnego tradycji, stwierdzenia, czy jest w Indiach ciągle obecna, a jeśli 
tak, to jak bardzo jest ważna w życiu religijnym Indii, a także jak bliskie za-
sad spisanych w kanonicznej literaturze jest życie współczesnych pańćaratrów. 
Kolejnym ważnym zagadnieniem było pytanie o stopień znajomości tekstów 
kanonicznych przez współczesnych pańćaratrów oraz o to, czy w ich posiadaniu 
znajdują się teksty, które jeszcze nie zostały opublikowane i nie są znane bada-
czom tej tradycji, a nawet nie są znane poza konkretnymi ośrodkami tradycji. 
Ponieważ większość tekstów, oprócz zapewne ratnatraya, których źródeł należy 
szukać na północy, powstała prawdopodobnie na południu Indii lub tam uzyski-
wała swój ostateczny kształt i jest bezpośrednio łączona z niektórymi centrami 
religijnymi na południu Indii, właściwym miejscem na przeprowadzenie badań 
wydało się właśnie południe Indii. Wybór konkretnych miejsc był determino-
wany dotychczasową wiedzą na temat głównych ośrodków pańćaratry: Melkoṭe 
w stanie Karnataka, Tirupati w stanie Andhra Pradeś, Kāñcīpuram i Srīraṅgam 
w stanie Tamilnadu. Wszystkie one znajdują się na wysokich pozycjach listy 
108 świętych miejsc (divyadeśa) tradycji wisznuickich3.

Zadanie dotarcia do przedstawicieli tradycji pańćaratry, szczególnie, że są 
nimi obecnie głównie kapłani świątynni, wymagało wcześniejszego nawiązania 
w Indiach kontaktów z ośrodkami naukowymi i badaczami, którzy pańćaratrą się 
zajmują. Nie jest to zadanie proste, pańćaratra jest bowiem tematem, którym zaj-
muje się obecnie niewielu indyjskich badaczy. Moje poszukiwania pańćaratry roz-
poczęły się zatem w Departament of Vaishnavism na uniwersytecie w Chennai4, 
gdzie w rozmowie z prof. M.A. Venkatakrishnanem uzyskałam podstawowe 
dane dotyczące rodzin pańćaratrów w głównych ośrodkach tradycji i informa-
cje o głównych kapłanach pańćaratry w świątyniach w Melkoṭe, Kāñcīpuram 

 2 O schemacie codziennych obowiązków religijnych patrz CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003, rozdz. III.
 3 Interesujących danych dotyczących świątyń w Tamilnadu dostarcza np. artykuł Burtona Steina; 

patrz STEIN 1977.
 4 Wizyta w Department of Vaishnavism oraz spotkanie z prof. Venkatakrishnanem odbyły się 

w grudniu 2005 roku.
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i Srīraṅgam5. Były one później bardzo pomocne w nawiązaniu pierwszych kon-
taktów w miejscach prowadzonych badań6. Profesor Venkatakrishnan potwierdził 
większość dostępnych mi wcześniej informacji dotyczących wykorzystywania 
konkretnych tekstów pańćaratry w konkretnych świątyniach. I tak pańćaratro-
wie ze Srīraṅgam stosują tekst Pārameśvarasaṃhitā, w Kāñcīpuram natomiast 
tekst Pādmasaṃhitā. Profesor Venkatakrishnan powiązał tekst Jayākhyasaṃhitā 
z Melkoṭe, lecz na miejscu okazało się, że stosowane tam teksty to przede 
wszystkim Īśvarasaṃhitā i Sātvatasaṃhitā. W związku z Tirupati profesor 
Venkatakrishnan wspomniał o świątyni Pādmavatī, w której wykorzystuje się 
przepisy tekstu Pādmasaṃhita. Te informacje udało się zweryfikować w czasie 
wizyt w tych właśnie ośrodkach pańćaratry. Świątynia Padmavatī w Tirupati nie 
należy do najważniejszych, a w zasadzie towarzyszy głównej świątyni wisznu-
ickiej w Tirumala, ale podobnie jak pozostałe trzy główne świątynie w Melkoṭe, 
Kāñcīpuram i Srīraṅgam należy do grupy 108 świętych miejsc divyadeśa sławio-
nych przez Alwarów. Oprócz tych najważniejszych centrów wisznuickich istnieją 
według Venkatakrishnana jeszcze tzw. purāṇasthala, czyli miejsca, w których 
w świątyniach używane są teksty puraniczne. Według mojego informatora, na 
południu Indii istnieje około 150 ważnych świątyń wisznuickich, w tym około 
40 należy do pańćaratry, ale stosuje się w nich tylko tych kilka wspomnianych 
wcześniej tekstów saṃhitā. Około 100 świątyń wisznuickich należy do tradycji 
vaikhānasa; 25 spośród świątyń wisznuickich znajduje się w Kerali, ale nie są 
one zaliczane do tradycji pāñcarātra. Keralscy kapłani świątynni zwani tantri, 
co sugerowałoby ich związek z tradycjami tantrycznymi, stosują teksty āgama, 
ale nie są to teksty pańćaratry; wykorzystują także praktyki rytualne pochodzące 
z północy Indii, z takich miejsc jak Badrīśa (Badrinath) i Deva Prayag (w pobliżu 
Badrinath). Są oni więc, według Venkatakrishnana, tantrykami, ale nie pańćara-
trami i w zasadzie w większości są braminami Namboodiri. Wyjaśniając powód 
niepowodzenia pańćaratry w Kerali, mój rozmówca przytoczył legendarną hi-
storię o Ramanudźi, który chciał nawrócić keralskich wisznuitów na pańćaratrę 
i wprowadzić w świątyniach porządek rytuału według tej tradycji, jednak sam 
Wisznu nakazał mu udanie się do Tamilnadu, stąd właśnie w tej części Indii 
znajduje się najwięcej świątyń pańćaratry. 

 5 Profesor Venkatakrishnan wymienił: w Melkoṭe – Sampatkumara Bhattara i jego syn 
Narasimharaja Bhattara, w Kāñcīpuram – Sampad Bhattara oraz jego syn Raja Bhattara, 
w Srīraṅgam – S.K.R. Bhattara i Sundar Bhattara. Wielu kapłanów pańćaratry pełniących funk-
cje arcaka nosi nazwisko Bhattar.

 6 Jestem bardzo wdzięczna dr Srilacie Raman za skontaktowanie mnie z prof. M.A. Ven kata-
krishnanem, a Profesorowi za wskazanie mi kolejnych osób, które były bardzo pomocne w nie-
zwykle trudnym momencie rozpoczynania badań terenowych w Indiach. Następnie pomocy 
udzielili mi badacze i pracownicy École Française d`Extrême Orient w Pondichery, gdzie byłam 
afiliowana jako stypendystka The Andrew Mellon Fellowship, a w czasie następnych wizyt 
korzystałam z gościnności EFEO jako niezależny badacz. Szczególnie wdzięczna jestem dy-
rektorowi naukowemu EFEO w Pondichery, Dominikowi Goodallowi, i panditowi Varadzie 
Desikanowi oraz bibliotekarce Shanty Rayapoulle.
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Melkot.e

Pierwszym ośrodkiem pańćaratry, który odwiedziłam, była niewielka miejsco-
wość Melkoṭe w stanie Karnataka (Mandya District)7. Kontakty z pracownikami 
znajdującej się w Melkoṭe Academy of Sanskrit Research umożliwiły mi dotarcie 
do rodziny wyznawców pańćaratry, sprawujących funkcje kapłańskie w obu mel-
kockich świątyniach8.

Academy of Sanskrit Research w Melkoṭe, kierowana obecnie przez dra 
Bhashyama Swamy, jest instytucją, w której prowadzi się badania przede 
wszystkim dotyczące tradycji viśiṣṭādvaitavedānta, a także przygotowuje się 
reedycje tekstów sanskryckich, opracowuje katalog należącej do Akademii 
kolekcji manuskryptów i prowadzi się studia nad pańćaratrą, choć po odejściu 
poprzedniego dyrektora Lakshmi Tatacharya badania te zostały ograniczone. 
Kontynuowano jednak przygotowania do publikacji nowej krytycznej edycji tek-
stu Sātvatasaṃhitā, jednego z ratnatraya9. Z Akademią związani są też niektó-
rzy z kapłanów melkockich świątyń. 

Melkoṭe jest jednym z najważniejszych centrów wisznuickich, a jedyna 
w Melkoṭe rodzina pańćaratrów nosząca typowe nazwisko Bhattar (Bhaṭṭar) to 
depozytariusze jednej z najbardziej szanowanych tradycji kapłańskich, inicjujący 
i nauczający pańćaratrików przybywających tu z całych Indii południowych. Są 
też Bhattarowie z Melkoṭe potomkami Alasiṅgha Bhaṭṭa, żyjącego w XIX wieku 
komentatora tekstu Sātvatasaṃhitā. Senior rodu Sampatkumara Bhattar jest 
najwyższym rangą i najbardziej szanowanym kapłanem pańćaratry w głównej 
świątyni Tirunārāyaṇa (Cheluva Nārāyaṇa); jego syn Narasraja Bhattar przejmuje 
po ojcu jego funkcję, a pozostałych sześciu synów to także kapłani, w tym głów-
ny kapłan świątyni Yoganarasiṃha. Czterej wnukowie Sampatkumara są także 
przygotowywani do sprawowania funkcji kapłańskich, a jeden z nich już pełni 
funkcję kapłana pomocniczego (paricāraka) w świątyni Cheluva Nārāyaṇa. 

Położone w górach Melkoṭe zwane jest Yadugiri lub Yādavādri, co wiąże 
się z klanem Yādava, z którego pochodził Kṛṣṇa; zwane jest także Yatigiri dla 
upamiętnienia Ramanudźi, znanego jako Yatīndra. Obie świątynie, Cheluva 
Nārāyaṇa, znajdująca się w centrum Melkoṭe, i świątynia Yoganarasiṃha, 
znajdująca się na górującym nad Melkote wzgórzu, były tam już za czasów 
Ramanudźi, który spędził ponoć w Melkoṭe 12–18 lat, a przywiodła go tu chęć 
pozyskania białej gliny nakładanej na czoło w postaci znaku sekty puṇḍra, do 
dzisiaj będącej jedną z cech szczególnych tego miejsca. Tradycja Ramanudźi jest 
niezwykle żywa w świątyni Cheluva Nārāyaṇa10, gdzie znajduje się jego kaplica, 

 7 Wizyta w Melkoṭe odbywała się w styczniu 2006 roku. 
 8 Możliwość spędzenia kilku niezwykle owocnych dni w Melkoṭe w Academy of Sanskrit 

Research zawdzięczam uprzejmości dyrekcji Akademii oraz bibliotekarzowi Chandrashekarowi. 
Pan Chandrashekar był tłumaczem podczas moich rozmów z przedstawicielami rodziny Bhattar 
oraz innymi kapłanami świątyń Cheluva Nārāyaṇa i Yoganarasiṃha.

 9 Tekst ukazał się drukiem w 2008 roku.
 10 Jednym z możliwych datowań powstania świątyni jest rok 1098 n.e. (VARADACHARI 1982, p. 478).
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w której co rano rozpoczyna się procedury rytuałów świątynnych. Ramanudźa 
był też ponoć fundatorem utsavamūrti, procesyjnego wizerunku boga, zwanego 
Sampatkumara. W Melkoṭe znajduje się też kilka klasztorów (maṭha), z których 
Yadugiri Yatirāja Mutt uważa się za powołany do życia przez samego Ramanudźę. 
Mają tu też swoje odłamy maṭha z Ahobila i Vanamamalai.

W czasie wszystkich rozmów prowadzonych przeze mnie z przedstawicielami 
pańćaratry pytałam o kilka podstawowych dla tradycji kwestii, pozwalających 
określić jej tożsamość i odmienność, a mianowicie o: 1) znajomość tekstów ka-
nonicznych, 2) istnienie literatury komentatorskiej, 3) inicjację i pozycję ācārya, 
4) cechy tantryczne tradycji, 5) stosunek do innych tradycji wisznuickich i związ-
ki z nimi. 

Mój pierwszy rozmówca, Sampad Kumar Bhattar, senior rodu i główny ka-
płan pańćaratry w świątyni Cheluva Nārāyaṇa, jest przedstawicielem jedynej 
w Melkoṭe rodziny należącej do tej tradycji. Bhattarowie z Melkoṭe są potom-
kami Alaśinghabhatty (Alaśiṅghabhaṭṭa), autora komentarza do Sāttvatasaṃhitā 
zatytułowanego Sātvatasaṃhitābhāṣya, jednego z niewielu znanych nam 
i opublikowanych komentarzy do tekstów pańćaratry, oraz komentarza do 
Īśvarasaṃhitā zatytułowanego Sāttvatārthaprakaśika. Ich tekstem kanonicznym 
pozostaje więc Sātvatasaṃhitā oraz oparta na niej Īśvarasaṃhitā. Jak podaje 
tradycja, tekst Īśvarasaṃhitā został przyjęty przez samego Ramanudźę podczas 
konsekracji głównego wizerunku Tirunārāyaṇa w świątyni, choć z pewnością 
w Īśvarasaṃhitā znajdują się fragmenty pochodzące z czasów późniejszych niż 
czasy Ramanudźi, jak choćby mahātmya sławiąca Melkoṭe w XX rozdziale tek-
stu11. Sampatkumara twierdzi także, że ojciec Alaśinghabhatty, Joganandabhattar 
(Yoganāndabhaṭṭar), był autorem jeszcze jednego komentarza do Sātvatasaṃhitā 
zatytułowanego Sātvatāmṛtasāra. 

W czasie rozmowy Samptakumara wykazywał się ogromną wiedzą na te-
mat swojej tradycji i jej literatury, nie pozostawiając bez odpowiedzi żadnego 
z pytań. Podkreślał różnice w funkcji ācārya i arcaka: ten pierwszy, będąc 
przekazicielem wiedzy i dawcą inicjacji, nie powinien spełniać rytuałów dla 
innych (parārtha) i to daje mu status wyższy niż status arcaka, który jako ka-
płan świątynny spełnia funkcję w pewnym stopniu służebną i odprawia rytuały 
dla całej społeczności. Istotną cechą głównych kapłanów pańćaratry jest przy-
należność do jednej z pięciu gotra należących do Kātyāyana Śākhā związanej 
z Białą Jadźurwedą (Śukla Yajurveda, Vājasaneyi Śākhā), z którą z kolei wiąże 
się Ekāyanaveda, zaginiona gałąź Wedy, do której odwołują się pańćaratrowie. 
Gotra związane są z pięcioma mitycznymi protoplastami o imionach Śāṇḍilya, 
Kauśika, Bhāradvāja, Mauñjyāyana, Aupagāyana12 i tylko należący do nich bra-

 11 Patrz np. JAGANNATHAN 1994, pp. 163–164.
 12 Jak pisze Ramachandra Rao (RAMACHANDRA RAO 2005), pięciu mędrców było w rzeczywistości 

wcieleniami pięciu broni (pañcāyudha) Wisznu, którzy objawili się w pięciu różnych miejscach, 
zresztą trudnych dziś do zidentyfikowania i zapewne należących do mitycznej geografii Indii, 
opisywanej często zarówno w tekstach puranicznych, jak i w późniejszej literaturze religijnej. 
Dysk (sudarśana) pojawił się jako Śāṇḍilya w Pauṇḍravardhanakṣetra; koncha (pāñcajanya) 
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mini są uznawani za pełnoprawnych pańćaratrów, którzy mogą sprawować funk-
cje kapłańskie i, przede wszystkim, inicjować innych. 

Rodzina Bhattarów z Melkoṭe, podkreślająca swoją przynależność do Białej 
Jadźurwedy, stosuje zasady podziału codziennych obowiązków wyznawcy na pięć 
części, odpowiednio dla pięciu części dnia (pañcakālavidhi), a ich główna man-
tra (rahasyamantra, mūlamantra) to mantra ośmiosylabowa (aṣṭākṣaramantra). 
Według Sampatkumara, jedną z najważniejszych różnic w rytuale pomiędzy 
ortodoksyjnymi braminami smārta a przedstawicielami tradycji pańćaratry jest 
użycie nirmalya i naivedya: smartowie pozbywają się resztek ofiary, najczęściej 
wyrzucając je do głębokiej wody, podczas gdy pańćaratrowie rozdają je po za-
kończeniu ofiary13. Sampatkumara wspomniał w tym kontekście o aṣṭāṅgayāga. 
Termin ten używany jest na przykład w tekście Jayākhyasaṃhitā na oznaczenie 
ośmiu stadiów czy elementów ofiary, wśród których ostatnim jest anuyāga, czyli 
„wtórna ofiara” składana w ogniu życiowych oddechów (prāṇāgnihavana), speł-
niana przez spożycie pokarmu pozostałego z ofiary dla boga14. 

Mój rozmówca unikał odpowiedzi na pytania dotyczące tantryczności trady-
cji i intencjonalnych rytuałów kāmya, najwyraźniej uznając temat za drażliwy 
i zaprzeczając, jakoby pańćaratrowie takie rytuały spełniali, choć przyznawał, 
że mudry (mūdra) są równie skuteczne jak mantry, a właśnie użycie mudr jest 
typowe dla rytuałów kāmya. Niechęć do rozmowy na temat tantrycznych cech 
tradycji może świadczyć o dbałości o zachowanie statusu tradycji ortodoksyjnej, 
a właśnie typowo tantryczne, intencjonalne rytuały wzbudzały najwięcej kontro-
wersji wśród grup ortodoksyjnych. W tym też kontekście mój rozmówca wspo-
mniał dyskusję dotyczącą autorytatywności pańćaratry, w której uczestniczyli 
Jamunaćarja, Ramanudźa i Wenkatanatha, tak więc filozoficzno-teologiczne 
dysputy wokół tradycji są mu dobrze znane.

jako Kauśika w Mṛgakṣetra; maczuga (kaumodaki) objawiła się jako Bhāradvāja w Śāma; 
miecz (nandaka) jako mędrzec Mauñjyāyana objawił się w Anantakṣetra, a łuk (śārṅga) jako 
Aupagāyana w Totādri.

 13 W rzeczywistości procedury są różne (patrz np. CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003, pp. 195–196), tyl-
ko pewne substancje ofiarne są rozdawane wiernym, na przykład kwiaty czy woda, którą obmy-
wa się wizerunek boga, inne także powinny być wrzucone do głębokiej płynącej wody lub zako-
pane w czystym miejscu z dala od drogi. W każdym razie tak zaleca wiele tekstów pańćaratry, 
np. JayS 15.258c–259b: naivedyam upasaṃhṛtya vastrālaṅkāravarjitam // agādhodakamadhye 
tu vahaty adhivinikṣipet /. ParS 8.77: dīkṣāvasāne tat *sarvam agādhe (em. SANDERSON; sarvaṃ 
saṃṛddhe GOS) ‘mbhasi nikṣipet / anyatra vā śucau deśe nikhanet pathi dūrataḥ //. 

 14 Klasyfikacja aṣṭāṅgayāga pojawia się w Jayākhyasaṃhitā 22.74–80ab, a jej elementa-
mi są: 1) abhigamana, „zbliżenie się”, czyli czynności zaczynające się od ofiary w umyśle 
(antaḥkaraṇayāga), a kończące się ofiarą z samego siebie (ātmanivedanam); 2) bhoga, „radowa-
nie się/używanie”, czyli ofiara z wody arghya, kwiatów itd. zgodnie z przepisami; 3) pūjā, „ofia-
ra” z miodu, masła, tłuszczu, kwaśnego mleka lub ofiara zwierzęca (paśu); 4) annena pūjanam, 
czyli „czczenie ofiarą z pożywienia”; 5) saṃpradāna , „dawanie”, ofiara z gotowanego jedzenia 
(niveditasya yad dānam); 6) vahnisantarpaṇa, „zadowalanie w ogniu” [czczenie bóstw mantry 
poprzez złożenie im ofiary w ogniu]; 7) pitṛyāga, „ofiara dla przodków” i 8) anuyāga, „ofiara 
wtórna”, czyli ofiarowanie w ogniu życiowych oddechów (prāṇāgnihavana) dokonywane po-
przez jedzenie resztek z ofiary dla bogów. Patrz też CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003, p. 186.
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W rozmowie z przedstawicielem następnego pokolenia rodziny Bhattar, 
Narasraja Bhattarem, który ma przejąć po ojcu funkcję głównego kapłana, 
uczestniczył także jego ojciec Sampatkumara. Jeszcze pod nieobecność syna, 
zajętego obowiązkami w świątyni, wspomniał o istnieniu prayoga, podręcznika 
dotyczącego procedur rytualnych, do tekstu Pādmasaṃhitā autorstwa Paripuram 
Ranga Swami Bhattara, kapłana świątyni Kṛṣṇaswamy w Majsurze, nauczyciela 
w pāṭhaśālā w Melkoṭe i znawcy āgama. W czasie tej drugiej rozmowy, nawią-
zując do pytań o rytuały kāmya, Sampatkumara twierdził, że nie przeprowadza 
się ich, wymagają bowiem osobnego miejsca, nie mogą być odprawiane w świą-
tyni, a więc nie pozostają w gestii świątynnych kapłanów. Rzeczywiście według 
literatury pańćaratry, rytuały kāmya są domeną adeptów, zwanych sādhaka, 
a więc tych, którzy dążą do wyzwolenia poprzez wcześniejsze osiągnięcie celów 
ziemskich, używając nadnaturalnych mocy siddhi. Takie rytuały nie były do-
meną kapłanów świątynnych, stąd być może niechęć do rozmowy na ich temat. 
Nie można jednak wykluczyć, że negowanie dokonywania przez pańćaratrów 
rytuałów kāmya spowodowane jest świadomością pejoratywnego odbioru takich 
rytuałów przez przedstawicieli tradycji ortodoksyjnych.

Jedną z istotnych kwestii jest relacja tradycji pańćaratry i śriwaisznawa, nie-
łatwo jednak uzyskać od rozmówców jednoznaczne odpowiedzi na ten temat. 
Narasraja Bhattar, komentując różnice między wyznawcami tradycji śriwaiszna-
wa i pańćaratra, twierdził, że w istocie śriwisznuici dzielą się na pańćaratrów 
i waikhanasów (vaikhānasa). Jego ojciec z kolei twierdził, że śriwisznuita może 
stać się pańćaratrą poprzez inicjację. Są to kwestie nie do końca jasne i z pew-
nością wymagają dalszych badań. Z uwag Bahttarów z Melkoṭe wynikałoby, że 
jeśli wyznawca tradycji śriwaisznawa nie przeszedł inicjacji do pańćaratry, to 
należy automatycznie do tradycji waikhanasa, w jej wypadku bowiem nie jest 
wymagana inicjacja, jako że należy się do tej tradycji poprzez urodzenie. Jednak 
w czasie rozmów ze śriwisznuitami (na przykład panditem Varadą Desikanem 
z EFEO w Pondichery) nie udało się uzyskać jasnej deklaracji ich związku z tra-
dycją waikhanasów. Być może związek ten polega na powszechniejszej przyna-
leżności do liczniejszych na południu Indii świątyń należących do waikhanasów 
niż do mniej licznych świątyń pańćaratry. Według Varady Desikana, jedynie taki 
wybór mają wisznuici w Tamilnadu, gdzie świątynie należą tylko do tych dwóch 
tradycji. Z pewnością jednak nie wszyscy śriwisznuici związani ze świątyniami 
pańćaratry określają siebie jako pāñcarātrika. Wydaje się, że o ile śriwisznu-
ici bardzo wyraźnie identyfikują się ze swoją tradycją i dbają o wypełnianie 
wszelkich indywidualnych obowiązków religijnych zgodnie z zasadami tradycji 
śriwaisznawa, o tyle nie jest dla nich sprawą pierwszorzędnej wagi, jacy kapłani, 
waikhanasowie czy pańćaratrowie, odprawiają rytuały w „ich” świątyni. Być 
może jednak ta opinia zostanie zweryfikowana w trakcie dalszych badań. 

Narasraja Bhattar zwracał także uwagę na fakt częstszej przynależności pań-
ćaratrów do odłamu tenkalai i, w związku z tym, na ich przywiązanie do ta-
milskiego tekstu Divyaprabandham, będącego dziełem Alwarów. Mój rozmówca 
wypowiadał się także na temat liczebności społeczności pańćaratrów na południu 
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Indii. Według niego, w Kāñcīpuram jest 78 rodzin pańćaratra, a w Srīraṅgam 10. 
Liczba rodzin związanych z konkretnymi centrami pańćaratry podawana przez 
kapłanów bywa różna, ale zawsze są to liczby nieprzekraczające 100 rodzin w da-
nym ośrodku tradycji. Rodziny głównych kapłanów należą do Śukla Yajurveda, 
a ich członkowie określani są jako mukhyādhikāri, czyli mający najwyższe kom-
petencje, dlatego tylko oni mogą udzielać inicjacji. Jest to szczególnie ważne dla 
pańćaratrów, którzy, aby się stać pełnoprawnymi członkami swojej społeczności, 
muszą otrzymać inicjację, w odróżnieniu od waikhanasów, którzy należą do swej 
tradycji poprzez urodzenie.

W czasie wizyty w Melkoṭe, w związku ze zbliżającym się świętem Vai-
kuṇṭha Ekādaśī, mogłam obserwować procesje świątynne oraz ceremonie 
Adhyayanotsava odprawiane dla procesyjnego wizerunku Wisznu, którym 
jest w Melkoṭe Sampatkumara, wizerunek ofiarowany według tradycji przez 
samego Ramanudźę. Adhyayanotsava jest niezwykle ważnym świętem dla 
wisznuitów z południa, ponieważ recytuje się wtedy tamilskie teksty Alwarów 
Divyaprabandham oraz teksty autorstwa Andal należącej do ich grona. W ten 
sposób tekstom tym nadaje się status równy Wedom. Jak pisze Varadachari, 
święto Adhyayana w Melkoṭe różni się od tego obchodzonego w świątyniach 
w Tamilnadu, ale codzienne recytacje hymnów Alwarów odbywają się w języku 
tamilskim, choć świątynia znajduje się na terenach kannadajęzycznych15. Ofiara 
dla procesyjnego wizerunku odprawiana była przez Sampatkumara Bhattara, 
któremu towarzyszyło kilku paricāraka, w tym jego wnukowie16.

W Melkoṭe miałam także okazję obserwować poranną ofiarę w świąty-
ni Cheluva Nārāyaṇa odprawianą przez Narasraję Bhattara17 oraz ceremonię 
abhiṣeka w świątyni Yoganarasiṃha, w której ofiary sprawuje jeden z synów 
Sampatkumary18. Poranna pūjā w świątyni Cheluva Nārāyaṇa poprzedzona była 
oprowadzeniem po świątyni zbierającej poranne moce bóstwa krowy z cielęciem, 
po czym odbyła się adoracja Ramanudźi, którego kaplica znajduje się obok wej-
ścia do mūlasthāna. Wizerunek Ramanudźi został zainstalowany i konsekrowany 
na prośbę wiernych, gdy Ramanudźa opuścił Melkoṭe i udał się do Srīraṅgam,19 
a kaplicą opiekuje się zawsze jeden ze śriwisznuitów20. Dopiero po uczczeniu 
Ramanudźi odbyła się właściwa ofiara, najpierw dla głównego wizerunku dhru-
vabera, a następnie dla procesyjnego wizerunku utsavabera oraz dla Alwarów, 

 15 Jak pisze Varadachari (VARADACHARI 1982, p. 479), codzienne ofiary w świątyni Cheluva 
Nārāyaṇa są odprawiane zgodnie z zasadami pańćaratry, czyli zgodnie z regułami wprowadzo-
nymi przez Ramanudźę.

 16 Obserwowana przeze mnie procesja i ofiara odbyły się 8 stycznia 2006. Dzięki uprzejmości dra 
Bhashyama Swamy, który jest także głównym kapłanem świątyni Yoganarasimha w Majsurze, 
będącej swego rodzaju repliką świątyni w Melkoṭe, mogłam obserwować poranną ofiarę w cza-
sie Vaikuṇṭha Ekādaśi (10.01.2006) w tejże świątyni i przejść przez bramę Vaikuṇṭha.

 17 Ceremonia odbywała się 9 stycznia 2006.
 18 Ceremonia miała miejsce 8 stycznia 2006.
 19 VARADACHARI 1982, p. 479.
 20 Jest nim obecnie Ramanuja Iyengar.
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Ramanudźi i Jamunaćarji. W czasie składania ofiary wierni otrzymywali tulsi 
i mleko, a po ofierze rozdawano im, zgodnie z regułą pańćaratry, pozostałości 
z ofiary (nirmalya). Abhiṣeka w górującej nad Melkoṭe świątyni Yoganarasiṃha 
była niezwykle spektakularną ceremonią, w czasie której dokonywano obmy-
wania i namaszczania dhruvabera Narasimhy kilkoma substancjami, takimi jak 
woda, mleko, pasta sandałowa, szafran, kamfora. Substancje płynne wylewane 
były po kolei z góry na głowę posągu, a szczególnie widowiskowa była kąpiel 
z użyciem szafranu (tirumajjana), wzbudzająca zawsze niepohamowany entu-
zjazm zgromadzonych wiernych21. 

Melkoṭe należy z pewnością do najbardziej interesujących ośrodków pańćara-
try na południu Indii. Żyjąc w pewnym oddaleniu od dużych miast, jego miesz-
kańcy zachowali wiele tradycyjnych form życia codziennego, ściśle związane-
go z życiem świątyni, tej głównej, wokół której koncentruje się religijne życie 
Melkoṭe, i tej drugiej, na wzgórzu, stale obecnej w polu widzenia i współtworzą-
cej specyficzną atmosferę tego miejsca. Porównując kapłanów melkockich świą-
tyń z innymi kapłanami, można dostrzec ich znacznie większe zaangażowanie 
w wykonywane przecież co dzień czynności, a najważniejsi z nich są też wy-
bitnymi znawcami tradycji i cieszą się szacunkiem pańćaratrów z innych świą-
tyń, także w Tamilnadu, którzy chętnie przysyłają tu swoich synów na naukę. 
Niewątpliwie Melkoṭe warte jest bardziej dogłębnych badań nad zamieszkującą 
je społecznością wisznuitów, w tym nad niezwykle żywotną, mającą wielki auto-
rytet i starannie przechowującą swoje dziedzictwo rodziną Bhattarów. 

Tirupati

Kolejnym ważnym ośrodkiem wisznuizmu i tradycji pańćaratry jest Tirupati 
w stanie Andhra Pradeś22. W Tirupati, a właściwie w pobliskiej Tirumala, znajdu-
je się jedna z najważniejszych i najbogatsza w Indiach świątynia Wisznu czczo-
nego tu w postaci Veṅkaṭeśvara i zwanego popularnie Baladźi (Balaji). Świątynia 
należy jednak do wisznuickiej tradycji waikhanasa, a nie do pańćaratry. 

Tirupati jest siedzibą Rashtriya Sanskrit Sansthan, instytucji zajmującej się 
nauczaniem sanskrytu i w sanskrycie. Wśród departamentów instytutu znaj-
duje się wydział studiów nad wiśisztadwaitawedantą, kierowany przez prof. 
Devanathana, który umożliwił mi kontakt z kapłanem jedynej w Tirupati świąty-
ni tradycji pańćaratry, zwanej Padmavati Ammavari. Świątynia znajduje się nie 
w samym Tirupati, ale w pobliskiej miejscowości Tiruchanoor. Jak twierdzi jej 
kapłan Vempalli Śrinivasa Bhattar, jest to jedyna świątynia pańćaratry, w któ-

 21 Opis ważniejszych ceremonii, w tym mūlavigrahābhiṣeka w jednej z najważniejszych świątyń 
wisznuickich południa Indii w Tirupati Tirumala, znaleźć można w RAMESH 2000, choć należy 
pamiętać, że ta świątynia należy do tradycji waikhanasa.

 22 Wizytę w Tirupati złożyłam w lutym 2006.
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rej głównym i niezależnym (svatantra w odróżnieniu od paratantra) bóstwem 
jest bogini Padmavatī, małżonka Wisznu, pojawiająca się tu w towarzystwie 
jedynie żeńskich bóstw. Główną formą Wisznu jest tu, podobnie jak w świątyni 
w Tirumala, Veṅkaṭeśvara. W związku z dominującą rolą Lakṣmī jako straż-
nicy drzwi wejściowych do świątyni (dvarapāla) pojawiają się postaci bogiń, 
a na maszcie świątynnym (dhvajastambha), zamiast zwykle znajdującej się tam 
w świątyniach wisznuickich postaci Garudy, pojawia się związany z Lakṣmī słoń. 
Wyznawcy noszą należące do odłamu watakalai oznaki sekty (ūrdhvapuṇḍra), 
a jak twierdzi Vempalli Śrinivasa Bhattar, w okolicy Tirupati żyje około 100 ro-
dzin pańćaratrów23. Według mojego rozmówcy, w świątyni Padmavatī jako pod-
stawowego używa się tekstu Pādmasaṃhitā, a oprócz niego także XX-wiecznego 
podręcznika (prayoga) zatytułowanego Kriyākairavacandrika autorstwa nieja-
kiego Raghunathana24. 

Najważniejsza świątynia wisznuicka w Tirupati, a właściwie w Tirumala, uwa-
żana za Bhūloka Vaikuṇṭha, czyli niebo Waikuntha na ziemi, i zwana Veñkaṭādri, 
należy do tradycji waikhanasa. Ta niezwykle spektakularna świątynia, położona 
na górującym nad Tirupati wzgórzu, znajduje się pod zarządem Tirupati Tirumala 
Devasthana, instytucji między innymi organizującej ruch wiernych w świątyni, 
co jest niezwykle skomplikowanym zadaniem, zważywszy na fakt, że dziennie 
odwiedza świątynię około 50 tysięcy osób. Tirupati Tirumala Devasthana zajmu-
je się także organizacją ruchu pielgrzymów w mieście oraz publikacją tekstów 
dotyczących historii Tirupati i tekstów filozoficzno-religijnych. 

Rytuały w świątyni w Tirumala odprawiane są głównie według należącego 
do waikhanasów tekstu Vimānārcanākalpa, którego tradycyjnym autorem jest 
Marīci, oraz według Kriyādhikāra i Khilādhikāra autorstwa Bhṛgu25. Bogactwo 
świątyni widoczne jest choćby w elementach architektury i wystroju mūlasthana 
oraz w rytualnych przedmiotach wykonanych z metali szlachetnych, złota i sre-
bra, używanych w czasie świątynnych ceremonii. Świątynia była już ważnym 
miejscem kultu za czasów panowania dynastii Pallava z Kāñcīpuram (IX w. n.e.), 
a następnie sponsorowali ją władcy dynastii Cola z Tanjavur (X w. n.e.), Pandya 
z Maduray i władcy Vijayanagara (XIV–XV w. n.e.). Szczególnie za panowania 
tych ostatnich wpływy świątyni się zwiększyły, a związki z panującą dynastią 
stały się szczególnie ścisłe. Władca Kriṣṇadevaraya ustawił w świątyni rzeź-
by przedstawiające jego samego i jego dwie małżonki; można je podziwiać do 
dziś w krużgankach świątyni. Mimo niezwykłej roli i rangi tej świątyni oraz jej 
przynależności do bardziej niż pańćaratra konserwatywnej tradycji waikhanasa 

 23 Wydaje się jednak, że ma on na myśli nie tylko rodziny kapłańskie. Kwestie ustalenia liczeb-
ności społeczności pańćaratry są skomplikowane także dlatego, że, jak już wspomniano, nie 
jest do końca jasne, kto jest klasyfikowany jako pańćaratrin i czy rzeczywiście, jak to sugerują 
niektórzy kapłani, za pańćaratrów mogą być uważani tylko członkowie rodzin kapłańskich, czy 
też inni odpowiednio inicjowani wisznuici.

 24 W posiadanej przeze mnie fotokopii tekstu Kriyākairavacandrika jako autor Pādmatantrānusā
riṇīprayogapaddahti podawany jest niejaki Varāhaguru.

 25 Patrz RAMESH 2000.
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nie ma ograniczeń w dostępie niehinduistów do mūlasthāna i każdy może być 
dopuszczony do widzenia boga (darśan).

