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Jaka jest droga ku najwyższemu dobru?
Odpowiedź wiśisztadwaity

Dyskusja o środkach służących uzyskaniu najwyższego dobra
(niþÿreyasasðdhana)

W tradycji filozoficzno-teologicznej nurtu wedanty – wiśisztadwaicie (vi-
ÿi¯Ýðdvaitavedðnta) – zagadnienie środków (sðdhana), które służą wyzwoleniu
indywidualnej duszy z więzów odwiecznej sansary, było dyskutowane przy-
najmniej od czasów jednego z jej głównych teoretyków Ramanudźy (Rðmðnu-

ja), który, według tradycji, miał żyć w latach 1017–1137. Narajanarja (Nðrð-
ya‰ðrya) – autor traktatu Nitimala (N†timðlð), czyli Girlandy zasad słusznego
życia – to jeden z myślicieli wiśisztadwaity tworzących w XIII wieku,
w okresie intelektualnego rozkwitu tego odłamu tradycji wedantyjskiej1.

W tej pracy przedstawię poglądy obydwu myślicieli na temat środków służą-
cych uzyskaniu najwyższego dobra.

W dziewiątym rozdziale traktatu Nitimala2 Narajanarja zapytuje o to, jakie
środki służą uzyskaniu największego dobra w życiu (niþÿreyasasðdhana), przed-
stawia odmienne stanowiska z tym związane, a na koniec podaje rozstrzygającą
odpowiedź na pytania o drogę i środki (sðdhana) wiodące ku owemu ostatecz-
nemu dobru (niþÿreyasa3) oraz praktyki, którymi należy się posłużyć, aby nie-
omylnie ów cel osiągnąć.

                                                       
1 Do najważniejszych teoretyków wiśisztadwaity tego okresu należeli Watsja Waradaguru (Vðt-

sya Varadaguru), Narajanarja i Meghanadarisuri (Meghanðdðris¹ri). Lata, w których tworzyli po-
szczególni autorzy, można określić jedynie względnie. Jak podaje Oberhammer (2004: 13, przypis 1),
Meghanadarisuri żył po Śriharszy (koniec XII wieku), którego cytuje w swojej pracy. Cytuje on także
z imienia Narajanarję, który musiał więc tworzyć przed nim. Stosunkowo trudniej jest ustalić względ-
ną chronologię między Narajanarją i Watsja Waradaguru – nie odnoszą się oni bowiem do siebie
bezpośrednio, choć pewne wzmianki w traktacie N†timðlð Narajanarji zdają się wskazywać, że znał on
dzieła Waradaguru, być może zatem Waradaguru był od niego wcześniejszy.

2 W OBERHAMMER 2004, s. 13–22 można znaleźć przekłady fragmentów tego rozdziału
oraz ich omówienie i interpretację. W dalszej części tej książki znajdują się także analizy i inter-
pretacje treści w nim zawartych, w szerszym kontekście tradycji wiśisztadwaity.

3 Ponieważ wyzwolenie jest w tym rozdziale traktatu kluczową koncepcją, spróbuję doprecyzo-
wać zakres znaczeniowy słów używanych na jego określenie. Narajanarja używa dwóch: apavarga –
“odejście, koniec, ostateczne wyzwolenie duszy z kolejnych wcieleń” oraz niþÿreyasa – to “od czego
nie ma nic lepszego” inaczej: “najwyższe dobro”. Być może dla Narajanarji terminy te są synonima-
mi, choć w dziewiątym rozdziale traktatu termin apavarga jest przeważnie używany wówczas, gdy
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Sam problem zostaje sformułowany w następujących słowach: 

Niektórzy mówią, że środkiem (sðdhana) prowadzącym do wyzwolenia jest po-
znanie (jñðna) powstałe dzięki wypowiedziom wedanty, inni zaś – że jest nim połą-
czenie sankhji i jogi. Najlepsi znawcy wed mówią, że doświadczające poznanie  
(vedana4) w pełni zrealizowane w bhakti5, powstaje dzięki siedmiu przyczynom – 

                                                       
opisuje on tezy tradycji będącej połączeniem sankhji i jogi. Wydaje się, że niþÿreyasa, wskazując 
swoim znaczeniem na owo indyjskie summum bonum, jest pojęciem bardziej ogólnym, mówiącym 
o stanie, który zostaje osiągnięty po wyrwaniu się z odwiecznej transmigracji, zbliżonym w znaczeniu 
do równie ogólnych moksza (mok¯a, czy (vi)mukti), znaczących“wyzwolenie”. Dlatego niþÿreyasa 
pojawia się niejednokrotnie w pracach przedstawicieli różnych tradycji filozoficznych jako synonim 
wyzwolenia – mukti, choć owo “wyzwolenie” jest w nich definiowane i rozumiane różnorako. Apa-
varga z kolei zdaje się wskazywać raczej na proces uwalniania duszy z więzów sansary i ostateczny 
tego efekt, czyli nieobecność wszystkich negatywnych zjawisk związanych z odwieczną transmigra-
cją, nie zaś na stan, w jakim znajduje się dusza po wyzwoleniu. Równocześnie jednak w innej tradycji 
filozoficznej – njaji, (w NS z I w. n.e.) pojawia się niemal wyłącznie termin apavarga, choć już Pak-
szilaswamin (ok. 450 r.), komentator NS, zdaje się zrównywać w znaczeniu te dwa terminy. Co cha-
rakterystyczne, Pakszilaswamin definiuje ten stan m.in. jako: “całkowite wyzwolenie się od cierpienia 
i narodzin. Jak [uzyskiwane]? Dzięki porzuceniu obecnych narodzin i odrzuceniu urodzin następnych. 
Znawcy apavarga nauczają, że apavarga – ten niekończący się stan, to ‘miejsce bez lęku, bez starości, 
bez śmierci, brahman’, zyskanie bezpieczeństwa”. (NSūBh 1, 1, 22: 33, 1–2: duþkhena janmanðtyan-
taˆ vimuktir apavargaþ. katham? upðttasya janmano hðnam, anyasya cðnupðdðnam | etðm avasthðm 
aparyantðm apavargaˆ vedayante 'pavargavidaþ | tadabhayam ajaram amÞtyupadaˆ brahma 
k¯emaprðptir iti). Pakszilaswamin posługuje się tu określeniami brahmana, których użyto w BĀU 4, 4, 
25, co wskazuje na powiązanie eschatologii njaji z naukami upaniszadowymi. Dla Oberhammera 
powołanie się na fakt “zyskania bezpieczeństwa” czy użycie określenia amÞtyupadam – “miejsce bez 
śmierci” – wskazuje dodatkowo na inspiracje jakąś buddyjską tradycją, w której tymi słowy charakte-
ryzowano stan nirwany (por. OBERHAMMER 1984: 64, przypis 194). Widać zatem, że apavarga jest 
nade wszystko definiowana jako brak rzeczy, czy stanów uznanych za negatywne, nie zaś obecność 
rzeczy pozytywnych. Co jednak w tym kontekście ważniejsze, dla zwolenników starej szkoły njaji 
apavarga obejmuje swym znaczeniem zarówno kwestie soteriologiczne, jak i eschatologiczne. Wyda-
je się, że Narajanarja nie bez przyczyny w kolejnym, ostatnim rozdziale traktatu  
o naturze duchowego wyzwolenia (niþÿreyasasvar¹pa) posługuje się wyłącznie terminem niþÿreyasa, 
równoznacznym ze stanem, w jakim znajduje się wyzwolona z więzów sansary dusza. W końcowych 
linijkach jednoznacznie wyjaśnia: “doświadczenie Najznakomitszej Osoby (paramapuru¯a) władcy 
wszystkiego, posiadającego niezliczone doskonałości, takie jak poznanie, błogość itp., przynosi wy-
zwolonemu, który jest mu podległy (ÿe¯a), smak oddania, dlatego jest całkowicie właściwe, że tego 
rodzaju doświadczenie Pana jest najwyższym z dóbr”. Cf.: NM s. 74, 19–21: jñðnðnandð- 
dyasa—khyeyakalyð‰agu‰aga‰asya sarvasvðminaþ paramapuru¯asyðnubhavaþ ÿe¯abh¹tasya muktasya 
paricðryarasam ðvahat†ti tathðvidho bhagavadanubhavaþ paramaniÿÿreyasam iti sarvam samañjasam || 

4 Vedana w znaczeniu słownikowym to zarówno wiedza, poznanie racjonalne, jak i odczucie, 
wrażenie. Wydaje się, że ten termin nie bez powodu został wybrany przez Brahmanandina na 
określenie sposobu uzyskiwania bezpośredniego poznania, będącego swoistym doświadczeniem 
“prawdy wyzwalającej” (o czym mowa niżej). 

5 W tym artykule idea bhakti jest analizowana w kontekście teorii poznania doświadczającego 
(vedana) Brahmanandina. W wiśisztadwaicie, na wczesnym etapie rozwoju idei bhakti, wspierano 
się na rozważaniach tego myśliciela interpretowanych w taki sposób, aby pojęcia wedana i bhakti, 
a także upaniszadowe pojęcia dhyðna i upðsana można było przedstawić jako synonimy (choć 
w istocie rzeczy nimi nie były). Ramanudźa interpretował pojęcie bhakti zarówno w kontekście 
myśli Brahmanandina, jak i w kontekście tradycji wczesnowedantyjskiej, upaniszadowej. Bhakti 
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począwszy od “rozeznania” (viveka) itd.6, skończywszy na nieuleganiu euforii 
(anuddhar¯a)7. 

