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WSTĘP 

Jaka jest natura świata, w którym żyjemy? Czy świat jest jeden, czy poza po-
strzeganą empirycznie rzeczywistością istnieje inny jej wymiar; a jeżeli tak, to 
jakiej jest on natury? Kim jestem ja, jako istota zadająca te pytania; w jakiej 
relacji pozostaję do rzeczywistości i wobec którego jej wymiaru w sposób naj-
bardziej zgodny z jego istotą? W jakim stopniu jesteśmy wolni, a zatem w pełni 
odpowiedzialni za swoje czyny? Jakie czynniki determinują nasze skłonności, 
nawyki i nie tylko pchają, ale wręcz zmuszają do popełniania takich, a nie in-
nych czynów? Jeżeli mówimy o czynnikach determinujących bieg świata, to czy 
ich charakter jest immanentny i wypływa z natury świata, czy jest dany z ze-
wnątrz, z nadania „wyższej instancji”? To pytania, które przewijają się przez 
dzieje myśli filozoficznej wszędzie tam, gdzie jakakolwiek refleksja filozoficzna 
się pojawiła.  

Uniwersalna na nie odpowiedź nie wydaje się niemożliwa. Pytanie, a tym 
bardziej próba odpowiedzi, wymaga dokładnego zdefiniowania pojęć i relacji 
tych pojęć wobec siebie. Jak wiemy z lektury różnych dzieł filozoficznych, te 
same pojęcia mogą opisywać czasem nieznacznie inne, a czasem wręcz różne 
desygnaty. Dlatego tak ważne jest, aby wyraźnie wskazać, w ramach jakiego 
obrazu świata i paradygmatu myślowego, który z niego wynika i wyznacza sobą 
rzeczywistość, zadajemy dane pytanie.  

Zdefiniowanie danego obszaru zainteresowań przeprowadzić należy poprzez 
zakreślenie zarówno najszerszego kontekstu kulturowego, jak i wymiaru histo-
rycznego. Dopiero później można się przyjrzeć, czy w ramach danej tradycji 
kulturowej zasadne jest mówienie o jednej myśli filozoficznej, czy pojawiają się 
prądy na tyle różne, że wyjściowe pytania odnosić się powinny do węższego 
zakresu tematyki.  

Problemy, które nurtują mnie od kilku lat, a które sprawiły, że powstała ta 
książka, ogniskują się wokół zagadnień związanych z określeniem wizji świata 
w szeroko rozumianej myśli Indii i – w konsekwencji – próby zrozumienia rela-
cji człowieka wobec rzeczywistości. Punktem wyjścia rozważań były właściwie 
problemy natury etycznej: jakie są główne motywy naszych czynów, co wyzna-
cza to, że nasze postępowanie jest oceniane pozytywnie lub negatywnie. Jaka 
jest natura samego czynu, czy wartościowanie należy do jego istoty, czy jest 
akcydentalne. 

W czasie pracy z klasycznymi tekstami filozofii indyjskiej okazało się, że nie 
mogę nawet próbować odpowiadać na te pytania bez wyznaczenia warunków 
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wstępnych i większego zakresu zagadnień, z którego one wypływają. Stąd 
w niniejszej pracy rozważania natury etycznej zostaną przedstawione w szer-
szym kontekście metafizycznym, kosmologicznym, a także epistemologicznym.  

Rozważania zostaną ograniczone, jak na to wskazuje sam tytuł, do obszaru 
kulturowego Indii. Indie z punktu widzenia badacza europejskiego, okcydental-
nego, jawią się jako tradycja jednolita, niezróżnicowana, lecz w trakcie pozna-
wania tej kultury spotykamy się z coraz większą liczbą różnorodnych koncepcji 
oraz idei. I choć Półwysep Indyjski jest kolebką trzech wielkich tradycji religij-
no-filozoficznych: hinduizmu, buddyzmu i dżainizmu – a w ramach tych trady-
cji występuje wielość prądów myślowych o fundamentalnych różnicach metafi-
zycznych – to mimo różnorodności szkół i tradycji, wciąż można mówić o jed-
nym wspólnym panindyjskim światopoglądzie.  