Trzecią z ważnych świątyń wisznuickich w Tirupati jest świątynia Govindaraja 
Swamy. Jest to, podobnie jak w Tirumala, świątynia waikhanasa, ale w jej ob-
rębie znajdują się dwie kaplice pańćaratry, w tym jedna poświęcona Ramanudźi 
(Sri Bhashyakara Sannidhi), który jest czczony także w postaci procesyjnego 
wizerunku utsavamūrti. ḍṃṁṇṅñ

Ze względu na dominującą w Tirupati świątynię Veṅkaṭeśvara rola społecz-
ności pańćaratrów jest w tu mniej widoczna, choć z informacji uzyskanych od 
kapłana świątyni Padmavatī i kapłanów z innych centrów pańćaratry wynika, że 
w okolicach Tirupati wciąż żyje wiele rodzin pańćaratrów.

Kāñcīpuram

Jednym z najważniejszych z religijnego punktu widzenia miast południa Indii 
jest położone w stanie Tamilnadu Kāñcīpuram, zwane też Hastigiri (Góra Słonia). 
Dawna stolica dynastii Pallava, siedziba władców dynastii Cola i Vijayanagara, 
jest miastem świątyń zarówno wisznuickich, jak i śiwaickich. Kilka z tutejszych 
świątyń należy do zabytków najwyższej klasy, część znajduje się pod opie-
ką Archaeological Survey of India, na przykład pochodzące sprzed 1000 roku 
wisznuicka świątynia Vaikuṇtha Perumal oraz śiwaicka świątynia Kailāsanātha. 
W Kāñcīpuram znajduje się też Kāñcī Kamakoṭi Pīṭha, jeden z najważniejszych 
klasztorów śiwaickich, który jest siedzibą Śankaraćarji (Śaṅkarācārya), spadko-
biercy tradycji Ādi Śaṅkara. Główną świątynią śiwaicką w śaktyjskim odłamie 
śrīvidyā jest świątynia Kāñcī Kāmākṣī związana z Kāñcī Kamakoṭi Pīṭha26. 
Obecność wielu świątyń należących do różnych tradycji religijnych sprawia, że 
było i jest Kāñcī miejscem ich spotkania i wzajemnych interakcji, stało się więc 
ono w ostatnich latach ośrodkiem intensywnych badań zarówno nad tradycją 
pańćaratry, jak i tradycjami śiwaickimi oraz nad historycznymi i kulturowy-
mi czynnikami, które miały wpływ na ukształtowanie się specyficznej formy 
współistnienia różnych tradycji27. 

Największą w Kāñcī świątynią wisznuicką, należącą do tradycji pańćaratry, jest 
świątynia Varadarāja, zbudowana za czasów panowania dynastii Cola w XI wieku 
n.e., w której tekstami kanonicznymi są Jayākhyasaṃhitā i Pādmasaṃhitā28. 
Spośród kilku rodzin pańćaratrów żyjących w Kāñcī cztery zaangażowane są 

 26 Moja pierwsza wizyta w Kāñcīpuram odbyła się w lutym 2006.
 27 Badaniom tym poświęcony jest np. Kanchipuram Research Project, prowadzony na uniwersy-

tecie w Heidelbergu (Department of Classical Indology, South Asia Institute) przez prof. Ute 
Huesken w ramach większego projektu badawczego The Dynamics of Ritual.

 28 Druga wizyta w Kāñcīpuram miała miejsce na przełomie września i października 2006. Jestem 
niezmiernie wdzięczna prof. Ute Huesken (Heidelberg) za pomoc w nawiązaniu kontaktu za-
równo z rodziną Sampatkumary Bhattara, jak i z Devaradźą Bhattarem, synem Rangaradźi 
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bezpośrednio w świątyni, a wśród nich największym autorytetem zdaje się cie-
szyć rodzina Sampatkumara Bhattara, spokrewnionego z Bhattarami z Melkoṭe. 
Jego syn Krishnaswamy Bhattar, cieszący się sławą wielkiego znawcy tradycji 
pańćaratry, jest uważany za przyszłego następcę Sampatkumary. Świątynia 
Varadarāja, choć znaki sekty umieszczone na ścianach świątyni mogłyby świad-
czyć o jej przynależności do watakalai, w równym stopniu wydaje się należeć 
do tradycji tenkalai i też wielu kapłanów i braminów nosi znaki tego odłamu29. 
Świątynia nie jest dostępna dla niehinduistów, którzy mogą wejść tylko na teren 
pierwszej prākāra, za pierwszą bramę świątynną. Na terenie pierwszej prākāra 
znajduje się kalyāṇa manṭapa, zwana Pawilonem Stu Filarów, jeden z najbardziej 
spektakularnych i najcenniejszych przykładów lokalnej architektury i rzeźby 
świątynnej; za pawilonem znajduje się zbiornik wodny z zanurzoną w nim starą, 
drewnianą figurą Wisznu, która niegdyś służyła jako mūlabera w świątyni30. 

Mój rozmówca, Sampatkumara Bhattar, senior jednej z czterech kapłań-
skich rodzin sprawujących ofiary w świątyni, jest przez żonę spokrewniony 
z Sampatkumarem Bhattarem z Melkoṭe31. Jednym z poruszanych w czasie roz-
mowy tematów była kwestia roli nauczyciela (ācārya) i ceremonii inicjacji, szcze-
gólnie inicjacji dla nauczyciela, zwanej ācāryadīkṣā. Według mojego rozmówcy, 
ācārya muszą pochodzić z jednej z pięciu gotra należących do Kātyāyana Śākhā 
Białej Jadźurwedy (Śukla Yajurveda) i tylko oni mają prawo inicjowania innych 
adeptów; takim prawem nie dyspunują inni arcaka sprawujący ofiary w świąty-
ni. W kontekście informacji uzyskanych od kapłanów z Melkoṭe można uznać, 
że autorytet tych właśnie pięciu gotra  jest powszechnie aprobowany. Wydaje 
się, że schemat składający się z kilku etapów inicjacji został obecnie uproszczo-
ny i w zasadzie w środowisku kapłanów pańćararatry pozostał jeden element, 
a właściwie jeden rodzaj ceremonii inicjacji – cakrābjamaṇḍaladīkṣā32. Jednak 
według Sampatkumara, ta inicjacja nie daje prawa do spełniania rytuałów vaidi-
ka, dlatego w niektórych społecznościach pańćaratry należy sprowadzać ācārya 
z zewnątrz. Zapewne mój rozmówca miał na myśli fakt, że nie wszyscy kapłani, 
szczególnie niżsi rangą i nienależący do pięciu wspomnianych wyżej gotra, mają 
prawo recytacji mantr wedyjskich. Funkcje najwyższego kapłana i autorytetu 
w społeczności, który także może inicjować kolejnych ācārya (ācāryadīkṣā, 
ācāryābhiṣeka), sprawuje najstarszy z kapłanów, a w razie swojej niedyspozycji 
(często powodowanej podeszłym wiekiem) może scedować swoje obowiązki na 
innego kapłana. Sprawna organizacja życia świątynnego w tak dużej świątyni 
jest możliwa dzięki przestrzeganiu ścisłych zasad, a żeby uniknąć konfliktów, 

Bhattara ze Srīraṅgam oraz z Dakshinamurty Sastri (Babu), głównym kapłanem śiwaickiej 
świątyni Kāñcī Kāmākṣī. Kolejną wizytę w Kāñcī złożyłam zimą 2008 roku.

 29 O świątyni Varadarāja patrz VARADA TATACHARYA 1978, RAMAN 1975, HUESKEN 2006 i 2007.
 30 Schemat świątyni znaleźć można w RAMAN 1975.
 31 Rozmowa, która odbyła się w domu kapłana, była możliwa dzięki uprzejmości asystenta prof. 

Ute Huesken, pana Subramanyana, który pełnił funkcję tłumacza.
 32 O dīkṣā patrz rozdz. IV.
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cztery rodziny kapłańskie w świątyni Varadarāja sprawują funkcje kapłańskie 
według kolejności (muray) ustalanej zgodnie z tamilskim kalendarzem. 

Oprócz Varadarāja są w Kāñcī także inne świątynie pańćaratry, jednak ka-
płani ze świątyni Varadarāja są w stosunku do nich nadrzędni i często prosi się 
ich o odprawianie rytuałów, do których kapłani tych mniejszych świątyń nie 
mają uprawnień (adhikāra), choć praktycznie zdarza się to głównie w przypad-
ku blisko związanej z Varadarāja świątyni Aṣṭābhuja. Sampatkumara Bhattar 
odniósł się także do kwestii zróżnicowania społeczności pańćaratry na odłamy 
watakalai i tenkalai, często bowiem w świątyniach można znaleźć znaki jednego 
odłamu, podczas gdy kapłani nakładają ūrdhvapuṇḍra drugiego odłamu. Według 
Sampatkumary, te różnice nie są istotne dla pańćaratrów, a przedstawiciele obu 
odłamów zawierają związki małżeńskie pomiędzy sobą; natomiast dużą wagę do 
tego zróżnicowania przywiązują śriwisznuici. Podobnie w tradycji waikhanasa 
podział na watakalai i tenkalai nie odgrywa, według mojego rozmówcy, więk-
szej roli33. 

W Kāñcī szczególną rolę wydaje się odgrywać kult Wedanta Deśiki (Vedānta 
Deśika). Ramanudźa, który urodził się w pobliskim Sriperumpudur, leżącym po-
między Chennai i Kāñcī, zdaje się bardziej popularny w Melkoṭe czy Srīraṅgam, 
podczas gdy postać Wedanta Deśiki, który urodził się właśnie w Kāñcī, jest tutaj 
szczególnie ważna, a obok miejsca jego narodzin znajduje się poświęcona mu 
świątynia Dīpa Prakāśa. Jego procesyjny wizerunek z tej świątyni jest obnoszony 
po Kāñcī przy okazji religijnych procesji, w samej świątyni Varadarāja znajduje 
się poświęcona mu kaplica (w obrębie pierwszej prākāra), a w czasie niektó-
rych świąt, na przykład Navarātri, kapłani ze świątyni Dīpa Prakāśa przynoszą 
utsavabera Wedanta Deśiki przed bramę świątyni Varadarāja, tak by mógł on 
obserwować procesję odbywającą się w pierwszej prākāraṇa. 

Sampatkumara Bhaṭṭar, jak wynikało z rozmowy, nie znał koncepcji, a raczej 
terminu pañcakālavidhi, choć wymieniał codzienne obowiązki wyznawcy pań-
ćaratry. Jednak na przykład yoga to według niego głównie prāṇāyama wykony-
wana tylko w celach zdrowotnych. Nie znał także terminu pañcasaṃskāra, choć 
z pewnością sama ceremonia, jako pełniąca obecnie funkcję inicjacji do tradycji, 
jest mu dobrze znana. Kojarzył jednak saṃskāra głównie z rytuałami przejścia, 
takimi jak jātakarman, annapraśana, cūḍakaraṇa i upanayana, podkreślając 
jednocześnie, że upanayana jest warunkiem koniecznym do podjęcia dalszych 
rytuałów. Mówiąc o codziennych domowych rytuałach, podkreślał, że dla kultu 
domowego powszechnie stosowane są kamienie śālagrāma, które przekazuje się 
w rodzinie w linii żeńskiej. 

Sampatkumara wyjaśniał także obecność kaplic wisznuickich w świątyniach 
śiwaickich. Tak jest choćby w przypadku śiwaickiej świątyni w Cidambaram, 
w której znajdują się dwie kaplice waikhanasa: Govindarāja – należąca do tenka-
lai waikhanasa i Parikavalli Thayar Sannadhi – należąca do tenkalai i watakalai 

 33 W rzeczywistości jednak różnice między watakalai i tenkalai są bardziej istotne, często więc 
obie grupy rywalizują z sobą; patrz np. HUESKEN 2006. 
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waikhanasa34. Według mojego rozmówcy, mogą do nich przychodzić okoliczni 
wisznuici i są w nich sprawowane wisznuickie obrzędy, a jest to ślad sytuacji 
sprzed czasów Ramanudźi, gdy nastąpił rozdział świątyń na świątynie wisz-
nuickie i śiwaickie. Wcześniej były one świątyniami smārta i czczono w nich 
obok siebie pięciu różnych bogów (pañcāyatana – Śiva, Viṣṇu, Durgā, Sūrya 
i Gaṇeśa). Sampatkumara Bhattar z Kāñcī nie wydawał się tak dobrym znawcą li-
teratury kanonicznej jak jego powinowaty z Melkoṭe, a przy świątyni Varadarāja 
nie ma tradycyjnej szkoły pāṭhaśālā i jeśli kapłani chcą, by ich synowie poznali 
dobrze sanskryt i teksty kanoniczne, wysyłają ich na naukę właśnie do Melkoṭe35. 
Jednym z uczonych kapłanów ze świątyni Vardarāja jest Krishnaswamy Bhattar, 
syn Sampatkumara, wykształcony w Melkoṭe. Jest on autorem paddhati spisane-
go dla celów rytuału świątynnego, podczas gdy podstawowymi tekstami kano-
nicznymi w świątyni są Jayākhyasaṃhitā i szczególnie Pādmasaṃhitā. 

Oprócz Sampatkumary Bhattara i jego syna Krishnaswamy’ego, jednym 
z arcaka, w świątyni Varadarāja jest, należący do innej spośród czterech rodzin 
sprawujących w świątyni ofiary, Devaraja (Roja) Śrinivasa Bhattar, syn jed-
nego z głównych kapłanów pańćaratry ze świątyni Raṅganātha w Srīraṅgam, 
Rangaraja Bhattara. Wskazuje to na silne związki, a niejednokrotnie bliskie 
pokrewieństwo, kapłanów z różnych ośrodków pańćaratry36, Jest to zrozumiałe, 
jeśli weźmie się po uwagę ograniczoną dziś liczebność członków społeczności 
pańćaratrów, a także ich preferencje do zawierania małżeństw w obrębie tejże 
społeczności, widoczne szczególnie wśród kapłanów świątynnych.

Świątynie południa Indii są bardzo rozbudowanymi instytucjami, szczególnie 
te największe, takie jak właśnie Vardarāja, i kierują się określonymi zasadami 
ustalanymi nie tylko przez literaturę religijną, ale także prawami niejednokrot-
nie sankcjonowanymi przez sądy. Zatrudniają wiele osób pełniących konkretne 
funkcje (w Varadarāja jest ich około 80), a do najważniejszych, oprócz kapłanów, 
należy superintendent-księgowy (maṇiyyakāran), który jest zwykle nie tylko 
posiadaczem wiedzy o najdrobniejszych szczegółach dotyczących praktycznego 
funkcjonowania świątyni, ale także znawcą rytuału, on bowiem odpowiada za 
jego właściwe wykonanie zgodne z ustalonymi przez teksty i przez prawo prze-
pisami37. Często jako maṇiyyakāran zatrudniany jest przedstawiciel innej tradycji 
np. wisznuita w świątyni śiwaickiej i odwrotnie. Obok niego ważną rolę spełnia 

 34 Fakt współistnienia w jednej świątyni kapłanów tenkalai i watakalai rzeczywiście świadczyłby 
o nieprzywiązywaniu przez waikhanasów zbyt wielkiej wagi do różnic między tymi dwoma 
odłamami.

 35 Według Ute Huesken, teksty sanskryckie używane w rytuale są zapisywane nawet nie w stwo-
rzonym dla zapisu sanskrytu alfabecie grantha, którego często kapłani już nie znają, ale w alfa-
becie tamilskim. Ponieważ alfabet tamilski nie jest przystosowany do zapisu sanskrytu, czasem 
trudno te teksty rozpoznać.

 36 Roja Bhattar był kapłanem sprawującym ofiarę w kalyanamanṭapa w czasie procesji Navarātri 
(29.09.2006), którą miałam okazję obserwować i udokumentować materiałem fotograficznym. 

 37 Więcej o funkcjonowaniu świątyni Varadarāja patrz HUESKEN 2006 i 2007; o innych świąty-
niach na południu Indii, szczególnie w Tamilnadu, patrz np. GOOD 1989, STEIN 1977. O funkcjo-
nowaniu świątyni Mīnākṣī w Madurai patrz FULLER 1997 i FULLER 2003; o śiwaickich kapłanach 
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delegowany przez rząd executive officer, ponieważ świątynie w Tamilnadu, z nie-
licznymi wyjątkami (np. świątynia w Cidambaram) podlegają rządowi. Kapłani 
świątynni mogą też zadecydować, czy chcą być zatrudniani przez rząd i otrzy-
mywać rządową pensję, czy też chcą być niezależni, a wtedy ich dochody są 
nieregularne i zależą od hojności wiernych, jednak funkcja w świątyni pozostaje 
dziedzicznie w ich rodzinie. W takim przypadku przychody kapłanów w małych 
świątyniach mogą być czasem dramatycznie niskie. Oprócz głównych kapłanów 
świątyni (arcaka) istotną rolę odgrywają kapłani pomocniczy (paricāraka), którzy 
na przykład, w odróżnieniu od arcaka, mają prawo recytacji określonych mantr38.

Ceremonie odprawiane przez kapłanów pańćaratry w Kāñcī mogłam obserwo-
wać na przełomie września i października, w czasie świąt Navarātri, gdy odbywa-
ją się w świątyni Varadarāja cowieczorne procesje i ceremonie dla utsavamūrti. 
Mają one miejsce w Pawilonie Stu Filarów, znajdującym się w pierwszej prākāra, 
mogą więc być obserwowane przez wszystkich, nie tylko przez hinduistów39. 

południa Indii patrz np. DAVIS/ORR 2007; o świątyni Nataradźi w Cidamabaram patrz np. LOUD 
2004, YOUNGER 1995; o śiwaickich guru patrz. np. BRUNNER 1988.

  Fuller, zajmując się głównie śiwaicką świątynią Mīnākṣī, prowadził w niej badania terenowe 
kilkakrotnie w latach 1976–77, 1980, 1984, 1988, 1991 i wreszcie 1994–95. Pozwoliło mu to 
zebrać bogaty materiał porównawczy, dokumentujący zmiany zachodzące w organizacji świą-
tyni i życiu kapłanów w ciągu około 20 lat. W 1980 roku w świątyni Mīnākṣī działało 56 ka-
płanów, z których tylko jeden odebrał pełną edukację dotyczącą tekstów āgama w tradycyjnej 
vedaśivāgamapāthaśālā, a jeden z działających w tym czasie kapłanów był wtedy uczniem tej 
samej szkoły. W 1995 roku uprawnionych do kapłaństwa było 87, ale część z nich pracowała za 
granicą lub w sąsiednich świątyniach, a trzech posiadających uprawnienia w ogóle nie spełniało 
żadnych kapłańskich obowiązków. W świątyni aktywnych więc było 69 kapłanów, przy czym 
część jednocześnie pracowała poza świątynią, a część spełniała obowiązki kapłańskie tylko cza-
sami. Z tej grupy czterech studiowało w religijnych szkołach co najmniej 4 lata, dwóch nieco 
krócej. Spora grupa (ok. 20) ukończyła roczny kurs w szkole przy świątyni Mīnākṣī. Inni od cza-
su do czasu przechodzili krótkie szkolenia. Były one często organizowane pod patronatem rzą-
dowej instytucji Hindu Religious and Charitable Endowments Department. Spora część młodych 
kapłanów, nieżonatych, a więc i nieinicjowanych, także ukończyła kilkuletnie studia w szkołach 
religijnych. Wielu pobierało nauki poza szkołami, także w swoich rodzinach. Wyraźny wzrost 
liczby wykształconych kapłanów jest odpowiedzią na liczne zarzuty o odchodzenie od precy-
zyjnego wypełniania nakazów tekstów āgama. Dwiema najważniejszymi pāthaśālā są szkoły 
w bramińskiej wiosce Allur w pobliżu Trichy (ufundowana w 1963) oraz Pillaiyarpatti w pobli-
żu Karaikkudi (ufundowana w 1978). Pierwsza uzyskuje finansowe wsparcie od Śaṅkarācārya 
z Kāñcīpuram; druga uchodzi za największą w Tamilnadu i w 1995 roku miała 186 uczniów. 
Szkoła w Allur, uważana za bardziej ortodoksyjną, przywiązuje większą wagę do studiowania 
tekstów niż do samych praktycznych procedur rytualnych, a warto podkreślić, że podstawo-
wą metodą nauczania jest powtarzanie tekstu za nauczycielem i zapamiętywanie go w idealnej 
formie, co nawiązuje do ulubionych, tradycyjnych form indyjskiego nauczania. Mimo to jed-
nak uczniowie przepisują wiele tekstów, a notatki pomagają także w zapamiętywaniu. Dlatego 
uczniowie powinni umieć czytać i pisać w sanskrycie, choć nie znaczy to, że znają dobrze ten 
język, ale przede wszystkim to, że umieją odczytać i zapisać tekst w alfabecie grantha lub 
devanāgari, mimo że ostatnio znajomość grantha zanika; patrz FULLER 1997.

 38 Część informacji zawartych w powyższym akapicie zawdzięczam prof. Ute Huesken.
 39 Możliwość obserwowania ceremonii Navarātri zawdzięczam uprzejmości Devaradźi Bhattara, 

głównego kapłana (arcaka) w czasie ceremonii odbywającej się 29 września 2006 roku w świą-
tyni Varadarāja.
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Interesującym elementem tych rytuałów są ceremonie odbywające się w pa-
wilonie (manṭapa) Wedanta Deśiki, gdzie miały miejsce recytacje Tataćarjów 
(Tatacharya). Są oni istotną grupą w społeczności wisznuitów w Kāñcī jako po-
tomkowie wprost Pillana, ucznia Ramanudźi i autora glosy do tekstu Tiruvāymoḻi 
i choć nie są kapłanami w świątyni, to jako najbardziej uczeni mają prawo recyta-
cji pewnych tekstów. Jedną z charakterystycznych ofiar, w których Tataćarjowie 
odgrywają ważną rolę, jest mantrapuṣpa, która polega na przekazaniu przez ka-
płanów (arcaka) w czasie regularnej ofiary rośliny tulsi kapłanom pomocniczym 
(paricāraka); ci z kolei przekazują ją Tataćarjom, którzy po uświęceniu tulsi 
świętymi recytacjami przekazują ją, poprzez kapłanów pomocniczych, kapłanom 
głównym ofiarowującym tulsi u stóp boga. Jak pisze Varada Tatacharya, jest to 
nieodzowna część każdej pudźi w świątyni Varadarāja40.

Świątynia Varadarāja, jak większość dużych świątyń hinduistycznych, jest 
znakomitym obiektem obserwacji współzależności pomiędzy różnymi grupami 
kapłanów i wiernych, w różnym stopniu ze świątynią związanych i spełniają-
cych konkretne funkcje, począwszy od kapłanów głównych i pomocniczych, 
poprzez różne grupy braminów mających zróżnicowane prawa, świątynnych 
urzędników, muzyków, posługaczy i wreszcie wiernych należących do różnych 
grup społecznych. Jedną z takich właśnie grup, charakterystyczną dla Kāñcī, są 
Tataćarjowie41.

Oprócz świątyni Varadarāja znajdują się w Kāñcī jeszcze trzy inne świątynie 
pańćaratry: Aṣṭabhuja, jedyna świątynia w Indiach, według jej kapłana (Sampat 
Bhattacharya Dikshitar), w której Wisznu czczony jest w ośmioramiennej formie, 
w wizerunku, którego osiem ramion pokrytych jest srebrem. Towarzyszy mu 
kaplica Lakszmi i Andal oraz kolekcja figur Alwarów i Ramanudźi. Świątynia 
ma dwóch kapłanów arcaka, a tekstem kanonicznym, podobnie jak w świątyni 
Varadarāja, z którą Aṣṭabhuja jest blisko związana, jest Pādmasaṃhitā.

Pozostałe dwie świątynie pańćaratry w Kāñcī to Ulagalandha Perumal, w któ-
rej czci się Wisznu w postaci Trivikrama, przedstawionego tu w olbrzymiej po-
staci liczącej kilka metrów wysokości. Znajdująca się w centrum Kāṭcñpuram 
świątynia zawiera wiele kaplic zaliczanych do divyadeśa, sławionych w hymnach 
Alwarów. Jeden z kapłanów świątyni, K. Devarajan Aiyangar, jako jeden z głów-
nych tekstów stosowanych w świątyni wymienił Nalayiradivya Prabandham. 
Drugą ze świątyń jest znajdująca się w pobliżu Aṣṭabhuja świątynia Yathoktakari, 
uważana ze jedną z najstarszych nie tylko w Kāñcī, ale także w całym Tamilnadu. 
Jej nazwa, która oznacza „ten, który zrobił jak mu powiedziano”, wiąże się z le-
gendą o wygnaniu z miasta ucznia jednego z Alwarów przez ówczesnego władcę. 
Uczeń poprosił Alwara, aby mu towarzyszył, a ten z kolei poprosił Wisznu, by 
odszedł z miasta wraz z nimi. Gdy odeszli, władca pogrążonego w ciemności 
miasta poprosił ich o powrót i tak się też stało. Postać Wisznu spoczywa tu w po-

 40 Więcej o świątyni Varadarāja i roli Tatacharya zobacz VARADA TATACHARYA 1978.
 41 Jedną z interesujących grup są np. sāttāda śrīvaiṣṇava, czyli śriwisznuici niepochodzący z war-

stwy bramińskiej, często śudrowie; patrz np. RAMAN 1975, pp. 131–133 i LESTER 1994.
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zycji leżącej na wężu Ādiśeṣa, wspierając głowę na lewej dłoni. Przedstawienie 
to nawiązuje do mitu dotyczącego powstrzymania rzeki Vegavatī przed zalaniem 
ofiary dokonywanej w pobliżu świątyni – Wisznu na wężu Śeṣa stał się rodza-
jem muru powstrzymującego wody Vegavatī. O fakcie pochodzenia obu świątyń, 
Ulagalandha i Yathoktakari, sprzed XI wieku świadczą znajdujące się w nich 
inskrypcje42. 

Kāñcī jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych dla badań nad pańćaratrą 
miejsc. Jest tak ze względu na bardzo ważną rolę głównej świątyni Varadarāja 
w życiu religijnym południa Indii oraz z uwagi na rozbudowaną społeczność 
pańćaratrów, związanych nie tylko z tą, ale także z pozostałymi trzema świą-
tyniami pańćaratry. Istotnym polem badań jest też wspomniana już struktura 
organizacji świątyni i interesujące współzależności pomiędzy uczestnikami tej 
struktury. Równie interesujące dla badacza są relacje pomiędzy świątyniami 
śiwaickimi (jest ich tu według tradycji 108) i wisznuickimi (18), zwłaszcza że 
właśnie w Kāñcī sąsiadują z sobą jedne z najważniejszych świątyń tych tradycji 
na południu Indii: Varadarāja i Kāñcī Kamākṣī, istniejące w otoczeniu bardzo 
wielu mniejszych, w różny sposób z nimi związanych i od nich zależnych43.

Srīran. gam

Kolejnym ważnym ośrodkiem wisznuizmu i pańćaratry na południu Indii jest 
Srīraṅgam w stanie Tamilnadu44. Świątynia Wisznu, zwanego tu Raṅganātha, 
jest jednym z największych kompleksów świątynnych w Indiach, położonym 
w pobliżu Tiruchirapalli (Trichi), na wyspie na rzece Kaveri. Świątynia ma sie-
dem prākāra i powinna mieć odpowiednią liczbę bram, ale nie wszystkie zostały 
ukończone, a ostatnia, największa, została konsekrowana dopiero w 1987 roku. 
Wisznu jest tu czczony w postaci Raṅganātha spoczywającego na wężu Śeṣa i taki 
wizerunek z czarnego kamienia, szeroki na 7 metrów, znajduje się w mūlasthāna. 
Sława świątyni jest tak wielka, że jej właśnie przysługuje określenie Koil, czyli 
„świątynia”; stanowi jedno z ośmiu miejsc, w których Wisznu sam się objawił 
w konkretnej postaci ikonograficznej, w której, według tradycji, był adorowany 
przez Brahmę. 

Srīraṅgam jest dużym ośrodkiem pańćaratry i w opinii kapłanów mieszka tam 
kilkadziesiąt rodzin należących do tej tradycji. To tutaj także udziela się inicjacji 
kapłanom z innych świątyń pańćaratry.

 42 MADHAVAN 2007; SRINIVASAN 1979, pp. 258–259.
 43 Jak wspomniano na początku rozdziału, przedstawia on pierwsze wyniki wstępnych badań na 

południu Indii. Będą one kontynuowane i zapewne przyniosą wiele nowych danych, które po-
zwolą na rozwinięcie zagadnień tylko zasygnalizowanych w niniejszym rozdziale.

 44 Wizyta w Srīraṅgam odbyła się w październiku 2006 roku.
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Jedną z najważniejszych rodzin kapłańskich jest rodzina Rangaradźi Bhattara, 
seniora rodu i jednego z najbardziej szanowanych kapłanów świątyni. W czasie 
rozmowy z nim i jego uczniem drem S. Lakshmim Kumarem45 uzyskałam wiele 
interesujących informacji dotyczących lokalnej społeczności pańćratrów. Według 
Rangaradźi, żyje tu około 25 rodzin, w większości watakalai, choć znaki świą-
tynne to tenkalai. Podobnie jak w świątyni Varadarāja w Kāñcī, rolę ācārya, 
który dokonuje inicjacji, odgrywa najstarszy spośród kapłanów. Jedyną inicja-
cją. o jakiej wspominał Rangaradźa, jest cakrābjamaṇḍaladīkṣā dokonywana 
dla arcaka, tak więc podobnie jak w przypadku kapłanów z Kāñcī kapłani ze 
Srīraṅgam wydają się znać tylko ten jeden rodzaj ceremonii inicjacji. Tekstem 
kanonicznym, na który się powołują, jest Pārameśvarasaṃhitā będąca rozwinię-
ciem Pauṣkarasaṃhitā; nie wspominają jednak o żadnych komentarzach do tego 
tekstu. Rytuał domowy spełniają dla kamieni śālagrāma lub dla wizerunków 
boga, a codzienne obowiązki określają jako pañcakālavidhi i rzeczywiście od-
wołują się do elementów tego podziału dnia na pięć okresów związanych z kon-
kretnymi obowiązkami religijnymi. Rangaradźa wspomniał też o istnieniu spo-
łeczności pańćaratry na północy Indii, w Pushkar (Rajasthan), gdzie w 2000 roku 
wydano należący do tradycji pańćaratry tekst Padmodbhavasaṃhitā. 

Nieco innych odpowiedzi na podobne pytania udzielił uczeń Rangaradźi, 
Lakshmi Kumar, w większości jednak konsultując je z nauczycielem. Według nie-
go, w Srīraṅgam oprócz 25 rodzin kapłańskich są jeszcze rodziny niekapłańskie 
i do takiej należy on sam46. Oprócz tekstu kanonicznego Pārameśvarasaṃhitā 
wspomniał też XX-wieczny komentarz do tego tekstu. Podkreślał także, że jedną 
z cech różnicujących społeczności pańćaratry jest użycie różnych mantr. W spo-
łecznościach pańćaratrów można uczyć i używać jako głównej różnych mantr: 
6-, 8-, 12-sylabowej (ṣaḍakṣara, aṣṭākṣara, dvādaśākṣara), ale w Srīraṅgam uży-
wa się tylko mantry 12-sylabowej, podczas gdy na przykład w Melkoṭe i Kāñcī 
8-sylabowej. Ma to poważne konsekwencje, utrudnia bowiem funkcjonowanie 
w społeczności, w której uczona i używana w rytuale jest inna mantra. Wiąże się 
to też z kwestią inicjacji, której elementem jest przekazanie konkretnej mantry. 
Wyznawcą pańćaratry można zostać poprzez inicjację (dīkṣā), ale kapłanem moż-
na być tylko wtedy, gdy pochodzi się z rodzin z 5 gotra należących do tradycji 
Kātyāyana i takich kapłanów w świątyni Raṅganātha jest 25. Nie będąc kapła-
nem, także można dostąpić cakrābjamaṇḍaladīkṣā, i tak, jak twierdzi Lakshmi 
Kumara, było w jego przypadku. Ważne jest jednak miejsce, w którym otrzyma-
ło się inicjację: kto dostąpił jej w Srīraṅgam, nie może być kapłanem w Kāñcī 
czy Melkoṭe, i tak na przykład syn Rangaradźy, Dewaradźa Bhattar (Rodźa), 
otrzymał inicjację w Kāñcī i dlatego mógł tam zostać kapłanem, co wiąże się 
także ze wspomnianymi wyżej różnicami mantr. 

 45 Dr Lakshmi Kumar, oprócz dzielenia się swoją rozległą wiedzą o tradycji, był także tłumaczem 
pomiędzy mną a Rangaradźą Bhattarem.

 46 Z pewnością kwestia przynależności do pańćaratry niekapłanów wymaga dalszych badań, wy-
daje się bowiem, że obecnie społeczność ta jest ograniczona właśnie do rodzin kapłańskich.
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Lakshmi Kumar, podobnie jak moi poprzedni rozmówcy, także bagatelizował 
różnice pomiędzy odłamami watakalai i tenkalai, wskazując na fakt zawierania 
małżeństw między wyznawcami z nich pochodzącymi. Różnice symboli sekty 
noszonych na czole (ūrdhvapuṇḍra), oprócz ich kształtu, dotyczą także zróżni-
cowania linii śrīcūrṇa, symbolizującej Lakṣmī, która w wypadku watakalai jest 
żółtego koloru, w wypadku tenkalai zaś czerwonego. Z kolei do różnic między 
wyznawcami pańćaratry i śriwisznuitami zaliczył mój rozmówca inicjację, która 
wprowadza śriwisznuitę do społeczności pańćaratry. Jej elementami są destruk-
cja i powtórna kreacja ciała (bhūtaśuddhi), abhiṣeka i otrzymanie mantry. Taki 
wyznawca nazywany jest dīkṣita śrīvaiṣṇava, a inicjacja daje mu prawo do speł-
niania ofiar. 

W świątyni w Srīraṅgam szczególną czcią otaczany jest Ramanudźa, który 
przybył z Melkoṭe i tutaj znajduje się miejsce jego pochówku (sannidhi). Oprócz 
tego w świątyni znajduje się wiele kaplic związanych z różnymi formami Wisznu 
(na przykład Narasiṃha i Rāma), jego orężem (na przykład Sudarśana), jego to-
warzyszami (Hanuman, Garuḍa); jest też tutaj jedyna w Indiach, jak twierdzili 
moi rozmówcy, kaplica Wibhiszany (Vibhiṣaṇa). Jej obecność wiąże się z legen-
dą dotycząca powstania Srīraṅgam: Wibhiszana niósł wizerunek Ranganathy 
z Ajodhji (Ayodhya) na Lankę, ale po odpoczynku w Srīraṅgam posąg nie chciał 
już opuścić tego miejsca. Są w świątyni kaplice Wiszwakseny (Viṣvaksena), 
Wedantadeśiki i Alwarów. Lakshmi Kumar potwierdził także informację, że 
w świątyniach waikhanasa mogą znajdować się kaplice pańćaratry (tak jest 
na przykład w świątyni Govindarāja w Tirupati), ale są to najczęściej kaplice 
Ramanudźi. Tekstem kanonicznym w Srīraṅgam jest Pārameśvarasaṃhitā, do 
której, jak twierdzili moi rozmówcy, istnieje XX-wieczny komentarz. Według 
Lakshmiego Kumara, uzupełnia się czasem brakujące szczegóły jednego tekstu 
saṃhitā, korzystając z innych, jednak liczba wykorzystywanych obecnie tek-
stów jest bardzo ograniczona. Uczeń Sampatkumary Bhattara okazał się bardzo 
kompetentnym rozmówcą i dobrym znawcą własnej tradycji, choć w obecności 
nauczyciela zwracał się często do niego po potwierdzenie swoich słów. 

Wizyta w samej świątyni Ranganathy była możliwa tylko w obrębie kilku 
pierwszych prākāraṇa, jak bowiem w wielu innych świątyniach wisznuickich tu 
także niehinduiści nie mają wstępu nawet w pobliże mūlasthāna. Złota vimana 
jest jednak widoczna ze znajdującej się już na terenie świątyni platformy, z której 
można podziwiać widok środkowej części kompleksu. Aby jednak zobaczyć całe 
Srīraṅgam, najlepiej udać się do kompleksu dwóch świątyń śiwaickich w Trichi 
(Rock Fort Temples), aby ze szczytu skały obejrzeć imponujący kompleks świą-
tynny w Srīraṅgam, rozciągający się po drugiej stronie rzeki Kaveri.