Powyższe strofy to punkt wyjścia do przeprowadzenia dyskusji na temat 
środków wiodących ku wyzwoleniu. Narajanarja najpierw krótko informuje  
o dwóch, odmiennych od tradycji, którą reprezentuje, opiniach na ten temat.  
W drugiej, konkludującej strofie, pomimo jej skrótowości, jasno przedstawia 
stanowisko wiśisztadwaity: poznanie doświadczające wedana osiąga swoją peł-
ną postać w medytacji typu bhakti8; aby ją praktykować, należy spełnić siedem 
warunków wstępnych9. 

                                                       
miało zatem dla tego myśliciela wielopłaszczyznowe odniesienia. Znamienne jest, że w cytowa-
nych fragmentach Śr†Bh Ramanudźa tłumaczy bhakti jako praktykę medytacyjno-ascetyczną, 
związaną ze specyficzną postawą duchową, utrwalaną nieustannie, przez całe życie, przez co zy-
skuje ona istotny wymiar egzystencjalny. Integralną częścią takiej postawy, jak stwierdza Rama-
nudźa, jest poznanie (jñðna) albo poznanie doświadczające (vedana), charakteryzujące się szcze-
gólnym rodzajem radości, czy satysfakcji – pr†ti. Patrz część artykułu pt. “Wedana jako adoracja 
(upðsana)”. 

6 Owych siedem przyczyn to warunki osiągnięcia duchowej czystości, które Ramanudźa cytuje 
już w Śr†Bh jako wymieniane przez “twórcę komentarza” (vðkyakðra) (w domyśle – do Brahma-
sutr), a Narajanarja cytuje jako słowa Brahmanandina: NM s. 65, 5–6: vivekðdibhyo vedanalabdhir 
brahmanandinðbhihitð – “tallabdhirvivekavimokðbhyðsakriyðkalyð‰ðnavasðdðnuddhar¯ebhyaþ” iti |  

7 NM s. 62, 5–8: vedðntavðkyajaˆ jñðnam apavargasya sðdhanam | kecid ðhur athðnye tu 
sð‰khyayogasamuccayam ||vivekðdyair anuddhar¯aparyantais saptahetubhiþ | ni¯pannaˆ bhaktipa-
ryðyaˆ vedanaˆ vedavittamðþ || 

8 Stanowisko Narajanarji jest tu w pełni zgodne z opinią Ramanudźy, wyrażoną w komentarzu 
otwierającym siódmą lekcję Bhagawadgity: “Natomiast jest ustanowione przez wypowiedzenia 
wedanty, że adoracja (upðsanam) właśnie pod postacią bhakti jest narzędziem uzyskania Najwyż-
szego. Przez wypowiedzenia: «To właśnie poznawszy, idzie ponad śmiercią» (ŚvetU 3, 8) [...] itp., 
określona jest mianem poznania doświadczającego (vedana). Dzięki [wypowiedzeniom]: «gdy jest 
oczyszczona istotność, pamięć jest trwała, gdy zyskuje pamięć, wyzwala się z wszystkich więzów» 
itp., uznaje się, że z uwagi na tożsamość odniesień (ekðrthyðt), [poznanie doświadczające] pod 
postacią nieprzerwanego strumienia pamięci identycznego z oglądem, określają terminy ‘kontem-
placja’ (dhyðna) i ‘adoracja’ (upðsana)”. (BhGBh, s. 241: upðsanam tu bhaktir¹pðpannam eva 
paramaprðptyupðyabh¹tam iti vedðntavðkyasiddham ‘tam eva viditvðtimÞtyum eti’ (ŚvetU 3, 8) 
[...] ityðdinð abhihitaˆ vedanaˆ [...] sattvaÿuddhau dhruvðsmÞtiþ smÞtilambhe sarvagranth†nðˆ 
vipramok¯aþ’ (ChU 7, 26, 2) ityðdibhiþ ekðrthyðt smÞtisaˆtðnar¹paˆdarÿanasamðnðkðraˆ dhyð- 
nopðsanaÿabdavðcyam iti avagamyate). 

9 W dalszej części rozdziału Narajanarja definiuje czynniki, które mają przygotowywać do tego 
typu medytacji: “Uzyskanie wedany dzięki «rozeznaniu» itd.”, Brahmanandin objaśnia szczegóło-
wo: “jej uzyskanie [następuje] dzięki rozeznaniu (viveka), uwolnieniu (vimoka), praktykowaniu 
(abhyðsa), działaniu (kriyð), cnotom (kalyð‰a), niepoddawaniu się ani depresji (anavasðda), ani 
euforii (anuddhar¯a)”. “«Rozeznanie» to oczyszczanie ciała i zmysłów przez służenie [im] pokar-
mem o oczyszczającej mocy. «Uwolnienie» to nieuleganie pragnieniom. «Praktykowanie» to stałe 
i regularne czczenie czegoś godnego uwielbienia. «Działanie» to czyny zgodne z prawem moral-
nym [stosownym] dla etapu życia i warstwy społecznej na tyle, na ile to możliwe. «Cnoty» to 
prawość i inne zalety ducha. «Niepoddawanie się depresji» to uwolnienie się od smutku, jeśli nawet 
okoliczności dają powód do smutku. «Nieuleganie euforii» to uwolnienie się od nadmiernego 
zadowolenia, jeśli nawet okoliczności dają powód do radości”. (NM s. 65, 5–9: vivekðdibhyo ve- 
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Narajanarja stwierdza, że w pierwszym z odmiennych ujęć (związanym  
z adwaita wedantą) wyłącznie określony typ trójetapowej medytacji nad sensem 
kluczowych wypowiedzi indyjskiego objawienia (mahðvðkya), który pozwala 
dotrzeć do zawartej w nich wyzwalającej prawdy (jñðna), jest środkiem służą-
cym wyzwoleniu. Oto jej opis: 

[...] wiedza10 powstała dzięki upaniszadowym wypowiedzeniom, której charakte-
rem jest ustanie niewiedzy, jest rozumiana jako środek prowadzący do wyzwolenia. 
Dlatego upaniszadowe wypowiedzi prowadzą do powstania wiedzy eliminującej 
niewiedzę względem Brahmana [u tego], czyje złe uczynki zostały zniszczone dzięki 
ofiarom itp. Dopóki owa wiedza nie wygasi przeciwnych [od słusznych] działań zro-
dzonych w zewnętrznych i wewnętrznych organach [psychicznych], dopóty jej efekt 
pozostanie zablokowany. W tej [ostatniej] kwestii (tatra), gdy – dzięki słuchaniu 
(śrava‰ena) śruti rodzi się pewność mocy (śakti) [znaczeniowej] i intencjonalności 
[wyrazów]11 – oraz gdy – dzięki rozważaniom (manana) i głębokiej, ciągłej kontem-
placji (nididhyðsana) – zostają wykluczone: brak pojmowania (asambhðvanð) oraz 
pojmowanie błędne (vipar†tasambhðvanð) [wypowiedzi, wówczas] właśnie ta zro-
dzona ze słowa wiedza o bezpośredniej postaci (aparok¯ar¹pa) położy kres całej nie-
wiedzy w odniesieniu do istnienia (sat) [i] zbrukania, którego [ta niewiedza] jest 
twórczynią12. 

W drugiej z przedstawianych tradycji mówi się, że jedynie połączenie prak-
tyki sankhji-jogi (sð—khyayogasamuccayam) wiedzie do wyzwolenia: 

Inni natomiast mówią – sankhja i joga są środkami wyzwolenia. Sankhja to 
uchwycenie [wszystkich] “istotowości” (tattva). Dzieli się na dwa rodzaje – słucha-
nie (ÿrava‰a) i rozważanie (manana). W tym kontekście medytację o konkretnym ce-
lu określa się jako wytwarzającą (sambh¹ti) oświecenie. Medytację bez określenia 
celu nazywa się niszczeniem (vinðÿa). Natomiast joga czynu (karmayoga) to taka, 
która rodzi się z [użycia] słów, ciała i przedmiotów zewnętrznych. Dzieli się na trzy 
rodzaje praktyk – wykonywanie czynów, których celem jest Bóg, porzucenie innych 

                                                       
danalabdhir brahmanandinðbhihitð “tallabdhirvivekavimokðbhyðsakriyðkalyð‰ðnavasðdðnuddha- 
r¯ebhyaþ” iti | sðttvikðhðrasevayð ÿar†rendriyaÿodhanaˆ vivekaþ | kðmðnabhi¯va—go vimokaþ | 
upðsyasaˆÿ†lanam abhyðsaþ | yathðÿakti var‰ðÿramadharmðnu¯Ýhðnðˆ kriyð | ðrjavðdyðtmagu‰ðþ 
kalyð‰ðni | ÿokahetu¯¹pasthite¯vapi manaso’vasðdarðhityam anavasðdaþ | har¯a hetu¯¹pasthite-
¯vapyatisanto¯arðhityam anuddhar¯aþ |). 

10 Chodzi tu o wiedzę w sensie gnosis, a zatem pojęcie jñðna należałoby raczej oddawać mia-
nem “poznanie”, które jest bardziej dynamiczne i wyraziście konotuje sens “procesu poznawczego” 
– dążenie ku wiedzy czy jej zdobywanie. Termin “wiedza”, bardziej statyczny, to “zespół przeko-
nań zgodnych z rzeczywistością”. Jednak z uwagi na to, że przeciwstawienie wiedza – niewiedza 
jest osią przedstawianego wywodu, pozostanę przy tych terminach. 