W pracy tej podejmuję próbę przedstawienia dziejów idei. Jak już o tym 
wspomniano – i w wielu miejscach będzie to bardziej szczegółowo objaśniane – 
choć w najszerszym kontekście można mówić o, w miarę konsekwentnie budo-
wanej, jednej wizji świata w filozoficznej myśli Indii, to trzeba wziąć pod uwa-
gę, iż w ramach tej tradycji mamy do czynienia z trzema wielkimi systemami 
filozoficzno-religijnymi, które trwają nieprzerwanie od trzech tysięcy lat. Sys-
temy te kształtowały się, czerpiąc nie tylko z wyznaczonych przez siebie trady-
cji, ale z wzajemnych wpływów, wynikających często z wielopłaszczyznowych 
polemik. Będę chciała ukazać – gdyż jestem o tym w pełni przekonana – iż 
pewne pojęcia, funkcjonujące w klasycznym hinduizmie, nie uzyskałyby takiej 
głębi, nie zostałyby w takiej formie ukształtowane, gdyby nie wpływ, wywiera-
ny na nie przez polemizujący z nimi buddyzm czy dżainizm. Myśl indyjska nie 
jest myślą skostniałą i kształtowała się poprzez tysiące lat. Te zmiany, dokony-
wane również w ciągu historii, wzbogacając ją, nadają jej nowy sens.  

Specyfika filozofowania Hindusów związana jest ze szczególnym charakte-
rem rozumienia samej filozofii. W Indiach filozofia nazywana jest „darśaną”, 
czyli oglądem, a zatem poglądem na świat i ma wydźwięk pragmatyczny. Nie są 
to tylko czysto teoretyczne rozważania, nie jest to poszukiwanie wiedzy dla 
wiedzy samej, co stanowi domenę filozofii europejskiej, lecz każdy system filo-
zoficzny, każda tradycja jest ostatecznie soteriologią, ma wskazać konkretny cel, 
choćby ten cel był tak transcendentnej natury, jak zdobycie wyzwolenia czy 
oświecenia. Stąd tak wielką wagę przywiązywano do rozumienia fundamental-
nych prawd. Również dzisiaj, przystępując do omówienia filozoficznych pod-
staw kształtowania się wizji świata w Indiach, odwołujemy się przede wszyst-
kim do podstawowych pojęć, starając się sięgnąć do ich najdawniejszych źródeł.  

Dwa tytułowe pojęcia: „karman” i „dharma”, omawiane w niniejszej pracy, 
nie zostały wybrane przypadkowo. Są to pojęcia – klucze, niezbędne do zrozu-
mienia każdej tradycji indyjskiej. Specyficzne ich użycie wyznacza oryginalny 
rys danego systemu, świadcząc z jednej strony o jego odrębności, a z drugiej – 
wskazując na spójność tradycji. Po omówieniu karmana i dharmy w różnych 
szkołach myśli indyjskiej, ukażę, jak te dwa pojęcia zostają ugruntowane 
w całościowej wizji świata.  
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Jednym ze sposobów analizy danego pojęcia jest prześledzenie jego rozwoju 
w ujęciu historycznym. Wydaje się, iż jest to dosyć prosta metoda: można po-
równać wcześniejsze teksty ze starszymi i na tej podstawie spróbować zrekon-
struować sens danego pojęcia.  

Jednak w kulturze Indii sytuacja się komplikuje. Z jednej strony jest to wciąż 
żywa tradycja, gdyż można spotkać szkoły, które deklarują nieprzerwaną linię 
przekazu nauki od ponad trzech tysięcy lat. To sytuacja wyjątkowa. Choć 
z trudnością, to jednak można także dziś dotrzeć do nauczyciela, który pomoże 
nam odczytać sens starożytnego przekazu. Paradoksalnie, mamy bliższy dostęp 
do starożytnej tradycji Indii niż, na przykład, Grecji. Ale mimo iż korzystamy 
z pomocy „żywego tłumacza” tekstów starożytnych, to jednak często jego obja-
śnienia nie są w pełni dla nas zrozumiałe. Osoba wychowana w tradycji filozofii 
europejskiej bardziej będzie zainteresowana dokładnym, ściśle określonym zde-
finiowaniem danego pojęcia, natomiast dla mistrza Indii ważniejszy jest sposób 
i cel przekazu niż samo tylko znaczenie słów.  