Badania w Indiach nie ograniczały się do głównych ośrodków religijnych 
pańćaratry. Ich ważną część stanowiły wizyty w kilku południowoindyjskich 
bibliotekach w poszukiwaniu tekstów pańćaratry, szczególnie nieznanych lub 
dotąd niewykorzystywanych manuskryptów. Kilkadziesiąt manuskryptów spisa-
nych zarówno w alfabecie devanagari, jak i grantha oraz innych alfabetach po-
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łudniowoindyjskich udało się zlokalizować w bibliotekach Government Oriental 
Manuscript Library i Adyar Library w Chennai oraz w Sarasvati Mahal Library 
w Tanjavur. Kilka manuskryptów i transkryptów znajduje się w bibliotekach 
École Française d’Extrême Orient i Institut Français d’Indologie w Pondichery, 
gdzie, między innymi, udało się dotrzeć do nieznanego wcześniej manuskryp-
tu w alfabecie grantha zawierającego fragmenty tekstu Viṣṇusaṃhitā, będącego 
obecnie przedmiotem moich badań. Wiele interesujących tekstów pańćaratry 
może się kryć w jeszcze nieskatalogowanych, bogatych zasobach manuskryptów 
biblioteki Academy of Sanskrit Research w Melkoṭe. Z pewnością także w posia-
daniu świątynnych kapłanów mogą się znajdować zarówno manuskrypty tekstów 
kanonicznych, jak i nieznane dotąd komentarze i podręczniki rytuału. 

Jednym z elementów badań były konsultacje z uczonymi indyjskimi, w tym 
z epigrafami, którzy wskazywali na niewystarczające wykorzystanie danych 
epigraficznych pochodzących z inskrypcji w świątyniach pańćaratry, które od-
wiedziłam. Szczególnie interesujące i istotne były konsultacje z tradycyjnymi 
uczonymi panditami, a ich podstawowym elementem była lektura fragmentów 
kilku wybranych tekstów pańćaratry: Pādmasaṃhitā, Viṣṇusaṃhitā i komentarza 
do niej zatytułowanego Hāriṇī47. Tego typu konsultacje pozwalają na uzyskanie 
niezwykle istotnych informacji dotyczących praktycznej strony procedur rytual-
nych, częstokroć bowiem samo studiowanie tekstów, nawet zawierających wiele 
przydatnych detali, nie wystarcza do właściwego zinterpretowania przebiegu 
tychże procedur. Lektura tekstów komentatorskich wymaga ponadto właściwej 
techniki, w której uczeniu się bardzo przydatne są wskazówki tradycyjnych 
uczonych. Konsultacje z nimi pozwalają także znacznie lepiej zrozumieć szeroki 
kontekst kulturowy tradycji, zarówno w jej przeszłym, już nieistniejącym, jak 
i współczesnym kształcie.

Wstępne badania na południu Indii pozwoliły potwierdzić nie tylko istnienie 
kilku społeczności pańćaratrów, ale także ich bardzo ważnego i wciąż trwające-
go wpływu na życie religijne południa Indii, szczególnie związanego z kultem 
świątynnym. Świątynie wisznuickie w Tamilnadu pozostają bowiem w gestii 
kapłanów należących bądź do tradycji waikhanasa, bądź pańćaratra48. Zasady 

 47 Jestem szczególnie wdzięczna panditowi Varadzie Desikanowi z EFEO w Pondichery, który 
poświęcił mi wiele czasu w czasie moich pobytów w Indiach.

 48 Z kolei, jak pisze Fuller (FULLER 1997, p. 4), w świątyniach śiwaickich południa Indii, a właści-
wie w Tamilnadu, kapłanami są wyznawcy określani jako Ādiśaiva lub Śivācārya, czyli człon-
kowie endogamicznej podkasty, która jest ogólnie uważana za bramińską, ale o pozycji niższej 
niż bramini smārta, którzy nie pełnią funkcji kapłańskich. W przypadku świątyni Mīnākṣī 
funkcje kapłańskie są dziedziczne. Podobnie jak w przypadku kapłanów pańćaratry, tutaj także 
podjęcie kapłańskich obowiązków musi poprzedzać właściwa inicjacja (ācāryābhiṣeka), a ka-
płan musi być człowiekiem żonatym. 

  W świątyni w Cidambaram z kolei mamy do czynienia ze specyficzną grupą kapłanów zwanych 
Dīkṣitar, będących także endogamiczną grupą bramińską. Jak pisze Laud (LAUD 2004, p. 1), 
w 1988 roku społeczność kapłańska w Cidambaram liczyła 196 rodzin o łącznej populacji 
686 osób. 
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dotyczące praktyk świątynnych wprowadzone przez Ramanudźę obowiązują 
nadal w wielu ośrodkach pańćaratry, choć w większości świątyń wisznuickich 
kapłanami są przedstawiciele tradycji waikhanasa. Jednak w gestii pańćaratrów 
pozostaje nadal wiele ważnych miejsc kultu, łącznie ze Srīraṅgam, które nale-
ży do najważniejszych świątyń na obszarze całych Indii. Wydaje się jednak, że 
dla przeciętnego wyznawcy wisznuizmu nie jest istotne, jacy kapłani sprawują 
w świątyni ofiary, dlatego często wyznawcy nie są świadomi różnic pomiędzy 
tradycjami reprezentowanymi przez kapłanów. Określenie różnic w rytuale wy-
maga bowiem specjalistycznej wiedzy na temat rytualnych procedur, a taka wie-
dza była zawsze niemal wyłączną domeną kapłanów i nigdy nie była powszechna 
wśród przeciętnych wyznawców. Także zróżnicowanie społeczności na pańćara-
trów i waikhanasów dotyczy przede wszystkim bramińskich rodów kapłańskich. 
Stąd ta właśnie grupa stanowiła obiekt moich badań i ona pozostaje w tej chwili 
głównym, oprócz tekstów, depozytariuszem wiedzy o tradycji. Ze wstępnych 
badań wynika jednak, że jej wpływy mogą zostać ograniczone, część bowiem 
przedstawicieli młodej generacji nie jest zainteresowana ani poznawaniem ka-
nonicznej literatury, ani kontynuowaniem rodzinnych tradycji kapłańskich; 
zapewne podobna może być sytuacja tradycji waikhanasa. Rodziny takie jak 
Bhattarowie z Melkoṭe czy Bhattarowie z Kāñcī, w których funkcje kapłańskie 
sprawuje wielu przedstawicieli rodu w trzech żyjących pokoleniach, należą do 
rzadkości. Z drugiej jednak strony konserwatywna struktura instytucji świątyn-
nych oraz zachowywanie zasad tradycyjnego wychowania i wykształcenia, przy-
najmniej w tych najważniejszych centrach pańćaratry, zapewnia ograniczone, ale 
jednak nieprzerwane trwanie tradycji. Jak twierdzą jej przedstawiciele, nie widzą 
oni zagrożenia dla dalszego istnienia pańćaratry, nadal bowiem wysoki stopień 
religijności społeczeństwa Indii gwarantuje stałą potrzebę obecności specjalistów 
w dziedzinie rytuału. Skupienie się jednak na świątynnym rytuale prowadzi do 
ograniczenia wiedzy o innych aspektach tradycji. 

Obserwując społeczności pańćaratry w kontekście zmian zachodzących w spo-
łeczeństwie indyjskim, nie ma wątpliwości, że są one enklawami tradycji, której 
istnienie w obecnym kształcie może być zagrożone, w której zachodzą ciągłe, 
czasem tylko drobne zmiany, te jednak kumulują się i sprawiają, że tradycja 
wprowadza modyfikacje, choćby w kwestiach procedur rytualnych, w tym także 
w ceremoniach inicjacji49. Także znajomość literatury kanonicznej wśród kapła-
nów może budzić wątpliwości, a dogłębna wiedza o tradycji jest domeną tylko 
nielicznych. Dobra znajomość sanskrytu nie jest wśród kapłanów powszechna; 
korzystają oni często z zapisanych w lokalnych językach, a przynajmniej w lo-
kalnych południowoindyjskich alfabetach, opisów procedur rytualnych. Dlatego 
bardzo ważnym zadaniem jest kontynuacja badań nie tylko nad bogatą literaturą, 
ale i badań terenowych nad tradycją pańćaratry, ciągle jeszcze istniejącą w swo-
ich najważniejszych centrach. 

 49 Patrz HUESKEN 2006 i 2007. 
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Istotne byłoby także podjęcie próby dotarcia do wspominanych przez kapłanów 
lokalnych komentarzy i podręczników rytuału oraz dalsza penetracja południo-
woindyjskich bibliotek, w których już w czasie tych wstępnych badań udało się 
znaleźć kilka niewykorzystywanych dotąd tekstów (manuskryptów i transkryp-
tów) należących do tradycji pańćaratry; także GOML i Adyar Library w Chennai 
posiadają kilkadziesiąt manuskryptów, z których znaczna część nie była jeszcze 
wykorzystywana przez badaczy50. 

Dalsze badania nad wciąż niewystarczająco poznaną literaturą tradycji, kry-
tyczne wydania jej kanonicznych tekstów, kwestie historycznego rozwoju i mo-
dyfikacji, jakim te teksty podlegały, znajomości wśród wyznawców, szczególnie 
kapłanów, literatury kanonicznej, jej praktyczne zastosowanie, sposoby jej prze-
chowywania i nauczania51, komentarze, związki z tradycją śrīvaiṣṇava i filozofią 
viśiṣṭādvaitavedānta, a także zmiany w rytualnych procedurach i zasadach ży-
cia codziennego, pozostają jednymi z najistotniejszych problemów badawczych 
związanych z tą tradycją. 

 50 Istotną częścią moich badań była także lektura wybranych fragmentów tekstów kanonicznych 
saṃhitā oraz dotychczas niewydanego i niewykorzystywanego manuskryptu komentarza do 
Viṣṇusaṃhitā, zatytułowanego Hāriṇī pod okiem tradycyjnego uczonego indyjskiego, pandita 
Varady Desikana (pracownika EFEO w Pondichery).

 51 O szkołach āgama w Tamilnadu patrz np. FULLER 2001.
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Rozdział IV

Jayākhyasam. hitā, rozdział XVI 
– inicjacja w tradycji pańćaratry

Jayākhyasam. hitā

Jayākhyasaṃhitā jest jednym z grupy trzech najważniejszych tekstów trady-
cji pańćaratry, zwanych ratnatraya. W tradycji pańćaratry te właśnie teksty 
cieszą się szczególnym autorytetem i są uważane za źródło, z którego pocho-
dzą ich późniejsze rozwinięcia. Mówi o tym sama Jayākhyasaṃhitā w roz-
dziale adhikapāṭha, czyli rozdziale dodanym, w którym wzmiankuje się, że 
Sātvatasaṃhitā jest źródłem dla Īśvarasaṃhitā, Jayākhyasaṃhitā jest źródłem 
dla Pādmasaṃhitā, a Pauṣkarasaṃhitā jest źródłem dla Pārameśvarasaṃhitā. 
Te właśnie „rozwinięcia” czy „objaśnienia” (vyākhyā) są obecnie używane prak-
tycznie w świątyniach pańćaratry na południu Indii. Oprócz nich do grupy naj-
bardziej znanych i autorytatywnych można zaliczyć teksty Ahirbudhnyasaṃhitā, 
Paramasaṃhitā, Lakṣmītantra, Śrīpraśnasaṃhitā. Tekstów pańćaratry jest jednak 
znacznie więcej, bo znamy tytuły około 200, ale tylko niektóre zostały opubliko-
wane drukiem; część znamy z manuskryptów, a część jedynie z nazwy. 

Tekst Jayākhyasaṃhitā jest uważany za jeden z najstarszych i datowany zwy-
kle na około VIII wiek n.e. Został opublikowany drukiem w 1931 roku na pod-
stawie kilku południowoindyjskich manuskryptów1. Jego fragmenty były już kil-
kakrotnie przedmiotem badań indologów, choć jako dzieło bardzo rozbudowane, 
nie został jeszcze całkowicie zbadany; nie został też przetłumaczony na żaden 
z języków nowożytnych. Teologia i filozofia obecna w tekście, a także pewne 
zagadnienia rytualistyczne były dotychczas tematem jednego tylko większego 

 1 Patrz przedmowa Krishnamacharyi do wydania Jayākhyasaṃhitā; w przedmowie patrz także 
o datowaniu tekstu.
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opracowania2. Kilka mniejszych fragmentów tekstu było analizowanych w krót-
kich artykułach3, wydaje się więc, że jak na tekst o tak wielkim dla pańćaratry 
znaczeniu jest on ciągle niedostateczne zbadany. O jego wczesnym datowaniu 
można wnioskować tylko na podstawie danych pośrednich, głównie polegając 
na chronologii względnej. Tekst znajduje się na liście tekstów saṃhitā, poda-
wanej przez wczesne śiwaickie źródło Śrīkaṇṭhī4 cytowane przez Kszemaradźę 
(Kṣemarāja, ok. 1000–1050 r. n.e.), który także wspomina o istnieniu tekstu zwa-
nego Jayā. O Jayākhyasaṃhitā pisze też żyjący w X wieku n.e. Kaszmirczyk 
Utpalabhāgavata (inaczej Bhāgavatotpala; błędnie zwany Utpalavaiṣṇava) 
w swoim tekście Spandapradīpika. Wzmianki o JayS znajdziemy również u ko-
mentatora tekstu Kiraṇatantra, autora Kiraṇavṛtti Bhatty Ramakanthy (Bhaṭṭa 
Rāmakaṇṭha II) żyjącego około 950–1000 roku n.e.5 i w Haravijaya Ratnakary, 
dziele datowanym na 830 rok n.e. Pewnych danych o możliwym datowaniu do-
starcza także K.V. Soundara Rajan, pisząc o kwestiach architektury świątynnej 
i wskazując na fakt opisywania w JayS typu świątyni nienależącego do stylu 
południowoindyjskiego6. Według niego, zarówno typ świątyni, zwany w tekście 
kaustubha, jak i wzmianki o wizerunku Wisznu o czterech twarzach, zwanym 
Vaikuṇṭha, świadczą o związkach z północą i Kaszmirem, gdzie takie wizerunki 
były spotykane od IX wieku n.e. O takich wizerunkach wspomina na przykład 
Viṣṇudharmottarapurāṇa, jedno z podstawowych źródeł dotyczących ikonografii 
hinduistycznej. W swoim artykule Rajan zwraca uwagę na fakt, że tekst w do-
danym rozdziale adhikapāṭha wspomina o świątyni Varadarāja w Kāñcīpuram, 
jednak główny wizerunek boga w świątyni to jeszcze rzeźba drewniana, podczas 
gdy obecnie znajduje się tam wizerunek kamienny. Rzeźba drewniana stojące-
go Wisznu, zwanego Attivarada, jest przechowywana w podwodnej komorze 
w świątynnym zbiorniku wodnym i odsłaniana tylko w czasie pełni księżyca; 
z kolei gopura, o której mówi tekst, to nie najstarsza wewnętrzna, ale zewnętrz-
na brama datowana na XIV–XV wiek n.e., czyli czasy panowania dynastii 
Vijayanagara. Pamiętać jednak należy, że adhikapāṭha jest z całą pewnością 
późniejszym dodatkiem. W części tej znajdziemy na przykład informację o tym, 
że rozwinięciem (vyākhyāna) JayS jest Pādmasaṃhitā, a więc adhikapāṭha musi 
być późniejszym dodatkiem. Pādmasaṃhitā w części dotyczącej architektury 

 2 RASTELLI 1999.
 3 O Jayākhyasaṃhitā pisali też np. André Padoux (PADOUX 1987), Mitsunori Matsubara (MATSU-

BARA 1994). 
 4 W opinii prof. Alexisa Sandersona ten tekst był źródłem klasyfikacji tekstów śiwaickich za-

prezentowanej przez Abhinavaguptę w Mālinīvijayāvarttika 1.1–399, choć Abhinavagupta nie 
wspomina nazwy Śrīkaṇṭhī. Tekst jest cytowany przez jego sukcesora Kszemaradźę w jego 
komentarzu do Netratantra (informacja pochodzi od prof. Sandersona). Tekst przetrwał tylko 
w cytatach w innych dziełach, a jego najdłuższy znany fragment zawiera informacje o podziale 
pańćaratry i tradycji śiwaickiej oraz ich tekstach. Fragment ten przetrwał w kaszmirskim zbio-
rze fragmentów z kanonicznych tekstów. Więcej patrz HANNEDER 1998.

 5 Patrz GOODALL 1998.
 6 K.V. SOUNDARA RAJAN, Kaustubha Prāsāda – New Light on Jayākhya Tantra, „Journal of the 

Oriental Institute”, vol. 17, 1967–1968, pp. 71–85, Baroda.
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świątyni mówi jednak o zupełnie innym porządku architektonicznym niż ten su-
gerowany w JayS, mianowicie południowoindyjskim. Adhikapāṭha wspomina też 
inne ważne świątynie na południu: Srīraṅgam, Veñkaṭādri (Tirumala-Tirupati), 
Hastiśaila, czyli Kāñcīpuram, oraz Nārāyaṇādri (prawdopodobnie Melkoṭe lub 
Mysore). Rozdział przyporządkowuje też teksty ratnatraya różnym świątyniom: 
ze Srīraṅgam związana jest Pauṣkara, Tirunārāyaṇapuram (Nārāyaṇādri), zwane 
też Yaduśaila, czyli Melkoṭe, wiąże się z tekstem Sātvata, a Hastiśaila (Kāñcī) 
z Jayākhya. Ponieważ w tych ośrodkach pańćaratry reguły rytuału zostały usta-
nowione przez Ramanudźę, należy przypuszczać, że rozdział został dodany po 
czasach Ramanudźi; ponadto aż do jego czasów Kāñcī znane było jako Attiyur, 
a bóg czczony w tamtejszej świątyni zwany był Attiyūrālvār (zaświadcza o tym 
inskrypcja z czasów Ćolów, XI w. n.e.). Z kolei fakt, że nazwa typu świątyni 
(kaustubha) nie pojawia się w klasycznym dla architektury dziele Bṛhatsaṃhitā 
(VI w. n.e.), może oznaczać, że jest to typ, który pojawił się w czasach powstania 
JayS, a więc raczej nie wcześniej niż w V–VI wieku naszej ery. Tak więc o ile 
adhikapāṭha zdaje się częścią powstałą po czasach Ramanudźi (1017–1137 r. n.e.), 
o tyle nie możemy wykluczyć, że część dzieła może pochodzić nawet sprzed 
VI wieku n.e. 

Tekst JayS składa się z 33 rozdziałów o różnej długości, ułożonych, jak wszyst-
kie znane nam teksty saṃhitā, metrycznie w anuṣṭubh śloka (4 × 8 zgłosek). Dwa 
najdłuższe rozdziały dotyczą ceremonii instalacji wizerunku w świątyni (roz-
dział XX, pratiṣṭhāvidhānam liczy 387 wersów) i ceremonii inicjacji (rozdział 
XVI, dīkṣāvidhānam liczy 369 wersów)7. Sporo miejsca poświęca JayS nietypo-
wym dla tekstów saṃhitā kwestiom dotyczącym śmierci: rozdział XXIV dotyczy 
obrzędów pogrzebowych, a rozdział XXXIII na temat jogi zawiera informacje 
o symptomach zbliżającej się śmierci. 

W obecnej publikacji zajmiemy się bardzo istotną częścią tekstu, jaką jest 
rozdział dotyczący inicjacji (dīkṣā), ceremonia inicjacji bowiem należy do naj-
ważniejszych w tradycjach tantrycznych, do których zalicza się pańćaratra, i ta 
właśnie ceremonia czyni z wyznawcy pańćaratrikę, jednocześnie nadając mu 
konkretny status i rolę w zależności od rodzaju inicjacji, którą wyznawca prze-
chodzi, i rodzaju następującej po niej konsekracji (abhiṣeka). 

Kwestie związane z inicjacją były już wcześniej przedmiotem naszych badań8, 
jednak wtedy rozważania opierały się na nieco późniejszym tekście pańćaratry 
zatytułowanym Paramasaṃhitā, wykazującym przy tym pewne cechy specyficz-
ne, między innymi stosunkowo niewiele cech typowych dla tekstów tantrycz-
nych, którymi są na przykład bardzo szczegółowe opisy procedur rytualnych. 
Dlatego także inicjacja nie jest w nim opisana ze wszystkimi detalami, choć 
z kolei Paramasaṃhitā zawiera dodatkowy rozdział dotyczący specjalnej inicja-
cji dla īśvara, czyli wyznawców o wysokiej pozycji w społeczeństwie, którzy 

 7 Podstawowe wiadomości o tekście i jego strukturze patrz np. SMITH 1974, GONDA 1977.
 8 Patrz CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003a.
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jednak z jakichś względów nie dopełnili wszystkich wcześniejszych religijnych 
obowiązków.

Tekst Jayākhyasaṃhitā w rozdziale XVI poświęca inicjacji 369 wersów, bar-
dzo szczegółowo opisując procedurę wraz ze związanymi z nią elementami, taki-
mi jak mantry używane w czasie ceremonii. Jest więc JayS znakomitym źródłem 
wiedzy o szczegółach rytualnej procedury, a jako jeden z najstarszych tekstów 
pańćaratry zdaje się mieć wiele cech typowo tantrycznych, które, jak się podej-
rzewa, mogły być stopniowo usuwane z tradycji, na przykład w związku z chęcią 
uzyskania czy utrzymania statusu tradycji ortodoksyjnej, a więc takiej, która nie 
akceptowała tantrycznych praktyk9. Cechy tantryczne, bardzo wyraźne w tek-
stach śiwaickich, są jeszcze licznie obecne we wczesnych tekstach pańćaratry, co 
być może świadczy o początkowym podobieństwie tych dwóch tradycji, a nawet 
o zapożyczeniu przez pańćaratrę systemu rytuału od śiwaitów10. Z czasem jed-
nak, szczególnie po okresie działalności śriwisznuickich nauczycieli ācārya, gdy 
wpływ filozofii viśīṣṭādvaitavedānta i idei bhakti na pańćaratrę uległ wzmocnie-
niu, elementy tantryczne przestały być w niej tak widoczne. Jayākhyasaṃhitā 
pochodzi jednak właśnie z okresu wczesnego, stąd jej szczegółowo opisany sys-
tem rytualny, wykazujący podobieństwa do tekstów śiwaickich. 

Manuskrypty Jayākhyasam. hitā i edycja krytyczna tekstu11

Rozdział XVI JayS stanowił przedmiot naszych badań w związku z pracami 
nad jego krytyczną edycją, przygotowywaną na podstawie nieznanego wcześniej 
północnoindyjskiego manuskryptu w alfabecie newari oraz na podstawie tekstu 
wydanego drukiem na początku XX wieku. Wydanie z 1931 roku, autorstwa 
Krishnamacharyi, oparte było na kilku manuskryptach pochodzących z południa 
Indii, obecnie natomiast po raz pierwszy udało się skonfrontować tekst z wersją 
pochodzącą z północy, gdzie najprawdopodobniej tekst powstał. Pełna edycja, po-
przedzona wstępem z dołączonym do niej angielskim tłumaczeniem opatrzonym 
przypisami, będzie stanowić przedmiot przygotowywanej do druku publikacji. 

 9 Patrz CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003.
 10 Problem ewentualnych kaszmirskich związków śiwaizmu i pańćaratry oraz datowania tek-

stów przedstawiał Sanderson w referacie „Did the Pāñcarātrika ritual system reconfigure itself 
along Śaiva lines? Evidence of influence of middle-period Saiddhāntika Śaivism on the Earliest 
Pāñcarātrika Saṃhitās”, prezentowanym na sympozjum Mutual Influences and Relationship of 
Viśiṣṭādvaita Vedānta and Pāñcarātra zorganizowanym w Wiedniu przez Institut für Kultur- 
und Geistesgeschichte Asiens der Ősterreichischen Akademie der Wissenschaften, 24–27 wrze-
śnia 2003 roku.

 11 Prace nad edycją krytyczną trwały w latach 2003–2005, a prowadzone były w ramach grantu 
KBN, dzięki któremu mogłam współpracować z prof. Alexisem Sandersonem, który wprowa-
dził mnie w tajniki techniki pracy nad manuskryptami oraz przygotowywania edycji krytycz-
nych tekstów sanskryckich.
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W obecnej publikacji, w polskim tłumaczeniu fragmentu tekstu JayS, pierw-
szym tak obszernym polskim tłumaczeniu tekstu należącego do tej tradycji12, 
nie posługuję się więc wersją tekstu wydaną w Indiach drukiem w 1931 roku, 
ale właśnie przygotowaną wraz z prof. Sandersonem edycją krytyczną, dzięki 
której udało się uzyskać znacznie bardziej zrozumiałą wersję tekstu, a w wie-
lu fragmentach dopiero stosując manuskrypt newari, udało się odtworzyć wła-
ściwą wersję, mogącą być podstawą niosącego sens tłumaczenia. Znaczną 
pomocą w pracach nad edycją i tłumaczeniem były też fragmenty nieznanego 
dotąd komentarza klasy paddhati, autorstwa, jak wynika z kolofonu, niejakie-
go Ćandradatty (Candradatta), ucznia nauczyciela o imieniu Ekāyanācārya 
Nārāyaṇagarbha. Manuskrypt komentarza towarzyszył jeszcze jednemu manu-
skryptowi Jayākyasaṃhitā, odnalezionemu przez Alexisa Sandersona na północy 
Indii, który jednak został przez nas pominięty jako niekompletny. Komentarz 
Ćandradatty był prawdopodobnie zatytułowany Jñānalakṣmī, o czym świadczą 
niektóre kolofony następujące po rozdziałach w jego tekście: śrīmadekāyanācāry-
anārāyaṇagarbhapādānugṛhītasādhakacandradattakṛtāyā<ṃ> jñānalakṣmyāṃ  
paṭala.

Oba manuskrypty tekstu JayS, zapisane na liściach palmowych, są następu-
jąco datowane przez skrybów: manuskrypt stanowiący przedmiot naszej edycji 
zatytułowany Jayākhyasaṃhitā (NAK 1–49, NGMPP Reel No. B 29/3) datowany 
jest na samvat 575 ery Nepāla, czyli 1454 rok n.e.; manuskrypt zatytułowany 
Jayākṣarasaṃhitā, zawierający paddhati (NAK 1–1633, NGMPP Reel No. A44/7), 
datowany jest na samvat 307, czyli 1187rok n.e.13 Tak więc jeśli możemy uznać 
za właściwe datowanie manuskryptu zawierającego paddahti, byłoby to bardzo 
stare źródło, zapewne najstarszy znany nam obecnie tekst paddhati do kanonicz-
nej literatury pańćaratry.

W zasadzie w edycji krytycznej rozdziału szesnastego niewiele wersów z wy-
dania drukiem pozostało w całkowicie niezmienionej formie, bowiem w czasie 
kilkuletnich prac nad edycją, prowadzonych wspólnie z prof. Sandersonem, nie-
jednokrotnie przekonywaliśmy się o bardzo dużej wartości i rzetelności nowo 
odkrytego manuskryptu, dlatego został on przyjęty jako podstawa edycji i stara-
liśmy się go w jak największym stopniu wykorzystać, także wówczas, gdy zmia-
na nie była bezwzględnie konieczna, manuskrypt podawał jednak wersję równie 
dobrą lub lepszą. 

Nie wchodząc w zawiłości techniki opracowywania edycji krytycznych14, chcę 
jednak podać podstawowe zasady, jakimi się kierowaliśmy. Jednym z podstawo-
wych celów każdej edycji krytycznej jest rekonstrukcja teksu nie tyle w wersji 

 12 Tłumaczenia dwóch hymnów religijnych pochodzących z tekstu Paramasaṃhitā opublikowa-
łam w tomie VI „Cracow Indological Studies”. Patrz CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2004. 

 13 Szczegóły dotyczące zarówno manuskryptów, jak i ich datowania zostaną przedstawione w pu-
blikacji pełnej wersji edycji krytycznej.

 14 Podstawowe informacje dotyczące edycji krytycznych w ogóle znaleźć można np. w HOUSMAN 
1989, WEST 1975, a edycji krytycznych tekstów sanskryckich w szczególności np. w SANDERSON 
2001, VASUDEVA 2004, SHIVAGANESHA MURTHY 1996, VISALAKSHY 2003. 
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nigdy nieistniejącego, pozbawionego jakichkolwiek potknięć czy nieścisłości 
ideału, ile w wersji najbliższej wariantowi domniemanego autora. Nie oznacza 
to jednak dokładnie wersji, którą autor napisał, ale raczej tę, którą zamierzał 
napisać, bo i on nie ustrzegł się zapewne niedociągnięć, które mogą wymagać 
korekty, na przykład w wypadku ewidentnych błędów gramatycznych czy litero-
wych. Ingerencja w tekst, zwłaszcza po wybraniu jednego z wariantów jako naj-
lepszego, powinna jednak być umiarkowana, a z całą pewnością aparat krytyczny 
powinien notować wszystkie warianty, dzięki czemu pozostawia się czytelnikowi 
możliwość ponownej analizy wątpliwych fragmentów oraz podjęcia własnych 
decyzji. Krytyczna edycja daje pełniejsze wyobrażenie o stanie, w jakim tekst 
znajdował się w początkowym okresie swego istnienia, przy założeniu, że w cią-
gu setek czy nawet tysięcy lat ulegał licznym modyfikacjom, zarówno celowym 
i przemyślanym, jak i przypadkowym. Zwykle, po starannym przeanalizowaniu 
wariantów, spośród dostępnych manuskryptów wybieramy jeden, który wydaje 
się najbardziej rzetelny i to on, nawet jeśli odnajdujemy w nim błędy, pozostaje 
podstawą, do której się odnosimy, proponując kolejne korekty w celu uzyskania 
wersji poprawnej pod względem gramatycznym, składniowym, metrycznym. 
W przypadku edycji JayS podstawowy okazał się manuskrypt w alfabecie newa-
ri, bardzo często proponujący najlepszy wariant. 

Działania edytorskie mogą mieć różny charakter i w różnym stopniu ingero-
wać w tekst. Zwykle mówi się o dwóch typach działań: 1) recenzji i 2) emendacji 
lub o czterech typach: 1) heurystyce, 2) recenzji, 3) emendacji, 4) tzw. krytyce 
wyższej (higher criticism).

Recenzja jest krytyczną analizą wyników tzw. kolacji, czyli zebrania i ze-
stawienia różnych wersji tekstu, służącą rekonstrukcji archetypu. Ten archetyp 
może być definiowany jako „oryginalny model lub prototyp odnoszący się do 
hipotetycznego wspólnego przodka rodziny czy grupy manuskryptów”15. Zwykle 
termin ten oznacza wspólne źródło wszystkich istniejących manuskryptów, a po-
średnie źródła dalszego przekazu to subarchetypy. Kolacja umożliwia określenie 
pochodzenia manuskryptu, na przykład jeśli manuskrypty mają podobne błędy, 
oznacza to, że mogły być kopiowane z jednego źródła. Z kolei identyczne formy 
specyficzne i szczególne dla danego tekstu mogą wskazywać na archaizm, mo-
gły więc należeć do oryginału. Dzięki kolacji i krytycznej recenzji rekonstruuje 
się archetyp i genealogiczne związki, zaczynając od archetypu – tworzy się tzw. 
stemma codicum. Do tego celu można użyć całej znanej wiedzy dotyczącej te-
matu, uzupełniając rekonstrukcję o dodatkowe dane. Oczywiście zdarza się, że 
mamy tylko jeden kompletny manuskrypt (codex unicus) i wtedy nie ma mowy 
o genealogii.

Heurystyka jest zbieraniem informacji o manuskryptach, przede wszystkim 
poprzez konsultowanie katalogów, w przypadku badań indologicznych przede 
wszystkim Catalogus Catalogorum i New Catalogus Catalogorum oraz zabez-
pieczaniem manuskryptów i ich kopii (poprzez na przykład kopiowanie, skano-

 15 VISALAKSHY 2003, p. 70, cytując S.M. Katre 1954 (Introduction to Indian Textual Criticism), p. 90.



Jayākhyasam. hitā, rozdział XVI – inicjacja w tradycji pańćaratry

89

wanie itd.). Wiąże się więc z kolacją, która może pomóc w określeniu oryginalnej 
wersji przez obserwację wariantów. Po wyborze jednego, najbardziej satysfakcjo-
nującego manuskryptu zbiera się dane/warianty ze wszystkich dostępnych, aby 
dojść do prawdopodobnej wersji oryginalnego tekstu przez porównawcze badanie 
manuskryptów. Tworzy się aparat krytyczny zawierający warianty i propono-
wane korekty. Warianty opatruje się wybranym siglum, czyli oznaczeniem dla 
każdego używanego manuskryptu. Niezwykle istotną decyzją jest wybór jedne-
go manuskryptu jako podstawowego dla danej edycji. Powinien być stosunko-
wo niezniszczony, czytelny, relatywnie stary i mający także stosunkowo mało 
błędów. Zakłada się, że im mniej błędów, tym manuskrypt jest zapewne bliższy 
oryginałowi, bo liczba błędów wzrasta przy kolejnych przekazach, co wiąże się 
z niedoskonałością przekazu pisanego i błędami wprowadzanymi przez kolejnych 
skrybów. Z kolei brak błędów lub ich bardzo mała liczba może świadczyć o in-
terwencji uczonego skryby, który mógł tekst poprawić od strony technicznej, ale 
też mógł wprowadzić pewne korekty merytoryczne, niekoniecznie jednak zgod-
ne z oryginałem. Z tego powodu ocena przydatności manuskryptów, a zwłasz-
cza wybór podstawowego, wymaga znacznej ostrożności i rozwagi. W aparacie 
krytycznym porównuje się zwykle mniejsze cząstki tekstu, na przykład pada lub 
śloka, i rejestruje się wszelkie rozbieżności.

Emendacji dokonuje się wtedy, gdy żaden z wariantów nie daje satysfak-
cjonującej wersji i w takim przypadku edytor sugeruje możliwe wersje tekstu, 
które w jak największym stopniu odpowiadałyby postulowanemu archetypowi. 
Uwzględnia się przy tym na przykład styl domniemanego autora, emendacja 
jednak powinna dawać satysfakcjonującą, z punktu widzenia i gramatyki, i logi-
ki, wersję tekstu; zawsze powinno się podać w aparacie krytycznym wszystkie 
znane wersje, aby pozostawić czytelnikowi możliwość konfrontacji z tekstami 
i podjęcia własnych decyzji.

„Krytyka wyższa” (higher criticism) polega na zebraniu i zanalizowaniu 
wszelkich informacji o dziele, autorze, kontekście dzieła, które mogłyby wpły-
nąć na kształt tegoż dzieła. Zawiera się w tych działaniach także ocena języka, 
stylu, wartości literackiej itd. Taka edycja może być dziełem innego wydawcy, 
który tylko korzysta z edycji krytycznej. Warto też pamiętać, że w edycjach kry-
tycznych oprócz manuskryptów wykorzystuje się też wydania drukiem (siglum 
często PE [published edition]); podstawą edycji może też być wersja ustna. 

Pełna dokumentacja prac edytorskich nad rozdziałem XVI Jayākhyasaṃhitā, 
wraz z opisem przyjętej techniki i zasad edycji, zostanie przedstawiona we wspo-
mnianej powyżej publikacji pełnej edycji krytycznej tego rozdziału JayS. 
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Inicjacja (dīks. ā)16

Ceremonia inicjacji odgrywa w tradycjach tantrycznych szczególną rolę. 
Ponieważ tradycje te zakładają swoją wyjątkowość (viśeṣa) i wyższość w stosun-
ku do innych tradycji religijnych, szczególnych kwalifikacji wymagają od swego 
adepta, zwłaszcza tego, który aspiruje do osiągnięcia pełnej wiedzy o tradycji 
i do prawa dokonywania rytuałów. Tradycje tantryczne oferują zatem kilka stop-
ni inicjacji w zależności od poziomu zaawansowania adepta i celów, które sobie 
stawia, ma bowiem kilka możliwości: może pozostać przeciętnym wyznawcą, 
któremu dostępna jest tylko część praktyk (samayin), ale może też sam zostać 
nauczycielem (ācārya) i tym, który inicjuje; może, na drodze do wyzwolenia, 
pragnąć osiągnięcia celów ziemskich (sādhaka), ale może też aspirować jedynie 
do osiągnięcia wyzwolenia (putraka).