11 Występujące w złożeniu ÿaktitðtparyðvadhðra‰e człony śakti i tðtparya należy raczej potrakto-
wać jako osobne pojęcia, gdyby jednak ich kolejność występowania była odwrócona, można byłoby tu 
mówić o osobnej funkcji znaczeniowej określanej tðtparyaÿakti (cf.: RAJA 1977: 213–224). 

12 NM s. 62, 10–15: [...] vedðntavðkyajanyaˆ jñðnam avidyðnivÞttilak¯a‰amok¯asðdhanata- 
yðvagatam | tasmðd vedðntavðkyðni yajñðdinibarhitakalma¯asya brahmavi¯ayakðvidyðnivartakaˆ 
jñðnaˆ janayati | [...] taj jñðnaˆ yðvad antaþkara‰abahiþkara‰ajanyavipar†tace¯Ýð na ÿðmyati, 
tðvantaˆ kðlaˆ pratibaddhaphalaˆ ti¯Ýhati | tatra ÿrava‰ena ÿaktitðtparyðvadhðra‰e kÞte mananani-
didhyðsanðbhyðm asambhðvanðvipar†tasambhðvanðnirðse ca kÞte tad eva ÿabdajanyaˆ jñðnam 
aparok¯ar¹paˆ sadaÿe¯ðjñðnaˆ tatkðryanirlepaˆ nivartayati | 
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[działań] oraz rezygnacja z wszystkich rezultatów. Przez sankhję i jogę, w ten sposób 
połączone, osiąga się wyzwolenie, ponieważ tak mówi śruti: “dzięki sankhji i jodze 
ta przyczyna może być osiągnięta”13. 

Gerhard Oberhammer wskazuje, iż Ramanudźa nie dyskutował w swoich 
pracach tego, z całą pewnością nieklasycznego, typu sankhji-jogi, co być może 
świadczy o tym, że zyskał on na znaczeniu dopiero w czasach Narajanarji14. 

W konkludującej części strof wprowadzających czytelnika w przedmiot dys-
kusji, Narajanarja przedstawia stanowisko wiśisztadwaity i stwierdza, iż środ-
kiem wiodącym do wyzwolenia jest wedana, poznanie doświadczające, typ me-
dytacji opisanej po raz pierwszy w tradycji wedanty przez Brahmanandina.  
Brahmanandin to “autor komentarza” (do Brahmasutr – vðkyakðra), cytowany 
przez teoretyków wiśisztadwaity, także przez Ramanudźę, dopiero jednak Nara-
janarja odwołuje się do niego z imienia (cf. przypis 6). W ŚrīBh można znaleźć 
zwięzłą definicję praktyki wedana: tad idam apavargopðyatayð vidhitsitaˆ ve-
danam upðsanam ity avagamyate: “to, co – jako środek wyzwolenia – jest po-
znaniem doświadczającym (vedana), które pragnie się nakazać, jest rozumiane 
jako «adoracja» (upðsana)”. Wedana zatem to typ medytacji, którą Ramanudźa 
utożsamia z adoracją, pełną szacunku kontemplacją (upðsana), niejednokrotnie 
opisywaną już w tradycji upaniszadowej. 

W dalszej części rozdziału Narajanarja dyskutuje i na koniec neguje zasad-
ność dwóch przedstawionych tez, tj.: adwaita wedanty15 i sankhji-jogi16, 
a następnie przedstawia stanowisko własnej tradycji17. Ta najobszerniejsza część 
dziewiątego rozdziału jest dwudzielna. Najpierw Narajanarja omawia wedanę18 
utożsamioną z bhakti, następnie zaś zajmuje się przedstawieniem idei określanej 
mianem “szukania schronienia” prapadana19, czyli oddania się boskiej opiece. 
Istotną cechą wprowadzającej części dziewiątego rozdziału traktatu jest kon-
tekst, w którym pojawia się dyskusja na temat wedany i prapadany. Zarówno 
teoria adwaita wedanty, która za wiedzę dającą duchowe wyzwolenie uznaje 
wyłącznie poznanie będące rezultatem przyswojenia i przeżycia przez adepta 

                                                        
13 NM s. 63, 20–64, 1: anye tu vadanti – sð—khyayogo’pa(gðva?)vargasya sðdhanam | tattvð- 

nðm avadhðra‰aˆ sð—khyam | tad dvividham, ÿrava‰aˆ mananañ ceti | tatra saviÿe¯adhyðnaˆ 
sambh¹tir ity ucyate | nirviÿe¯adhyðnaˆ vinðÿa ity ucyate | karmayogas tu vðkkðyabðhyðrthajaþ | 
tac ca trividham anu¯Ýhðnam – †ÿvarðrthðnðˆ karma‰ðˆ kara‰am, itare¯ðñ ca tyðgaþ, sarvaphala- 
sannyðsaÿ ceti | evaˆvidhðbhyðˆ samuccitðbhyðˆ sð—khyayogðbhyðˆ apavargaprðptiþ | 

14 OBERHAMMER 2004: 16: Die von Nðrðya‰ðrya unter die Bezeichnung 
sðˆkhyayogasamuccaya im P¹rvapak¯a referierte Lehre wird von Rðmðnuja nicht, jedenfalls nicht 
als solche, diskutiert. Hat sie erst zur Zeit Nðrðya‰ðs solche Aktualität erhalten, daß dieser sie 
erwähnen und zurückweisen mußte? 

15 Cf.: NM s. 63, 3–19. 
16 Cf.: NM s. 64, 8–20. 
17 Cf.: NM s. 64, 21–68, 18. 
18 Cf.: NM s. 64, 21–67, 14. 
19 Cf.: NM s. 67, 15–68, 18. 
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soteriologicznego sensu upaniszadowych twierdzeń, jak i teoria sankhji-jogi 
zakładająca, że owo wyzwolenie nastąpi w wyniku uchwycenia umysłem 
wszystkich “istotowości” (tattva) w różnego rodzaju technikach medytacyjnych, 
są odpowiednimi dla poszczególnych szkół “prakseologiami” badającymi 
i opisującymi te praktyki, które niezawodnie prowadzą do doświadczenia 
“prawdy wyzwalającej” danej tradycji. Zarówno wedana, jak i prapadana  
– dyskutowane w kontekście praktyk medytacyjnych innych szkół – są zapewne 
również konkretnymi technikami, których praktykowanie ma za cel wyzwolenie 
duchowe adepta związanego z tą tradycją religijno-filozoficzną. W niniejszym 
artykule zostanie przedstawiona teoria wedany, która była we wczesnej tradycji 
wiśisztadwaity punktem wyjścia do wypracowania teorii bhakti. 

Wedana a bhakti 
Narajanarja rozpoczyna omówienie poznania doświadczającego (wedana) od 
zacytowania fragmentu dzieła autora, którego określa jako “najlepszego znawcę 
wedanty”: 

Najlepszy znawca wedanty20 wypowiada się następująco: “poprzez [stwierdze-
nia]: ‘kto poznał Brahmana, osiąga najwyższe21’, ‘oby poznał (vidyðt) złotolśniącą, 
osiągalną we śnie błyskawicę, najznakomitszą osobę (puru¯a)’22 i tym podobne, we-
dana – odmienna od poznania zrodzonego z sensu wypowiedzi [wedanty], [ale] na 
nim oparta, wytworzona w umyśle, który został oczyszczony przez ‘rozeznanie’ 
(viveka) itd., wyrażana słowami: kontemplacja (dhyðna), adoracja (upðsana), wy-
trwałe rozpamiętywanie (dhruvðnusmÞti), podobna do unaocznienia (sðk¯atkðra) – 
dzięki temu, iż cudowna, Najznakomitsza Osoba (paraþ puru¯aþ) jest najbardziej 
upragnionym przedmiotem, sama także jest uzyskana, będąc najbardziej upragnio-
nym przedmiotem”. Stąd właśnie wedana, którą można wyrazić słowem bhakti jest 
nakazywana [w śruti] jako środek wiodący do uzyskania wyzwolenia duchowego 
(apavarga)23. 