Indyjskie ujęcie filozofii jako wiedzy praktycznej jest dla Europejczyka 
trudne do przyjęcia; w filozofii wciąż chcemy bowiem widzieć czystą naukę, 
abstrahującą od jakichkolwiek zastosowań praktycznych. I zapewne dlatego tak 
trudno nawiązać dialog filozoficzny nawet ze współczesnym indyjskim mędr-
cem. Często bywa on zdziwiony, gdy pytamy o rzeczy – w jego pojęciu – niei-
stotne, a nie staramy się objaśnianych prawd wykorzystywać w praktyce. 
W Indiach ważniejsze od samego objaśnienia i wykładni tekstu jest praktyczne 
doświadczanie i realizowanie zdobywanej w ten sposób wiedzy. Z tym właśnie 
wiąże się podstawowa trudność w formułowaniu fundamentalnych prawd filozo-
ficznych. Jeżeli najbardziej pożądaną, dla soteriologii oczywiście, formą filozo-
fowania jest osobiste urzeczywistnienie prawd zdobytych poprzez doświadcze-
nie, to jak można obiektywizować indywidualne przeżycia? To nie jest przecież 
tak, jak twierdzi wielu krytyków, iż w Indiach nie ma filozofii, ona jest po prostu 
budowana na podstawie zupełnie innego przekazu niż ten, do którego jesteśmy 
przyzwyczajeni. Aby przybliżyć głębię i subtelność indyjskiej refleksji filozo-
ficznej, wciąż wydaje mi się niewystarczająco znanej na Zachodzie, będę się 
jednak starała potraktować temat jak typowy Europejczyk, odwołując się jedy-
nie do tekstów.  

Tu pojawia się kolejny problem. Gdy mówimy o nieprzerwanej, trzytysięcz-
nej tradycji, nie zawsze dotyczy to zachowanych tekstów pisanych. Najstarsze 
grupy tekstów przekazywane były (i bywają nadal) w tradycji ustnej. Do ich 
datowania nie przywiązywano zresztą nigdy specjalnej wagi, często przydając 
im rangę tekstów odwiecznych. Indyjski stosunek do historii wynika zresztą 
z samego terminu „historia” – itih˜sa – „tak właśnie było”; tradycja bywa często 
ważniejsza od dat i liczb. Gdy teksty zaczęto zapisywać, funkcjonowały obok 
siebie dwa sposoby przekazu: pisemny i ustny, często różniące się od siebie, 
a zawsze o nieustalonej ściśle chronologii. Na podstawie analizy pojawiających 
się tekstów i powstających do nich komentarzy niekiedy nie możemy stwierdzić, 
jakiej grupy tekstów dotyczą występujące tam odniesienia. 
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Filozofia indyjska rozwijała się poprzez nawarstwianie się kolejnych komen-
tarzy. Ortodoksyjna myśl bramińska odwołuje się do kanonu wedyjskiego, na-
tomiast do nauk Buddy i Dżiny Mahawiry odwołuje się buddyzm i dżainizm. 
Już same kanony tych trzech wielkich religii konstruowane są jako komentarze 
do wypowiedzi ich założycieli. Do tych komentarzy powstawały kolejne komen-
tarze, często w odwołaniu do tekstu nie bezpośrednio poprzedzającego owe 
komentarze, ale o wiele wcześniejszego. I tu zaczynają się pojawiać problemy 
z ustaleniem chronologii tych wypowiedzi. Czasem mamy niezbyt dokładne 
referencje tekstowe, czasem objaśnienie dotyczy tekstu, którego nie znamy. Jest 
to jeden z rezultatów równoległego funkcjonowania ustnej i pisemnej tradycji. 
Zdarza się też dość często, że komentarz przybiera formę autentycznej lub spe-
cjalnie w tym celu skonstruowanej polemiki z przedstawicielem opozycyjnej 
szkoły filozoficznej. Najtrudniejsza sytuacja jest wtedy, gdy trudno nam tę szko-
łę zrekonstruować, a zrozumienie objaśnienia wymaga znajomości doktryny, 
będącej przedmiotem polemiki.  

Te uwagi – wskazujące na trudności związane z badaniem filozofii indyjskiej 
– są konieczne dla usprawiedliwienia pozornych niekonsekwencji w przyjętej tu 
metodzie prezentacji omawianych zagadnień. Analiza samych pojęć karmana 
i dharmy oraz związanych z nimi problemów nie zawsze będzie się odbywać 
zgodnie z chronologicznym układem tekstów, w których te terminy występują.  

Głównym celem wszystkich rozważań przedstawionych w tej książce było 
ukazanie, jak kształtowała się wizja świata w hinduizmie. Stąd punkt wyjścia 
stanowiła recepcja tych fundamentalnych pojęć filozoficznych w klasycznym 
hinduizmie. Dla zrozumienia danego pojęcia często odwołuję się najpierw do 
tekstów późniejszych, aby później powrócić do poprzedzających je źródeł histo-
rycznych, zarówno w stanowiącej dla nich podstawę ortodoksyjnej tradycji bra-
mińskiej, jak i wpływających na nie tradycji buddyzmu i dżainizmu. Moim ce-
lem było bowiem również wykazanie, jak te pojęcia wzbogacają się i kształtują 
w ciągu dziejów myśli. Klasyczne, hinduistyczne pojęcia karmana i dharmy nie 
przybrałyby takiej formy, gdyby nie wszystkie wcześniejsze ich użycia, także te 
występujące w buddyzmie i dżainizmie.  