Nazwa inicjacji w tradycjach tantrycznych nawiązuje do rytuału wedyjskiego, 
którego istotną częścią była ceremonia także zwana dīkṣā. Jednak znaczenie tego 
terminu w rytuale wedyjskim różniło się od jego znaczenia w rytuale tantrycz-
nym. Ceremonie wedyjskie wymagały konsekracji ofiarnika, przygotowującej go 
do wzięcia udziału w akcie ofiary, a właściwym ofiarnikiem był zleceniodawca 
rytuału (yajamāna), a nie sam kapłan spełniający ofiarne czynności. Tak więc 
yajamāna musiał, poprzez rytuał dīkṣā, przejść rodzaj powtórnych narodzin, 
w trakcie których umierała jego zwykła ziemska forma, a rodziła się forma nowa, 
czysta i zdolna do wejścia w obszar sacrum. Zamknięcie ofiarnika w chacie poza 
wsią, jego spoczywanie w pozycji embriona na rozścielonej na ziemi skórze an-
tylopy i wreszcie wyprowadzenie go przez kapłanów z chaty stanowiło kolejne 
elementy rytuału będącego rodzajem powtórnych narodzin. 

W tradycji pańćaratry ceremonia inicjacji, zwana dīkṣā, bliższa jest jednak 
koncepcji inicjacji znanej z tekstów gṛhya i innych tekstów smṛti, zwanej upa-
nayana, która jest jednym z obrzędów przejścia z grupy saṃskāra i stanowi 
wprowadzenie do okresu życia, zwanego brahmacarya, czyli okresu nauki. 
Upanayana to także rodzaj powtórnych narodzin, tym razem do roli pełnopraw-
nego członka ortodoksyjnej społeczności, dlatego adept, który ją przechodzi, 
zwany jest podwójnie narodzonym (dvija). Jest to moment oddania adepta pod 
opiekę nauczyciela, który zakłada mu także święty sznur yajñopavita, będący 
znakiem przynależności do jednej z trzech wyższych warstw społeczeństwa. 
Podobną funkcję wydaje się mieć tantryczna dīkṣā, dokonywana jednak dla adep-
ta, który ceremonie upanayana już przeszedł, jest więc swego rodzaju inicjacją 
dodatkową. 

Teksty pańćaratry objaśniają termin dīkṣā na kilka sposobów, na przykład 
tekst Lakṣmītantra (LT 41.5cd) podaje następującą analizę semantyczną nazwy: 
podstawą jest rdzeń czasownikowy do, który znaczy „przecinać”, i rdzeń īkṣ, 
znaczący „widzieć” w formie kauzatywnej. Tak więc dīkṣā byłaby aktem, który 

 16 Więcej o dīkṣā, także w rytuale wedyjskim, patrz GONDA 1965, rozdz. X. Patrz także CZERNIAK-
-DROŻDŻOWICZ 1998, pp. 35–36 i 2003a, pp. 132–153.
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przecina moralne więzy, przeszłe uczynki i inne ograniczenia duszy na drodze 
do wyzwolenia (dyati kleśakarmādīn) i powoduje, że człowiek dostrzega najwyż-
sze niebo (īkṣayaty akhilam padam). W innym miejscu (LT 41.6ab) tekst wypro-
wadza termin od czasownika dā, „dawać” i czasownika kṣi, „być niszczonym” 
w causativum, dīkṣā bowiem daje najwyższe niebo Wisznu (dadāti  ca  paramaṃ  
padam), po uprzednim zniszczeniu wszelkiej nieczystości (kṣapayitvā  malaṃ  
sarvam). Ta druga etymologia jest też powszechna w tradycji śiwaickiej, w której 
często nawiązuje się do przekazywania wiedzy i niszczenia więzów17. Wskazuje 
to na kluczową w procesie inicjacji rolę takich elementów, jak oczyszczanie, usu-
wanie owoców czynów i kontakt z innym, wyższym światem.

W tradycjach tantrycznych dīkṣā ma charakter inicjacji i jest przez to bliż-
sza ceremonii upanayana. Staje się zatem wprowadzeniem do nowej fazy życia, 
w której adept zyskuje stopniowo coraz więcej wiedzy o tradycji oraz coraz wię-
cej kompetencji i praw (adhikāra), pozwalających mu na samodzielne przepro-
wadzanie części rytuałów. Nie chodzi tu jednak o takie rytuały, jak na przykład 
saṃskāra, do których przeprowadzania ma prawo każdy pan domu (gṛhastha), 
ale o rytuały tantryczne, służące nie tylko czczeniu boga, ale także osiągnięciu 
konkretnych celów. 

Rytuały inicjacyjne w tradycjach tantrycznych opisywane są zwykle jako roz-
budowane ceremonie składające się z kilku etapów. Najczęściej mówi się o trzech 
stopniach inicjacji, a Hélène Brunner, opisując dīkṣā w tradycji śaivasiddhānta we 
wstępie do tłumaczenia Somaśambhupaddhati, używa terminów: samayadīkṣā – 
czyli inicjacja do samaya, codziennych i podstawowych reguł życia właściwych 
wszystkim wisznuitom, viśeṣadīkṣā – inicjacja dająca prawo do przeprowadzania 
części rytuałów i nirvāṇadīkṣā – inicjacja dającą pełną wiedzę o tradycji i peł-
ną kompetencję w dziedzinie rytuału18. Ta ostatnia, jeśli jest uzupełniona przez 

 17 SANDERSON 1992, p. 287: „According to the semantic analysis (nirvacanam) traditional in the 
Śaiva literature the word dīkṣā (‘initiation’) is appropriate to the rite (anvartha-) because it means 
`that which bestows (√dā) knowledge and destroys (√kṣi) the fetters’. But the bestowing of knowl-
edge ( jñānadānam), which is said to account for the first syllable of the word, is not the impart-
ing of a conscious knowledge or enlightenment (bauddhaṃ jñānam), because such knowledge 
would surely transform the individual beyond recognition. The knowledge claimed is one that 
is said to have been received on a deeper, subconscious level within the individual (pauruṣaṃ 
jñānam), where it can lie latent until the moment of death when the remnant of the fetters that 
has obscured it disappears and the Śiva state (śivatā, śivāvasthā) becomes manifest”. W przypisie 
26 Sanderson tłumaczy śiwaicki tekst Kiraṇāgama 6.19: anekabhavikaṃ karma dagdhaṃ bījam 
ivāṇubhiḥ / bhaviṣyad api saṃruddhaṃ yenedaṃ tad dhi bhogataḥ //. –„The mantras burn the 
karma of one’s many former lives and prevent any future karma. [But] that [karma] by means of 
which [one lives] this [present life is destroyed only] by [its fruition into] experience”.

  Z kolei Judit Törzsök (TÖRZSÖK 2007, pp. 489–490) przytacza fragmenty śiwaickiego tekstu 
Parākhyatantra, który sporo miejsca poświęca definicji inicjacji, konkludując (15.10): śivatvasya 
pradānaṃ yatkṣapaṇaṃ pāśasaṃtateḥ / tena dīkṣā samākhyātā taddānāt kṣapaṇātsthitā // 
– „It bestows (dā-) Śivahood and destroys (kṣi-) the bonds of the soul – therefore it is called 
initiation (dīkṣā), established as such because of the bestowing and destroying functions”. 
Przytacza też podobne definicje z komentarzy Dźajarathy do Tantrāloka i Kszemaradźi do 
Svacchandatantra.

 18 BRUNNER 1977, Somaśambhupaddhati, tom III, 
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ceremonię sādhakābhiṣeka, tworzy doskonałego wyznawcę zwanego sādhaka, 
dążącego na drodze do wyzwolenia (mukti) do osiągnięcia ziemskich celów 
(bhoga); jeśli jest uzupełniona przez ācāryābhiṣeka, tworzy nauczyciela tradycji 
(ācārya), przewodnika duchowego inicjującego innych i odprawiającego najważ-
niejsze rytuały. Te trzy etapy dīkṣā mogą być w tekstach saṃhitā różnie nazywa-
ne, na przykład w tekście Paramasaṃhitā zwane są odpowiednio samayadīkṣā, 
tantra- lub granthadīkṣā oraz mantradīkṣā19. Nazwy te wyraźnie wskazują na 
zakres wiedzy, jaką ma adept: poprzez wiedzę o podstawowych religijnych obo-
wiązkach (samaya) oraz dzięki następnemu etapowi inicjacji dochodzi do pełnej 
wiedzy o własnej tradycji (grantha, tantra) i wreszcie osiąga wiedzę o mantrach, 
co czyni go kompetentnym wykonawcą rytuału. 

Opis ceremonii dīkṣā, której nadrzędnym celem jest wyzwolenie symbolizo-
wane przez dotknięcie ręką boga, czyli nauczyciela, który na czas ceremonii sam 
staje się bogiem i przez przecięcie nici sūtra, oznaczającej związek z realnościa-
mi/elementami (tattva) konstytuującymi świat, jest jednym z ważnych elementów 
składowych tekstów tantrycznych, także kanonicznej literatury pańćaratry, czyli 
tekstów saṃhitā. 

Wstępnym elementem głównej ceremonii inicjacji, w swej rozwiniętej formie 
zwanej często cakrābjamaṇḍaladīkṣā, jest przygotowanie miejsca, na którym 
inicjacja ma się odbywać, oraz zebranie wszystkich potrzebnych substancji 
i przedmiotów rytualnych. Następnie należy zebrane przedmioty rozmieścić 
w odpowiednich miejscach. Ważnym elementem jest dekonstrukcja i ponow-
na konstrukcja ciała nauczyciela, który będzie ceremonii dokonywał, zgodnie 
bowiem z zasadami tradycji tantrycznych, tylko bóg może czcić boga, a więc 
nauczyciel musi swe zwykle ziemskie ciało zniszczyć poprzez ceremonię wy-
cofania, „zwinięcia” elementów je konstytuujących i ponownego odtworzenia, 
rozwinięcia. Dokonuje się to przy użyciu mantr elementów (tattva) umieszcza-
nych na poszczególnych częściach ciała. W ten sposób, poprzez ceremonię zwaną 
oczyszczeniem elementów (bhūtaśuddhi), konstruuje się nowe, czyste ciało zło-
żone z mantr, dzięki któremu nauczyciel staje się równy bogu. Tak przygotowany 
nauczyciel rozmieszcza mantry na wcześniej skonstruowanej mandali (maṇḍala) 
i dokonuje ofiary ogniowej (agnikārya), zaczynającej się od wezwania boga na 
przygotowany dla niego mentalnie tron (pīṭha) lub często do naczynia (kumbha). 
Po skończeniu ofiary nauczyciel przywołuje ucznia przed mandalę i karmi go; 
potem uczeń jest przygotowywany do snu na łożu z trawy darbha. Nauczyciel 
nie powinien spać tej nocy, a rano winien przygotować ucznia do ceremonii 
przez stworzenie także dla niego ciała złożonego z mantr. Zawiązuje mu oczy, 
wprowadza przed mandalę, gdzie uczeń rzuca kwiaty, i nadaje mu nowe imię 
wynikające z miejsca w mandali, na które padają kwiaty, uczy go mantry obo-
wiązującej w danej społeczności oraz instruuje o roli elementów konstytuujących 
świat (tattva). Interpretuje też sen ucznia z poprzedniej nocy i jeśli odnajdzie 
w nim coś niepomyślnego, odprawia odpowiednie ofiary homa. W czasie ini-

 19 Więcej o dīkṣā w tekście Paramasaṃhitā patrz CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003a.
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cjacji uczeń uzyskuje prawo spełniania rytuałów; wykłada mu się także pełną 
wiedzę o tradycji. Po zakończeniu ceremonii i odesłaniu ucznia nauczyciel prosi, 
by Wisznu opuścił naczynie, mandalę i ogień, w których był obecny w czasie 
ceremonii, sprząta też wszystko, co pozostało po ceremonii. Inicjacje kończy dar 
ucznia dla nauczyciela i pozbycie się resztek po ceremonii, jako że są uznawane 
za niebezpieczne, pełne mocy boga.

Ten ogólny schemat może być znacznie rozbudowany, szczególnie w wersji 
najwyższego stopnia inicjacji. Różnice mogą dotyczyć też detali i w zasadzie 
każdy z tekstów zawiera osobny rozdział dotyczący dīkṣā, w którym przedsta-
wione są, mniej lub bardziej dokładnie, jej składowe elementy wraz z cechami 
typowymi dla danego tekstu. Rzadko jednak spotykamy w literaturze pańćaratry 
tak rozbudowany opis jak ten w Jayākhyasaṃhitā. W tym właśnie tekście, być 
może ze względu na jego wczesne datowanie, a więc i silny rys tantryczny oraz 
prawdopodobne bliskie związki z tradycjami śiwaickimi, opis inicjacji zawiera 
wiele szczegółów, których często brakuje w tekstach późniejszych. Jedną z roz-
budowanych części rozdziału poświęconego inicjacji jest opis mantr stosowanych 
w ceremonii, choć tekst zawiera kilka innych jeszcze rozdziałów dotyczących 
mantr. 

Nim przedstawimy opis inicjacji w tekście Jayākhyasaṃhitā, zawarty 
w polskim tłumaczeniu rozdziału XVI, warto zaznaczyć, że obraz inicjacji we 
współcześnie istniejącej tradycji pańćaratry znacznie różni się od tego rozbudo-
wanego, idealnego schematu. Z badań terenowych prowadzonych przeze mnie 
w latach 2005–2006 wynika bowiem, że ceremonie inicjacji zostały ograniczone 
do ceremonii cakrābjamaṇḍala odprawianej dla przyszłych kapłanów (arcaka), 
którzy w ten sposób otrzymują prawo dokonywania wszelkich rytuałów świą-
tynnych. Rolę wprowadzenia do tradycji pozostałych wyznawców zdaje się 
przejmować uproszczona ceremonia zwana samāśrayaṇa, której ważnymi ele-
mentami są pañcasaṃskāra, czyli: 1) nałożenie, a właściwie wypalenie na ramio-
nach emblematów Wisznu cakra i śaṇkha (tāpasaṃskāra), 2) nałożenie znaku 
sekty ūrdhvapuṇḍra (puṇḍrasaṃskāra), 3) nadanie imienia (nāmasaṃskāra), 
4) nauczenie głównej mantry mūlamantra (mantrasaṃskāra) używanej w danej 
społeczności, a właściwie trzech podstawowych mantr wisznuickich, którymi są 
tirumantra, dvayamantra i caramaśloka oraz 5) przekazanie wizerunku boga dla 
celów codziennego kultu (yāgasaṃskāra). Taka ceremonia jest też typowa dla 
śriwisznuitów, a według Srilaty Raman20, można mówić o jej czterech warian-
tach. Może zatem być dokonywana jako element ortodoksyjnego nāmasaṃskāra, 
czyli ceremonii nadania imienia, należącej do grupy obrzędów przejścia, zwa-
nych saṃskāra. Drugim momentem życia, w którym taka ceremonia się odbywa, 
jest wprowadzenie do tradycji nauczyciela (guruparaṃpara), będące koniecznym 
warunkiem dostąpienia inicjacji do wiedzy tradycji, dlatego można tu mówić 
o analogii do ceremonii upanayana i właśnie ta ceremonia jest odpowiednia do 

 20 O ceremonii samāśrayaṇa wśród śriwisznuitów patrz RAMAN 2006 i 2005.
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dokonania samāśrayaṇa. Trzecim wariantem jest pañcasaṃskāra dokonywane 
w momencie wprowadzania do społeczności wisznuitów kogoś, kto nie był do-
tąd jej członkiem; wreszcie ceremonia może oznaczać moment przejścia z jednej 
z tradycji na inną, na przykład z adwaita na śriwaisznawa lub nawet z śiwa-
izmu na wisznuizm. Raman pisze także o różnicach w procedurze ceremonii 
pañcasaṃskāra w zależności od przynależności do społeczności watakalai lub 
tenkalai. Jedną z istotnych różnic jest kwestia elementu zwanego prapatti, czyli 
ofiarowania się bogu. W przypadku tenkalai taką wartość ma sama ceremonia 
pañcasaṃskāra, a dodatkowo wprowadza się jeszcze do niej recytację dewocyj-
nych tekstów, na przykład Gadyatraya Ramanudźi. Według Raman, W społecz-
ności watakalai dokonuje się aktu parpatti jako osobnej ceremonii21.

Wydaje się, że właśnie pañcasaṃskāra są w społeczności wisznuickiej po-
wszechnie uważane za inicjację dīkṣā, podczas gdy inicjacja znana nam z litera-
tury saṃhitā, a właściwie tylko jedna jej forma, jest współcześnie dokonywana 
tylko w społeczności kapłanów świątynnych.

Elementy inicjacji w tradycji pańćaratry zostały współcześnie znacznie uprosz-
czone, a interpretacja ich znaczenia nie wydaje się oczywista. Co za tym idzie, 
także rozumienie znaczenia ceremonii jako rytuału wyzwalającego, o czym 
mówią teksty kanoniczne i co sugeruje przywołana przez nas wyżej etymologia 
terminu, nie wydaje się oczywiste.22 Współczesne warianty ceremonii odprawia-
nej wśród pańćaratrów i ich relacja do literatury kanonicznej wymagają jednak 
osobnego studium.

 21 Więcej patrz RAMAN 2007a.
 22 Interesujące obserwacje w tej kwestii poczyniła Ute Huesken, realizując Kanchipuram Research 

Project i rejestrując kilka ceremonii inicjacji. Z dokonanej przeze mnie, dzięki uprzejmości 
prof. Huesken, wstępnej analizy części tych materiałów wynika, że są zdecydowanie uproszczo-
nymi wariantami ceremonii znanych mi z literatury kanonicznej.
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Rozdział V

Jayākhyasam. hitā, rozdział XVI 
– tłumaczenie*

 1–2 Narada (Nārada) rzekł: Chciałbym, O Panie, usłyszeć ostateczną de-
finicję inicjacji dla samajina (samayastha), putraki (putraka), sadhaki 
(sādhaka) i aćarji (ācārya), dla uczniów o czystych umysłach, tych ży-
jących stale w celibacie (naiṣṭhikānāṃ) i żonatych (sastrīṇāṃ). Objaśnij 
mi to dokładnie, jeśli chcesz okazać mi łaskę1.

 * Tłumaczenie tekstu rozdziału XVI zostało przygotowane na podstawie nieopublikowanej jeszcze 
edycji krytycznej, stąd znajdzie czytelnik w przypisach tekst będący już wynikiem końcowym 
prac edycyjnych, znacznie różniący się od wersji tekstu Jayākhyasaṃhitā wydanego drukiem 
w 1931 roku w Barodzie. Tekst sanskrycki tłumaczonego rozdziału nie został jednak opatrzony 
aparatem krytycznym, gdyż, jak wspomniano w poprzednim rozdziale, edycja krytyczna będzie 
przedmiotem osobnej publikacji. Jestem niezmiernie wdzięczna prof. Alexisowi Sandersonowi 
za udzielenie mi zgody na wykorzystanie tej wersji tekstu dla celów polskiego tłumaczenia.

 1 nāradaḥ uvāca:
  śrotum icchāmi bhagavan dīkṣālakṣaṇam uttamam /
  samayasthe putrake ca sādhakācāryayos tathā // 1
  naiṣṭhikānāṃ śiśūnāṃ ca sastrīṇāṃ bhāvitātmanām /
  vistareṇa samākhyāhi yadi sānugraho ‘si me // 2
  Tekst wymienia cztery rodzaje inicjowanych, z których każdy dostępuje innego rodzaju dikszy 

i zyskuje dzięki niej różny status i uprawnienia (adhikāra). Najprostsza jest ceremonia inicjacji 
i przepisy dla samajina, który jest przeciętnym wyznawcą Wisznu, żyjącym według powszech-
nie znanych w wisznuickiej społeczności zasad postępowania zwanych samaya i niemającym 
prawa samodzielnego dokonywania żadnych bardziej skomplikowanych czynności religijnych. 
Putraka jest już bardziej zaawansowanym wyznawcą, któremu dostępne są codzienne rytuały 
i który aspiruje do osiągnięcia wyzwolenia. Sadhaka to także zaawansowany wyznawca mający 
kwalifikacje do spełniania wielu rytuałów, w tym intencjonalnych, jego bowiem celem, przed 
osiągnięciem wyzwolenia, jest zdobycie nadnaturalnych mocy i poprzez nie osiągniecie celów 
ziemskich. Czwarty z inicjowanych to nauczyciel acarja, który sam może inicjować uczniów. 
Ma pełną wiedzę o wszelkich aspektach tradycji, a staje się aćarją dzięki specjalnej ceremonii 
skropienia wodą (abhiṣeka), kończącej najwyższy etap dikszy.

  Objaśnienia wielu terminów związanych z tradycjami tantrycznymi, zwłaszcza terminów 
technicznych związanych z rytuałem, znajdzie czytelnik w TAK (Tāntrikābhidhānakośa, 
A Dictionary of Technical Terms from Hindu Tantric Literature; patrz: TAK), którego dwa 
tomy (hasła na litery a do au oraz k do ḍ) już się ukazały, a nastepne tomy są w przygotowaniu, 
w tym tom III (hasła na litery t do ph) powinien ukazać się w 2009 roku.
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 3–4a Pan odpowiedział: Słuchaj. Nauczę cię jak inicjować uczniów o czy-
stych umysłach, by mogli uzyskać prawo do dokonywania rytuałów 
takich jak czczenie boga, ognia i nauczyciela, aby mogli osiągnąć nad-
naturalne moce (siddhaye) i wyzwolenie (muktaye)2.

 4b–7b Objaśnię ci trzy rodzaje [inicjacji]: dla ludzi o niewielkim majątku po-
winien dokonać jej tak bogato jak może, dla bogatych zaś wraz z ofiarą 
wielkiej mandali (mahāmaṇḍalayāgena). Dla tego, kto jest wolny od 
chęci zysku, kto ma mały majątek, przerażonego istnieniem w świecie 
kolejnych narodzin i śmierci (saṃsāra), kto jest oddanym wyznawcą 
Wisznu, niech nauczyciel dokona inicjacji jedynie w świętym ogniu, 
ofiarami z ziaren z topionym masłem lub z ziaren bez masła, z ziarnami 
sezamowymi. Dla ucznia bez żadnego majątku (dravyahīnasya) winien 
dokonać inicjacji poprzez recytacje [odpowiednich mantr, bez ofiarowa-
nia substancji w ogniu]3.

 7c–10 [Inicjujący], który nie wyróżnia nikogo, wolny od przywiązania 
względem wszelkich rzeczy, wolny od wrogości, kontrolujący swoje 
zmysły, uczciwy, mądry, ze [sprawnymi] wszystkimi członkami ciała 
(samagrāvayavānvitaḥ), który zawsze koi lęk przestraszonych swoimi 
czynami, myślą i mową, kto osiągnął równowagę, ale jest oddany Bogu, 
kto znajduje radość w przestrzeganiu zasad pięciorakiego podziału dnia 
(pañcakāla) i kto zna doktrynę pańćaratry, jeśli tylko w pełni pojął, że 
natura Wisznu jest jedna, choć manifestuje się w wielu aspektach, ten 
ma moc inicjowania całego świata, a cóż dopiero tych, którzy przycho-
dzą do niego [po inicjację]4.

 2 bhagavān uvāca:
  śṛṇu dīkṣāṃ pravakṣyāmi śiṣyāṇāṃ bhāvitātmanām /
  devāgnigurupūjādāv adhikāro yathā bhavet // 3
  siddhaye muktaye caiva tāṃ vakṣyāmi tridhā yathā /
  Dwa cele praktyki religijnej to osiągnięcie nadnaturalnych mocy siddhi i, poprzez nie, zdoby-

cie wszelkich dóbr ziemskich oraz wyzwolenie mukti, które daje całkowite uwolnienie z cyklu 
narodzin i śmierci, a przede wszystkim daje zjednoczenie z bogiem. Ten cel jest zawsze celem 
nadrzędnym wyznawcy, nawet jeśli po drodze do niego osiąga cele ziemskie, jak to jest choćby 
w przypadku sadhaki. 

 3 narāṇāṃ svalpavittānāṃ kuryāc chaktyānusārataḥ // 4
  mahāmaṇḍalayāgena vittāḍhyānāṃ tathācaret /
  vittalobhavimuktasya svalpavittasya dehinaḥ // 5
  saṃsārabhayabhītasya viṣṇubhaktasya tattvataḥ /
  agnāv ājyānvitair bījaiḥ satilaiḥ kevalais tathā // 6
  dravyahīnasya kurvīta vācasānugrahaṃ guruḥ /
 4 yaḥ samaḥ sarvabhūteṣu virāgī vītamatsaraḥ // 7
  jitendriyaḥ śucir dakṣaḥ samagrāvayavānvitaḥ /
  karmaṇā manasā vācā bhīteṣv abhayadaḥ sadā // 8
  saṃbuddhipadaṃ prāptas tatrāpi bhagavanmayaḥ /
  pañcakālarataś caiva pañcarātrārthavit tathā // 9
  viṣṇutattvaṃ parijñāya ekaṃ cānekabhedagam /
  dīkṣayen medinīṃ sarvāṃ kiṃ punaś copasarpitān // 10
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 11–12 O ty, najlepszy z mędrców, powiem ci dokładnie jak ten, który jest bez 
podpory [samotny, jedyny] (nirāśraya) i wolny od pragnienia, który nig-
dy nie odchodzi od swej prawdziwej natury, który jest stały, wolny od 
właściwości tego, który bierze, i tego, co jest brane, który nie porusza 
się i jest stały, który jest jeden i nieskażony, jest jednak różnoraki po-
przez różnicę między tym, co jest przenikane, i tym, który przenika5.

 13–14b Istnieje, przenikając trzy realności/elementy (tattvatrayaṃ): „grubą”, 
subtelną i tę ponad nimi, najwyższą. Bez porzucania swej natury mani-
festuje się wprost, przenikając pierwotną materię, indywidualną duszę 
i boga (pradhānapuruṣeśānaṃ), i następne [stopnie realności], które 
zaczynają się od organu słyszenia (tathānyac chrotrapūrvakam), i te, 
które kończą się na zdolności rozróżniania (buddhipaścimam)6. 

 14c–15 [Jedynie] gdy będzie rozumiał, że potrójna natura Wisznu ma wiele 
aspektów, może dokonać inicjacji, O braminie, we właściwej kolejności, 
podążając za jednym lub drugim porządkiem, jak należy, dla wszyst-
kich, poczynając od samajinów7. 

 16 Pan jest jeden w formie [zwanej] piṇḍa; jest dwojaki, gdy jest wzbogaco-
ny przez wtórne części (upāṅga); jest trojaki w trzech grupach mantr8. 

 17 Pierwsza grupa mantr [znana jako gruba] jest nauczana jako [zaczyna-
jąca się] od [mantry] klejnotu (maṇeḥ [czyli kaustubha]), a kończąca się 
na mantrze przyciągania [czyli mantrze aṅkuśa]. Druga, zwana subtel-
ną, zaczyna się od [mantry] Lakṣmī i kończy na podtrzymującej ziemię 
[varāha]9.

  Pięcioraki podział dnia na okresy związane z konkretnymi obowiązkami i czynnościami reli-
gijnymi, zwany pañcakālavidhi, jest jedną z typowych cech doktryny zarówno pańćaratrów, jak 
i w ogóle śriwisznuitów. Patrz rozdział I. 

 5 nirāśrayam asaṃkalpaṃ svarūpād acyutaṃ sthiram /
  grāhyagrāhakadharmaiś ca nirmuktam acalaṃ dhruvam // 11
  ekam eva alepaṃ ca vakṣye te ‘nekadhā sthitam /
  vyāptavyāpakabhedena yathāvan munisattama // 12
 6 sthūlaṃ sūkṣmaṃ paraṃ cānyad vyāpya tattvatrayaṃ sthitaḥ /
  pradhānapuruṣeśānaṃ tathānyac chrotrapūrvakam // 13
  vyāpyācyutaḥ sthitaḥ sākṣāt tathā vai buddhipaścimam /
 7 trividhaṃ viṣṇutattvaṃ tu evaṃ jñātvāpy anekadhā // 14
  ekaikena vibhedena kuryāt sarveṣv anugraham /
  yathānurūpaṃ kramaśaḥ samayajñādiṣu dvija // 15
 8 piṇdātmā bhagavān eka upāṇgāḍhyaś ca sa dvidhā /
  trividhe mantrarāśau tu tridhā caiva saṃvyavasthitaḥ // 16
  Chodzi o trzy formy mantr: pierwsza to forma zwana piṇḍa, czyli zbitka spółgłosek zwykle 

połączonych z samogłoskami, znajdująca się pomiędzy mantrą zarodkową bīja a resztą mantry; 
upāṅga to mantry wtórne, mantry wtórnych członków bóstwa, w tekście JayS związane z po-
staciami boga zwanymi vyūha. Mantrarāśi to z kolei cała grupa mantr. W każdej z tych form 
bóg jest obecny na inny sposób.

 9 maṇer ākṛṣṭimantrānto mantraprāgrāśir ucyate /
  lakṣmyādyo bhūdarāntaś ca dvitīyaḥ sūkṣmasaṃjñitaḥ // 17
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 18 O trzeciej, najwyższej, mówi się, że rozciąga się od dźwięku siódme-
go [w alfabecie devanāgarī] do mantry podstawowej. [W ten sposób 
Wisznu] jest obecny, zbierając całość stopni realności/elementów 
(tattvagrāmaṃ) w skondensowanej [formie] rytuału [inicjacji]10. 

 19 Pan Wisznu okazuje łaskę [poprzez inicjację] przez dalszy podział tych 
trzech grup na trzy, w zgodzie ze swym zróżnicowaniem przebywając 
na trzech stopniach każdej z tych trzech11.

 (...)12

 41c–42 Przedstawiłem ci dokładnie mantry wraz z [odpowiednimi] elementami 
(satattvāḥ) w rozbudowanej formie [ofiary]. Dopóki nie zrozumie się 
trzech [kategorii] w skróconej formie rytuału, w pośredniej i rozbudo-
wanej, nie może się odbyć inicjacja13.

 43–44c W ten sposób poprzez swą nadrzędność ten najwyższy, wszystkomogą-
cy Obrońca Świata ( jagannāthaḥ), Najwyższy Pan, którego naturą jest 
mantra, jest obecny w 25 elementach (tattva), w mantrach i sylabach 
zarodkowych jako nadający im moc, [umieszczony] ponad nimi jako 
siedmiosylabowa mantra (saptākṣara)14.

 44d–46 Potrójny byt Narajany (Nārāyaṇa), którego cię nauczyłem, o braminie, 
jest potrójny i tylko taki. [Ale] jest wiecznie obecny w wyższej formie 
w mantrze trzysylabowej (tryakṣara) jako najwyższy, subtelny i gruby, 

 10 saptārṇāt mūlamantrāntas tritīyas tu paraḥ smṛtaḥ /
  tattvagrāmaṃ samuccitya sthitaḥ saṃkṣepakarmaṇi // 18
 11 tritrikāvasthabhedena trayaṃ kṛtvā tridhā svayam /
  rāśīnāṃ bhagavān viṣṇur lokānugrahakṛt sthitaḥ // 19
 12 Dalszy fragment (wersy 20–41ab) opisuje techniczne szczegóły klasyfikacji trzech 

grup mantr, dlatego pomijamy go, jako element dodatkowy, nie wiążący się bezpo-
średnio z opisem procedury inicjacji. Zwykle teoria mantr jest tematem osobnego roz-
działu, często zatytułowanego mantrakośa. W JayS mantr dotyczy kilka rozdziałów: 
VI – konstrukcja świętej [głównej] mantry (mukhamantroddhāra); VII – konstrukcja mantr 
dodatkowych/wtórnych (upakaraṇamantroddhāra); XI – reguły umieszczania/instalowania 
mantr (mantranyāsavidhi); XIV – reguły recytacji mantr ( japavidhāna); XXVI – praktyka 
mantry głównej (mūlamantrasādhana); XXVII – praktyka mantry mocy (śaktimantrasādhana); 
XXVIII – praktyka mantr członków boga (aṅgamantrasādhana); XXIX – praktyka man-
try vaktra (vaktramantrasādhana); XXX – praktyka mantr związanych z bronią boga 
(parikarasādhana); XXXI – praktyka mantr członków wtórnych boga (upāṅgasādhana); 
XXXII – reguły użycia mantr (sādhanavidhi).

 13 vaitatyenoditā mantrāḥ satattvā vitate krame // 41
  dīkṣākarmaṇi saṃkṣipte madhyame vitate ‘tha ca /
  yāvan na tritayaṃ jñātaṃ tāvad dīkṣā na jāyate // 42
 -14 evam eṣa jagannātho mantrātmā parameśvaraḥ /
  pañcaviṃśatitattveṣu mantrabījeṣu caiva hi // 43
  sthito ‘dhiṣṭhātṛbhāvena paratvena paraḥ prabhuḥ /
  ūrdhve saptākṣaro mantras // 43c
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wycofawszy wszystkie te stany [do jej trzech składowych dźwięków], aby 
inicjować (anugrahārthaṃ) [czyli okazać łaskę] czyste wcielone dusze15.

 47 O Narado, powinien inicjować za jej pomocą przez trzykrotne wymówie-
nie, gdy połączenie Iśwary (Boga), Pradhany (Materii) i Subtelnych 
Przedmiotów zostało oczyszczone16.

 48 Powinien dokonać [inicjacji] przez dwukrotne wypowiadanie, gdy 
Iśwara jest połączony z Pradhaną. Pradhana powinna być oczyszczana 
przez mantrę trzysylabową (tryakṣara), a Iśwara za pomocą Pranawy 
(praṇava, oṃ)17.

 49 Lub winien oczyszczać Iśwarę mantrą siedmiosylabową (saptākṣara), 
powtarzając ją raz (ekoccāreṇa), ponieważ [wszystkie] mantry i ele-
menty/realności (tattvāni) są obecne w Iśwarze [jako] konglomeracie 
(tasmin piṇḍe)18.

 50–51b O braminie, powinien udzielać inicjacji z wszystkimi mantrami, [je-
dynie] gdy właściwie zrozumie, że realność, którą jest Wisznu, prze-
nika [wszystkie stopnie] na sposób wcześniej przedstawiony, ponieważ 
wszystkim mantrom mocy nadaje Najwyższy Pan19. 

 501c–53 Biegły w mantrach powinien właściwie inicjować za pomocą inicjacji 
mantr i [trojakiej inicjacji] we właściwym porządku [tylko tych] adep-
tów, których wybrał [aby otrzymali łaskę po] starannym sprawdzeniu, 
którzy przestrzegają celibatu, którzy są uczciwi i inteligentni, kontrolują 
swoje zmysły, którzy są stali, oddani [służeniu] swojemu nauczycielowi, 
bogu i [świętemu] ogniowi, którzy mają zaletę [przestrzegania usta-
lonego porządku] systemu warny i aśramy (varṇāśramaguṇopetān), 
którzy są skromni, którzy mają wiarę [w skuteczność tych rytuałów] 
i są wyznawcami Pana i którzy są dręczeni ogniem kolejnych wcieleń 
(saṃsārānalakheditān)20.

 15 tridhā nārāyaṇasthitiḥ
  yā eva kathitā vipra tridhā sā eva nānyathā /
  saṃhṛtya ca sthitīḥ sarvā viśeṣeṇa vyavasthitā // 45
  parā sūkṣmā tathā sthūlarūpeṇa tryakṣare sadā /
  mantre anugrahārthaṃ tu bhavitnāṃ bhāvitātmanām // 46
 16 triruccāreṇa vai kurvīta dīkṣāṃ vai tena nārada /
  īśapradhānatanmātrasaṃdhāne śodhane sati // 47
 17 dviruccāreṇa vai kuryād īśaprakṛtiyogatḥ / 
  tryakṣare prakṛtiḥ śodhyā praṇavenaiśvaraṃ tathā // 48
 18 saptārṇenaiśvaraṃ vātha ekoccāreṇa śodhayet /
  yato mantrāḥ sthitās tasmin piṇḍe tattvāny atheśvare // 49
 19 ity evaṃ viṣṇutattvaṃ tu vyāpakatvena saṃsthitam / 
  jñātvā samyak tato dīkṣāṃ mantraiḥ kuryād dvijākhilaiḥ //
  yataḥ pareṇa vibhunā sarve mantrā adhiṣṭhitāḥ / 51b
 20 parīkṣitān niyuktāṃs tu brahmacaryasthitān śucīn // 51cd
  dakṣāñ jitendriyān dhīrān gurudevāgnitatparān /
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 54–55 Słuchaj mnie, a powiem ci, jak to się dzieje, że [rytuał inicjacji] ma 
więcej niż jedną formę. Inicjacja mantr, wspólna dla wszystkich [doko-
nywana jest] tylko z mantrami. Inna [także] wspólna dla wszystkich, 
których umysły są czyste, jest [inicjacja] trzech rodzajów [dokonywana] 
za pomocą elementów (tattva), zarodków [zalążków mantr] (bīja) i mantr 
i [także] za pomocą wizualizacji i ofiar w świętym ogniu21.