Powyższy fragment, w którym wylicza się własności praktyki wedana, obra-
zuje jej charakter, wiążąc ją jednocześnie z pojęciem bhakti. Wszystkie jej ce-
chy wymienił już Ramanudźa, zarówno w odpowiednich fragmentach 
 Śr†Bh24, jak i BhGBh25, z czego wynika, że to właśnie do niego najprawdopo-
                                                        

20 Oberhammer (OBERHAMMER 2004: 19) uważa, że to określenie odnosi się najprawdopo-
dobniej do Ramanudźy. 

21 TaittU 2, 1. 
22 MS 12, 122. 
23 NM s. 64, 21–24: trayyantavidagresarðs tv evam abhidadhati – ‘brahmavid ðpnoti param’, 

‘rukmðbhaˆ svapnðdh†gamyaˆ vidyðt tu puru¯aˆ paraˆ’ ityðdibhir vðkyðrthajñðnavilak¯a‰aˆ 
tanm¹laˆ vivekðdipariÿuddhamanojanyaˆ dhyðnopðsanadhruvðnusmÞtiÿabdavðcyaˆ sðk¯ðtkðra- 
sadÞÿañ cety adbhutaparamapuru¯ðrthapriyatvena svayam apy atyarthapriyatvam ðpannaˆ tata eva 
bhaktiÿabdavðcyaˆ vedanam apavargasðdhanatayð vidh†yate | 

24 Cf.: infra, s. 185–190. 
25 Cf.: supra, przypis 8. 
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dobniej odwołuje się Narajanarja, w pełnym poszanowania (pluralis honorifi-
cum) określeniu “najlepszy znawca wedanty”, od którego rozpoczyna powyższy 
akapit. Wedana jest zatem odmienna od trójdzielnej metody ÿrava‰a-manana-
nididhyðsana, którą zaleca adwaita wedanta, ponieważ jej istotą nie jest wyłącz-
nie dotarcie do istoty sensu upaniszadowych wypowiedzeń. Adept powinien 
oczyścić umysł (oraz ciało), aby się przygotować do tego aktu. Jest ona warian-
tem upaniszadowej adoracji (upðsana) i w końcu – źródłem mistycznego do-
świadczenia boskiej obecności, gdyż jej przedmiotem jest “Najznakomitsza 
Osoba (paraþ puru¯aþ)”26. Wcześniejsze stwierdzenie wzięte z upaniszady 
TaittU 2, 1: “kto poznał Brahmana, poznał najwyższe”, zestawione z następują-
cym po nim wskazaniu na “Najznakomitszą Osobę” dowodzą, że Narajanarja, 
podobnie jak Ramanudźa, uważa wedantyjski Absolut – Brahmana za identycz-
ny z bogiem osobowym – Wisznu Narajaną27. 

Bóg osobowy jest “najbardziej upragnionym przedmiotem”, a zatem jedy-
nym celem, ponieważ na nim wyłącznie powinno się skupić umysł 
w nieustannym pamiętaniu o nim. Jest on także środkiem, ponieważ tylko on 
pozwala adeptowi uzyskać “najbardziej upragniony przedmiot”. Kolejna przed-
stawiona własność wskazuje na konieczność oparcia tej praktyki na śruti – bę-
dącym źródłem informacji o przedmiocie takiego poznania oraz – co ważne – 
jedynym i niezawodnym źródłem wiedzy o rzeczach transcendentnych. 

Narajanarja powtarza też za Ramanudźą stwierdzenie, że sens wedany moż-
na oddać synonimicznymi słowami: kontemplacja (dhyðna), adoracja (upðsana), 
wytrwałe pamiętanie/rozpamiętywanie (dhruvðnusmÞti), z których każde wska-

                                                        
26 Medytacja, w której praktykujący skupia się na osobie – puruszy, “złotolśniącej błyskawicy”, 

wiąże się ze znaną z upaniszady Chandogja (ChU 5, 10 i dalej) “nauką o ogniu” (agnividyð, 
vaiśvðnaravidyð ), której elementem jest pouczenie o dwóch ścieżkach wędrówki dusz – “ścieżce 
bogów” (devayðna) i “ścieżce przodków” (pitÞyðna), zalecanych jako element praktyki adoracji 
(upðsana). Wedanta szczególnie często nawiązuje do pouczenia o wzmiankowanych ścieżkach 
transmigracji duszy, z których “ścieżka bogów” dotyczy wędrownych ascetów i mieszkańców 
leśnych pustelni. ChU 5, 10: “Ci, którzy poznali w ten sposób, i ci, którzy przepełnieni nabożną 
czcią rozmyślają (upðsate): «wiara jest ascezą», wchodzą w płomień, z płomienia w dzień [...], 
z księżyca w błyskawicę. Tam osoba (puru¯a), która nie jest człowiekiem prowadzi ich do Brahmy 
– to jest ścieżka bogów”. tad ya itthaˆ vidur ye ceme’ra‰ye ÿraddhð tapa ity upðsate te’rci¯am 
abhisaˆbhavanti arci¯o’har [...] candramaso vidyutaˆ tat puru¯o’mðnavaþ sa enðn brahma gama- 
yaty e¯a devayðnaþ panthð iti. 

27 Cf.: Śr†Bh2: 470, 1–2: “Aby okazać łaskę tym, którzy go adorują, On – ocean niezrównanego 
miłosierdzia, najlepszego usposobienia (sauÿilya), czułości, Najwyższy Władca, którego nie dotyka 
nawet najmniejsze zło (heya), wolny od grzechu, najwyższy Brahman, Najwyższa Jaźń, najznako-
mitsza osoba, Narajana – tworzy taką konfigurację [swej postaci o określonych cechach] 
(saˆsthðna), która jest zgodna z odpowiednim [dla adorującego] zrozumieniem”. (tad eva upðsa- 
kðnugrahe‰a tattatpratipattyanur¹pasaˆsthðnaˆ karoti apðrakðru‰yasauÿ†lyavðtsalyaudðraiÿvarya-
jalanidhiþ nirastanikhilaheyagandhaþ apahatapðpmð paramðtmð paraˆ brahma puru¯ottamo nð- 
rðya‰aþ iti |). 
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zuje na swoiste aspekty tej praktyki. Na koniec wedana zostaje przez niego 
utożsamiona z bhakti. Narajanarja opisuje ją następująco: 

Kontemplacja (dhyðna), adoracja (upðsana), wytrwałe pamiętanie (dhruvðnu- 
smÞti) są synonimami poznania doświadczającego (vedana), ponieważ poucza się, że 
[poczynania] określone tymi poszczególnymi słowami są środkami osiągania wy-
zwolenia duchowego oraz ponieważ z objawienia wiadomo, że zabrania się, aby coś 
innego od poznania doświadczającego (vedana) było środkiem osiągania [wyzwole-
nia]. Następujące fragmenty objawienia (śruti): “gdy patrzenie patrzy na złotego”28; 
“gdy zostaje ujrzany bliski i odległy”29 prowadzą do uznania, że poznanie doświad-
czające (vedana) to stan bezpośredniego postrzegania. Na podstawie pouczeń obja-
wienia itd.: “Dotrze do Niego ten tylko, którego On [sam] wybierze, temu On Sam 
objawia swoją postać”30; “doświadcza najwyższej miłości do mnie”31, jest rozumia-
ne, że ma ono postać bhakti. Dlatego jest oczywiste, że poznanie doświadczające 
(vedana), którego synonimem jest bhakti, stanowi środek osiągania najwyższego do-
bra (niþÿreyasa)32. 

Wedana a kontemplacja (dhyāna) 

Pierwszym, a więc kluczowym elementem definicji poznania doświadczającego 
typu wedana jest podkreślanie poznawczego (zatem nieintuicyjnego czy przepeł-
nionego pobożną miłością) charakteru tej medytacji. Wzorując się na Ramanudźy, 
Narajanarja zauważa, że wedana – dla której synonimem ma być wedantyjska 
kontemplacja (dhyðna)33 – jest nade wszystko poznaniem, wiedzą opartą na śruti – 
nie zasadza się ona li tylko na indywidualnym, osobistym doświadczeniu medytu-
jącego, lecz ma inne, prawomocne źródło, którym jest upaniszadowy przekaz. 
Podkreślanie poznawczego aspektu wedany ma też prawdopodobnie dodatkowe 
uzasadnienie. U Ramanudźy pojęcie to zostaje użyte już przy komentowaniu 
pierwszej sutry Brahmasutr (BS¹) – 1, 1, 1: “dlatego następnie [pojawia się] pra-

                                                        
28 Mu‰ýU 3, 1, 3. 
29 Mu‰ýU 2, 2, 9. 
30 Mu‰ýU 3, 2, 3. 
31 BhG 18, 54. 
32 NM s. 65, 11–17: dhyðnopasanadhruvðnusmÞt†nðˆ vedanaparyðyatvaˆ tattacchabdanir- 

di¯Ýðnðˆ apavargasðdhanatvopadeÿðd vedanavyatiriktasya sðdhanatvani¯edhaÿruteÿ cðvagamyate | 
‘yadð paÿyaþ paÿyate rukmavar‰aˆ’, ‘tasmin dÞ¯Ýe parðvare’ ityðdiÿrutibhir vedanasya 
sðk¯ðtkðradaÿðpattir vijñðyate | ‘yam evai¯a vÞ‰ute tena labhyas tasyai¯a ðtmð vivÞ‰ute tan¹ˆ 
svðm’, ‘madbhaktiˆ labhate parðm’ ityðdiÿðstrðd asya bhaktir¹patvam avagamyate | tasmðd bhak-
tiparyðyaˆ vedanaˆ niþÿreyasasðdhanam iti niÿc†yate | 

33 NM, s. 64, 24–65, 2: kuta idam avagamyata iti cet, ‘anuvidya vijðnati’, ‘vijñðya prajñðˆ 
kurv†ta’ iti ÿruteþ vijñðnaparyðyasya vedanasya vðkyðrthajñðnam¹latvaˆ tata eva tadvailak¯a‰yaˆ 
cðvagamyate | – “Gdyby ktoś zapytał – gdzie to jest nauczane [odpowiadamy]: [w następujących 
stwierdzeniach śruti]: “zbadawszy – poznaje (ChU 8,7,1)”, “poznawszy, niech praktykuje wiedzę 
(BĀU 4, 4, 21.)” jest nauczane, że wedana – synonim poznania zasadza się na poznaniu sensu 
wypowiedzi [wedanty] i jest różna od tego właśnie [poznania sensu wypowiedzi]”. W tym frag-
mencie Narajanarja powołuje się na cytaty z upaniszadów (notabene identyczne z tymi zawartymi 
w Śr†Bh1 52, 27–28), dzięki czemu wedana zostaje ugruntowana w tradycji wedantyjskiej. 
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gnienie poznania Brahmana” – athðto brahmajijñðsð. Aforyzm ten znaczyć ma 
tyle, iż po wcześniejszym przedyskutowaniu tej części wed, w której mowa 
o znaczeniu i wartości czynów rytualnych, istotnych w tradycji purwa mimansy, 
nastąpić powinno pragnienie poznania natury Absolutu – Brahmana, co jest naji-
stotniejsze w tradycji wedanty. Ponadto sutra otwierająca każdy traktat filozoficz-
ny ma informować o nadrzędnym celu (prayojana) rozważań. Nacisk położony na 
poznawczy aspekt wedany – podkreślany interpretacją wedany jako dhjany, czyli 
upaniszadowej kontemplacji, głębokiej refleksji, być może jest też związany  
z faktem, że w wedancie właśnie pragnienie poznania34 Absolutu jest zarówno 
głównym celem, jak i istotą duchowego wyzwolenia. Być może dlatego Brahma-
nandin, a za nim Ramanudźa i inni, tak podkreślał ów poznawczy aspekt wedany, 
choć poznanie rodzące się dzięki jej praktykowaniu miało szczególny charakter. 