Wizja świata w filozoficznej myśli Indii jawi się jako dynamiczna całość, 
pełna zmiennych i nawzajem się kształtujących relacji. Te relacje są również 
widoczne na poziomie języka. Często więc także czysto filologiczna analiza 
może okazać się przydatna. Ale w każdej, nawet najbardziej dynamicznej struk-
turze można jednak znaleźć pewien model historyczny, czy raczej tradycyjny, 
który będzie stanowił o stabilności danego obrazu, a dla późniejszych interpre-
tacji stanie się punktem odniesienia.  
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Za podstawę podejmowanych tu analiz przyjmiemy hymn wedyjski „Purusza-
sukta”, przedstawiający proces kosmogonii. Oczywiście, nie jest to jedyny hymn 
o stworzeniu świata w kanonie wedyjskim, ale to właśnie mit o Puruszy, przez 
swoją wielowarstwowość, wpływał nie tylko na późniejszy model filozoficzny, 
lecz także na kształt całego społeczeństwa. Dlatego, odwołując się do „Purusza-
sukty”, można się pokusić o próbę rekonstrukcji zasadniczego paradygmatu 
myśli Indii.  

Analiza kluczowych pojęć: dharmy i karmana, została wprawdzie oparta na 
tekstach źródłowych wszystkich najważniejszych ortodoksyjnych szkół bramiń-
skich, ale często filozoficzna ich wykładnia odwołuje się do interpretacji adwai-
ta-wedanty (advaitaved˜nta). Może tu wprawdzie pojawić się zarzut zbytniej 
arbitralności przy wyborze punktu widzenia. Ale nie jest to zabieg przypadkowy. 
Przede wszystkim przyjmuje się, iż pojęcia karmana i dharmy zaczęły przybie-
rać klasyczną formę w okresie Upaniszad, a właśnie adwaita-wedanta najpełniej 
kontynuuje koncepcje filozoficzne zainicjowane przez te teksty. Choć wykładnia 
filozoficzna adwaita-wedanty uważana jest za najbardziej elitarną i hermetyczną 
oraz ze swej natury najmniej podatną na szeroką recepcję, to jednak, moim zda-
niem, właśnie w ramach tego systemu formułowały się najważniejsze idee, sta-
nowiące podstawę szerokiej recepcji hinduizmu.  

W tradycji indyjskiej znane są przykłady rozpatrywania doktryn innych szkół 
filozoficznych z punktu widzenia jednej szkoły. Do najbardziej znanych należy 
jeden z najstarszych podręczników filozofii, jaki powstał w Indiach w XIV wie-
ku: Sarva-darþana-saÐgraha – „Zbiór wszystkich systemów”. Autor tego tekstu 
Madhawa Aczarja (M˜dhava ·c˜rya ) prezentuje poglądy szesnastu systemów 
filozoficznych, obecnych w Indiach jemu współczesnych, zwraca uwagę na te 
wątki, które wydają mu się najistotniejsze, i przedstawia ich krytyczną analizę, 
dokonywaną z punktu widzenia doktryny, którą sam wyznaje. Madhawa jest 
wyznawcą adwaita-wedanty i analizuje wszystkie pozostałe systemy w porządku 
nie chronologicznym, ale ze względu na zbieżność ze swoim punktem widzenia. 
Dlatego najpierw omawiani są czarwakowie i buddyści, a na końcu sakhjajiko-
wie i jogaikowie. Odwołanie się do przykładu metody zastosowanej przez Mad-
hawę nie oznacza, iż deklaruję się tu jako wyznawca doktryny adwaity. Chcia-
łam jedynie wskazać, iż tego typu praktyka była znana w tradycji indyjskiej. 
Zresztą nie wszystkie rozważania w tej pracy będą się kończyły wykładnią dok-
tryny „niedwójni”.  