 56–58 [Występuje w formie] skróconej, pośredniej i trzeciej, bardzo rozbu-
dowanej. Skrócona przynosi ograniczoną nagrodę na krótko. Średnia 
przynosi średnią nagrodę na średni czas. Rozbudowana, przez zasługę 
ogniowej ofiary i przez składanie ofiar [z nią związanych], przynosi 
nieskończony owoc na wieczny czas. [Te różnice odnoszą się] do tych, 
którzy oczekują nagrody. Ale wszystkie trzy inicjacje są równe, gdy 
chodzi o [osiągnięcie] wyzwolenia22.

 59–61 Co się tyczy viśeṣadīkṣā, ta ma pięć form. Pierwsza jest dla przeciętnych 
wyznawców (samayasthānām), których umysły koncentrują się na 
Wisznu, młodzieńców [do szesnastu lat] i dla dziewcząt, które także 
są oddanymi wyznawczyniami. Druga jest dla putraków (putrakeṣu). 
Trzecia, której udziela się tylko sadhakom (sādhakānām), przynosi 
wyzwolenie jako nagrodę. Czwarta, o tygrysie wśród mędrców 
(muniśārdūla), powinna być udzielana nauczycielom (deśikānām) 
i przynosi związek z Brahmą. Piąta jest dla kobiet23.

 62 Powiem [w związku z każdą] z tych [inicjacji] po kolei o grupie 
realności (tattvasaṃgraham) z odpowiednimi mantrami. Dzięki temu 
inicjacja odbywa się właściwie24.

  varṇāśramaguṇopetān vinītān śraddhayānvitān // 52
  śiṣyāṃś tān bhagavadbhaktān saṃsārānalakheditān /
  dīkṣayed vidhinā mantrī mantradīkṣāditaḥ kramāt // 53
 21 sā sthitānekabhedena yathā tad gadataḥ śṛṇu /
  sarveṣāṃ kevalair mantrair māntrī sāmānyalakṣaṇā // 54
  tattvair bījais tathā mantrair dhyānena havanena ca /
  sāmānyā trividhā cānyā sarveṣāṃ bhāvitātmanām // 55
  Termin dhyāna w kontekście tekstów tantrycznych oznacza rodzaj medytacji nad bogiem 

poprzez wizualizację jego wizerunku. Więcej o dhyāna i jej związku z jogą patrz CZERNIAK-
-DROŻDŻOWICZ 2003, s. 153–169.

 22 saṃkṣiptā madhyamā cātha tṛtīyā cātivistṛtā /
  saṃkṣiptā svalpakālaṃ bhogaṃ yacchati saṃkaṭam // 56
  madhyamā madhyamaṃ bhogaṃ tāvatkālaṃ prayacchati /
  anantabhogaphaladā bhaved bhogābhilāṣiṇām // 57
  prabhāvād dhomapūjābhyāṃ vistīrṇā kālam akṣayam /
  samatvam apavarge tu bhaved dīkṣātrayasya ca // 58
 23 viśeṣākhyā ca yā dīkṣā pañcadhā sā vyavasthitā /
  prathamā samayayasthānāṃ balānāṃ viṣṇucetasām // 59
  bhaktānāṃ kanyakānāṃ ca dvitīyā putrakeṣu ca /
  tṛtīyā mokṣaphaladā sādhakānāṃ bhavet sadā // 60
  caturthī muniśārdūla brahmasāyujyadāyikā /
  deśikānāṃ vidhātavyā pañcamī cāṅganāsu vai // 61
 24 etāsāṃ kramato vakṣye samantraṃ tattvasaṃgraham /
  yena vijñātamātreṇa dīkṣā samyak pravartate // 62
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 63–64b Trzy grupy mantr, które były nauczane powyżej, powinny być stoso-
wane w porządku wycofania/zniszczenia (saṃhārakramayogena) dla 
trzech wraz z ich zalążkami, [mianowicie] dla subtelnych elementów 
tanmātra, dla materii pradhāna i dla boga īśvara, aby oczyścić [je]25.

 64c–66b Podział trzech grup na dziewięć przedstawiony wcześniej, poczynając 
od [mantry] bodźca (aṅkuśa), kończąc na siedmiosylabowej (saptākṣara) 
[powinien być stosowany] kolejno według porządku zniszczenia dla 
pięciu subtelnych elementów (tanmātra), dla elementu ego ahaṃkāra, 
inteligencji buddhi, materii prakṛti i boga īśvara, poczynając od ele-
mentu zapachu (gandha)26.

 66c–67b W rozbudowanej, trzeciej [inicjacji] winieneś wiedzieć, że porządek [man-
tr] jest taki jak opisany [wcześniej] jako [porządek] własnych ele mentów 
[porządek 25 elementów], zarówno w tworzeniu, jak i w znisz czeniu27.

 67c–68b Taka jest charakterystyka trzech procedur inicjacji, które są wspólne 
[dla wszystkich]. Teraz powiem o pięciorakiej formie [inicjacji] zwanej 
specjalną (viśeṣa), o Narado.28

 68c–69 [Mantra] Trzysylabowa (tryakṣara) wraz z mūrtimantra winna być część 
po części stosowana w skondensowanej serii elementów (saṃkṣipte 
tattvajāle). Winien też umieścić [część mantry] hrīṃ svāhā [indywidualnie] 
dla pięciu subtelnych elementów (tanmātra) lub raz [dla wszystkich]29.

 70–71 Winien użyć części [mantry] viśvātmane, która jest druga, dla 
ahaṃkāra. Trzeciej [części mantry] nārāyaṇāya powinien użyć dla bud-
dhi, o mędrcze. Namaḥ winien użyć dla pradhāna, zaś trzysylabowej 
(traykṣara) [czyli oṃ kṣyīṃ kṣiḥ] dla īśvara. Ta objaśniona [przeze 
mnie], to pierwsza z pięciu [rodzajów inicjacji zwana] viśeṣa30.

 72–74 O Panie wśród braminów, słuchaj o drugiej [formie] dającej osiągnięcie 
wszelkich celów (siddhi), o Panie. Winien oczyścić [pięć] zaczyna-

 25 saṃhārakramayogena mantrarāśitrayaṃ purā /
  yad uktaṃ yojanīyaṃ tat tritaye bījasṃṇyute // 63
  tanmātreṣu pradhāne ca īśvarākhye ca śuddhaye /
 26 rāśitrayasya yo bhedaḥ kathito navadhā purā // 64
  aṇkuśāt saptavarṇāntaṃ tanmātreṣu ca pañcasu /
  ahaṃkāre tathā buddhau prakṛtau ceśvare ca vai // 65
  tayā saṃhṛtiyuktyā vai gandhamātrāditaḥ kramāt /
 27 vistīrṇāyāṃ tṛtīyāyāṃ yo ‘trādhyātmatayoditam // 66
  kramaḥ sa eva boddhavyaḥ sṛṣṭisaṃhārayogataḥ /
 28 sāmānyatritayasyedaṃ dīkṣāyogasya lakṣaṇam // 67
  pañcakasyādhunā vacmi viśeṣākhyasya nārada /
 29 tryakṣaraṃ padabhedena mūrtimantrasamanvitam // 68
  saṃkṣipte tattvajāle tu yojanīyaṃ krameṇa tu /
  tanmātrāṇāṃ tu hrīṃ svāhā pañcānāṃ vā sakṛn nyaset // 69
 30 viśvātmanepadaṃ yac ca dvitīyaṃ tad ahaṃkṛtau /
  nārāyaṇāya buddhau tu tṛtīyaṃ yojayen mune // 70
  namaḥ pradhānatattve tu tryakṣaraṃ caiśvare punaḥ /
  viśeṣapañcakasyaiṣā prathamā parikīrtitā // 71
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jących się od elementu zapachu (gandha) po kolei za pomocą [pięciu 
mantr] zaczynających się od hṛdaya. Z mantrą netra [winien oczyścić] 
ahaṃkāra; z mantrą jīva [winien oczyścić] buddhi; pradhāna [winien 
oczyścić] ze środkową [sylabą z trzysylabowej tryakṣara], która jest 
mantrą serca bogiń [kṣyīṃ]. Īśvara [winien oczyścić] używając praṇava. 
Winien złączyć [duszę inicjowanego] z tym samym [elementem (tattva)] 
(kuryāc cātraiva yojanam). To jest sposób, w jaki przeprowadza się ini-
cjacje dla putraków (putraka), o Narado31. 

 75–76 Opowiem [teraz], jak oczyścić jeden po drugim elementy (tattva) dla 
sadhaków (sādhaka). Po oczyszczeniu subtelnego elementu zapachu 
(gandhatanmātra) za pomocą trzech vaktramantra, elementu zwanego 
smakiem (rasa) za pomocą sześciu mantr członków boga (aṅga), ele-
mentu kształtu (rūpa) z mantrami śakti, winien oczyścić element zwany 
dotykiem (sparśa) przy użyciu całej mantry mūla32. 

 76–78 Po oczyszczeniu subtelnego elementu dźwięku (śabda) przy użyciu 
[mantry] anirudha, O Narado, [winien oczyścić] ahaṃkāra, używa-
jąc [mantry] prādyumna, i buddhi, używając [mantry] sāṇkarṣaṇa; 
pradhāna [winien oczyścić] przy użyciu [mantry] vāsudeva, īśvara 
z [mantrą] satya. W ten sposób powinny być oczyszczone elementy (tat-
tva) prawdziwego wisznuity, który jest sadhaką33. 

 79–82 Teraz posłuchaj o mantrach [używanych dla] oczyszczania elementów 
(tattva) w inicjacji nauczyciela (guru). Powinien zniszczyć/wycofać ele-
ment zapachu przy użyciu dziesięciu mantr broni (astra), element sma-
ku, używając mantr strażników stron świata (lokeśa), element kształtu 
z mantrami zaczynającymi się od mantry klejnotu (kaustubha), ele-
ment zwany dotykiem z trzema mantrami vaktra [Narasiṃha, Kapila, 
Vāraha], a z mantrami zaczynającymi się od hṛd [winien zniszczyć] 
element zwany dźwiękiem. Ahaṃkāra winien oczyszczać za pomocą 
mantr zaczynających się od lakṣmī; buddhi z mantrą mūla. Winien 
oczyszczać pradhāna pięcioma mantrami zaczynającymi się od satya 

 31 dvitīyāṃ śṛṇu viprendra sarvasiddhipradāṃ hi mune /
  gandhatanmātrapūrvāṇi hṛdayādyair anukramāt // 72
  netreṇa tu ahaṃkāraṃ buddhiṃ jīvena śodhayet /
  pradhānaṃ madhyamenaiva devīnāṃ hṛdayena ca // 73
  īśvaraṃ praṇavenaiva kuryāc cātraiva yojanam /
  putrakāṇāṃ smṛtā dīkṣā vidhinānena nārada // 74
 32 sādhakānāṃ tu vakṣyāmi tattvaśuddhiṃ krameṇa tu /
  saṃśodhya gandhatanmātraṃ vaktramantratrayeṇa tu // 75
  rasākhyam aṇgaṣaṭkena rūpamātraṃ ca śaktitaḥ /
  samastamūlamantreṇa śodhayet sparśasaṃjñitam // 76
 33 saṃśodhya śabdatanmātram aniruddhena nārada /
  prādyumnenāpy ahaṃkāraṃ buddhiṃ sāṃkarṣaṇena ca // 77
  pradhānaṃ vāsudevena tataḥ satyena ceśvaram /
  saṃśodhyaṃ sādhakasyaivaṃ tattvaṃ sadvaiṣṇavasya ca // 78
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[czyli satya, vāsudeva, saṃkarṣaṇa, pradyumna i anirudha]. Z mantrą 
siedmiosylabową (saptākṣara) niech oczyszcza element īśvara. Po kolei 
została ci objaśniona inicjacja dla nauczycieli (ācārya)34. 

 82–88b Słuchaj, o mędrcze, o porządku inicjacji dla kobiet, aby mogły osiągnąć 
ziemskie dobra (bhoga). Powinien użyć [mantry] Puruṣa dla pierwszej 
tattva, którą jest gandha. [Mantrę] satya powinien użyć dla drugiej, zwa-
nej rasa, mantrę acyuta dla trzeciej, a mantrę Vāsudeva dla czwartej. Te 
cztery mantry powinny być użyte najpierw w ich formie sakala. Potem 
[mantra] Aniruddha [winna być użyta] dla piątej, aby oczyścić element 
(tanmātra) [dźwięku]. [Mantra] Szerokookiego Pana Pradjumny winna 
być użyta dla szóstego [elementu, czyli ahaṃkāra]. Wtedy Saṃkarṣaṇa 
winien być użyty [w swojej] formie niṣkala dla tego [elementu], któ-
ry jest ponad nim (pare), [czyli] siódmego [buddhi], a [cztery] boginie 
[winny być użyte] dla ósmego [pradhāna]. Z mantrą tryakṣara winien 
wizualizować Pana Narajanę, Pana świata, który ogarnia trzy bóstwa 
(tridaivatya) w wielkim dziewiątym elemencie [īśvara]35.

 88c–90b Najpierw zrozumiawszy, jak grupy mantr [są] umieszczone w grupie 
elementów (tattva), nauczyciel winien rozpocząć inicjację w dniu do-
browróżbnym. Chociaż, o uczony braminie, pouczyłem cię powyżej 
o dniach księżycowych [odpowiednich] do składania ofiar, jednak dwu-
nasty dzień jest najlepszy dla inicjacji i ofiar dla Hariego36.

 34 dīkṣārthaṃ tattvasaṃśuddhau mantrān atha guroḥ śṛṇu /
  daśabhis cāstramantrais tu gandhamātraṃ tu saṃharet // 79
  lokeśākyai rasākhyan tu rūpākhyaṃ kaustubhādikaiḥ /
  sparśasaṃjñaṃ tribhir vaktrair hṛdādyaiḥ śabdasaṃjñitam // 80
  lakṣmyādyair apy ahaṃkāraṃ buddhiṃ mūlena śodhayet /
  pradhānam atha satyādyaiḥ pañcabhiḥ pariśodhayet // 81
  saptākṣareṇa mantreṇa śodhayet īśvaraṃ tataḥ /
  kramaṇa tava dīkṣeyam ācāryāṇām udāhṛtā // 82
 35 strīṇāṃ tu bhogasiddhyarthaṃ śṛṇu dīkṣākramaṃ mune /
  puruṣaṃ prathame tattve yojayed gandhasaṃjñake // 83
  rasatanmātrasaṃjñe ca satyo yojyo dvitīyake /
  acyuto `tha tṛtīye tu vāsudevaś caturthake // 84
  sakalena tu rūpeṇa etad ādau catuṣṭayam /
  yojanīyaṃ ca mantrāṇāṃ tatas tanmātraśuddhaye // 85
  pañcame cāniruddho ‘tha ṣaṣṭhe yojyaḥ punaḥ prabhuḥ /
  pradyumnas tu viśālākṣas tatas saṃkarṣaṇaḥ pare // 86
  niṣkalaḥ saptame yojyo devyo yojyās tathāṣṭame /
  navame tu mahātattve dhyāyen nārāyaṇaṃ prabhum // 87
  tryakṣareṇa tu mantreṇa tridaivatyaṃ jagadgurum /
  Forma boga, który jest zróżnicowany, „z częściami”, zwana jest sakala, w odróżnieniu od jego 

formy „bez części”, zintegrowanej, niezróżnicowanej, zwanej niṣkala. Najwyższa, transcen-
dentna forma nazywa się para. Patrz wersy 117cd–118.

 36 evan tattvasamūhasthaṃ jñātvā mantragaṇaṃ purā // 88
  prārabheta tato dīkṣāṃ suśubhe divase guruḥ /
  yady api uktā mayā vipra tithayaḥ pūjane purā // 89
  tathāpi dvādaśī śreṣṭhā dīkṣāyāṃ pūjane hareḥ /
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 90c–91 Zebrawszy wszystkie przedmioty wymagane w rytuale, dziesiątego 
[dnia] ofiarnik powinien się wykąpać tak jak poprzednio, oczyścić 
się łykiem wody (samācamya), umieścić na sobie mantry (kṛtanyāsa) 
i medytować nad Harim; z kwiatami i z [naczyniem z] wodą arghya 
w dłoniach winien wejść do pawilonu ofiarnego (yāgamandira)37.

 92 Powinien nadać mocy ziarnom gorczycy mantrą narasiṃha i astra 
wraz z [mantrą] cakra. Potem winien rzucić je w górę, w dół na ziemię 
i w kierunkach głównych i pośrednich38.

 93 Powinien zainstalować tam maczugę (gadā) wraz z jej mantrą [wyobra-
żając ją] w formie śakti lśniącej wieloma płomieniami, tak że tworzy 
ścianę dokoła niego39.

 94–95 Umieściwszy pięć produktów krowy w nowym naczyniu, winien zmie-
szać [je], stosując mantrę Kapila. Winien im nadać moc z pięcioma 
[mantrami] Satya [, Vāsudeva, Saṃkarṣaṇa, Pradyumna i Aniruddha] 
i potem, używając pary źdźbeł trawy kuśa, powinien skropić wszystko 
tą [mieszanką], recytując mantrę mūla o trzech sylabach i medytując 
nad najwyższą mantrą40.

 96–97 Potem winien wziąć glinianą wazę, mocną, o jasnej barwie, o jedno-
litej formie, bez skaz, miłą dla oka, albo złotą, albo srebrną. Powinna 
zawierać złoto, szlachetne kamienie, najwspanialsze perfumy, owoce 
i wszelkie zioła. Powinna być wyposażona w gałązkę z dobrowróżbne-
go drzewa i być ozdobiona kawałkiem materiału i girlandą z kwiatów 
[zawiązanymi] wokół szyjki41. 

 98 Wspaniała [waza] winna być napełniona bieżącą wodą i powinno jej 
towarzyszyć naczynie vāridhānya, winna być posmarowana pastą san-
dałową i pokryta/skropiona ze wszystkich stron wodą arghya42. 

 37 sarvaṃ daśamyām āhṛtya yāgopakaraṇaṃ guruḥ // 90
  prāgvat snātvā samācamya kṛtanyāsaḥ smared dharim /
  puṣpārghyatoyahastaś ca praviśed yāgamandiram // 91
 38 nṛsiṃhmamantreṇāstreṇa sacakreṇābhimantrayet /
  siddhārthakān kṣipet paścād ūrdhve ‘dho digvidikṣv api // 92
 39 prākārākāradehāṃ ca nānājvālāsamākulām /
  śaktirūpāṃ gadāṃ tatra svamantreṇa tu vinyaset // 93
 40 pātre cābhinave kṛtvā saṃmiśrya kapilena tu /
  satyādipañcakenātha pañcagavyaṃ tu mantrayet // 94
  tryakṣareṇa tu mūlena sarvaṃ saṃprokṣya tena vai /
  kauśikena pavitreṇa dhyāyan mantravaraṃ param // 95
 41 athādāya dṛḍhaṃ śubhram ekarūpaṃ ca nirvraṇam /
  kalaśaṃ mṛṇmayaṃ ramyaṃ sauvarṇaṃ vātha rājatam // 96
  suvarṇaratnasadgandhaphalasarvauṣadhīyutam /
  śubhapādapaśākhāḍhyaṃ paṭṭasrakkaṇṭhabhūṣitam // 97
 42 gālitodakasaṃpūrṇaṃ vāridhānyānvitaṃ śubham /
  candanenopaliptaṃ ca paritaś cārghyacarcitam // 98
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 99 W tej [wazie umieszczonej] ponad podstawą (pīṭha), o braminie, man-
tra powinna być czczona właściwie wraz z dodatkowymi [mantrami] 
i otoczeniem (saparivāraka) wedle wcześniej wyjaśnionej procedu-
ry43.

 100 Winien oddać cześć naczyniu astra, używając mantry cakra 
i astra. Winien złożyć tam ofiarę dla astra jako dla Narajany 
(nārāyaṇātmakam) obecnego w cakra44.

 101–103b O braminie, skropiwszy wszystkie [cztery] ściany zawartością tej 
[wazy] nieprzerwanym strumieniem (acchinnadhārayā), zaczynając 
od północno-wschodniego kąta i mając środek po prawej stronie, po-
winien kazać nieść [główną] wazę dokoła przed sobą w tym samym 
czasie lub osobno [gdy obejdzie dookoła] (tulyakālaṃ tu vā pṛthak). 
Umieściwszy wazę i naczynie [astra] na [podstawie], takiej jak pra-
żone ziarna ryżu, winien uczcić je kwiatami i innymi [ofiarami], 
zwracając się na północny wschód45. 

 103c–104b Powinien nadać mocy dwóm kawałkom nowego materiału przy 
użyciu mantry astra. Po okadzeniu ich powinien zawiązać je wokół 
tych dwóch [naczyń]46.

 104c–105b Po uczczeniu ich kwiatami itd. winien uczcić Pana [obecnego w wy-
niesieniu] sthaṇḍila, postępując wedle wcześniej przedstawionej pro-
cedury. Następnie winien złożyć [mu] ofiarę w [świętym] ogniu47.

 105c–106 Po uczczeniu [mantry] zgodnie z poprzednią procedurą winien ugoto-
wać caru. Po umyciu garnka wodą, której mocy nadała [mantra] astra, 
i po posmarowaniu jego wnętrza pachnącą pastą winien napełnić [go] 
mlekiem jako ofiarą, używając mantry serca (hṛd), o Narado48.

 43 tatra pīṭhopari brahman sāṅgaṃ saparivārakam /
  mantraḥ pūrvoktavidhinā pūjanīyo ca yathāvidhi // 99
 44 sāstreṇa cakramantreṇa pūjayet astravardhanīm /
  tatra cakrasthitaṃ cāstraṃ yajen nārāyaṇātmakam // 100
 45 tayā bhittigaṇaṃ sarvaṃ saṃsicyācchinnadhārayā /
  pradakṣiṇakrameṇaiva īśakoṇādito dvija // 101
  bhrāmyet kalaśaṃ paścāt tulyakālaṃ tu vā pṛthak /
  lājādiṣūpari sthāpya kalaśaṃ vardhanīyutam // 102
  īśadiksaṃmukhaś cātha puṣpādyaiḥ pūjayet atha /
 46 astreṇa vastrayugmaṃ tu ahataṃ cābhimantryet // 103
  dhūpādivāsitaṃ kṛtvā tāv ubhau pariveṣṭayet /
 47 pūjāṃ kṛtvātha puṣpādyaiḥ sthaṇḍile ‘tha yajed prabhum // 104
  pūrvoktena vidhānena tato ‘gner madhyato yajet /
  Sthaṇḍila jest rodzajem wyniesienia, platformy, czystej i uświęconej przestrzeni, na której 

może się znajdować ołtarz, maṇḍala czy naczynie rytualne. Zwykle jest usypana z ziaren lub 
z piasku. Patrz np. BRUNNER-LACHAUX 1977, s. 37–38.

 48 saṃtarpya pūrvavidhinā caruṃ saṃsādhayet tataḥ // 105
  prakṣālya ca purāstreṇa gandhenālipya cāntaram /
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 107–111b Jak tylko zobaczy, że mleko się ugotowało, winien dodać ziaren 
ryżu z czterema mantrami śakti (śaktimantracatuṣkeṇa) i zamie-
szać [z mantrą] [Nara]siṃha. Kiedy się ugotuje, powinien zdjąć 
je z ognia, używając mantry Kapili (kapilātmanā). Potem winien 
umyć i namaścić je z mantrą Waraha, winien przykryć, używając 
głównej mantry (mūlamantreṇa) i po podzieleniu na cztery części 
powinien najpierw ofiarować jedną część [bogu] umieszczonemu na 
podwyższeniu (sthaṇḍila), po polaniu jej miodem i topionym ma-
słem, a drugą część [ofiarować bogu obecnemu] w naczyniu kalaśa. 
Wziąwszy trzecią część, niech ją ofiaruje [bogu] w ofiarnym ogniu. 
Potem [z czwartą] powinien złożyć ofiarę bali dla towarzyszących 
bóstw (parivāre) na podwyższeniu sthaṇḍila, na brzegu [naczynia] 
kalaśa49.

 111c–112a Po wykonaniu [odpowiedniego] gestu mudrā (mudrāṃ baddhvā tato) 
[i] powtarzając recytację [głównej mantry], powinien znowu składać 
ofiarę z kwiatów i innych [substancji ofiarnych] bogu w [każdym] 
z trzech miejsc po kolei50.

 112b–114b Po wezwaniu uczniów [którzy powinni być] ozdobieni (maṇḍitān), 
dokładnie wykąpani, noszący świeżo uprane odzienie i z czystymi 
ciałami i każąc im stać w pobliżu wejścia, o braminie, albo na ze-
wnątrz, albo w środku, powinien najpierw, o Narado, skropić ich 
[wodą] z naczynia arghya, wzmocnioną [mantrą] broni (astreṇa), 
a potem dotknąć każdej [części ich ciała] (sarvāṅgālambhanaṃ 
kuryāc), jedna po drugiej, źdźbłami trawy kuśa, którym mocy nada-
ła recytacja [mantry] śikhā51.

  kṣīreṇa haviṣāpūrya hṛnmantreṇa tu nārada // 106
  Caru jest gotowanym jadłem ofiarnym, najczęściej mieszaniną ryżu czy ziaren zbóż gotowa-

nych z topionym masłem lub mlekiem. Dokładna definicja patrz TAK, vol. II, s. 232–233.
 49 lakṣayitvā śṛtaṃ kṣīraṃ nikṣipet taṇḍulāṃs tataḥ /
  śaktimantracatuṣkeṇa cālayet siṃhamūrtinā // 107
  siddham uttārayet kuṇḍān mantreṇa kapilātmanā /
  prakṣālyālipya ca tato mantreṇa kroḍamūrtinā // 108
  sthagayen mūlamantreṇa caturdhā saṃvibhajya ca / 
  sthaṇḍilārādhitasyādau bhāgam ekaṃ nivedayet // 109
  madhvājyasaṃplutaṃ kṛtvā dvitīyaṃ kalaśasthite /
  tṛtīyaṃ bhāgam ādāya tam agnisthe nivedayet // 110
  parivāre baliṃ dadyāt sthale ‘tha kalaśāvadhau /
 50 mudrāṃ baddhvā tato japtvā puṣpādyaiḥ pūjayet punaḥ // 111
  tristhānasthaṃ kramād devaṃ /
 51 śiṣyān āhūya maṇḍitān /
  susnātān dhautavastrāṃś ca pavitrīkṛtavigrahān // 112
  dvāradeśasthitān kṛtvā bahir vābhyantare dvija /
  prokṣayed arghyapātrāt tu prāg astreṇātha nārada // 113
  sarvāṅgālabhanaṃ kuryāc chikhājaptaiḥ kuśaiḥ kramāt /
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 114c–115 Po nadaniu mocy kwiatu z naczynia arghya przy użyciu mantry śi-
ras winien dokonać spalenia i oczyszczenia [ich ciał] we właściwym 
porządku, jak wcześniej. Potem powinien stworzyć [nowe] ciało zło-
żone z mantr (mantramayīm tanum) dla każdego z nich, postępując 
wedle przepisanej procedury52.

 116–117b Tak jak wcześniej w sobie samym, w bogu [na podwyższeniu 
sthaṇḍila], w ofiarnym ogniu i w naczyniu kalaśa, powinien tak-
że w uczniu wizualizować (tathā dhyāyet) Pana w aspekcie niṣkala 
w jego aspekcie sakala, używając tylko najwyższej trzysylabowej 
[mantry] tryakṣara, o Narado53. 

 117c–118 Sakala jest określany jako ten, który ma formę (sākāraḥ sakalaḥ 
proktaḥ), dzierżący konchę, dysk i maczugę; niṣkala to ten o formie 
śakti (niṣkalaḥ śaktirūpas tu), pośredni Pan mantr; a para jest na 
[wyższym] poziomie śakti (paraḥ śaktyavāsane ca) przyjmując for-
mę praṇava54.

 119–120 Prakṛti manifestuje się/przejawia się (vyaktā) w swoich pięciu for-
mach, gdy nada jej mocy forma sakala. Wiedz, że to, czemu nadaje 
mocy forma niṣkala, jest niezamanifestowane (avyaktam), ozdobione 
przez Puruszę. Całości, która jest dwojaka, przejawiona i nieprze-
jawiona, która jest czystą świadomością, mocy nadaje forma para, 
bóg w formie mantry, którego natura jest manifestacją obu, tego, co 
istnieje, i tego, co nie istnieje55.

 121–122b O uczony braminie, [tylko] ten [nauczyciel] daje wyzwolenie 
[uczniowi] z cyklu narodzin, który, w chwili gdy instaluje formę 
para podczas ceremonii wstępnych przed inicjacją, wie to (evaṃ yo 
vetti), że bóg, on sam i uczeń mający naturę Puruszy są jednym56.

 52 datvārghyapuṣpaṃ śirasi śiromantrābhimantritam // 114
  dahanotpūyane kuryāt pūrvavat kramayogataḥ /
  tatas teṣāṃ vidhānena kuryān mantramayīṃ tanum // 115
 53 yathātmani purā deve yathāgnau kalaśe yathā /
  śiṣyasyāpi tathā dhyāyet sakalaṃ niṣkalaṃ vibhum // 116
  pareṇa tryakṣareṇaiva kevalena tu nārada /
 54 sākāraḥ sakalaḥ proktaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ // 117
  niṣkalaḥ śaktirūpas tu madhyamo mantranāyakaḥ /
  paraḥ śaktyavasāne tu praṇavātmānam āsthitaḥ // 118
 55 sakalādhiṣṭhitā vyaktā prakṛtiś cāṣṭarūpiṇī /
  niṣkalādhiṣṭhitaṃ jñeyam avyaktaṃ puruṣāñcitim // 119
  mantrarūpeṇa devena sadasadvyaktirūpiṇā /
  pareṇādhiṣṭhitaṃ sarvaṃ vyaktāvyaktaṃ cidātmakaṃ // 120
 56 evaṃ devaṃ svam ātmānaṃ śiṣyaṃ ca puruṣātmakam /
  ekībhāvena yo vetti nyāsakāle parasya tu // 121
  dīkṣādhivāsane vipra sa saṃsārād vimocakaḥ / 
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 122c–123 Potem winien z szacunkiem zwrócić się do boga w formie mantr 
[obecnego] na sthaṇḍila: „O Panie, ta [dusza] jest spętana przez wię-
zy przedmiotów zmysłów jak ptak [zamknięty] w klatce. Uwolnię 
go, o Panie świata, mocą twojej łaski”57.

 124 Potem zwraca się do boga w ten sposób i ofiaruje ucznia bogu [mó-
wiąc]: „O Parameśwaro, to jest twój syn, uczeń i sługa”58.

 125 Wtedy winien zasłonić oczy ucznia [pasem] czystego, idealnie białe-
go, nowego materiału, któremu mocy nadała mantra netra59.

 126–128b Powinien kazać mu upuścić ze złożonych dłoni kwiat dla Wisznu 
na podwyższenie sthaṇḍila bez recytacji mantry. Potem winien 
nadać mu imię [boga władającego częścią diagramu], na który spadł 
[kwiat], o uczony braminie, wewnątrz lotosu skonstruowanego 
w umyśle [na ziemi], podzielonego, jak powyżej, na dziewięć części. 
Imię powinno być uzupełnione przez viṣṇu i połączone z tytułem 
vratin (vratisaṃjñāyutena). [Uczeń] powinien potem złożyć ofiarę 
bez mantr dla naczyń kalaśa i astravardhanī60.

 128c–131b O najlepszy z braminów, po przygotowaniu idealnie białej nici na-
moczonej w lace i nakazaniu uczniowi, aby stanął naprzeciw ze 
złączonymi stopami, trzymając głowę prosto, powinien wymierzyć 
[długość] nici od czubków palców stóp do węzła włosów. Może 
zrobić [nić] pojedynczą, podwójną, potrójną, trzy razy potrójną lub 
złożoną dwadzieścia pięć razy61.

 131c–134 Powinien medytować nad całą sekwencją elementów (tattvapaddha-
tim) jako istniejącą tam niepodzielnie. Ta nić [która zawiera] subtel-
ne ciało [ucznia], zawiera pożądanie rāga, niewiedzę avidyā i mate-

 57 vijñāpyaś ca tato devaḥ sthalastho mantravigrahaḥ // 122
  baddho ‘yaṃ vaiṣayaiḥ pāśaiḥ vibho pañjarapakṣivat /
  tvadanugrahasāmarthyān mocayāmi jagadguro // 123
 58 vijñāpyaivaṃ tato devaṃ vinivedya śiśuṃ vibhoḥ /
  putraḥ śiṣyas tathā bhṛtyas tavāyaṃ parameśvara // 124
 59 vāsasā ahatenātha śuddhena susitena ca /
  netramantrābhijaptena netre śiṣyasya bandhayet // 125
 60 kṣepayet tam amantraṃ ca viṣṇoḥ puṣpāñjaliṃ sthale /
  yatrāsau patate vipra buddhisaṃkalpite ‘mbuje // 126
  navadhā bhājite prāgvat tannāmātha tam aṅkayet /
  viṣṇuśabdānvitenaiva vratisaṃjñāyutena ca // 127
  amantram arcayet paścāt kalaśaṃ cāstravardhanīm /
 61 susitaṃ sūtram ādāya lākṣālaktakabhāvitam // 128
  sammukhaṃ cotthitaṃ śiṣyaṃ samapādaśirodharam /
  kṛtvāṅguṣṭhadvayasyāgrāt samārabhya dvijottama // 129
  yāvac chikhāvasānaṃ tu sūtramānaṃ samāharet /
  kuryād ekaguṇaṃ tad vai dviguṇaṃ triguṇaṃ tu vā // 130
  tris tris tad guṇitaṃ vātha pañcaviṃśatidhāthavā /
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rialny element kalā. Jest wieczna, nieświadoma i przenikająca. Cały 
wszechświat jest w niej osadzony. W niej ponownie znika i z niej 
powstaje. Te pętające nici są mocnymi więzami [duszy]. Powstają, 
o braminie, z elementów. Są kolorowe, ponieważ są zabarwione 
[czerwienią] rāga. Są oświecone przez avidyā, otoczone przez kalā 
i nie są przenikane przez los niyati62.

 135–136b O braminie, winien zawiązać je wedle woli w zgodzie z liczbą ele-
mentów, [czyli] o mędrcze, jedną, dwie, trzy lub dziewięć w pro-
cedurze skróconej (saṃkṣipte). Ale w [procedurze] rozszerzonej 
(vistareṇātha) winien zawiązać dwadzieścia pięć węzłów w porząd-
ku emanacji elementów, od supła włosów w dół do stóp63. 

 136c–138b Po przygotowaniu [nici nauczyciel] powinien ofiarować [ją] w ofiar-
nym ogniu, aby spalić przyszłe skutki [przeszłych uczynków] dla 
wyznawcy, który osiągnął wszystko, czego pragnął. Powinien recy-
tować mantry [gdy to robi], aby wykorzenić [skutki], tak że nie będą 
już dłużej powstrzymywać [postępu/działań] duszy, która pragnie 
niebiańskiej nagrody lub wyzwolenia po śmierci64.

 138c–140 O najlepszy z braminów, [przeszłe] czyny zmuszają duszę siłą, prze-
ciw jej woli, aby w materialnym ciele była przedmiotem boskiej woli. 
Dlatego to jest miejsce, w którym [przeszłe] uczynki mają siedzibę. 
Ale gdy nie ma już dłużej takiego miejsca, czyny samoistnie znika-
ją, tak jak płomienie i ogień, gdy nie ma już więcej podpałki65.