Ze sposobu, w jaki teoretycy wiśisztadwaity interpretują wedanę, jasno prze-
cież wynika, że nie jest ona intelektualnym poznaniem, zyskiwanym dzięki 
racjonalnej analizie znaczenia wypowiedzi śruti. Wedana bierze za podstawę 
upaniszadowe stwierdzenia o naturze Brahmana dlatego, że są one gwarantem 
prawomocności takiego poznania. Wedana nie równa się jednak intelektualne-
mu, czy konceptualnemu procesowi rozumienia ich treści, nie jest abstrakcyjną 
ideą zrodzoną dzięki inteligencji teoretycznej. Nie bez przyczyny podkreśla się 
także, że wedana jest tym samym, co upaniszadowa kontemplacja – dhjana – 
która w rozumieniu Ramanudźy powinna mieć “postać nieprzerwanego strumie-
nia pamiętania, podobną do strumienia [spływającego] oleju”35. Takie ujęcie 
przenosi wedanę w obszar pamięci, w którym refleksja nad przyswojoną wcze-
śniej sumą upaniszadowych twierdzeń o Brahmanie ma stać się ważnym egzy-
stencjalnie doświadczeniem – przekształcić się w bezpośrednie doznanie du-
chowego sensu tych twierdzeń. 

                                                        
34 Słowo jijñðsð, “chęć poznania”, użyte w BS¹ 1, 1, 1: athðto brahmajijñðsð, to derywat od te-

matu desiderativum rdzenia ±jñð – (po)znać, wiedzieć, rozumieć. 
35 Śr†Bh1, s. 56, 6: dhyðnaˆ ca tailadhðrðvad avicchinnasmÞtisantðnar¹pam | 
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Wedana jako adoracja (upāsana) 

Przyrównanie wedany do znanej z upaniszadów upasany – adoracji, oddawaniu 
czci, pełnej szacunku kontemplacji, ma wskazać na jeszcze inny, równie ważny 
jej aspekt. Sam Narajanarja nie precyzuje, czym jest adoracja i jaki jej aspekt 
sprawia, że wedana może być za nią uznana. To Ramanudźa, powołując się na 
“twórcę komentarza”, a zatem na Brahmanandina, objaśnił ten proces już 
w Śribhaszji: 

Natomiast ta kontemplacja (dhyðna), podobna do strumienia [spływającego] ole-
ju, ma postać nieprzerwanego strumienia pamiętania (smÞti).[...] A skoro tak jest, to 
słowami [objawienia]: “tylko Atman ma być postrzegany, mój miły36” nakazuje się, 
aby głęboka i nieustanna kontemplacja (nididhyðsana) miała postać oglądu (darÿana). 
Natomiast pamiętaniu (smÞti) dana jest postać oglądu z uwagi na najwyższy stopień 
uobecnienia myślą (bhðvanð). Wszystko to jest gruntownie objaśnione przez twórcę 
komentarza: “Poznanie doświadczające (vedana) będzie adoracją (upðsana) z powo-
du nauczania [zawartego w objawieniu] w odniesieniu do tej kwestii”. Jest wyjaśnio-
ne, że “adoracja (upðsana), nakazywana we wszystkich upaniszadach jako środek 
wiodący do wyzwolenia, jest poznaniem doświadczającym”. [...] [Stwierdzeniem:] 
“Adoracja powinna być wytrwałym pamiętaniem (dhruvðnusmÞti) – ponieważ tak 
jest postrzegana oraz ponieważ tak jest objaśniana [w objawieniu]” – tłumaczy się, że 
jedynie to poznanie doświadczające o postaci adoracji, które jest nieprzerwanie po-
wtarzane, jest wytrwałą pamięcią. Właśnie tę pamięć objaśnia się jako przybierającą 
postać oglądu (darśana). A posiadanie natury oglądu to przyjęcie postaci bezpośred-
niego postrzegania37. 

Według Gerharda Oberhammera wedana, termin niewystępujący w upani-
szadach, został świadomie wprowadzony przez Brahmanandina, aby upanisza-
dowej adoracji nadać nowy sens38. Ramanudźa podkreśla w wedanie (która 
pełną postać przybiera w medytacji bhakti), aspekt stałego, nieustającego przy-
woływania do pamięci przedmiotu rozmyślań. Intensywność tego aktu powodu-
je, że przedmiot takiej kontemplacji uobecnia się, niejako unaocznia temu, kto 
trwa w niej nieprzerwanie. Oberhammer w swoich rozważaniach na ten temat 
konkluduje, iż:  

                                                        
36 B¾U 2, 4, 5. 
37 Śr†Bh1, s. 56, 6–15: dhyðnaˆ ca tailadhðrðvadavicchinnasmÞtisantðnar¹pam | [...] evaˆ ca 

sati ðtmð vð are dra¯Ýavyaþ ity anena nididhyðsanasya darÿa‰ar¹patð vidh†yate | bhavati ca smÞter 
bhðvanðprakar¯ðd darÿanar¹patð | vðkyakðre‰aitat sarva prapañcitam: ‘vedanam upðsanaˆ syðt 
tadvi¯aye ÿrava‰ðt’ iti | sarvðs¹pani¯atsu mok¯asðdhanatayð vihitaˆ vedanam upðsanam ity uktam | 
[...] ‘upðsanaˆ syðd dhruvðnusmÞtir darÿanðn nirvacanðc ca’ iti tasyaiva vedanasyopðsa-
nar¹pasyðsakÞdðvÞttasya dhruvðnusmÞtitvam upavar‰itam | seyaˆ smÞtir darÿanar¹pð pratipðditð | 
darÿanar¹patð ca pratyak¯atðpattiþ | 

38 Por.: OBERHAMMER 2004: 30: Diese Verwendung neuer Begriffe kann wohl nur bedeu-
ten, daß Brahmanandin im Sinne der Weiterentwicklung des Gedankens diese Begriffe bewußt 
eingeführt hat, um das upðsanam der Upani¯aden-Tradition in einem differenzierteren Verständnis 
zu fassen. 
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jest oczywiste, że pojęcie smÞti bądź anusmÞti miało w jego ujęciu centralne znacze-
nie dla procesu medytacji i z niego właśnie wyprowadził on aspekt poznawczy me-
dytacji. Ten aspekt został skonkretyzowany w jego wywodzie w dwojaki sposób: po 
pierwsze w utożsamieniu dhjany i bhakti, po drugie w wizyjnym charakterze medy-
tacji, który nieustannie podkreśla39. 

Ramanudźa kładzie zatem duży nacisk w swej interpretacji upasany na 
aspekt nieustającego rozpamiętywania, wspominania, które staje się wewnętrz-
nym oglądem rzeczy. W ten sposób upaniszadowa upasana w ujęciu Ramanudźy 
zyskuje inny wymiar, stając się pełnym czci adorowaniem Najwyższej Osoby, 
poprzez nieustanną kontemplację jego natury, opisywanej w śruti. W komenta-
rzu do BS¹ 1, 1, 31 anusmÞter bðdariþ : “Badari [mówi]: «z powodu nieustanne-
go pamiętania (anusmÞter)»”, Ramanudźa tłumaczy: 

Nauczyciel Badari40 uważa: “w ten sposób [medytuje, czyli wyobraża sobie du-
szę świata – Atmana, jako osobę], aby [Go] adorować. [Śruti]: ‘a kto Atmana Wai- 
śwanarę41, o tej właśnie mierze (abhivimðnam) adoruje (upðste) jako takiego [tj. jako 
człowieka], żywi się pokarmem [zawartym] we wszystkich światach, we wszystkich 
istotach, we wszystkich duszach’42 nakazuje adorację w celu osiągnięcia Brahmana”. 
“Jako takiego” znaczy: pod postacią osoby, tak jak to zostało opisane. “Żywi się po-
karmem” – tj. tym, co można doświadczyć (doznać), co trwa we wszystkich świa-
tach, wszystkich istotach, wszystkich duszach – tj. doświadcza (anubhavati) wsze-
chobecnego Brahmana, który sam jest niezrównaną błogością43. 