 62 avyaktaliṅgasūtraṃ tu tad rāgāvidyākalātmakam // 131
  nityaṃ jaḍaṃ vyāpakaṃ ca tasmin viśvaṃ pratiṣṭhitam /
  tatraivāstaṃ vrajet bhūyas tasmād eva pravartate // 132
  tatrasthāṃ cintayet sarvām abhinnāṃ tattvapaddhatim /
  tatvodbhavās tu ye vipra pāśā bandhātmakā dṛḍhāḥ // 133
  rāgeṇa rañjitāś citrā avidyāsaṃpradīpitāḥ /
  vicchinnāś caiva kālena niyatāvyāpakās tathā // 134
 63 tattvasaṃkhyākrameṇaiva grathayet tān dvijecchayā /
  ekadhā vā dvidhā vātha tridhā vā navadhā mune // 135
  saṃkṣipte vistareṇātha grathayet pañcapañcadhā /
  tattvasṛṣṭikrameṇātha śikhāgrāc caraṇāvadhi // 136
 64 bhaviṣyatphaladāhārthaṃ kṛtakṛtyasya karmaṇaḥ /
  kalpayitvā tu hotavyaṃ mantrair nirmūlakāraṇam // 137
  bhogamokṣaprasaktasya na bādhante na yathā punaḥ /
 65 kadācid dehapātād yai karmāṇi dvijasattama // 138
  anicchantaṃ balāc cāpi jantuṃ saṃprerayanti ca /
  seśvare prākṛte dehe sa hi karmāspado yataḥ // 139
  āśrayasya tv abhāvena karmāṇy upaśamanti ca / 
  svayam eva yathā vahner jvālādyā indhanaṃ vinā // 140
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 141 Powinien zastosować tę procedurę dla duszy, która pragnie ziem-
skich dóbr i pragnie osiągnąć wyzwolenie [tylko] po ich wyczerpa-
niu, ale nie dla tego, kto jest oddany [jedynie] wyzwoleniu66.

 142 Po zamknięciu tej nici w dwóch wilgotnych liściach lub w jakimś 
[innym] pojemniku nauczyciel powinien podążyć z uczniem w po-
bliże ognia67.

 143 Potem, po ułożeniu nici przy ogniu, powinien wizualizować jasno 
zróżnicowaną grupę elementów w porządku kreacji na [węzłach] 
nici [która reprezentuje] ciało ucznia68.

 144–146 Albo [winien wizualizować] 1) samego Pana, 2) boga i pierwotną 
materię, 3) tych dwoje i grupę subtelnych elementów (tanmātra), 
która, choć jedna, ma naturę wieloraką, 4) dziewięcioraką [procedu-
rę], o najlepszy z mędrców: Pana, pierwotną materię, intelekt, ego, 
grupę [pięciu tanmātra] złożoną z dźwięku [dotyku, formy, smaku] 
i zapachu. Jeśli stosuje rozwiniętą procedurę (vistareṇa), powinien 
wizualizować [dwadzieścia pięć elementów] od Pana do ziemi w ich 
właściwym porządku, w ich właściwych miejscach, o Narado, od 
czoła do stóp69.

 147–149b Całość, ponieważ wszytko przenika, staje się jednym. Tak jak ktoś 
jeden widzi wiele lamp w różnych miejscach w domu, ale nie do-
strzega światła, które z nich powstaje jako zróżnicowanego, ponie-
waż ono przenika [całe wnętrze], dlatego, o mędrcze, powinien do-
strzegać serię elementów jako mającą mieszaną naturę, jednocześnie 
jednaką i zróżnicowaną70.

 66 bhogāsaktasya vai jantor ante mokṣābhikāṇkṣiṇaḥ /
  saṃvidhānam idaṃ kuryān na nirvāṇāśritasya tu // 141
  Zgodnie z doktryną tradycji tantrycznych, w tym pańćaratry, wyznawca może dążyć tylko do 

wyzwolenia (mukti, mokṣa) lub po drodze do wyzwolenia może zapragnąć realizacji celów do-
czesnych (bhoga, bhukti). Rytualne procedury różnią się w przypadku tych dwóch typów wy-
znawców, określanych zwykle odpowiednio terminami putraka i sādhaka.

 67 sārdraparṇapuṭe sūtraṃ kṛtvā tan mallake ‘thavā /
  prayāyāt kuṇḍanikaṭaṃ saha śiṣyeṇa vai guruḥ // 142
 68 nidhāya kuṇḍanikaṭe dehe śaiṣye ‘tha sūtrake /
  tattvasaṅghaṃ smared bhinnaṃ spaṣṭaṃ sṛṣṭikrameṇa tu // 143
 69 kevalaṃ ceśvaraṃ vātha taṃ pradhānānvitaṃ tu vā /
  te ca tānmātrako varga eko ‘pi bahudhātmakaḥ // 144
  īśvaraḥ prakṛtir medhāhaṃkṛc chabdādiko gaṇaḥ /
  navadhā vā muniśreṣṭha vistareṇeti cintayet // 145
  īśvarāc ca pṛthivyantaṃ yathāvad anupūrvaśaḥ /
  lalāṭād aṅghriparyantaṃ sthānabhedena nārada // 146
 70 vyāpakatvena sarvaṃ ca sarvatrābhedam āgatam / 
  pradīpāś ca yathā gehe bahavaḥ sthānabhedagāḥ // 147
  dṛśyante ca tadudbhūta āloko na vibhāvayet /
  vyāpakatvāt pṛthagbhūta evaṃ tattvagaṇaṃ mune // 148
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 149cd [Nauczyciel] powinien połączyć [ucznia z jego celem], tylko gdy 
zrozumie właściwie [elementy] dzięki oku wiedzy i oczyści je [dla 
ucznia]71.

 150 Wiedz, że istnieje tylko jedno i niezróżnicowane. Jego niepodziel-
ność jest właśnie taka: jedność tego, które jest wielorako zróżnico-
wane, jako że to było zmieszane w jednej [rzeczywistości]72. 

 151–153 Gdy procedura wymaga jednokrotnej recytacji, powinien medyto-
wać nad bogiem wewnątrz [całego ciała]. Gdy wymaga dwukrotnej 
recytacji, [powinien medytować] nad bogiem w sercu i nad pierwot-
ną materią w manifestacji vyakti {w tym miejscu nie udało się uzy-
skać satysfakcjonującej wersji tekstu}, przenikającej w formie ciała. 
Gdy recytuje trzykrotnie, powinien wizualizować Pana [w ciele] od 
głowy do serca, wizualizować materię od serca do pępka i wizuali-
zować grupę subtelnych elementów od pępka do stóp73. 

 154–157b O tygrysie wśród mędrców, posłuchaj o kolejności dziewięciokrotnej 
sekwencji. Powinien medytować nad Panem w głowie aż do szyi, 
nad materią w piersi, nad intelektem w pępku, nad ego u podstawy 
bioder, nad subtelnym elementem dźwięku w obu udach, nad ele-
mentem dotyku w kolanach, nad formą w łydkach, nad smakiem 
w kostkach, nad zapachem w stopach, [nad każdym] z jego własną 
sylabą-zarodkiem (svabīja) i z wizualizacją. Winien medytować tak 
nad nicią z dziewięcioma węzłami, która jest ciałem ucznia74. 

 157c–160b Albo, o mędrcze, [w rozwiniętej procedurze], gdy nadejdzie czas ini-
cjacji, medytujący winien rozmyślać nad [wszystkimi dwudziestoma 
pięcioma elementami, poczynając od īśvara], kończąc na ziemi. 
Intensywnie wizualizując boga na czole ucznia w taki sam sposób 
z sylabą-zarodkiem odpowiednią dla tego [elementu], [medytując 

  apṛthak ca pṛthagrūpaṃ saṃmiśraṃ tu vibhāvayet /
 71 yathāvaj jñānadṛṣṭyā ca bodhya śodhya ca yojayet // 149
 72 ekam evāpṛthag viddhi tasyābhedas tv ayaṃ pṛthak /
  pṛthaksthitasya yat tv aikyaṃ miśrībhūtatvam ekataḥ // 150
 73 ekoccāraprayoge tu īśaṃ sarvatra bhāvayet /
  dviruccāraprayoge tu īśvaraṃ vai hṛdantare // 151
  vyaktau pradhānatattvaṃ tu vyāpakaṃ deharūpavat /
  triruccāre tu ā mūrdhno hṛdayāntaṃ smared prabhum // 152
  hṛdayān nābhiparyantaṃ pradhānaṃ paribhāvayet /
  ā nābheḥ pādaparyantaṃ smaret tānmātrakaṃ gaṇaṃ // 153
 74 navadhā muniśārdūla etam eva kramaṃ śṛṇu /
  ā kaṇṭhād īśvaraṃ mūrdhni pradhānaṃ vakṣaso ‘ntare // 154
  nābhau buddhim ahaṃkāraṃ kaṭimūlāśritaṃ smaret /
  ūrvoś ca śabdatanmātraṃ sparśākhyaṃ saṃdhideśagam // 155
  jaṅghayo rūpatanmātraṃ gulphayo rasasaṃjñitam /
  pādayor gandhasaṃjñañ ca svabījadhyānasaṃyutam // 156
  smared dehe śiśoḥ sūtre navagranthisamāyute /
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nad nim jako] nad Panem świata w formie [czystej] świadomości, 
wszechwidzącym, rozumiejącym wszelki aspekt boskiej mocy, po-
winien czcić boga w ofiarnym ogniu, używając jego sylaby-zarodka, 
stu ośmiu [oblacji], połowy z tego [54], trzeciej części [36], ćwierci 
[27] lub ósmej części [13/14], [ustalając ilość] po uprzedniej ocenie 
bogactwa ucznia75. 

 160c–161 Potem, gdy złożył ofiarę w ogniu, powinien napełnić chochlę sruva 
płynną ofiarą havis i wylać oblację na głowę ucznia, a potem rzucić 
[resztki ofiary] na sposób pełnej ofiary pūrṇa do ofiarnego ognia, 
[recytując mantrę] wraz ze svāhā na końcu. Potem powinien także 
wizualizować ten element w najwyższym węźle nici76.

 162–163b Gdy krótko dokonał w ten sposób ofiary homa dla boga, powinien 
wizualizować materię o kolorze garstki pomarańczowego proszku 
pomiędzy brwiami, używając odpowiedniej mantry. Powinien po-
tem wylać oblację w taki sam sposób77.

 163c–165 Winien wizualizować intelekt w środku podniebienia, w kolorze bia-
łych promieni księżyca; ego [powinien wizualizować] u podstawy 
podniebienia, w kolorze szafranu, [błyszczące] jak latający świetlik. 
Powinien wizualizować umysł w kolorze królewskiego kamienia 
rājopala, przypominającym kwiat kadamba; pomiędzy podniebie-
niem i gardłem. Po ich wizualizacji nauczyciel powinien wylać [ich] 
oblacje jak poprzednio dla ucznia78. 

 166–167b Powinien wizualizować pięć [organów postrzegania], poczynając od 
uszu, jako błyszczące gwiazdy, w pięciu równo od siebie odległych 
punktach, od gardła do wibracji w sercu, każdy z mantrą zarodkową 

 75 dhyāyed dhyātā dharāntaṃ vā dīkṣākāla upasthite // 157
  lalāṭe īśvaraṃ sākṣāc cidrūpaṃ sarvatomukham /
  samagraiśvaryasaṃpūrṇaṃ svabījena jagatpatim // 158
  tadvad eva ca śiṣyasya dhyātvā homaṃ samācaret /
  svabījena śataṃ sāṣṭaṃ tadardhaṃ tryaṃśam eva vā // 159
  tatpādam atha pādārdhaṃ jñātvā vittabalaṃ mune /
 76 hutvātha haviṣāpūrya sruvaṃ hunyāc chiśum tataḥ // 160
  mūrdhni pūrṇopamaṃ kuṇḍe svāhāntaṃ atha nikṣipet /
  sūtragranthau tatordhvasthe tat tattvaṃ bhāvayet tathā // 161
 77 evam īśvarasaṃpātahomaṃ kṛtvā samāsataḥ /
  pradhānaṃ ca bhruvor madhye svamantreṇātha bhāvayet // 162
  sindūrapuñjasadṛśaṃ juhuyāt tadvad eva ca /
 78 sitenduraśmivarṇābhāṃ tālumadhye dhiyaṃ smaret // 163
  kusumbharāgasaṃkāśaṃ khadyotam iva khecaram /
  tālumūle tv ahaṃkāraṃ tālukaṇṭhāntare tataḥ // 164
  rājopaladyutidharaṃ kadambakusumopamam /
  mano dhyātvātha juhuyāt pūrvavad deśikaḥ śiśoḥ // 165
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właściwą mu i nauczaną powyżej. Po [każdej wizualizacji] winien 
rzucać [ofiarę] w ogień79.

 167c–168d Winien wizualizować jak poprzednio, z ich sylabami zarodkowy-
mi, pięć [organów działania], zaczynając od mowy, umieszczonych 
w pięciu punktach jak poprzednio, od wibracji [w sercu] do pępka. 
Po recytacji każdej [z tych sylab] we właściwej kolejności winien 
dokonać oblacji80.

 168d–170b W pięciu równo odległych punktach od pępka do postawy pęche-
rza winien umieścić [pięć elementów], poczynając od subtelnego 
elementu dźwięku i kończąc na zapachu, każdy z jego atrybutami, 
[wizualizując je jako] przypominające błyszczące gwiazdy81. 

 170c–171 U początku ud, w środku, na kolanach, poniżej nich na końcu łydki 
i na całych stopach powinien medytować nad pięcioma grubymi ele-
mentami jeden po drugim: nad przestworem, powietrzem, ogniem, 
wodą i ziemią82. 

 172–173b Winien wizualizować sferę przestworu jako bezkształtną, w kolorze 
czarnej maści; powietrze w kolorze ciemnozielonym; ogień w kolo-
rze miodowożółtym; wodę jako przypominającą perły; ziemię po-
marańczową83.

 173c–174 W czasie wizualizacji, o braminie, [pierwszym wypowiadanym 
dźwiękiem] jest dobrze słyszalne oṃ, [potem] sylaba zarodkowa, 
a potem namaḥ. W tym samym czasie dla oblacji w ogniu [powinna 
być] sylaba zarodkowa poprzedzona przez oṃ, [potem] nazwa ele-
mentu (tattvasaṃjñā), po której następuje svāhā. Taka powinna być 
procedura w czasie oblacji84. 

 79 kaṇṭhād dhṛtspandparyantaṃ smaret pañcapade same /
  śrotrādīni tu vai pañca prasphurattāropamāny atha // 166
  svaiḥ svair bījaiś ca pūrvoktair dhyātvā vahnau vinikṣipet /
 80 spandasthānāc ca nābhyantaṃ prāgvat pañcapadāntare // 167
  vāgādīn saṃsthitān madhye bījaiḥ svaiḥ pūrvavat smaret /
  anukrameṇa caikaikam uccārya juhuyān nyaset // 168
 81 ā nābher vastiśīrṣāntaṃ susame padapañcake /
  śabdatanmātrapūrvāṇi gandhamātrāvasānakam // 169
  svaiḥ svair guṇais tu yuktāni bhāsvajjyotiḥprabhāṇica /
 82 ūrvor mūle tathā madhye saṃdhieśe tatas tathā // 170
  daṇḍamarmāvasāne ca sarvasmiṃś caraṇe kramāt /
  khavāyvagnyudakakṣmāntaṃ cintayed bhūtapañcakam // 171
 83 nirūpāñjanavarṇaṃ tu saṃsmared vyomagolakam /
  vāyavyaṃ nīlapītaṃ ca taijasaṃ madhupiṅgalam // 172
  muktāphalanibhaṃ cāpyaṃ raktapītaṃ tu pārthivam /
 84 dhyāne spaṣṭo dvijoṅkāro bījaṃ tadanu vai namaḥ // 173
  tatraiva kāle homārthaṃ bījaṃ praṇavapūrvakam /
  tattvasaṃjñā tataḥ svāhā saṃpāte syād ayaṃ vidhiḥ // 174
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 175–176 Gdy stosuje się dla ucznia procedurę recytacji [tylko] jednej [man-
try], nauczyciel powinien inicjować [go], gdy odpoczywa w stanie 
turyātīta85, [ale] bez zaniedbania rytualnych działań; w stanie czwar-
tym (turya86), gdy recytuje dwie, w stanie snu bez marzeń (suṣupta), 
gdy używa trzech [mantr], i w stanie snu (svapna), gdy stosuje dzie-
więć [mantr]. Winien ofiarować oblacje ze wszystkimi [dwudziesto-
ma pięcioma mantrami] w stanie przebudzenia ( jāgrat)87. 

 177–178 O wielki mędrcze, na koniec tej ofiary w ogniu, gdy uczynił [wy-
braną liczbę] oblacji raz, dwa razy, trzy razy, dziewięć razy lub 
dwadzieścia pięć razy, aby dokonać częściowej ofiary w ogniu 
(saṃpātahoma), powinien dokonać pełnej ofiary (pūrṇāhuti), aby 
usunąć wszelką dwoistość przez połączenie sylaby-zarodka z głów-
ną mantrą i zakończyć [mantrę], używając vauṣat88. 

 179–181b Te [elementy] są poziomami, na których dusza zwana jīvā doświad-
cza owoców czynów. Przychodzi ona i odchodzi bez spoczynku 
[w nich, czasem] na niskim i [czasem] na wyższym [poziomie], aż 
będzie właściwie połączona przez nauczyciela z [bogiem] wcielo-
nym w mantrę. Gdy jest tam osadzona i została oczyszczona przez 
promienie boskiej mocy, będąc wtedy bez skazy, nigdy więcej nie 
wchodzi na stopnie/poziomy tej drabiny nieczystości89.

 181c–187 O mędrcze, po dokonaniu częściowej oblacji w taki sposób, nauczy-
ciel powinien przykryć nić elementów innym naczyniem i po ob-
wiązaniu białym sznurkiem powinien ofiarować ją, o Narado, Panu 
mantr na podwyższeniu sthaṇḍila wraz z główna mantrą. O wielki 
mędrcze, po uczczeniu tego naczynia mistrz w mantrze (mantrī) 
powinien podnieść je lewą ręką, pójść przed oblicze [Pana mantr] 
obecnego w ogniu w kuṇḍa, poświęcić mu ucznia jak poprzednio, 
położyć [naczynie zawierające] nić więzów przed naczyniem ka-
laśa lub po jego północno-zachodniej stronie, wraz z kolorowymi 

 85 turyātīta – stan wolnej świadomości, stan ponad/poza czwartym zwanym turya.
 86 turya – stan czwarty, poza jawą, snem i snem głębokim.
 87 turyātītapadāvastho guruḥ kuryād anugraham /
  ekoccāreṇa śiṣyasya kriyām apy aparityajan // 175
  dviruccāreṇa turyasthaḥ suṣuptāvasthitas tribhiḥ /
  navabhis svapnabhūmiṣṭho jāgratsthaś catathākhilaiḥ // 176
 88 ekadhā vā dvidhā vā triḥ sarveṇa navadhāthavā /
  hutvā saṃpātahomārthaṃ sarvadvandvopaśāntaye // 177
  dadyāt pūrṇāhutiṃ caiva homānte bījasaṃtatim /
  samūlamantraṃ saṃbhṛtya vauṣaḍantaṃ mahāmune // 178
 89 yaḥ pumān jīvasaṃjño vai tasyaitā bhogabhūmayaḥ /
  aviśrāntam adho ūrdhve tāvat kuryād gamāgamam // 179
  yāvan na guruṇā samyaṇ mantramūrttau niyojitaḥ /
  tatsthito bhagavacchakti kiraṇaiś cāmalīkṛtaḥ // 180
  nirmalo malasopānapadavīṃ na vrajet punaḥ /
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proszkami [do przygotowania mandali], kredą [do przygotowania 
szkicu], nożyczek [do przecięcia nici], ryżowego proszku [do ryso-
wania okręgów], nici zwanej karaṇi [do rysowania zarysu mandali], 
złotego, srebrnego lub metalowego rylca, pachnideł, lamp i wszyst-
kiego [co potrzebne]. Potem, o Narado, po uczczeniu ich z użyciem 
głównej mantry nauczyciel powinien dotknąć ich, spojrzeć na nie 
i przykryć je kawałkiem materiału. Winien wyjść przez drzwi [sali 
inicjacji] w towarzystwie uczniów90.

 188 Po usunięciu daleko złowróżbnych istot (bhūta) przy użyciu mantry 
broni astra powinien złożyć ofiarę bali składającą się z wody, ziaren 
ryżu, ziaren gorczycy, zsiadłego mleka i ziaren prażonych91.

 189 Kołkiem, któremu mocy nadała mantra astra, powinien narysować 
granicę wokół [obszaru na zewnątrz drzwi], oczyścić się łykiem 
wody, a potem usiąść, zwracając się twarzą na wschód lub północ92.

 190 Potem winien dać pięć produktów pochodzących od krowy uczniom 
wedle ich statusu społecznego (anukrameṇa varṇataḥ), w zgodzie 
z [powszechnym] użyciem, aby usunąć [złe skutki] spożycia jakiej-
kolwiek niewłaściwej potrawy93. 

 191ab Po oczyszczeniu się łykiem wody powinien wraz z uczniami zjeść 
resztkę caru94.

 191c–193b Gdy zje, winien nadać mocy patyczkowi do czyszczenia zębów przy 
użyciu mantry astra, [wyczyścić nim zęby] i pozwolić mu upaść [na 
ziemię]. Powinien dać [patyczki] długości dziewięciu, ośmiu, sied-
miu, sześciu i pięciu aṅgula, poczynając od braminów, a kończąc 

 90 evaṃ saṃpātahomaṃ tu saṃpādya ca purā mune // 181
  pidhāya tattvasūtraṃ tu pātreṇaivāpareṇa tu /
  saṃveṣṭya sitasūtreṇa gatvātha vinivedayet // 182
  sthalasthamantranāthasya mūlamantreṇa nārada /
  pūjayitvā śarāvaṃ taṃ gṛhṇīyād vāmapāṇinā // 183
  vrajet kuṇḍasthitasyāgre mantrī śiṣyaṃ mahāmune /
  vinivedya yathāpūrvaṃ pāśasūtraṃ nidhāya ca // 184
  kumbhāgre vāyukoṇe vā rajāṃsi khaṭikāṃ tathā /
  kartarīṃ śālicūrṇaṃ tu sūtraṃ kiraṇisaṃjñakam // 185
  sauvarṇīṃ rājatīṃ vātha śalākāṃ tāmrajām atha /
  dhūpadīpādikaṃ sarvaṃ mūlamantreṇa nārada // 186
  saṃpūjyātha parāmṛśya nirīkṣyācchādya vāyunā /
  tataḥ śiṣyasamāyukto dvārād bāhyaṃ vrajed guruḥ // 187
 91 bhūtāni dūrato ‘streṇa prerayitvā baliṃ kṣipet /
  toyataṇḍulasiddhārthadadhijālasamanvitam // 188
 92 śaṇkunāstrābhijaptena paritaḥ parikhāṃ likhet /
  samācamyopaveśyātha prāṅmukho vāpy udaṅmukhān // 189
 93 anukrameṇa śiṣyāṇāṃ varṇato vyavahārataḥ / 
  pañcagavyaṃ tato dadyād durbhuktānāṃ viśuddhaye // 190
 94 ācamya caruśeṣaṃ tu aśnīyāc chiṣyasaṃyutaḥ / 191ab
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na kobietach i dzieciach. [W przypadku inicjowanych patyczek] dla 
nauczyciela powinien mierzyć dwanaście aṅgula. [Dla innych] koń-
cząc na samajinie (samayasthāvasānataḥ) powinno się ujmować po 
jednej aṅgula od tej [miary, po kolei]95. 

 193c–198b Po przeżuciu go powinien go wypłukać i potem rzucić na ziemię. 
Powinien trzymać go prosto z czubkiem skierowanym ku górze 
i obserwować, jak spada jego czubek. Jeśli upadnie w kierunku pół-
nocnym, zachodnim, północno-wschodnim lub wschodnim, to jest to 
dobry znak, ale jeśli w pozostałych kierunkach, to znak niepomyślny, 
o najlepszy z uczonych braminów. Uczniowie są uważani za skażo-
nych pewnym grzechem, jeśli [kierunek] upadku jest niepomyślny, 
a wolni od grzechu, jeśli jest dobrowróżbny. W pierwszym przy-
padku, aby usunąć grzech, nauczyciel powinien o świcie złożyć sto 
osiem ofiar, tysiąc osiem lub [tyle ofiar] ile jest możliwe, O braminie, 
z ziaren sezamu zmieszanych z miodem, masłem i mlekiem, razem 
z owocami, O mędrcze, z imieniem [każdego] z [uczniów] zamknię-
tym przez mantrę astra, po której następuje svāhā. Po frazie „zniszcz, 
zniszcz grzechy” (doṣāṭ jahi jahi) powinno następować imię96.

 198c–199b Potem winien znowu wejść [do sali inicjacji], po oczyszczeniu się ły-
kiem wody i po umyciu rąk i stóp. Winien okrążyć boga, mając go po 
prawej stronie, we wszystkich trzech miejscach jedno po drugim97.

 199c–200b Nauczyciel winien przygotować czyste łoże z zagłówkiem [zwróco-
nym] na wschód lub południe. Powinien też rozrzucić na nim źdźbła 
trawy darbha i ziarna gorczycy, używając mantry astra98.

 95 bhuktvāstreṇābhimantryātha dantakāṣṭhaṃ tu pātayet // 191
  navāṣṭasaptaṣaṭpañcāṅgulaṃ tad brāhmaṇādiṣu /
  dadyāt strībālaparyantaṃ guror vai dvādaśāṅgulam // 192
  ekāpāyena tasmāc ca samayasthāvasānataḥ /
  Aṅgula jest miarą długości wyznaczoną przez osiem ziaren jęczmienia. Według tekstu długość 

patyczka to 12 aṅgula dla nauczyciela (guru), 11 dla sadhaki (sādhaka), 10 dla putraki (putra-
ka) i 9 dla samajina (samayin).

 96 bhakṣayitvā vinikṣepyaṃ kṣālayitvā kṣitau tataḥ // 193
  spaṣṭaṃ kṛtvā khavaktraṃ tu agrapātaṃ vilokayet /
  tad udakpaścimaiśānaprāṇmukhaṃ patitaṃ yadi // 194
  śubhaṃ śeṣāsu viprendra dikṣu tv aśubham ādiśet /
  sadoṣās tv aśubhe pāte niṣpāpās tu śubhe smṛtāḥ // 195
  tatrāpi pāpaśāntyarthaṃ prabhāte juhuyād guruḥ /
  śataṃ sahasraṃ sāṣṭaṃ vā yathāśakty athavā dvija // 196
  madhvājyakṣīrasaṃmiśrān saphalāṃś ca tilān mune /
  astrasaṃpuṭṭitenaiṣāṃ nāmnā svāhānvitena vai // 197
  doṣāñ jahi jahīty evaṃ padaṃ nāmāvasānagam /
 97 ācamya pāṇipādaṃ ca prakṣālyātha viśet punaḥ // 198
  devaṃ pradakṣiṇīkūryāt tristhānasthaṃ krameṇa tu /
 98 prāgdakṣiṇaśiraḥ śuddhaṃ śayanaṃ kalpayed guruḥ // 199
  darbhāṃs tatrāstramantreṇa kṣipet siddhārthakāṃs tathā /
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 200c–201b Winien medytować nad niezrodzonym bogiem, Panem Narajaną, 
po całonocnym poście i winien nakazać [uczniom] przestrzeganie 
ascetycznych ograniczeń [w tym czasie]99.

 201c–204b [Zanim uczniowie pójdą spać], powinien powtarzać mantrę sto 
razy, pięćdziesiąt razy lub dwadzieścia pięć razy wedle możliwo-
ści. Najpierw oṃ, potem prāṇa (h) nad lokeśvara (ū) z księżycową 
vyāpaka (ṃ) ponad nią [= hūṃ], potem hrīṃ. Potem winien dodać 
sześciosylabową frazę svapnādhipataye i słowo rajanīśvarāya, po 
którym następuje trzysylabowe viṣṇave. [To] wraz ze svāhā jest 
dwudziestosylabowa królewska mantra snów100.

 204c–205c Potem, o północy, nauczyciel powinien wstać z łoża, umyć stopy i ręce, 
oczyścić się łykiem wody i umieścić mantry [na swoim ciele]101.

 205c–206b Po uczczeniu [boga] na podwyższeniu sthaṇḍila i po podniesieniu 
stamtąd mantry astra winien medytować [nad tą mantrą] i połączyć 
ją z ciałem mantry w naczyniu kumbha, a potem przygotować man-
dalę jak poprzednio102.

 206c–209b Potem, o braminie, winien ją ozdobić. Winien umieścić osiem trzcin, 
którym mocy nadała mantra astra, [na ziemi] dokoła na zewnątrz 
[mandali] w głównych [i pośrednich] kierunkach świata, z owo-
cami i ozdobione kwiatami. Nieprzerwaną nicią o pięciu kolorach 
powinien otoczyć trzykrotnie trzciny. Winien przykryć [przestrzeń 
między nimi] kawałkami materiału, tak aby nikt nie mógł zobaczyć 
[mandali z zewnątrz] ani gdy jest gotowa, ani gdy jest tworzona. 
A to dlatego, o mędrcze, że ten, kto pragnie osiągnąć cel, nie po-
winien pozwolić nikomu zobaczyć sypania kolorowych proszków, 
zanim nie złoży im ofiary103.

 99 saṃsmared bhagavantaṃ tu nārāyaṇam ajaṃ vibhum // 200
  upoṣya rajanīm ekāṃ niyamasthāṃś ca kārayet /
 100 śatam āvartayen mantram ardhaṃ pādaṃ ca śaktitaḥ // 201
  oṃkāraḥ prāk tataḥ prāṇo lokeśopari saṃsthitaḥ /
  tadūrdhve vyāpakaś cāndro hrīṅkāras tadanantaram // 202
  svapnādhipataye dadyāt padaṃ cātha ṣaḍakṣaram /
  rajanīśvarāyaśabdaṃ ca viṣṇave tryakṣaraṃ tataḥ // 203
  svāhāsamanvito viṃśatyakṣaraḥ svapnamantrarāṭ /
 101 tato ‘rdharātrasamaye utthāya śayanād guruḥ // 204 
  prakṣālitāṅghripāṇiś ca ācamya nyāsam ācaret /
 102 sthalasthaṃ pūjayitvāstram utthāpyaikīkṛtaṃ smaret // 205
  kumbhasthe mantramūrtau tu prāgvat kuryāc ca maṇḍalam /
 103 śobhayec ca tato vipra dadyād astrābhimantritam // 206
  śarāṣṭakṃ bahir dikṣu saphalaṃ puṣpamaṇḍitam /
  śarāvṛtaṃ trir achinnaṃ sūtraṃ vai pañcaraṅgakam // 207
  vastraiḥ kuryāt paricchannaṃ yathānyo nāvalokayet /
  kṛtaṃ vā kriyamāṇaṃ vā yasmān nāpūjito mune // 208
  darśanīyo rajaḥpātaḥ kasyacit siddhim icchatā /
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 209cd O świcie [następnego dnia] nauczyciel powinien obudzić uczniów 
i spytać o ich sny, pomyślne i niepomyślne104.

 210–216 Nauczyciel, bóg, bramin, niezamężna dziewczyna, krowy, słonie, 
koń, lew, lustro, koncha, bęben, gra na lutni, szloch, żucie betelu, 
zsiadłe mleko, pozdrowienie z szacunkiem, gotowane pożywienie, 
surowe mięso, wino, kobieta, alkohole madirā i āsava, parasol, wóz, 
biała odzież, biały sandał, girlanda, perła, sznur pereł, wzeszły księ-
życ w pełni, słońce na niebie, rzeka, ocean, kwitnące drzewo, żółty 
pigment, szafran, miód, prażone ziarna, ziarna białej gorczycy, nasio-
na, nowe naczynie, [ryż] gotowany na mleku [i z cukrem], nauczyciel 
oddany umartwieniom, piękna śpiewająca kobieta i inne osoby, które 
sprawiają zadowolenie umysłu i odwracają się od świata. Wiedz, że 
wszystkie sny [o nich] są dobrowróżbne, przynoszą nagrodę [w posta-
ci] osiągnięcia celu i wyzwolenia. Senne obrazy, które niosą nieszczę-
ście, to te inne, które są przeciwnego rodzaju, które męczą umysł, są 
[o rzeczach i osobach] nielubianych i nienawidzonych w świecie105.

 217 O, mędrcze, po spytaniu [ucznia o sen] powinien [w razie, gdy sen 
był złowróżbny] dokonać ofiary ogniowej, o której była mowa [po-
wyżej] w przypadku patyczka do mycia zębów, aby usunąć [prze-
widywane konsekwencje], albo [ofiary] tylko z masła z użyciem 
mantry [nara]siṃha106.

 218–219b Potem nauczyciel w towarzystwie uczniów winien się wykąpać i po 
wejściu, jak wcześniej, powinien uczcić [oblacjami] wszystkie man-
try, aby usunąć [konsekwencje] tego, czego brakowało, i tego, co było 
w nadmiarze [w rytuałach, które odbyły się do tej pory]. Potem wi-
nien czcić mandalę, o mędrcze, wedle procedury już objaśnionej107.

 104 prabhāte bodhayec chiṣyān svapnaṃ pṛcchec chubāśubham // 209
 105 gurur devo dvijaḥ kanyā gogajāś cāśvakesarī /
  darpaṇaṃ śaṅkhabheryau ca tantrīvādyaṃ ca rodanam // 210
  tāmbūlabhakṣaṇaṃ caiva tathā dadhy abhivandanam /
  siddhānnam āmamāṃsaṃ ca madyastrīmadirāsavāḥ // 211
  chattraṃ yānaṃ sitaṃ vastraṃ tathānyac chvetacandanam /
  mālyaṃ muktāphalaṃ hāraḥ pūrṇaḥ samuditaḥ śaśī // 212
  pracaṇḍakiraṇaḥ khastho nimnagātha mahodadhiḥ /
  praphullaḥ pādapaḥ śālī rocanā kuṅkumaṃ madhu // 213
  lājāḥ siddhārthakaṃ bījaṃ navabhāṇḍaṃ ca pāyasam /
  tapasyann api athācāryo gāyantī ca varāṅganā // 214
  manaḥprītikarāś cānye loke śaṃsāpadaṃ gatāḥ /
  sarve svapnāḥ śubhā jñeyāḥ siddhimokṣaphalapradāḥ // 215
  ato ‘nye viparītās tu manasaḥ khedadāś ca ye /
  garhitā lokavidviṣṭāḥ svapnās te ‘py aśubhāvahāḥ // 216
 106 pṛṣṭvā samācared dhomaṃ dantakāṣṭhoditaṃ mune /
  kevalenāthavājyena siṃhamantreṇa śāntaye // 217
 107 saśiṣyo ‘tha guruḥ snātvā pūrvavat saṃpraviśya ca /
  hīnātiriktaśāntyarthaṃ sarvān mantrān pratarpayet // 218
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 219c–221b Gdy zakończy wszystkie oblacje, winien wprowadzić uczniów [w ob-
szar mandali], jednego za drugim, trzymających kwiat w dłoniach 
i z zawiązanymi oczami, jak poprzednio. Winien kazać im rzucić 
[kwiaty] przed siebie wraz ze złotą [monetą], klejnotem i perłą. Potem, 
po odsłonięciu oczu, pokazuje im wszystko [co jest w mandali]108. 

 221c–222b Upadłszy do stóp nauczyciela z oddaniem w [pokłonie] ośmiu człon-
ków [leżąc płasko na ziemi i w ten sposób dotykając jej ośmioma 
częściami ciała], winien potem okrążyć mandalę dwukrotnie z gło-
wą skłonioną z szacunkiem109.

 222c–224b Nauczyciel powinien wtedy zbliżyć się do ofiarnego ognia. Gdy 
usiądzie i umieści tę najlepszą kolekcję/mandalę mantr w sercu 
ognia, winien znowu wlać oblacje dla mantr zaczynających się od 
viṣṇu, kończących się ze svāhā, dla [czterech] bogiń, dla towarzy-
szących [mantr], jedna po drugiej, z ziarnami sezamu i masłem, tak 
[bogato] jak to możliwe110.

 224c–226 O najlepszy z mędrców, gdy – aby rozpocząć ceremonię inicjacji 
– zakończy tę ofiarę tarpaṇa dla wszystkich mantr i gdy ofiaruje 
dalsze oblacje, postępując według zasady, że winny być dziesiątą 
częścią [tych, które były poprzednio], aby zyskać kompetencje 
(adhikāra) do czczenia mantr, winien ofiarować po kolei pięć oblacji 
dla każdej z mantr. W ten sposób osiąga kwalifikacje do powtarza-
nia mantr ( jape), czczenia ich w ogniu (agnau), uczenia się pism 
(śrute) i składania ofiar (arcane)111.

 227–230b Aby oczyścić ścieżkę [elementów tattva] w czasie inicjacji, [powi-
nien ofiarować] sto osiem [oblacji] dla głównej mantry z masłem 
topionym i z sezamem, wedle życzenia. Nakazano, aby ofiarować 
[ofiarę ogniową] z dwudziestu pięciu oblacji dla bogiń, z dziesięciu 

  maṇḍalaṃ pūjayet paścāt pūrvoktavidhinā mune /
 108 sarvahomāvasānaṃ tu kṛtvā śiṣyān praveśayet // 219
  kramāt puṣpāñjalikṛto baddhanetrāṃs tu pūrvavat /
  prakṣepayed dhiraṇyāḍhyaṃ maṇimuktāphalānvitam // 220
  udghāṭya nayane paścān nikhilaṃ saṃpradarśayet /
 109 guroś ca pādapatanaṃ kṛtvāṣṭāṅgena bhaktitaḥ // 221
  pradakṣiṇadvayaṃ kuryān maṇḍale natamastakam /
 110 vrajed agnisamīpaṃ tu upaviśya tato guruḥ // 222
  vinyasya vahnigarbhe tan mantramaṇḍalam uttamam /
  svāhāntān juhuyād bhūyo mantrān viṣṇupuraḥsarān // 223
  devīr aṅgāni ca pṛthak tilair ājyena śaktitaḥ /
 111 mantrāṇāṃ tarpaṇaṃ kṛtvā sarveṣāṃ munisattama // 224
  dīkṣārambhanimittārthaṃ daśabhāgavyavasthayā /
  mantrapūjādhikārārthaṃ homaṃ kṛtvā tato ‘param // 225
  pratimantraṃ ca juhuyāt pañca pañcāhutīḥ kramāt /
  adhikāro bhaved evaṃ jape ‘gnau ca śrute ‘rcane // 226
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dla [mantr] członków boga (aṅgānām), z ośmiu dla [nara]siṃha i in-
nych [kapila i varāha]. Potem, o mędrcze, z siedmioma [oblacjami] 
dla mantry kaustubha i innych [mālā, padma, śaṅkha, cakra, gadā, 
garuḍa, pāśa i aṅkuśa], z sześcioma dla satya i innych [vāsudeva, 
saṃkarṣaṇa, pradyumna, aniruddha] i z pięcioma dla mantry 
saptākṣara. Następnie winien wlać pełną ofiarę z masła topionego, 
używając głównej mantry112.

 230c–231b Wtedy osiąga się raz i na zawsze zwykłą/podstawową 
(sāmānyalakṣaṇā) inicjację z mantrami, dzięki której nauczyciel 
może wyzwolić [dusze z więzów] bez poznania [przez nie] ich wła-
snej natury (vinā svarūpajñānena)113.

 231c–232c Ale, o braminie, powinien otoczyć imię ucznia każdą mantrą. Tak 
oto przedstawione pokrótce cechy ofiary z oblacjami w ogniu w czy-
stej inicjacji mantr114. 

 232d–235c Teraz słuchaj o [zasadach] w przypadku [inicjacji mantr] z elemen-
tami tattva. Nauczyciel musi zrozumieć porządek elementów, gdy 
dokonuje inicjacji, aby ta mogła być łatwo dokonana poprzez zasto-
sowanie przedmiotów jego własnego poznania. To bowiem przez 
zaletę czystości mantr nauczyciel staje się czysty i przez zaletę jego 
czystości seria elementów (tattvagrāmaḥ) jest oczyszczona poprzez 
połączenie i ofiarowanie oblacji z procedurą przedstawioną powyżej 
w rozwiniętej [formie] rytuału inicjacji115.

 235d–238b [Teraz] dowiedz się [ jak powinno się postępować] w średniej 
[procedurze]. [Elementy] od ziemi (pṛthivyādyāḥ) po przestwór 
(khapaścimāḥ) są oczyszczane przez oczyszczanie [pięciu] elemen-

 112 dīkṣāyām adhvaśuddhyarthaṃ mūlamantrasya vai śatam /
  aṣṭādhikaṃ ghṛtenaiva tilenāpi yathecchayā // 227
  devīnāṃ pañcaviṃśatyā aṅgānāṃ daśakena tu /
  siṃhāder aṣṭakenaiva saptakena tato mune // 228
  vihitaḥ kaustubhādīnāṃ ṣaḍbhiḥ satyādiṣūditaḥ /
  saptākṣarasya mantrasya vihitaḥ pañcakena ca /// 229
  pūrṇāhutiṃ ghṛtenaiva mūlamantreṇa pātayet /
 113 tadā dīkṣā bhavec chaśvan māntrī sāmānyalakṣaṇā // 230
  vinā svarūpajñānena yayā saṃtārayet guruḥ /
 114 mantrais tu saṃpuṭīkuryāt kiṃ tu saṃjñāṃ śiśor dvija // 231
  ity etan mantradīkṣāyāṃ kevalāyāṃ samāsataḥ /
  havane lakṣaṇaṃ proktaṃ /
 115 satattvāyām ataḥ śṛṇu // 232
  dīkṣākāle tu guruṇā jñātavyā tattvapaddhatiḥ /
  jñeyānuṣṭhānabhāvena yathā tu sukarā bhavet // 233
  mantraśuddhiprabhāvād dhi śuddho bhavati vai guruḥ /
  guruśuddhiprabhāvāc ca tattvagrāmo bhavet sitaḥ // 234
  prāguktena vidhānena saṃdhānād dhavanād api /
  dīkṣākarmaṇi vistīrṇe /
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tów subtelnych, jeden po drugim, poczynając od zapachu. Wiedz, że 
dwie grupy [po pięć], które tworzą zmysły, najpierw zmysły dzia-
łania, a potem zmysły percepcji, są [także] w nich zawarte. W ten 
sposób, gdy [pięć] subtelnych elementów jest oczyszczonych, powi-
nien oczyścić dwadzieścia elementów116. 

 238c–240b Mówi się tutaj, że przez oczyszczenie elementu ego oczyszcza się 
także organ myśli. Przez oczyszczenie intelektu oczyszcza się idee 
(pratyaya) i ich przeciwieństwa (viparyaya). Przez oczyszczanie 
pierwotnej materii oczyszcza się obie, zamanifestowaną i niezama-
nifestowaną (vyaktāvyaktam). A przez czystego/oczyszczonego Pana 
oczyszcza się świadoma dusza (citpuruṣa)117.

 240c–241 Ostatni element, w którym [dusza] osiąga transcendencję, nie może 
być oczyszczony. To w nim, którego naturą jest najwyższy brahman, 
powinna się roztopić [dusza] poprzez proces inicjacji przez wiedzę, 
natychmiast po oczyszczeniu elementów tattva118.

 242–243b O najlepszy ze znawców Wed, [tylko] gdy [nauczyciel] najpierw 
ogólnie to zrozumie, powinien oczyścić ścieżkę [elementów] po ko-
lei dla [pomyślności] uczniów, którzy pragną wyzwolenia. Słuchaj 
teraz mojego pouczenia o tym [oczyszczaniu] w szczegółach119.

 243c–244 W ogniu winien wizualizować jako wszechprzenikający przestwór 
grupę mantr używanych w tej [ceremonii]. Potem winien połączyć 
w niej całą grupę elementów tattva, po wizualizacji każdego ele-
mentu po kolei120.

 116 madhyame cāvadhāraya // 235
  gandhatanmātrapūrvais tu tanmātraiḥ śodhitaiḥ kramāt /
  bhavanty amī viśuddhās tu pṛthivyādyāḥ khapaścimāḥ // 236
  teṣām antargatau jñeyau dvau vargāv indriyātmakau /
  karmendriyātmakaḥ pūrvaṃ tato buddhīndriyātmakaḥ // 237
  evaṃ tanmātraśuddhau syād viśuddhā tattvaviṃśatiḥ /
 117 ahaṃkāreṇa śuddhena manaḥśuddhir ihocyate // 238
  buddhyā viśuddhayā śuddhāḥ pratyayāḥ saviparyayāḥ /
  pradhānena viśuddhena vyaktāvyaktaṃ viśodhitam // 239
  īśvareṇa ca śuddhena śuddhaś citpuruṣo bhavet /
 118 aśodhyaṃ paramaṃ tattvaṃ yatra kevalatāṃ vrajet // 240
  tatraiva tu layaṃ kuryāt parabrahmasvarūpe /
  jñānadīkṣākrameṇaiva tattvaśuddher anantaram // 241
 119 evaṃ vedavidāṃ śreṣṭha purā jñātvā samāsataḥ /
  mumukṣūṇāṃ tu śiṣyāṇām adhvānaṃ śodhayet kramāt // 241
  yādṛk tad vistareṇaiva śṛṇuṣva gadato mama /
 120 vahnau tu vyomavad dhyāyen nyasto mantragaṇo ‘tra yaḥ // 243
  sarvavyāpakarūpeṇa tanmadhye tattvapaddhatim /
  samagrāṃ yojayed dhyātvā tattvaṃ tatvaṃ krameṇa tu // 244



Studia nad pańćaratrą. Tradycja i współczesność

122

 245 Po usadzeniu ucznia przed sobą w pozycji lotosu powinien popatrzeć 
na niego, skropić go [wodą] jak poprzednio i dotknąć go dłonią, któ-
rej mocy nadały mantry121.

 246 Potem, pozostając [skoncentrowanym] w swej własnej naturze, wi-
nien dokonać emisji [elementów] od īśvara do ziemi, w ich trzech 
podziałach, najwyższym [subtelnym i grubym]. Winien wycofać/
zniszczyć (upasaṃharet) [je] w ten sam sposób122.

 247–248b Następnie winien właściwie wizualizować porządek kreacji tworzo-
ny po kolei w ciele ucznia, tak aby mógł szybko rozpoznać nieświa-
dome elementy tattva w tym ciele, gdy nadejdzie czas inicjacji123.

 248c–252 Potem winien pójść i w myślach prosić mantrę znajdującą się 
w naczyniu kumbha, [aby pozwoliła mu kontynuować inicjację]. 
Gdy otrzyma pozwolenie, winien wziąć nić więzów w pojemniku 
i zbliżyć się do ognia. Winien otworzyć [pojemnik], umieścić [nić] 
na ziemi i w nakazany sposób złożyć ofiarę najwyższej przyczynie 
stworzenia z tysiącem lub setką oblacji (āhutīnām), z użyciem głów-
nej mantry. Na zakończenie inicjacji, o najlepszy z mędrców, wi-
nien ofiarować pełną [oblację] (pūrṇā), jedną dla każdej z procedur, 
a nie [jedną] na [końcu] każdego z rytuałów. Wtedy winien dokonać 
[tylko] jednego uspokojenia umysłu (cittasthitim) poprzez medytację 
nad kształtem ucznia, która jest [procedurą] mniej subtelną i bez 
powtarzania mantry124. 

 253 Potem, gdy kwiatu wiele razy nada mocy mantrami, używając głów-
nej mantry, po której następuje huṃ phaṭ, winien uderzyć nim serce 
[ucznia]125. 

 121 baddhapadmāsanaṃ śiṣyaṃ kṛtvā cātmasamīpagam /
  nirīkṣya pūrvavat prokṣya mantrahastena saṃspṛśet // 245
 122 īśvarād bhūmiparyantāṃ parapūrvam atha tridhā /
  sṛṣṭiṃ kuryāt svarūpasthas tām evam upasaṃharet // 246
 123 tataḥ śiṣyatanau samyak sṛṣṭāṃ sṛṣṭiṃ smaret kramāt /
  yena śiṣyatanusthānāṃ tattvānāṃ jaḍarūpiṇām // 247
  saṃprabodho bhavaty āśu dīkṣākāle upasthite /
 124 tataḥ kumbhasthitaṃ mantraṃ gatvā saṃprārthya cetasā // 248
  labdhānujñaḥ samādāya pāśasūtraṃ puṭasthitam /
  yāyāt kuṇḍasamīpaṃ tu tam udghāṭya nidhāya ca // 249
  sahasreṇa śatenātha āhutīnāṃ ca tarpayet /
  mūlamantreṇa vidhivat paramaṃ sṛṣṭikāraṇam // 250
  pūrṇā dīkṣāvasāne tu dātavyā munisattama /
  ekānekaprayogāṇāṃ na tu karmaṇi karmaṇi // 251
  ekāṃ cittasthitiṃ kuryāc chiṣyarūpasamādhinā /
  sāṃprataṃ sthūlamātreṇa mantrajāpojjhitena ca // 252
 125 prajapya mūlamantreṇa kusumaṃ bahuśas tataḥ /
  huṃphaṭkārāntayuktena hṛdayaṃ tasya tāḍayet // 253
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 254–258 Po szybkim przywołaniu świadomości [duszy ucznia] umieszczonej 
w [jego] ciele winien najpierw wcielić ją ( jananaṃ pūrvaṃ) w ele-
ment ziemi, oświecić ją w tym [elemencie] i rozmyślać (-bhāvanā), że 
gdy jest w swoim miejscu (tasmin svasmin sthāne sthitasya), przenika 
[wszystko], co istnieje w tym [elemencie]. Potem powinien rozmyślać, 
że przez umiejętność jej przebudzenia przez mantrę można jej tu [do-
świadczać], następnie że dzięki tej możliwości ona doświadcza [skut-
ków czynów] (tataḥ punaḥ / tadbhogam api ca), że jest zadowolona 
przez ten [skutek] (tattṛptiṃ), że doświadczanie [skutków] przez duszę 
kończy się i że gdy to doświadczanie się kończy, pojawia się oderwa-
nie. Potem dusza winna być wzniesiona ponad [ten element. Te proce-
sy powinny dokonywać się] jeden po drugim na każdym z poziomów 
elementów (tattve tattve tv anukramāt). Winien medytować nad tymi 
różnorakimi działaniami w każdym elemencie. Dla każdego elementu 
winien ofiarować sto oblacji, o Narado. Winien spalić każdy z ele-
mentów, używając sylaby zarodkowej wraz z mantrą.126

 259–261b Po recytacji własnej mantry powinien recytować dwusylabową 
[część] asya, po niej imię ucznia, potem zarodkową sylabę elementu 
(tattvabīja). Po sylabie zarodkowej winien umieścić nazwę elemen-
tu, potem część śodhaya, po którym następuje svāhā, część śamaṃ 
naya. To, z dodatkiem namaḥ, jest mantra [używana] w rytuale ofia-
ry w ogniu127.

 261c–264 Potem winien wyobrazić sobie, że podobny klejnotowi element 
ziemi w uczniu jest [teraz] w jego własnym umyśle i z promieniem 
[wysyłanym] z jego świadomości powinien złożyć go na brzegu 
chochli sruk. Powinien wyobrazić sobie, że [formy] vibhava, vyūha 
i subtelna [forma boga] są także na tym brzegu. Potem powinien 
przeciąć węzeł ziemi i umieścić [część odciętej] nici na brzegu sruk. 
O Narado, winien włożyć ją do ognia wraz z pełną [ofiarą], uży-
wając mantry aṅkuśa. Poprzez ten proces wycofywania/niszczenia 

 126 saṃbodham āvahec chīghraṃ piṇḍamadhyagatasya ca /
  kṣmātattve jananaṃ pūrvaṃ tatrasthasya prakāśatā // 254
  sadvyāptibhāvanā tasmin svasmin sthāne sthitasya ca /
  mantrasaṃbodhasāmarthyāt tatraiśvaryṃ tataḥ punaḥ // 255
  tadbhogam api caiśvaryāt tattṛptim atha bhāvayet /
  jantor bhogasamāptiṃ ca bhogānte ca viyojanam // 256
  uddhāraś ca kāryas tattve tattve tv anukramāt /
  evaṃ ca vividhaṃ karma tattve tattve vicintayet // 257
  pratitattvaṃ śataṃ dadyād āhutīnāṃ tu nārada /
  mantrayuktena bījena sarvatattvāni nirdahet // 258
 127 adhyātmamantram uccārya asyeti dvyakṣaraṃ param /
  tadante śiṣyasaṃjñāṃ tu tattvabījaṃ tataḥ paṭhet // 259
  bījānte tattvasaṃjñāṃ ca śodhayeti padaṃ tataḥ /
  svāhāṃ tad anu vai kuryāc chamaṃ nayapadaṃ tataḥ // 260
  namaskārasamāyukto mantro ‘yaṃ homakarmaṇi /
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winien zniszczyć element ziemi w najwyższym źródle mantr, błysz-
czącym wewnątrz siedziby ognia128.

 265–266 Poprzez taki sam proces, o najlepszy pośród uczonych braminów, po-
winien połączyć także element wody [z jego źródłem]. Po wchłonięciu 
go w ten sam sposób, winien [przeciąć jego węzeł] i wrzucić [do ognia 
z] pełną oblacją, używając mantry pętli pāśa. W przypadku [elemen-
tu] ognia powinien wlać pełną [oblację] z mantrą Garudy gāruḍa, 
w przypadku [elementu] powietrza (mārute) z mantrą maczugi gadā, 
a potem z mantrą dysku cakra w [procesie] połączenia przestworu129.

 267–269b Winien wrzucić pełną [oblację], o Narado, z mantrą konchy śaṅkha, 
aby oczyścić subtelny element zapachu, z mantrą lotosu padma, aby 
oczyścić subtelny element smaku, z mantrą girlandy mālā, aby oczy-
ścić subtelny element formy. Powinien połączyć [subtelny element] 
dotyku z [mantrą] klejnotu kaustubha. Winien połączyć subtelny 
element dźwięku z [mantrą] dzika vārāha130. 

 269c–270b Potem winien zawsze łączyć pięć [elementów organów działania], 
od organu przyjemności do organu mowy, z mantrą Kapili kāpila, 
[Nara]siṃha, mantrą broni astra, oka netra i zbroi varmaṇā, o naj-
lepszy pośród uczonych braminów131.

 270c–271 Teraz słuchaj o organach [poznawania]. W rytuale ofiarowania ob-
lacji powinien zawsze łączyć [je], zaczynając od [organu] smaku 
i kończąc na organie słuchu, używając mantry kosmyka włosów 
śikhā, mantry głowy śiras, mantry serca hṛd, mantry mocy iluzji 
māyā i mantry zwycięstwa jayā132.

 128 cittāntas tattvaratnaṃ tu śaiṣyaṃ saṃsmṛtya pārthivam // 261
  svacaitanyakareṇaiva nikṣiptaṃ tu srugagrataḥ /
  vibhavavyūhasūkṣmaṃ ca tadagropari kalpayet // 262
  vikṛttya pārthivaṃ granthiṃ sūtraṃ kuryāt srugagragam /
  niyojayet pūrṇayāgnāv aṅkuśena tu nārada // 263
  evaṃ saṃhārayogena parasmin mantrakāraṇe /
  jvaladrūpe ‘gnikuṇḍasthe kṣmākhyaṃ tattvaṃ śamaṃ nayet // 264
 129 krameṇānena viprendra aptattvaṃ api yojayet /
  tadvat tad upasaṃhṛtya pūrṇāṃ pāśena nikṣipet // 265
  taijase gāruḍenaiva gadayā py atha mārute /
  tataś cākāśasaṃdhāne pūrṇāṃ cakreṇa nikṣipet // 266
 130 gandhatanmātraśuddhyarthaṃ śaṅkhamantreṇa nārada /
  pūrṇāṃ ca padmamantreṇa rasatanmātraśuddhaye // 267
  rūpatanmātraśuddhyarthaṃ mālāmantreṇa nikṣipet /
  sparśasaṃjñaṃ ca viprendra kaustubhākhyena yojayet // 268
  śabdatanmātrasaṃdhānaṃ vārāheṇa samācaret /
 131 vāṅniṣṭhānāṃ upasthāc ca pañcānāṃ atha yojanā // 269
  kāpilenātha siṃhena astreṇākṣṇātha varmaṇā /
 132 kāryā sadaiva viprendra indriyāṇām ataḥ śṛṇu // 270
  śikhayā śirasā caiva hṛnmantreṇātha māyayā /
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 272 Dla organu myśli winien wlać pełną oblację z mantrą sławy kīrti, dla 
elementu ego z mantrą lakṣmī, dla intelektu z całą mantrą główną133.

 273–275b Powinien zniszczyć [element] pierwotnej materii z pięcioma [mantra-
mi], satya i innymi [vāsudeva, saṃkarṣaṇa, pradyumna, aniruddha]. 
Nauczyciel ze spokojnym umysłem zawsze redukuję [element] puruṣa 
do poziomu īśvara przez [ofiarowanie] pełnej oblacji z [mantrą] sied-
miosylabową. W zbiorze elementów nie ma wyższego niż īśvara134. 

 275c–277b Puruṣa zszedł powoli od elementu īśvara, tak że [chociaż] ma natu-
rę īśvara, wydaje się bezsilny. Dlatego poprzez proces inicjacji [na-
uczyciel] powinien wznieść [ucznia] z [niższego elementu] i umie-
ścić go [powyżej]. Powinien zawsze go z nim łączyć tak, aby uczeń 
mógł doświadczyć [tam skutków własnych czynów]135.

 277c–281b [Nauczyciel] powinien medytować nad inicjowanym uczniem jako 
nad identycznym z nim samym i mającym podstawę w īśvara, 
jako nad tym, który ma formę nierozróżnialną [od jego własnej]. 
Uniwersalny [winien medytować nad nim jako] nad wszystko zawie-
rającym w sobie Panem, bogiem, który nie ma początku ani końca. 
Nieruchomy [powinien medytować nad nim jako nad] zawierają-
cym nieruchome. [Powinien to czynić], Narado, po medytacji nad 
Narajaną [jako] główną mantrą w odwrotnej kolejności, emitującym 
strumień nektaru, którego substancja ma moc dzięki najwyższemu 
nektarowi, [medytując nad nim] jako nieporównywalnym, niemożli-
wym do pojęcia myślą, poza [zasięgiem] zmysłów, błyszczącym jak 
księżyc i słońce, wyłącznie dającym wyzwolenie, gdy składa pełną 
oblację z mantrą kończącą się z vauṣaṭ136.

  jayāmantreṇa śrotrākyham indriyāntaṃ layaṃ nayet // 271
 133 ārabhya ghrāṇasaṃjñāc ca satataṃ homakarmaṇi /
  manasaḥ kīrtimantreṇa lakṣmyīkhyātyāpi ahaṃkṛteḥ // 272
 134 samagramūlamantreṇa buddhau pūrṇāhutiṃ kṣipet /
  satyādipañcakenaiva prakṛtiṃ pralayaṃ nayet // 273
  puruṣaṃ ceśvarasthāne śaman nayati sarvadā /
  guruḥ saptākṣareṇaiva pūrṇāhutyā prasannadhīḥ // 274
  īśvarāc ca paraṃ tattvaṃ tattvagrāme na vidyate /
 135 pumān īśvaratattvā tu adho yātaḥ śanaiḥ śanaiḥ // 275
  yeneśvarasvarūpaḥ sann avaśaḥ pratibhāti vai /
  tasmād dīkṣākrameṇaiva tatoddhṛtya punaḥ kṣipet // 267
 136 īśvarādhārasaṃsthaṃ tu svātmavad dīkṣitaṃ śiśum // 277
  dhyāyen nirantarākāraṃ viśvo viśvātmakaṃ vibhum /
  anādhinidhanaṃ devam acyuto ‘cyutavigraham // 278
  dhyātvā nārāyaṇaṃ paścān mūlamantraṃ vilomataḥ /
  paramāmṛtasaṃkṣubdharūpam oghaṃ tu cāmṛtam // 279
  vimuñcantam anaupamyam apratarkyam atīndriyam /
  śaśisūryapratīkāśaṃ viśeṣeṇa vimuktidam // 280
  pūrṇāhutipradānena vauṣaḍantena nārada /
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 281c–282b Oto jak winien składać pełną oblację dla osiągnięcia ziemskich 
dóbr. Natychmiast potem winien wlać następną pełną [oblację], któ-
ra powinna być kompletna w każdym względzie, w celu osiągnięcia 
wyzwolenia137.

 282c–284b Z oczyszczonymi wszystkimi elementami, ponad elementem īśvara, 
medytując z użyciem mantry trzysylabowej nad uczniem jako nad 
[formą] sakala, jakby był sam Aćjutą zawierającym trzy bóstwa, 
i [medytując] nad sobą jako nad [formą] niṣkala, winien medytować 
nad masłem wyjętym [z naczynia] dla spełnienia pełnej [oblacji] 
jako nad [formą] sakalaniṣkala138.

 284c–288b Po wyobrażeniu, jak wcześniej, że ciało ucznia jest oderwane od 
czynów, po umieszczeniu razem na brzegu chochli sruk [tych] 
dwóch [czyli ciała ucznia i jego czynów], poprzez połączenie ucznia 
oraz masła topionego, tak jak poprzednio, z formą niṣkala nauczy-
ciel winien skupić własną świadomość na własnej naturze. Poprzez 
to powoli schodzi w dół, aż osiągnie stopień naturalnego przerwania 
wszechogarniającej błogości. Wtedy w przestrzeni niezrównanej, 
wielkiej błogości, która spoczywa w jego własnej błogości, obja-
wia się nauczycielowi niewzruszalna forma wszystkoprzenikająca 
w swej mocy, przekraczająca sześć fal istnienia (ūrmi) i sześć wła-
ściwości (guṇa), będąca ponad rytuałami mantry i mudry139.

 288c–289 Potem, o braminie, po recytacji błyszczącej, niewypowiadalnej, 
siedmiosylabowej mantry, której naturą jest mentalny dźwięk, której 
formą jest paśyantī, winien dokonać na końcu pełną oblację z [man-
trą] kończącą się z vauṣaṭ140. 

 137 evaṃ pūrṇāhutiṃ dadyāt saṃbhoghārtham anantaram // 281
  mokṣārthaṃ pātayed anyāṃ pūrṇāṃ saṃpūrṇalakṣaṇām /
 138 saṃśuddhasarvatattvaṃ tu īśvarād ūrdhvavartinam // 282
  tryakṣareṇa tu mantreṇa tridaivatyam ivācyutam /
  dhyātvā tu sakalaṃ śiṣyam ātmānaṃ niṣkalaṃ tathā // 283
  pūrṇārtham uddhṛtaṃ cājyaṃ dhyāyet sakalaniṣkalam /
 139 śiṣyadehaṃ tathā karma bhinnaṃ bhāvanayā purā // 284
  tataḥ srugagre saṃdhāya dvāv ekīkaraṇena tu /
  niṣkalena svarūpeṇa śiṣyājyaṃ tu yathā purā // 285
  kṛtvācāryaḥ svabhāvasthaṃ svacaitanyaṃ śanaiḥ śanaiḥ /
  yāvat sunirbharānandasvānandapadam eti saḥ // 286
  tataḥ svānandaviśrānte mahānandātulāspade /
  ṣaḍūrmiṣaḍguṇātītaṃ mantramudrākriyojjhitam // 287
  svaśaktivaibhavaṃ rūpaṃ pratibhāty acyutaṃ guroḥ /
 140 tato vijñānaśabdātma paśyantīrūpam ujjvalam // 288
  anuccāryaṃ samuccārya mantraṃ saptākṣaraṃ dvija /
  pūrṇāhutiṃ tadante tu vauṣaḍantena nikṣipet // 289
  Paśyantī jest drugim poziomem mowy, mową „wizyjną”. Nazywa się ją tak dlatego, że na tym 

poziomie w świadomości powstaje rodzaj pragnienia, aby zobaczyć początkową wizję tego, co 
stopniowo będzie się manifestować podczas następnych etapów rozwoju mowy. Na tym pozio-
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 290–292b Potem w celu umocnienia tego połączenia w brahmanie nauczyciel 
winien ofiarować oblacje z dziesięcioma wielkimi formułami/wyra-
żeniami (mahāpadaiḥ), [każde] z oṃ na początku i z następującym 
po nim namaḥ, [są to mianowicie]: niepoznawalne aprameya, nie-
podlegające definicji anirdeśya, nieporównywalne anuapamya, wol-
ne od błędów anāmaya, subtelne sūkṣma, wszechobecne sarvagata, 
wieczne nitya, nieporuszone dhruva, niezniszczalne avyaya i posia-
dające moc īśvara [dlatego mantra może wyglądać następująco: oṃ 
aprameyāya namaḥ]. Winien ofiarować dziesięć oblacji z [każdą] 
z tych mantr, potem złożyć pełną oblację141.

 292c–293b Po medytacji nad uczniem i sobą samym jako najwyższym wśród 
najwyższych [bogu], winien znowu, jak wcześniej, złożyć trzecią 
wielką pełną [oblację] kończącą się z vauṣaṭ142.

 293c–295 O uczony braminie, powinien kontemplować trójcę: ucznia, siebie 
i wszechobecnego Pana Wisznu [jako połączonych] w jednym, jak 
mleko [wlane] do mleka, będące tym samym na [najwyższym] po-
ziomie kosmicznej hierarchii, o najlepszy wśród podwójnie urodzo-
nych. Wtedy inicjacja wisznuicka, która daje wyzwolenie i osiągnię-
cie celów człowieka, która uwalnia od powtórnych narodzin poprzez 
powtórne wchłonięcie elementów, będzie zakończona, o mędrcze143.

 296 Nauczyciel [pozostając] na szczycie góry brahmana, którego błogość 
i wiedza są nieprzerwane, powinien przywołać [dla ucznia] wedle 
porządku kreacji ciało złożone z niebiańskich mantr144.

 297–300b Winien teraz wyobrażać sobie, że poprzez wiatr wiedzy przyciąga 
ucznia, dla którego zakończono ofiarę ognia i który został [w ten spo-
sób] uczyniony jednym z Wisznu, i że [w rezultacie tego] stopniowo 
wydobywa się z oceanu, którym jest Vāsudeva, schodzi z poziomu na 

mie wibracje dźwięku stają się wyraźniejsze, doświadczalne, choć nie są jeszcze zróżnicowane. 
W kontekście poziomów świadomości paśyantī odpowiada poziomowi głębokiego snu, suṣupti. 
Więcej patrz np. PADOUX 1990.

 141 tato brahmasamāpattisthityarthaṃ juhuyad guruḥ /
  praṇavādinamontaiṣ ca daśabhis tu mahāpadaiḥ // 290
  aprameyam anirdeśyam anaupamyam anāmayam /
  sūkṣmaṃ sarvagataṃ nityaṃ dhruvam avyayam īśvaram // 291
  evaṃ deyā daśāhutyas tataḥ pūrṇāhutiṃ kṣipet /
 142 śiṣyaṃ caiva tathātmānaṃ paraṃ dhyātvā pare punaḥ // 292
  vauṣaḍantāṃ mahāpūrṇāṃ tṛtīyāṃ pūrvavat kṣipet /
 143 kṣīre kṣīraṃ yathā vipra trayam ekatra cintayet // 293
  śiṣyaṃ caiva tathātmānaṃ viṣṇuṃ sarvagataṃ vibhum /
  prakriyānte dvijaśreṣṭha ekatra samatāṃ gatam // 294
  tadā syān muktidā dīkṣā vaiṣṇavī puruṣārthadā /
  tattvasaṃhārayogena apunarbhavadā mune // 295
 144 aluptānandavijñānabrahmaśailāgrago guruḥ /
  āvahet sṛṣṭimārgeṇa divyamantramayaṃ puram // 296
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poziom jak strumień wody. Powinien zjednoczyć go wedle porządku 
kreacji z siłą Narajany, z którego wychodzi blask [?], ze świadomo-
ścią wielkiej błogości, z najwyższą mantrą, subtelną i niższą, czystą, 
pierwotną domeną Iśwary, źródłem [wszystkich] elementów145. 

 300c–301 Gdy [uczeń] zejdzie element po elemencie, wtedy [nauczyciel] po-
winien połączyć idealnie [teraz] czystą świadomość ucznia, która 
powstała z oceanu brahmana, z samym sobą. Potem powinien połą-
czyć ją z ciałem ucznia, aby mógł on udzielić łaski wiernym146. 

 302–303b Po zakończeniu inicjacji, która daje połączenie z Wisznu, powinien 
wizualizować mającego [konkretną] formę (sākāraṃ), przenikające-
go Pana Wisznu, najwyższego, kontemplowanego w formie mantry 
w środku ofiarnego ognia147.

 303cd Po uczczeniu go wodą arghya, kwiatami i tym podobnymi [sub-
stancjami] nauczyciel powinien nauczyć ucznia reguł postępowania 
(samayān)148.

 304 [Uczeń] nie powinien uczyć [innych] swojej mantry. Nie powinien 
powtarzać jej w obecności innych (saṃsadi). Powinien ukrywać 
swoje pisma i właściwie je chronić149.

 305–307 Zdyscyplinowany [uczeń] nigdy nie powinien, z powodu braku uwiel-
bienia, używać tylko imienia swojego nauczyciela [zwracając się do 
niego w ten sposób] kiedykolwiek i gdziekolwiek. Winien skłaniać 
[przed nim] głowę, składać dłonie z szacunkiem [mówiąc] oṃ śrī, 
potem imię, potem [słowo] viṣṇu wraz ze słowem pāda. Nie powi-
nien rozkazywać mu z powodu zaślepienia. Nie powinien stąpać po 
jego cieniu, nie powinien używać jego siedzenia, łoża ani wozu150.

 145 śiṣyaḥ samāptahomo yaḥ kṛto viṣṇumayaḥ purā /
  vijñānavāyunākṛṣya niḥsṛtaṃ bhāvayec chanaiḥ // 297
  vāsudevodadher madhyād āyāntaṃ ca padāt padam /
  pravāham audakaṃ yadvat sṛṣṭimārgeṇa yojayet // 298
  śaktau nārāyaṇākhyāyāṃ †tadbhāsā prasared yataḥ †
  mahānandacitau mantre pare sūkṣme tathāpare // 299
  śuddhe tv īśapade cādye tattvānām udayāspade /
 146 tattvāt tattvaṃ yadāyāti tadā cātmani yojayet // 300
  suśuddhaṃ śiṣyacaitanyam uditaṃ brahmasāgarāt /
  anugrahārthaṃ bhaktānāṃ śiṣyadehe ‘tha yojayet // 301
 147 evaṃ samāpya vai dīkṣāṃ viṣṇusāyujyadāyikām /
  tato yo bhagavān viṣṇur vyāpako vahnimadhyagaḥ // 302
  mantrarūpaḥ paro dhyātaḥ sākāraṃ saṃsmarec ca tam /
 148 pūjayitvārghyapuṣpādyaiḥ samayān śrāvayed guruḥ // 303
 149 svamantro nopadeṣṭavyo vaktavyaś ca na saṃsadi /
  gopanīyaṃ tathā śāstraṃ ca rakṣaṇīyaṃ yathāvidhi // 304
 150 yathā yathā yatra tatra na gṛhṇīyāc ca kevalam /
  abhaktyā tu guror nāma gṛhṇīyān na yatātmavān // 305
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 308ab [Winien okazywać] niewzruszone uwielbienie swemu nauczycielo-
wi, ofiarnemu ogniowi, pismom i mantrom151.

 308cd–309ab Rankiem winien zawsze powtarzać recytację swojej mantry i skła-
dać ofiarę Panu. W razie opuszczenia dnia [?] powinien powtarzać 
swoją mantrę tyle razy, ile może152. 

 309cd–310ab Dwunastego dnia księżycowego jasnej i ciemnej [połowy miesiąca] 
winien zawsze praktykować umartwiania [posty]. Jeśli nie może tego 
robić, winien spędzić noc, oddając się aktom donacji i ofiarom153.

 310cd–311ab [Winien okazać] najwyższe oddanie wyznawcom Wisznu, szcze-
gólnie nauczycielom. Winien czcić ich wedle sił i winien być ich 
obrońcą, jeśli szukają u niego ochrony154.

 311cd Winien trzymać swoje mudry i różaniec ukryte [przed wzrokiem 
innych] i nie powinien wyjawiać swojej mantry155.

 312–313ab Winien kłaniać się mu z daleka i winien czcić stopy swojego nauczy-
ciela [dotykając ich czołem]. Nigdy nie powinien siedzieć w obecno-
ści nauczyciela na wyższym siedzeniu i nigdy na żadnym siedzeniu, 
które ma znak konchy, dysku lub lotosu156.