                                                        
39 OBERHAMMER 2004: 31: Es ist offenkundig, daß das Begriff der smÞtiþ bzw. anusmÞtiþ 

für ihn zentrale Bedeutung für die Meditation hat, und er zunächst aus ihm den Wesensaspekt der 
Meditation ableitet. Dieser Wesensaspekt wird in dieser Ableitung in doppelter Weise thematisch: 
einmal in der Gleichsetzung von dhyðnam und bhaktiþ, zum anderen im Schau-Charakter der 
Meditation, den er immer wieder hervorhebt. 

40 Jeden z komentatorów Brahmasutr z czasów przed Badarajaną; z jego dzieła przetrwały je-
dynie niewielkie fragmenty zachowane w Brahmasutrach. 

41 Doktryna Atmana Waiśwanary (wszechobecnego ducha) jest oparta na opowieści o Ogniu 
Waiśwanary z brahmany Śatapatha. Sześciu braminów przychodzi do króla Adźataśatru, aby usły-
szeć od niego naukę o Agni Waiśwanarze (Ogniu całego stworzenia). Agni Waiśwanara, przenika-
jąca cały wszechświat zasada, jednoczy się w umyśle człowieka z ideą samego siebie. Praktykujący 
tę medytację identyfikuje różnorodne aspekty i postaci ognia Waiśwanary z poszczególnymi czę-
ściami swojego ciała. To symboliczne utożsamienie mikrokosmosu z makrokosmosem, które staje 
się możliwe dzięki medytowaniu o ogniu jako zasadzie wszechświata wcielonej w człowieka, 
zostaje przekształcone w upaniszadzie Ćhandogji w doktrynę Atmana Waiśwanary. Transcendent-
na duchowa zasada świata – Atman – zostaje utożsamiona z Atmanem wewnętrznym, niejako 
wcieleniem Atmana – ducha wszechświata. Pełne czci kontemplowanie Atmana pod postacią osoby 
sprawia, że medytujący doświadcza Brahmana, tego, który jest poza całym stworzeniem, ale który 
trwa we wszystkich światach. W BS¹ 3, 3, 57 ta doktryna jest przedstawiona jako jedyna – spośród 
wszystkich wymienianych w BS¹ 3,3 rodzajów “tajemnych nauk” (vidyð) – całościowa wiedza – 
której sens należy kontemplować. 

42 ChU 5, 18, 1. 
43 Śr†Bh2 s. 548, 11–14: tathopðsanðrtham iti bðdarir ðcðryo manyate | ‘yas tv etam evam abhi- 

vimðnam ðtmðnaˆ vaiÿvðnaram upðste, sa sarve¯u loke¯u sarve¯u bh¹te¯u sarve¯v ðtmasv annam 
atti’ iti brahmaprðptaye hy upðsanam upadiÿyate | etam evam iti – uktaprakðre‰a puru¯ðkðram ity 
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Podczas adoracji należy kontemplować Brahmana jako osobę boską oraz do-
świadczać go pod taką postacią. W cytowanym fragmencie upaniszady Ćhan-
dogja (ChU) interesujące jest zastosowanie metafory “pokarmu”, którym jest 
transcendentny Atman zawarty we wszystkich bytach i światach. Ten, kto ado-
ruje transcendentnego Atmana pod postacią osoby, ten żywi się “pokarmem”, 
a zatem tym, co podtrzymuje życie całego stworzenia. Ramanudźa jednoznacz-
nie objaśnia, że zwrot: “żywi się pokarmem”, oznacza doświadczenie wszecho-
becnego Brahmana – tego, który jest obecny we wszystkich światach, wszyst-
kich istotach, wszystkich duszach i który jest błogostanem, a którego człowiek, 
w stałym rozpamiętywaniu Go jako osoby, w Jego teofanii, spotyka w we-
wnętrznym doświadczeniu, jako Boga osobowego. 

Powyższa charakterystyka wedany nie jest jeszcze pełna. W tradycji wedanty 
była prowadzona dyskusja, czy można jedynie praktykować medytację po to, by 
poznać prawdę o naturze Brahmana, czy też powinno się także stosować do 
wymogów życia religijnego, a zatem wykonywać czyny nakazane religijnym 
prawem, na przykład składać wymagane ofiary, stosować się do obowiązków 
nałożonych wyznawaną wiarą itp. W kontekście takiej dyskusji Ramanudźa 
stwierdza, co następuje: 

Czyny religijne, tak jak ofiary itd., są środkami do uzyskania trwałej pamięci  
(dhruvðnusmÞti) o takiej postaci44. I chociaż ofiary itp. [o których mówi ÿruti]: “Ci, 
którzy pragną poznać”45, dotyczą zaistnienia chęci poznania [Brahmana], to jednak 
z uwagi na fakt, iż tylko to poznanie doświadczające (vedana), o postaci kontempla-
cji, praktykowane codziennie, doskonalone w ciągłych ćwiczeniach i trwające do 
chwili odejścia [z tego świata], staje się środkiem służącym zdobyciu Brahmana, [to] 
wszystkie działania religijne nakazane dla określonego etapu życia powinny być wy-
konywane przez całe życie po to, by zrodziło się to [poznanie doświadczające]46. 

W interpretacji Ramanudźy doświadczające poznanie to nie tylko i wyłącz-
nie określony typ medytacji praktykowanej w wyznaczonej ku temu porze, lecz 
także stała postawa życiowa, której utrzymywanie i praktykowanie nadaje okre-
śloną jakość ludzkiej egzystencji. W tym kontekście określenie dhruvðnusmÞti 
zyskuje dodatkowe znaczenie. Wydaje się bowiem, że to “wytrwałe pamiętanie” 
to nie tylko uporczywie powtarzana praktyka medytacyjna, ale nade wszystko 
konkretna postawa egzystencjalna: utrwalana przez całe życie, aż po jego kres, 

                                                       
arthaþ | sarve¯u loke¯u sarve¯u bh¹te¯u sarve¯v ðtmasu vartamðnaˆ yad annaˆ – bhogyaˆ tad atti 
– sarvatra vartamðnaˆ svata evðn avadhikðtiÿayðnandaˆ brahmðnubhavati | 

44 Czyli o postaci, którą Ramanudźa opisywał wcześniej, jako kontemplację (dhyðna), adorację 
(upðsana) i wytrwałe pamiętanie o postaci oglądu (dhruvðnusmÞti), która w swej pełnej postaci 
staje się bhakti. 

45 B¾U 4, 4, 22. 
46 Śr†Bh1 s. 53, 29–54, 2: evaˆrupðyð dhruvðnusmÞtes sðdhanðni yajñðd†ni karmð‰†ti | [...] ya-

dy api vividi¯ant†ti yajñðdayo vividi¯otpattau viniyujyante, tathð’pi tasyaiva vedanasya dhyðna- 
r¹pasyðharaharanu¯Ýh†yamðnasyðbhyðsðdheyðtiÿayasya ðprayð‰ðd anuvartamðnasya brahmaprðpti- 
sðdhanatvðt tadutpattaye sarvð‰y ðÿramakarmð‰i yðvaj j†vam anu¯Ýheyðni | 
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postawa przeżywania życia w obliczu Boga. Ten, kto praktykuje wedanę nieu-
stannie, całe życie, będąc świadomym, jakim celom ona służy, wiedzie swoje 
życie bezustannie pamiętając o tym, że duchowy wymiar jego egzystencji, pole-
gający na otwarciu się na transcendencję, jest warunkiem sine qua non ducho-
wości w ogóle. W rozumieniu Ramanudźy taka osoba prowadzi życie zgodne 
z wymogami swojego stanu i etapu egzystencji, a zatem realizuje zadania, jakie 
stawia przed nim jego dharma czy raczej – svadharma, nieustannie, wytrwale 
i przez cały czas swego istnienia mając w pamięci Tego, który jest poza do-
świadczalną rzeczywistością. W ten sposób człowiek, który nieustannie sięga ku 
temu, co jest ponad rzeczywistością empiryczną, zdobywa określony punkt od-
niesienia, a życie zyskuje mistyczną perspektywę. Działania przypisane mu 
przez tradycję religijną, do której należy, zostają podporządkowane nadrzędne-
mu celowi – dla adepta jest nim życie w stałej, żywej relacji do Boga. 

Z analizy przebiegu i charakteru adoracji przeprowadzonej przez Ramanudźę 
wynika, że rozumie on adorację jako indywidualne doświadczenie mistyczne 
“obecności Najznakomitszej Osoby”, które przyjmuje postać bezpośredniego 
oglądu (darśanam), uzyskaną w wytrwałym i nieustannym rozpamiętywaniu 
przedmiotu poznania. 

W tej interpretacji poznanie doświadczające – wedana – to typ mistycznego 
aktu, w którym w adepcie “urzeczywistnia się”, unaocznia, przedmiot medyta-
cji, stając się dla adepta rzeczywistym środkiem wiodącym do duchowego wy-
zwolenia, ponieważ tylko bezpośrednie objawienie się przedmiotu medytacji ma 
wyzwalającą moc. 