 313cd Nigdy nie powinien jeść niczego bez ofiarowania [pożywienia naj-
pierw] Hariemu lub nauczycielowi157.

 314–315ab Woda dla gościa (arghya), której kosztowały mantry (mantropa-
bhuktam) i wszystko inne oczyszczone przez mantry, co otrzymano 
ze świątyni Wisznu, powinien nieść ostrożnie na głowie i potem 
wrzucić do wody, tak aby nie upadło na ziemię158.

  praṇavaḥ śrī tato nāma viṣṇuśabdo ‘py anantaram /
  pādaśabdasametaḥ syān natamūrdhāñjaliyutaḥ // 306
  na tam ājṭāpayen mohāt tacchāyāṃ ca na laṅghayet /
  āsanaṃ śayanaṃ yānaṃ tadīyam api nāśrayet // 307
 151 gurvagniśāstramantrāṇām bhaktir avyabhicāriṇī / 308ab
 152 prabhāte mantrajāpaṃ ca pūjanaṃ satataṃ vibhoḥ // 308
  prakṣīṇadinavelāyāṃ japen mantraṃ ca śaktitaḥ /
 153 paripīḍaṃ sadā kuryād dvādaśyoḥ sitakṛṣṇayoḥ // 309
  aśaktyā naktam āsīta dānapūjāparaḥ punaḥ /
 154 vaiṣṇavānāṃ parā bhaktir ācāryāṇāṃ viśeṣataḥ // 310
  pūjanaṃ ca yathāśakti tān āpannāṃś ca pālayet /
 155 mudrākṣasūtraṃ saṃrakṣaṃ svamantraṃ na prakāśayet // 311
 156 dūrāc ca pādapatanaṃ guroḥ pādābhivandanam /
  noccāsane guror agre upaveśyaṃ kadācana // 312
  na śaṅkhacakrapadmāṅke āsane vā kadācana /
 157 nānivedya hareḥ kiṃcid bhoktavyaṃ vā guros tathā // 313
 158 mantropabhuktim arghyaṃ ca tathā yan mantrasaṃskṛtam /
  prāptam āyatanād viṣṇoḥ śirasā prayato vahet // 314
  nikṣiped ambhasi tato na pated avanau yathā /
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 315cd–316 Dwunastego dnia księżycowego każdej połowy miesiąca, w każ-
dym miesiącu lub roku winien spełnić rozbudowaną ofiarę w to-
warzystwie innych wisznuitów, winien pozostać bezsenny nocą dla 
zapewnienia pomyślności (śubhajāgaram), praktykować procesje 
wokół świątyni (kāryāyatanayātrā) oraz czynić donacje wedle moż-
liwości159. 

 317–319ab Bez zmęczenia (atandritaṃ) winien recytować święte teksty, słu-
chać ich recytacji, studiować śastry cały czas oprócz dwóch dwu-
nastych dni [miesiąca], pierwszego dnia miesiąca i dnia pełni księ-
życa, [dnia] ósmego i czternastego, dni, kiedy jest zaćmienie planet 
(grahoparāga), dni, gdy słońce przechodzi w inny znak zodiaku 
(saṃkrāntiṃ) i [dni], gdy nauczyciel, ktoś ze współinicjowanych 
nauczyciela lub grupa wisznuickich ascetów odwiedza dom160.

 319cd–321 O mędrcze, jeśli pragnie własnego dobra, nie powinien objaśniać 
pism lub słuchać ich objaśnień na publicznych drogach i skrzyżowa-
niach dróg (rathyā catvaramārgeṣu), w obecności nieinicjowanych, 
dla niewisznuitów lub głupców, lub gdy nie ma [wstępnych] ofiar 
[dla uczonego tekstu]. Nauczyciel winien otrzymywać szczególną 
cześć na początku i w środku [pouczenia], a na jego końcu winna 
nastąpić rozbudowana ofiara (ante viśeṣayāgaś ca), zabawy i wielkie 
święto161.

 322ab Winien dbać, by najpierw ofiarować nauczycielowi i mantrze każ-
dy owoc, korzeń, kwiat, [gotowane] pożywienie, pachnące proszki 
i wszystko, co nowe162.

 322cd–324 Nigdy nie powinien używać swojej mantry dla zwykłych celów 
(sāmānyasiddhau), aby chronić [innych], nawet w czasie zagrożenia 
(āpatsv api). Nie powinien spełniać rytuałów przeciwdziałających 
truciznom (gāruḍam) i odsuwających złe duchy (bhūtavādaṃ ca) 
z powodu strachu lub z chęci zysku, o mędrcze. Może je spełniać 

 159 viśeṣapūjanaṃ kuryāt pakṣe māse ‘tha vatsare // 315
  dvādaśyāṃ vaiṣṇavaiḥ sārddhaṃ tathā vai śubhajāgaram /
  kāryāyatanayātrā vai tathā dānaṃ ca śaktitaḥ // 316
 160 paṭhanaṃ śravaṇaṃ kuryāc chāstrādhyayanam eva ca /
  atandritaṃ ca satataṃ vinā vai dvādaśīdvayam // 317
  pratipatpūrṇamāsau ca aṣṭamīṃ ca caturdaśīm /
  grahoparāgasaṃkrāntiṃ vinā cāpy āgate gṛham // 318
  gurau tadbhrātari tathā yatisaṅghe ‘tha vaiṣṇave /
 161 rathyācatvaramārgeṣu tathādīkṣitasaṃnidhau // 319
  tathaivāvaiṣṇave mūrkhe pūjayā ca vinā mune /
  śāstravyākhyā na kartavyā śrotavyā vā śubhepsunā // 320
  tadārambhe guroḥ pūjā madhye caiva viśeṣataḥ /
  ante viśeṣayāgaś ca krīḍanaṃ ca mahotsavam // 321
 162 phalamūlaṃ tathā puṣpam annaṃ gandho navaṃ ca yat /
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z powodu wielkiego współczucia, tylko dla bezsilnych (anātheṣu) 
i nie publicznie (na saṃsadi)163.

 325–326 Ponadto winien medytować nad Wisznu jako obecnym w słońcu 
i księżycu, w krowach, drzewach banianowych, w ogniu, w ciałach 
nauczyciela i uczonych braminów. Winien patrzeć na swą matkę 
i ojca jak na Wisznu, podobnie na miłego gościa. Winien uważać za 
Wisznu każdego, kto oddaje się Wisznu pod opiekę (viṣṇvāśrayī), 
i winien za takiego [tzn. za Wisznu] uważać siebie samego164.

 327–328 Nie powinien przebywać w miejscu, w którym nauczyciel jest 
oczerniany z powodu zazdrości. Winien odejść, medytując o Harim. 
Nie powinien przebywać z osobami, które źle mówią o nauczycie-
lu, Panu lub pismach, o Narado. Nie powinien z nimi rozmawiać 
w żadnych okolicznościach165.

 329ab Nie powinien krzywdzić cudzego dziecka czynem, myślą i mową166.

 329cd–330ab Winien ciągle mieć w myślach swoją mantrę, gdy okrąża [przedmiot 
czci], mając go po prawej stronie, gdy wyrusza w podróż, szczególnie 
gdy czyni donacje, o wschodzie słońca i gdy jest z dala od domu167.

 330ab–331ab Jeśli zdarzy się niespodziewanie coś cudownego (āścaryam), co 
sprawi mu wielką radość (atiharṣadam), czy to we śnie, czy na jawie 
(svapne vākṣasamakṣaṃ vā), nie powinien mówić o tym nikomu 
prócz nauczyciela168.

 331cd–334 Wiedz, o braminie, że to są wspólne reguły dla ucznia, dla [człon-
ków] warstw poczynając od braminów, dla samajina, putraki, sadhaki 
i guru. Narado, dla kobiet i dzieci [winny być stosowane] te spośród 
tych [przepisów], które dają pomyślność, nie są w konflikcie [z ich 

 163 tat tad ādau gurau mantre vinivedyaṃ prayatnataḥ // 322
  sāmānyasiddhau rakṣārthaṃ pareṣāṃ na kadācana /
  prayoktavyaḥ svamantraś ca āpatsv api ca cācaret // 323
  gāruḍaṃ bhūtavādaṃ ca bhayād vārthena vā mune /
  kṛpayā parayā kuryād anātheṣu na saṃsadi // 324
 164 sūryasomāntarasthaṃ ca gavaśvatthāgnimadhyagam /
  bhāvayed eva taṃ viṣṇuṃ guruvipraśarīragam // 325
  manyeta mātāpitarau viṣṇuṃ tadvat priyātithim /
  jñeyo viṣṇvāśrayī viṣṇur ātmā jñeyaś ca viṣṇuvat // 326
 165 yatra tatra parīvādo mātsaryāt kriyate guroḥ /
  tatra tatra na vastavyaṃ prayāyāt saṃsmaran harim // 327
  yaiḥ kṛtā ca guror nindā vibhoḥ śāstrasya nārada /
  nāpi taiḥ saha vastavyaṃ vaktavyaṃ vā kathaṃcana // 328
 166 karmaṇā manasā vācā na hiṃsyāt paradārakam /
 167 pradakṣiṇe prayāṇe ca pradāne ca viśeṣataḥ / 329
  prabhāte ca pravāse ca svamantraṃ bahuśaḥ smaret /
 168 svapne vākṣasamakṣaṃ vā āścaryam atiharṣadam // 330
  akasmād api jāyeta nākhyātavyaṃ guruṃ vinā /
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możliwościami i obowiązkami] (aviruddhāḥ) i nie są zbyt uciążliwe 
(akliṣṭāḥ). Szczególnie kobietom winien nakazać [obowiązki] w zgo-
dzie z lojalnością w stosunku do ich mężów (patibhaktisamanvitān). 
Wdowom winien nakazać jako [dodatkowy] obowiązek okładania 
[gliną] (lapanaṃ) i sprzątanie świątyni Hariego oraz ograniczenie 
w jedzeniu (mitāśitām)169.

 335–336ab Gdy spełnia te nakazy, szybko osiąga cele. Mantra przychodzi do 
tego, kto przestrzega tych nakazów cały czas. Wszystkie cele, aż do 
wyzwolenia włącznie, osiągnie ten, kto przestrzega tych zasad170.

 336cd–338 O uczony braminie, gdy nauczyciel w taki sposób zastosował serię 
reguł w obecności ofiarnego ognia [i] uczynił tilakę (tilakaṃ) [na 
czole ucznia] popiołem [z tegoż ognia], powinien podejść do man-
dali. Po uczczeniu tam Pana Mantr z właściwymi rytuałami, tak 
jak poprzednio, o mędrcze, winien dotknąć dłonią Wisznu głowy 
[ucznia], pleców i serca. Powinien dotykać jego ciała, poczynając od 
głowy do podeszew jego stóp, używając mudry171.

 339 Uczeń winien czcić mantrę [w mandali], po tym jak ją umieścił [w 
sobie] i dokonał [mentalnej] ofiary w swoim sercu. Używając man-
try, winien potem czcić bóstwo mantry (mantradevaṃ) w [naczyniu] 
kalaśa różnymi ofiarami, aby je zadowolić, i wszystkim, co jest do-
stępne w tej porze roku (yathā cāvasaroditaiḥ)172.

 340–345ab Następnie, zaraz po tym, winien uczcić nauczyciela pokłonem 
ośmiu członków (aṣtāṅgapātena praṇāmena). Dotykając głową stóp 
[nauczyciela] winien recytować ze łzami radości: „O Panie, jestem 
twoim sługą wraz z moimi synami, żoną i majątkiem”. O braminie, 
z czystym sercem winien oddać nauczycielowi samego siebie, wio-
skę lub wiele szlachetnych kamieni, złoto obrobione lub nie wraz 

 169 ity etat samayaughaṃ tu viddhi sādhāraṇaṃ dvija // 331
  brāhmaṇādiṣu varṇeṣu samayīputrakātmanām /
  sādhakānāṃ gurūṇāṃ ca ebhyo madhyāt sukhapradāḥ // 332
  aviruddhās tathākliṣṭāḥ strībālānāṃ ca nārada /
  strīṇāṃ viśeṣato dadyāt patibhaktisamanvitān // 333
  patiśūnyā tu yā nārī tasyā āyatane hareḥ /
  lepanaṃ śodhanaṃ dadyāt samayaṃ ca mitāśitām // 334
 170 pālānāt samayānāṃ ca siddhir utpadyate ‘cirāt /
  mantraḥ sāṃmukhyaṃ abhyeti samayasthasya sarvadā // 335
  siddhayaḥ samayasthasya sarvāḥ syur mokṣapaścimāḥ /
 171 ity agner agrato vipra dattvā samayasaṃcayam // 336
  bhūtinā tilakaṃ kṛtvā maṇḍalāgraṃ vrajed guruḥ /
  saṃpūjya tatra mantreśaṃ vidhivat pūrvavan mune // 337
  viṣṇuhastaṃ tato dadyān mūrdhni pṛṣṭhe hṛdantare /
  saṃspṛśen mudrayā sarvaṃ mūrdhnaḥ pādatalāvadhi // 338
 172 śiṣyaś cāpy arcayen mantraṃṇ nyāsahṛdyāgapūrvakam /
  mantreṇa vividhair bhogair yathā cāvasaroditaiḥ // 339
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ze słoniami, końmi, wozami, piechurami, grupami kobiet i męskich 
sług, lub z odpowiednimi dobrami, które mogą usatysfakcjonować 
nauczyciela. Nie może się uwolnić od długu w stosunku do niego 
tylko poprzez dary, nawet jeśli to byłby dar ze wszystkiego [co po-
siada] (samagreṇāpi dattena). Z pewnością jednak może spłacić dług 
nauczycielowi, jeśli z czystym uwielbieniem będzie go czcił, o naj-
lepszy z braminów, bez skąpstwa [nawet tylko] owocami i wodą173.

 345cd–346ab Następnie winien rozdać ofiarną zapłatę (dakṣayet) wisznuitom, 
którzy są pańćaratrami tak bogatą jak tylko może, bez zwlekania, 
wraz z pożywieniem i darami174.

 346cd–347 Potem inicjowany, pełen ufności, winien spędzać noc, wielbiąc pie-
śniami, dobrowróżbną muzyką instrumentów, hymnami i recytacją 
pism przez trzy dni lub siedem dni, czcząc, recytując mantry i skła-
dając ofiary w ogniu175.

 348 Po poproszeniu Wisznu [obecnego] w każdym z trzech miejsc do 
odejścia po kolei winien potem uczcić Wiszwaksenę (Viṣvaksena) 
tak jak poprzednio176.

 349–356ab Winien przygotować dwa odpowiednie naczynia (kalaśadvitayaṃ), 
stosując wcześniejszą procedurę, napełnione miodem, masłem i mle-
kiem. Winien skropić mandalę z jednego [z naczyń]. O Najlepszy 
z braminów, po nadaniu drugiemu [naczyniu] mocy mantrami, uży-
wając mantry głównej [wyobrażonej] w środku księżyca i najpierw 
osadziwszy ją w miejscu w celu [dokonania rytuału] picia somy, 
nauczyciel powinien podnieść naczynie, z którego już skrapiał man-
dalę i które teraz wędruje (yānārūḍham). [Trzymając je] na dłoni 
lewej ręki, winien umieścić prawą [rękę] na plecach. Powtarzając 

 173 kumbhastham arcayet paścād mantradevaṃ ca bhaktitaḥ /
  gurum aṣṭāṅgapātena pūjayet tadanantaram // 340
  śiraḥ pādatale kṛtvā sānandāśruyutaḥ paṭhet /
  saputradāraḥ sadhanaḥ prabho dāso ‘smy ahaṃ tava // 341
  bhāvopetaṃ dvija guror ātmānaṃ vinivedayet /
  grāmaṃ vā ratnanicayaṃ suvarṇaṃ vā kṛtākṛtam // 342
  hastyaśvarathapādāta dāsīdāsagaṇaiḥ saha /
  yad yat tathocitaṃ vastu yena vā toṣavān guruḥ // 343
  samagreṇāpi dattena bhaved anṛṇo guroḥ /
  bhaktyā viśuddhayā yuktaḥ pūjayet tu phalāmbunā // 344
  aśāṭhyena dvijaśreṣṭha bhaved evānṛṇo guroḥ /
 174 ācāryān dakṣayet paścād vaiṣṇavān pāñcarātrikān // 345
  yathāśhakti aśāṭhyena bhojanena dhanena ca /
 175 gītakair maṅgalair vādyaiḥ stotraiḥ śāstreṇa bhaktitaiḥ // 346
  kṣapayitvā tato rātriṃ trirātraṃ saptakam tu vā /
  pūjayā japahomābhyāṃ dīkṣitaḥ śraddhyayānvitaḥ // 347
 176 prāguktenaiva vidhinā tristhānasthaṃ hariṃ kramāt /
  visarjya pūjayet paścād viṣvaksenaṃ tu pūrvavat // 348
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mantrę broni ( japann astraṃ) ponad swoją ręką, o mędrcze, powi-
nien odejść otoczony uczniami z akompaniamentem dobrowróżb-
nych dźwięków i temu podobnych, [uderzeń] bębnów i dźwięków 
konch. Po wyrzuceniu [resztek] ofiary do wody, umyciu rąk i stóp 
i oczyszczeniu się łykiem wody winien umieścić mantry [w naczy-
niu?]. Narado, nauczyciel winien przynieść je pełne wody †......†177, 
z kwiatami, wodą dla gościa, pachnącymi proszkami i temu podob-
nymi, które były w kontakcie z mandalą dodaną do tego {fragment 
niejasny ze względu na miejsce wątpliwe w tekście sanskryckim}. 
Powinno [naczynie] zawierać owoc i gałązki drzewa. Winno być 
białe, mieć wokół szyjki girlandę z kwiatów, winno być nakryte bia-
łym materiałem i wzmocnione mantrami. Nauczyciel winien wtedy 
przynieść je do pawilonu ofiarnego i usiąść w środku178.

 356cd–357 Używając procedury instalacji siedzenia [tronu bóstwa] i z twarzą 
zwróconą na wschód lub północ, winien potem skropić głowy ini-
cjowanych jednego po drugim strumieniem [tej wody], podczas 
gdy recytuje wolną od błędów mantrę dysku, broni i Narasimhy 
(cakrāstrasiṃhaiḥ), aby osiągnęli cel (siddhi) ci, którzy go pragną179. 

 358–359 Zawsze na końcu ceremonii inicjacji pełen współczucia nauczyciel 
winien z zaangażowaniem dokonać wspaniałej, zamykającej kąpieli 
dla inicjowanych, używając tej procedury. O bramiński mędrcze, 
nauczyciel powinien zawsze przygotować naczynie (kalaśa), aby 
umyć [ucznia] w końcowej kąpieli, tak jak to czynił dla sadhaków 
w czasie ceremonii abhiṣeka180.

 177 Niejasna część wersu († yatra †); nie udało się zaproponować żadnego prawdopodobnego rozwiązania.
 178 kalaśadvitayaṃ kuryāt prāguktavidhinā śubham /
  madhvājyakṣīrapūrṇaṃ tu yāgam ekena secayet // 349
  dvitīyaṃ mūlamantreṇa candramadhyagatena ca /
  abhimantryātha saṃsthāpya somapānārtham āditaḥ // 350
  maṇḍalaṃ plāvitaṃ yena kalaśena dvijottama /
  yānārūḍhaṃ gṛhītvā tad vāmahastatale guruḥ // 351
  pṛṣṭhe ‘sya dakṣiṇaṃ dadyāj japann astraṃ kare mune /
  śiṣyaiḥ parivṛto yāyān maṅgalādipuraḥsaraiḥ // 352
  paṭahaiḥ śaṅkhaśabdaiś ca pūjāṃ nikṣipya codake /
  prakṣālya pāṇipādaṃ tu ācamya nyāsam ācaret / 353
  tam ānīya ca saṃpūrṇam ambhasā † yatra † nārada /
  prakṣiptayāgasaṃlagnapuṣpārghyālabhanādikam // 354
  phalaśākhāntaraṃ śubhraṃ puṣpaśrakkaṇṭhadhāriṇam /
  chāditaṃ sitavastreṇa sarvamantrābhimantritam // 355
  praveśya yāgabhavanaṃ madhye `thopaviśed guruḥ /
 179 pīṭhanyāsaprayogeṇa prāguttaramukhas tataḥ // 356
  krameṇa dīkṣitānāṃ ca śiraḥ siṭcet sa dhārayā /
  cakrāstrasiṃhair acchidraiḥ siddhaye siddhim icchatām // 357
 180 dīkṣāvasāne sarvatra vidhinānena yatnataḥ /
  śiṣyāṇāṃ kṛpayācāryo dadyād avabhṛthaṃ śubham // 358
  yathābhiṣeke viprarṣe ācāryaḥ sādhakātmanām /
  snānārthaṃ kalaśaṃ tadvat kuryād avabhṛthe sadā // 359
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 360–362 Potem, gdy wykąpał się [w wodzie] z naczynia, które ma naturę 
wszystkich świętych miejsc kąpieli, [inicjowany] powinien znowu od-
dać cześć nauczycielowi i jego otoczeniu (saparicchadaṃ). Gdy [na-
uczyciel] jest dobrze usposobiony po otrzymaniu ofiary, winien wte-
dy umieścić napój soma w naczyniach, którym mocy nadała mantra 
broni i [wyobrażonych] w kształcie księżyca (candrabiṃbayuteṣu), 
jedno po drugim, po napełnieniu każdego z naczyń mudrą i nek-
tarem, używając mantry nektaru (amṛtamantreṇa), która zawiera 
wszelki nektar181.

 363–368ab Potem, następnego dnia, o mędrcze, inicjowany, którego siłą jest 
prawda, winien złożyć ofiarę dla nauczyciela, przeznaczając [na 
nią] wiele dóbr. Winien narysować kwadratową mandalę koloro-
wymi proszkami i umieścić na niej wypełniony bawełną materac 
(tūlapūrṇaṃ śayanaṃ) na drewnianym stelażu (phalakopari). Uczeń 
winien uczcić go kwiatami i tym podobnymi, stosując procedurę 
[czczenia] tronu (ādhārakrameṇa). Po natarciu olejem, masażu i ką-
pieli [nauczyciela], po uperfumowaniu i ubraniu w piękną odzież, 
bransolety i obręcze na ramionach winien zaprosić go [nauczyciela], 
by usiadł na siedzeniu, potem zwrócić się [do niego jako do] Pana 
Wisznu wcielonego w nauczycielu (gurumūrtitaḥ). Powinien oddać 
mu cześć, siedzącemu z kwiatami i temu podobnymi, używając na-
stępującej mantry: „Pokłon nauczycielowi, lampie, która rozświetla 
ciemność ignorancji, wcielonemu księżycowi, słońcu i ogniowi, któ-
ry usuwa męczarnie ognia trzech cierpień”182.

 368cd–369ab Złożywszy przed nim wielką ilość czystego pożywienia różnego ro-
dzaju, winien stać przed nim, wachlując go, oddany służeniu mu183.

 181 kalaśena śubhenātha sarvatīrthamayena ca /
  snātaḥ saṃpūjayed bhūyo guruṃ vai saparicchadam // 360
  prasannaḥ pūjito dadyāt somapānaṃ tataḥ kramāt /
  pātreṣv astrābhijapteṣu candrabiṃbayuteṣuca // 361
  ekaikaṃ tu tataḥ pātraṃ mudrayā cāmṛtena tu /
  saṃpūryāmṛtamantreṇa sudhāsaṃdoharūpiṇā // 362
 182 tato ‘parasminn ahani mahatā vibhavena tu /
  guruyāgaṃ mune kuryāc chiṣyaḥ satyaparākramaḥ // 363
  rajobhir maṇḍalaṃ kuryāc caturaśrāyataṃ śubhaiḥ /
  tūlapūrṇaṃ tathā dadyāc chayanaṃ phalakopari // 364
  tad ādhārakrameṇaiva puṣpādyaiḥ pūjayec chiśuḥ /
  abhyajyodvartya saṃsnāpya ālabhyācchādya śobhanaiḥ // 365
  vastraiḥ kaṭakakeyūrair upaveśyāsane ‘tha tam /
  vijñāpyo cātha bhagavān gurumūrtir janārdanaḥ // 366
  upaviṣṭaṭ ca puṣpādyair mantreṇānena pūjayet /
  ajñānagahanālokasomasūryāgnimūrtaye // 367
  duḥkhatrayāgnisaṃtāpaśāntaye gurave namaḥ /
 183 naivedyam agrataḥ kṛtvā pavitraṃ vividhaṃ bahu // 368
  vījayaṃś cāgratas tiṣṭhet kiṃ karomīti tatparaḥ /
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 369cd–370 O uczony braminie, gdy nauczyciel zje, jest usatysfakcjonowany 
i oczyści się łykiem wody, [inicjowany] powinien okazać mu sza-
cunek (prārcya), a potem masować go, gdy ten leży na łożu. Sam 
[uczeń] może jeść dopiero teraz, ze skłonioną głową i z czystym 
umysłem, uzyskawszy od niego pozwolenie184. 

 371–372 O uczony braminie, nauczyciel, który dokonał inicjacji, postępując 
wedle procedury, i każdy, dla kogo ona jest dokonana, osiągają wy-
zwolenie. I trzymaj to wszystko cały czas w sekrecie przed tymi, 
którzy nie są wyznawcami. Wyjaw to zwłaszcza oddanym wiernym.

  Oto rozdział szesnasty185.

  Formuła kiṃ karomi, będąca typowym pytaniem służącego skierowanym do jego pana i ozna-
czająca: „co mogę [dla ciebie, panie] uczynić”, wyraża akt oddania się wyznawcy w służbę 
bogu, dlatego termin kiṃkaratva oznacza w teologii wisznuickiej stan bycia sługą boga. Patrz 
np. CARMAN 1981, CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2003.

 184 bhuktaṃ tṛptaṃ tathācāntaṃ prārcya saṃvāhayet tataḥ // 369
  śayanasthaṃ guruṃ vipra aśnīyāt svayam adya vai /
  tadanujñāṃ gṛhītvaiva śirasā śuddhacetanaḥ // 370
 185 evaṃ vidhividhānena dīkṣāṃ yaḥ kurute guruḥ /
  yasya vā kriyate vipra sa mokṣam adhigacchati // 371
  kuru guptam idaṃ sarvam abhaktānāṃ ca sarvadā /
  saṃpradarśaya bhaktānām āstikānāṃ viśeṣataḥ // 372
  iti śrīṣoḍaśaḥ paṭalaḥ /
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Zakończenie

Powyżej przedstawiliśmy kilka zaledwie kwestii związanych z jedną z najważ-
niejszych tradycji religijnych, zaliczanych do grupy tantrycznych tradycji hin-
duistycznych. Chcieliśmy zasygnalizować kilka obszarów badań nad pańćaratrą, 
tradycją z pewnością zasługującą na znacznie więcej uwagi, niż jej dotychczas 
poświęcano. Stała się ona bowiem polem bardziej zaawansowanych badań in-
dologicznych dopiero w ostatnich kilkudziesięciu latach, a jej literatura pozo-
stawała przez długi czas w cieniu najbardziej popularnych tekstów hinduizmu. 
Jednak rola, jaką odegrała tradycja pańćaratry w kulturze Indii, a zwłaszcza 
Indii południowych, pozostawała niedoceniona, czego dowodem było niewielkie 
zainteresowanie nią indologów. Wraz jednak z rozwojem badań indologicznych 
studia nad tradycjami hinduistycznymi, zarówno w aspekcie filozoficznym, jak 
i religijnym, stały się jednymi z najważniejszych. Rychło też pojawił się w nich 
nurt nowatorskich – w sensie zarówno metodologicznym, jak i ze względu na 
wykorzystywanie nowych, czasem dotychczas nieznanych źródeł – i dogłębnych 
badań nad imponującym dziedzictwem piśmienniczym tych tradycji, najpierw 
w odłamach śiwaickich, a potem też wisznuickich. 

Teksty stricte religijne: āgama, tantra i saṃhitā, były źródłem bogatej egze-
getycznej literatury filozoficzno-religijnej, będącej dziełem takich wybitnych in-
dyjskich filozofów, jak Sadjodźjoti (Sadyojyoti), Abhinawagupta, Kszemaradźa, 
Bhatta Ramakantha (Bhaṭṭa Rāmakaṇṭha), reprezentujących nurt śiwaicki, 
czy takich jak Jamunaćarja, Ramanudźa, Wenkatanatha, Meghanadarisuri 
(Meghanādārisūri), reprezentujących nurt wisznuicki. Wraz z tekstami kanonicz-
nymi także literatura egzegetyczna stała się przedmiotem intensywnych badań 
indologicznych, wprowadzając indologię w dziedzinę niejednokrotnie znacznie 
intelektualnie bogatszą niż dotychczasowe badania nad tekstami eposów czy pu-
ran. 

W ten nowy nurt wpisują się intensywne prace nad gromadzeniem, katalogo-
waniem i digitalizacją tekstów badanych tradycji, ich edycje bądź reedycje, tym 
razem już w postaci wydań krytycznych. Drugim nurtem są badania terenowe, 
dokumentujące obecny stan tradycji. To z kolei wiąże się z obserwacją zmian 
w tych tradycjach zachodzących i analizą przyczyn tychże zmian, a to wymaga 
niejednokrotnie badań interdyscyplinarnych.

Przedstawione powyżej częściowe wyniki badań nad tradycją pańćaratry 
także się w ten nowy nurt indologii wpisują. Są to jednak wyniki początkowe, 
a analizy będą kontynuowane, jako że zarówno znaczna część literatury tradycji 
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pańćaratry pozostaje jeszcze ciągle nieznana, jak i badania nad współczesnym 
kształtem tradycji dopiero się rozwijają. Znacznie mniej wiemy o jej literaturze 
egzegetycznej i mniej, w stosunku do tradycji śiwaickiej, mamy tekstów pomoc-
niczych, na przykład klasy paddhati, które umożliwiałyby pełniejsze odtworzenie 
szczególnie systemu rytualistycznego, częstokroć dość pobieżnie traktowanego 
w literaturze kanonicznej tradycji1.

Jak już wspomniano, szczególnie pilne wydaje się zadanie udokumentowania 
aktualnego stanu badanych tradycji w związku z tym, że ich dalsze istnienie 
może być zagrożone zmianami dokonującymi się współcześnie w społeczeństwie 
indyjskim, także na południu Indii, bardziej konserwatywnym niż północ. Stąd 
w spektrum naszych zainteresowań będą się nadal znajdowały kwestie związane 
z opisem obecnego stanu pańćaratry i zmian, jakie w niej zaszły w stosunku do 
obrazu, jaki wyłania się z tekstów saṃhitā. 

Niniejsza publikacja Studiów nad pańćaratrą jest w zamierzeniu pierwszą 
częścią większego przedsięwzięcia, w którym będziemy chcieli przedstawiać 
wyniki dalszy badań nad tradycjami tantrycznymi, bowiem, jak już kilkakrotnie 
wspomniano, jest to dziedzina intensywnie się rozwijająca. Wśród zagadnień, 
które wymagają dalszych analiz, zarówno związanych z tekstami, jak i bada-
niami terenowymi, są też kwestie dotyczące ortodoksyjności tradycji i metod 
stosowanych przez nie, by tę ortodoksyjność udowodnić; kwestie dotyczące wza-
jemnych relacji pańćaratry i tradycji śriwaisznawa, kwestie relacji tradycji pańća-
ratry i waikhanasa oraz relacji odłamów wadakalai i tenkalai; kwestie dotyczące 
struktury społeczności pańćaratrów i grup wewnątrz społeczności, kultury świą-
tynnej południa Indii oraz sposobów przekazywania wiedzy o tradycji. 

 1 Jak wspomniano wcześniej, wynikało to między innymi z faktu przekazywania wiedzy ucznio-
wi bezpośrednio przez nauczyciela, co gwarantowało uzupełnienie szczegółów, których brako-
wało w tekście.
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grantha
granthadīkṣā
cakra
cakrābjamaṇḍaladīkṣā
caramaśloka
caryāpāda
cuḍakaraṇa
chāndasa
jātakarman
jīva
jyotiṣa
jṭāna
jṭānapāda
tattva
tantra
tantradīkṣā
tantrasiddhāntin
tantrāntarasiddhantin
tantri
tanmātra
tāntrika
tāpasaṃskāra
tāmasa
tirumajjana
tirumantra
turya
turyātīta
tulsi
tejas
Tenkalai
trimūrti
tryakṣara [mantra] 
darbha
darśan
dāsa
divya
divyadeśa
dīkṣā
deśika
dravyasaṃgraha
dvaya [mantra] 
dvaya
dvādaśākṣara [mantra] 
dvija

dharma
dharmaśāstra
dharmasūtra
dhyāna
dhrūvabera
nandaka
nara
nātha
nāmasaṃskāra
nārāyaṇa
nārāyaṇabali
nitya
nirukta
nirmalya
nirvāṇadīkṣā
naimittika
naiyāyika
naivedya
naiṣkamyakarma
nyāya
paddhati
Pañcakālavidhi
Pañcarātrasattra
Pañcasaṃskāra
pañcāyatana
pañcāyudha
pati
paddhati
paratantra
paraṃparā
parārtha
paricāraka
paśa
paśu
paśyanti
pāṭcajanya
Pāñcarātra (Pańćaratra) 
pāṭhaśālā
pāśupata
piṇḍa
pitṛyāga
pīṭha
puṇḍra
puṇḍrasaṃskāra
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putraka
purāṇa
purāṇasthala
purohita
pūjā
paurāṇika
prakṛti
prayoga
prāṇayama
prāṇāgnihavana
praṇava
praṇāyama
pratiṣṭha
pradhana
prapatti
prayaścitta
prākāra
prākāraṇa
prāṇāgnihavana
prādyumna
bala
bīja
buddhi
brahmacarya
brāhmaṇa
bhakti
bhaṭṭar
bhāgavata
bhūtaśuddhi
bhoga
maṇipravāla
maṇḍala
mantrakośa
mantradīkṣā
mantrapuṣpa
mantrasaṃkāra
markaṭanyāya
mahāpurāṇa
mahābhūta
mahāvākya
māṭha
mānuṣa
mārjāranyāya
mīmāṃsaka

mīmāṃsā
mukti
mudrā
munibhāṣita
mūrti [mantra] 
mūlamantra
mūlasthāna
mūlabera
mṛtoddhāra
mokṣa
yajamāna
yajṭopavita
yantra
yāgasaṃskāra
yoga
yogapāda
ratnatraya
rahasya
rājasa
rātra
rātri
rūpa
Vadakalai
vaktra [mantra] 
varṇa
vahnisantarpana
vidhir aṣṭadhā
vibhava
vimana
viśiṣṭādvaitavedānta
viśeṣa
viśeṣadīkṣā
viśvātman
vīrya
vedāṅga
vedānta
vedāntin
Vaikhānasa (Waikhanasa) 
vaidika
vairāgya
vaiśeṣika
vaiśya
vaiṣṇava
vyākhyana
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vyūha
vyūhāntara
śakti
śakta
śabda
śākha
śālagrāma
śārṇga
śāstrāvataraṇa
śikṣā
śuddhi
śūdra
śuddhasṛṣṭi
śuddhāśuddha
śuddhi
śulvasūtra
śaiva
śrauta
śrautasūtra
śrīcūrṇa
Śrīvaiṣṇava (Śriwaisznawa) 
śrīvidyā
śruti
śloka
śvetadvīpa
ṣaṭkarmāṇi
ṣaḍakṣara [mantra] 
ṣaḍdarśana
sannidhi
sandhi
sapiṇḍīkaraṇa
saptākṣara [mantra] 
samaya
samayadīkṣā
samācāra
samāśrayaṇa
saṃdhyāvandana
saṃpradāna
saṃpradāya
saṃskāra
saṃhāra [krama] 
saṃhitā
sāttvika
sādhana

sādhaka
sādhakābhiṣeka
sāṃkarṣaṇa
sāṃkhya
sāvitrī
siddha
siddhānta
siddhi
sudarśana
suṣupti
sūtra
sṛṣṭi [krama] 
saura
stuti
sthāpana
sparśa
smārta
smṛti
svatantra
svādhyaya
haṭhayoga
havis
homa
hṛdaya

REDAKTOR  Renata Wł

KOREKTA Jerzy Hryc

SKŁAD I ŁAMANIE Marek Pre

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloński
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-12
tel. (012) 631-18-80, tel./fax (012) 631-1