Ramanudźa dalej przedstawia jeszcze jeden istotny aspekt adoracji. Cytując 
śruti: “tego Atmana nie można pozyskać ani poprzez objaśnienia, ani intelek-
tem, ani dzięki objawionemu przekazowi. Ten Go zdobędzie, którego On wybie-
rze, jemu tylko objawi siebie”47. Ramanudźa zauważa, iż: 

Przesądziwszy tą [wypowiedzią], że słuchanie, namysł i głęboka kontemplacja48 
nie stanowią jedynego środka wiodącego do uzyskania Atmana, zostaje objaśnione, 
że “ten tylko Go uzyska, którego ów duch wybierze’. Ponieważ jedynie ten, kto jest 
najdroższy (priyatama) [Atmanowi], zostanie wybrany. Ten, dla którego On jest naj-
droższy, jest i Jemu najdroższy. Tak jak ten najdroższy dosięga Atmana, tak samo 
zaiste sam Pan udziela/daje [mu] siebie. Tak Pan właśnie powiedział: “Im to, pogrą-
żonym w ciągłym skupieniu, wielbiącym mnie całym sercem, udzielam mocy pozna-
nia prawdy, dzięki której przybywają do mnie”49 oraz “Ponieważ jestem niewysło-

                                                        
47 KU 2, 23 i Mu‰ýU 3, 2, 3: nðyam ðtmð pravacanena labhyo na medhayð na bahunð śrutena | 

yam evai¯a vÞ‰ute tena labhyas tasyai¯a ðtmð vivÞ‰ute tanuˆ svðm || 
48 Triada ÿrava‰a-manana-nididhyðsana, czyli słuchanie, namysł i kontemplacja, znana już  

z upaniszadów. B¾U 2, 4, 5: ðtmð vð dra¯Ýavyaþ ÿrotavyo mantavyo nididhyðsitavyaþ – Atmana, 
zaprawdę, należy widzieć, należy o nim słuchać, myśleć i jego kontemplować w skupieniu. 

49 BhG 10, 10. Przekład Joanny Sachse [w:] SACHSE 1988: 104. 
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wienie (atyarthaˆ) drogi temu, kto poznał prawdę, on także jest mi drogi”50. Dlatego 
tylko ten, dla którego pamiętanie w postaci bezpośredniego poznania – przez fakt, że 
to, co jest rozpamiętywane, jest [mu] ponad wszystko drogie – zostaje wybrany przez 
Najwyższego Atmana i dlatego stwierdzono, że tylko on zyska Najwyższego Atma-
na. Jedynie stałe wspominanie (dhruvðnusmÞti) o takiej właśnie postaci jest określone 
słowem bhakti, ponieważ słowo bhakti jest synonimem [słowa] adoracja. Dlatego 
właśnie śruti i tradycyjny przekaz (smÞti) informują, że “Jego tylko poznawszy, idzie 
ponad śmiercią”51; “Ten, który poznał Go takim, jest tutaj nieśmiertelny, nie ma innej 
ścieżki, którą należy podążać”52 53. 

Ten fragment jasno pokazuje, że cały wysiłek interpretacyjny, związany 
z objaśnianiem praktyki medytacji, miał na jedno – pokazać, że bhakti stanowi 
kulminację takiej praktyki, jest jej ostatecznym zwieńczeniem. Pełna szacunku 
adoracja, wytrwała i nieustanna pamięć o Panu to jedyna ścieżka wiodąca ku 
wyzwoleniu się od śmierci. Teistyczny element bhakti, który pojawia się wraz 
z zastąpieniem pojęcia “Najwyższy Atman” określeniem “Pan” (bhagavat), 
uwidacznia charakter relacji między Bogiem a człowiekiem u Ramanudźy. 
Można zauważyć, że tę relację warunkuje poziom i intensywność związku mię-
dzy podmiotem i przedmiotem medytacji. Tylko ten medytujący zostanie wy-
brany przez Pana, tylko temu Pan się objawi w swojej postaci, dla którego On 
sam stał się ponad wszystko drogim. Wydaje się, że ten warunek, bezwzględny 
w swoim apriorycznym charakterze, ukazuje mimochodem pragmatyczne pod-
stawy bhaktyjskiej relacji człowieka i Boga, jako że jej rezultaty są współmierne 
do tego, w jakim stopniu, jak głęboko i z jaką intensywnością i wyłącznością 
Pan – w wytrwałej pamięci i uobecnianiu go w swoim umyśle – staje się dla 
adepta tej ścieżki osią i istotą jego egzystencji. 

                                                        
50 BhG 7, 17. Tę linijkę strofy Bhagawadgity tłumaczę zgodnie z komentarzem Ramanudźy, 

który pisze: “[...] ponadto [we fragmencie]: «ponieważ jestem niewysłowienie drogi temu, kto 
poznał prawdę» słowo «niewysłowienie» mówi o tym, co ma być wyrażone. Tak bardzo jestem 
drogi temu, kto poznał prawdę, że nawet ja, który jestem wszechwiedzący i wszechmogący, nie 
mogę tego wyrazić – oto sens. Ponieważ «bycie drogim» nie ma określonej miary”. BhGBh 7. 17, 
s. 257: [...] kiˆ ca: ‘priyo hi jñðnino’tyartham aham – atra atyarthaÿabdo abhidheyavacanaþ; jñðni-
naþ ahaˆ yathð priyaþ tathð mayð sarvajñena sarvaÿaktinð api abhidhðtuˆ na ÿakyate ity arthaþ. 
priyatvasya iyattðrarahitatvðt | 

51 ŚvetU 3,8. 
52 Tait¾ 3, 12, 7. 
53 Śr†Bh1 s. 53, 17–19: anena kevalaÿrava‰amanananididhyðsanðnðm ðtmaprðptyanupðyatvam 

uktvð, ‘yam evai¯a ðtmð vÞ‰ute tenaiva labhya’ ity uktam | priyatama eva hi vara‰†yo bhavati | 
yasyðyaˆ niratiÿayapriyas sa evðsya priyatamo bhavati | yathð’yaˆ priyatama ðtmðnaˆ prðpnoti, 
tathð svayam eva bhagavan prayatata iti bhagavataivoktam ‘te¯aˆ satatayuktðnðˆ bhajatðˆ 
pr†tip¹rvakam | dadðmi buddhiyogaˆ taˆ yena mðm upayðnti te’ | iti ‘priyo hi jñðnino’tyartham 
ahaˆ sa ca mama priyaþ’ | iti ca atas sðk¯ðtkðrar¹pð smÞtismaryamð‰ðtyarthapriyatvena svayam 
api atyarthapriyð yasya, sa eva pare‰ðtmanð vara‰†yo bhavat†ti tenaiva labhyate para ðtmetyuktaˆ 
bhavati | evaˆr¹pð dhruvðnusmÞtir eva bhaktiÿabdenðbhidh†yate, upðsanaparyðyatvðd bha- 
ktiÿabdasya | ata eva ÿrutismÞtibhir evam abhidh†yate ta eva viditvð’timÞtyum eti, tam evaˆ vidvðn 
amÞta iha bhavati, nðnyaþ panthð ayanðya vidyate | 
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Podsumowanie 
Analiza charakterystyki wedany/bhakti u dwóch myślicieli wiśisztadwaita we-
danty pozwala zauważyć, że Narajanarja w bardzo podobny do Ramanudźy 
sposób przedstawia jej naturę. Punktem wyjścia jest odrzucenie tezy adwaiti-
nów, według której adept dociera do prawdy wyzwalającej wyłącznie dzięki 
odkrywaniu sensu upaniszadowych wypowiedzi54. Wydaje się, że sprzeciw 
wiśisztadwaitinów wiąże się z szerszym światopoglądowym “tłem” dwóch szkół 
wedanty. W obu tradycjach inne są bowiem wymogi wobec adepta pragnącego 
uzyskać wyzwolenie55, inaczej definiuje się środki do niego wiodące56 – co się 
z tym nieodłącznie wiąże – inaczej pojmuje się to, na czym, w swej istocie, 
polega doświadczenie “prawdy wyzwalającej”. 

Główne aspekty rozważań u Ramanudźy i Narajanarji myślicieli pozostają te 
same – do praktykowania wedany należy przygotować umysł (oraz ciało) po-
przez sumę praktyk duchowo-ascetycznych zdefiniowanych przez Brahmanan-
dina. Zauważalne jest, że Narajanarja w istocie nie rozwija teorii wedany Brah-
manandina, a jej opis jest o wiele mniej precyzyjny i objaśniający niż ten, który 
można znaleźć u Ramanudźy57. Wydaje się, że opis praktyki medytacyjnej Brah- 
manandina zachował się w przekazie wiśisztadwaity, ponieważ był teorią medy-
tacji powstałą we wczesnej wedancie, osadzoną w tradycji wedantyjskiej orto-
doksji, stał się więc dla teoretyków wiśisztadwaity stosownym punktem wyjścia 
dla ich własnych rozważań na ten temat oraz pozwolił im rozwinąć tę teorię  
w teorię medytacji typu bhakti. 

Zarówno Ramanudźa, jak i Narajanarja przedstawiając wedanę, przywołują  
– za swoim poprzednikiem – pojęcia ściśle wedantyjskie: kontemplację 

                                                        
54 Odkrywanie soteriologicznego znaczenia upaniszadowego przekazu ma się odbywać, według 

tradycji wypracowanej w adwaita wedancie, trójetapowo dzięki ścieżce ÿrava‰a-manana- 
-nididhyðsana., czyli, odpowiednio, dzięki wysłuchiwaniu (ÿrava‰a) «kluczowych zdań» z upani-
szadów (mahðvðkya), namysłowi nad ich treścią (manana) i, w ostatnim etapie, głębokiej kontem-
placji (nididhyðsana). Ta ścieżka ma doprowadzić do przemiany wewnętrznej adepta, w której sens 
upaniszadowej “prawdy wyzwalającej” staje się sensem jego własnej egzystencji. 

55 W wiśisztadwaicie, akceptowano pogląd, że wedy to jednolita, harmonijna i pełna wiedza 
(aikaÿðstrya). Wedy tak rozumiane to zarówno swoisty “katechizm”, a zatem nauczanie wiary  
(gr. katēchismós ‘nauczanie’), jak i nauczanie “duchowości”. Aby bezpiecznie postępować ścieżką 
emancypacji duchowej, należy najpierw poznać “katechizm” swojej wiary. Takie podejście jest 
przeciwne stanowisku adwaitinów. W komentarzu do BS¹ 1,1,1 Śankara, w odpowiedzi na wątpli-
wość związaną z pytaniem o to, czy można postępować ścieżką duchowego wyzwolenia bez 
uprzedniego gruntownego poznania zasad czynnego życia religijnego odpowiada, iż “jest możli-
wość badania natury Brahmana dla tego, który poznał Wedantę, nawet zanim poznał [swoje] obo-
wiązki religijne”. 

56 Cf. przypis 54. Dla wiśisztadwaitinów praktyka wiodąca do poznania Brahmana to oczywi-
ście medytacja bhakti. 

57 Cf. Śr†Bh1 s. 54, 5–15. 
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dhyðna58 i adorację upðsana, występujące w upaniszadach oraz stałą, wytrwałą 
pamięć – dhruvðnusmÞti59. Na wczesnym etapie rozwoju bhakti, interpretowane 
w kontekście wedany Brahmanandina i przedstawiane w pracach wiśisztadwai-
tinów jako środek pozwalający uzyskać wyzwolenie, miało wciąż postać sfor-
malizowaną, zasadzającą się na odniesieniach do tradycji wedanty. Emocjonalny 
stosunek do przedmiotu adoracji – którym w teistycznej wiśisztadwaita wedan-
cie był bóg Wisznu Narajana – nie był zbyt mocno uwypuklany, jak to się stało 
w późniejszym czasie. Wprost przeciwnie, Ramanudźa, a za nim Narajanarja 
podkreślają, że w tej praktyce rzecz idzie o doświadczenie poznania wyzwalają-
cego, które wymaga aktywnego wysiłku ze strony osoby praktykującej. Ten 
aspekt medytacji bhakti rozważanej w powiązaniu z wedaną jest rezultatem 
interpretowania obu pojęć w kontekście znanych z upaniszadów praktyk medy-
tacyjnych – kontemplacji (dhyðna) i adoracji (upðsana). Z kolei siedmiostop-
niowa praktyka przygotowawcza Brahmanandina implikuje nieodzowność sta-
rań nakierowanych na indywidualne duchowe samodoskonalenie i dyscyplinę 
w sferze moralnej. To nieuchronnie przywodzi na myśl skojarzenie z praktyka-
mi jogicznymi; wydaje się, że połączenie ćwiczeń duchowo-etycznych z pozna-
niem doświadczającym współtworzy pełną praktykę bhakti jogi interpretowanej 
w świetle teorii wedany Brahmanandina. 

Należy podkreślić, że w interpretacji Ramanudźy idea bhakti ma o wiele 
szerszy zakres znaczeniowy. Bhakti to dla niego stała postawa życiowa, której 
utrzymywanie i praktykowanie nadaje określoną jakość ludzkiej egzystencji. 
Ten, kto stara się żyć w “obliczu Boga”, bezustannie pamięta także, że duchowy 
wymiar jego egzystencji, polegający na otwarciu się na transcendencję, jest 
warunkiem sine qua non duchowości w ogóle. 

                                                        
58 Cf.: ChU: 7. 6. 1–2. W tym fragmencie jednej ze starszych upaniszad opisuje się rezultaty 

kontemplacji, m.in. w taki sposób: “gdzie dosięgnie kontemplacją, tam przemieszcza się wedle 
pragnienia ” – yðvaddhyðnasya gataˆ tatrðsya yathðkðmacðro bhavati. 

59 Oberhammer wskazał, że w upaniszadach termin dhruvðnusmÞti nie występuje, choć jeden 
raz można się spotkać z frazą dhruva smÞti w ChU 7, 26, 2. Cf: OBERHAMMER 2004: 29. 
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Słowniczek ważniejszych terminów sanskryckich używanych w tekście 

abhjasa (abhyðsa) – dosł. ćwiczenie, studia, powtarzanie. “Praktykowanie” to 
stałe i regularne, pobożne czczenie czegoś godnego uwielbienia. Jeden  
z siedmiu warunków wstępnych Brahmanandina (wraz z: anawasada, 
anuddharsza, kaljana, krija, wimoka, wiweka), które należy spełnić przed 
przystąpieniem do praktyki wedany. 

anawasada (anavasðda) – dosł. nieuleganie przygnębieniu, depresji. Zachowanie 
stoickiej postawy w obliczu nieszczęścia. Jeden z siedmiu warunków 
wstępnych Brahmanandina (wraz z: abhjasa, anuddharsza, kaljana, krija, 
wimoka, wiweka), które należy spełnić przed przystąpieniem do praktyki 
wedany. 

anuddharsza (anuddhar¯a) – dosł. nieprzesadna radość. Zachowanie stoickiej 
postawy w obliczu szczęśliwych wydarzeń. Jeden z siedmiu warunków 
wstępnych Brahmanandina (wraz z: abhjasa, anawasada, kaljana, krija, 
wimoka, wiweka), które należy spełnić przed przystąpieniem do praktyki 
wedany. 

apawarga (apavarga) – dosł. ucieczka, odejście, koniec. Ostateczne wyzwolenie 
duszy z kolejnych wcieleń. 

bhakti (bhakti) – oddanie, współudział; w kontekście teorii wedany bhakti to 
szczególny, dający najwyższą satysfakcję rodzaj wyzwalającego pozna-
nia, doświadczanego przez medytującego, który jest bez reszty pochłonię-
ty kontemplowaniem osobowego Boga. 

dhjana (dhyðna) – kontemplacja, tu: jeden z synonimów wedany. 
dhruwanusmriti (dhruvðnusmÞti) – stałe pamiętanie, trwała pamięć, wytrwałe 

rozpamiętywanie, wspominanie, tu: jeden z synonimów wedany. 
kaljana (kalyð‰a) – dosł. prawość charakteru, tj.: prawdomówność (satya),  

prawość (ðrjava), współczucie (dayð), dobroczynność (dðna), niewyrzą-
dzanie krzywdy (ahiˆsa), niepożądliwość (anabhidh†). Jeden z siedmiu 
warunków wstępnych Brahmanandina (wraz z: abhjasa, anawasada, 
anuddharsza, krija, wimoka, wiweka), które należy spełnić przed przystą-
pieniem do praktyki wedany. 

krija (kriyð) – dosł. to, co należy wykonać. Są to czyny zgodne z prawem mo-
ralnym i religijnym [stosownym] dla etapu życia i warstwy społecznej 
adepta, np. pięć tzw. wielkich ofiar: ofiary składane Brahmanowi (recyta-
cja wed), bogom, ludziom (przede wszystkim gościnność), przodkom  
i wszelkim istotom żywym. Jeden z siedmiu warunków wstępnych Brah-
manandina (wraz z: abhjasa, anawasada, anuddharsza, kaljana, wimoka, 
wiweka), które należy spełnić przed przystąpieniem do praktyki wedany. 
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nihÿrejasa (niþÿreyasa) – dosł. nad co nie ma niczego lepszego. Summum bonum 
w hinduistycznej soteriologii. Stan nieodwracalnego, całkowitego wy-
zwolenia duchowego. 

ÿruti (ÿruti) – teksty indyjskiego objawienia, tutaj w przeważającej części są to 
fragmenty upaniszadów. 

sakszatkara (sðk¯ðtkðra) – unaocznienie, uistoczenie. 
upasana (upðsðna) – dosł. oddawanie czci, adoracja, czczenie. 
wedana (vedana) – poznanie doświadczające. Termin używany przez Brahma-

nandina na określenie środka, który w tradycji wedanty miał być odpo-
wiedni do uzyskania duchowego wyzwolenia. 

wimoka (vimoka) – dosł. uwolnienie. Wolność od pragnień, cielesnego pożąda-
nia. Jeden z siedmiu warunków wstępnych Brahmanandina (wraz z: 
abhjasa, anawasada, anuddharsza, kaljana, krija, wiweka), które należy 
spełnić przed przystąpieniem do praktyki wedany.   

wiweka (viveka) – dosł. rozeznanie. Oczyszczanie ciała i zmysłów pokarmami  
o oczyszczającej mocy. Jeden z siedmiu warunków wstępnych Brahma-
nandina (wraz z: abhjasa, anawasada, anuddharsza, kaljana, krija, wimo-
ka), które należy spełnić przed przystąpieniem do praktyki wedany. 

Stosowane skróty 

BĀU BÞhadðra‰yakopani¯ad 

BhG Bhagavadg†tð 

BhGBh Bhagavadg†tðbhð¯ya 

BS¹ Brahmas¹tra 

ChU Chandogyopani¯ad 

KU KðÝhakopani¯ad 

Mu‰ýU Mu‰ýakopani¯ad 

NM N†timðlð 

MS ManusmÞti 

NS Nyðyas¹tra 

NS¹Bh Nyðyas¹trabhð¯ya 

Śr†Bh1 Śr†bhð¯ya1 

Śr†Bh2 Śr†bhð¯ya2 

ŚvetU Śvetaśvðtaropani¯ad 

TaittU Taittir†yopani¯ad 

Taitt¾ Taittir†yðra‰yaka 

VAS Vedðrthasaˆgraha 
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