Klasyczna, ortodoksyjna myśl indyjska, rozwijająca się od czasów kultury 
wedyjskiej, aż po współczesną jego formę – hinduizm, różni się od innych tra-
dycji religijnych. To tradycja, która mimo wielu zmian zachowała swoją tożsa-
mość i ciągłość od ponad trzech tysięcy lat. Lecz nie w takiej ciągłości leży 
specyfika hinduizmu. Hinduizm – jako chyba jedyna wielka religia – nie posiada 
swojego założyciela, nie odwołuje się do nauki głoszonej przez jedną osobę, ani 
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też – wyjątkowości i jednostkowości doświadczenia, a także objawienia. Hindu-
izm powołuje się na autorytet świętych tekstów wedyjskich. Jednak analizując 
późniejsze systemy filozoficzne i tradycje religijne, widzimy, iż często odwoła-
nia się do kanonu Wed są czysto deklaratywne. Gdy porównamy choćby pod-
stawowe założenia ontologiczne bramińskich systemów filozoficznych, widzi-
my niezwykłą różnorodność; znajdujemy tam i radykalny monizm różnych nur-
tów adwaita-wedanty, skrajny dualizm sankhji czy wedantysty Madhwy, plura-
lizm realistyczny szkół njaji i waiśesziki, rytualistyczną metafizykę mimansy, 
jak i różne wersje teizmu wisznuickiej wedanty. A wszystkie te systemy odwołu-
ją się do Wed, podając na poparcie swych tez dokładne referencje w którymś ze 
świętych tekstów.  

Co zatem sprawia, iż o wszystkich tych nurtach mówimy jako o należących 
do hinduizmu? Co decyduje, że postrzegamy ten system jako jedną z najbardziej 
konserwatywnych tradycji? Nie jest tym na pewno bardzo jednolita, szczegóło-
wa metafizyka, nie jest także autorytet Założyciela, ponieważ systemy te nie 
przyjmują Boga Stworzyciela, znanego w tradycjach wywodzących się z kręgu 
judeochrześcijaństwa. Co zatem decyduje o tym, iż ktoś sam siebie nazywa 
hinduistą i również my go takim postrzegamy? Co jest wspólną płaszczyzną 
odniesienia, zarówno dla wyznawców Wisznu, Śiwy, Kali, jak i wędrownych 
ascetów, pogrążonych w rozmyślaniach o naturze atmana-brahmana? Wydaje 
się, iż jest tym praktyka, rozumiana bardzo ogólnie jako praktyka życia co-
dziennego, która mniej lub bardziej świadomie odwołuje się do poziomu rytual-
nego.  

W długim czasie kształtowania się myśli indyjskiej właściwie nie było bar-
dzo ostrych sporów, w każdym razie takich, które prowadziłyby do schizm na tle 
założeń metafizycznych. Wszystkie różnice były ostatecznie traktowane jako 
wyrażające prawdę, wprawdzie nie o całości, ale o którymś z wycinków czy 
przejawów rzeczywistości. Ale odrzucenie autorytetu Wed, w tym, przede 
wszystkim fundamentalnej roli praktyki rytualnej, jak to było w przypadku 
Buddy Śakjamuniego czy Dżiny Mahawiry, oznaczało automatycznie wyklu-
czenie z ortodoksyjnej społeczności indyjskiej. Społeczności bardzo przywiąza-
nej i dumnej z przynależności do tradycji, która swą wizję świata i praktykę dnia 
codziennego wywodzi z Wed. 

Jeżeli widzimy, iż późniejszym hinduistom nie przeszkadza różnorodność 
postaci bóstw, nie będziemy poszukiwać jedności w wedyjskim Panteonie, lecz 
poszukamy generalnego przesłania spajającego i „usprawiedliwiającego” wielo-
rakość praktyk religijnie pojmowanego życia codziennego. Skoro nie mamy 
jednego wszechmocnego Boga Stworzyciela, ani nawet pierwszego głosiciela 
absolutnych prawd, zobaczmy, jak generalnie określany jest charakter świata, 
czy można mówić o jakimś początku, a jeżeli tak, to o jakim? Na te pytania 
postaramy się teraz znaleźć odpowiedź.  
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Czcigodny Mistrz Śankara siedział pewnego dnia w cieniu  
rozłożystego drzewa pogrążony w głębokiej medytacji;  
nagle z pobliskiego lasu wybiegł lew, Śankara gwałtownie wstał i uciekł. 
Całe zdarzenie obserwował bardzo uczony król, Zapytał on  
Śankarę: Mistrzu! Głosisz, że wszystko jest mają, ułudą –  
dlaczego zatem uciekałeś przed lwem? Moja ucieczka, Panie –  
odpowiedział Śankara – również była mają. 



„PURUSZASUKTA”  
– KOSMOGONICZNY MIT  
O STWORZENIU ŚWIATA  
Z CZŁOWIEKA 

Hinduizm jest zbiorem – sprawiających wrażenie wielkiej różnorodności – 
tradycji, nurtów religijnych, praktyk życia codziennego. Różne grupy religijne, 
także te o sekciarskim nastawieniu, współegzystują z ortodoksyjnymi tradycja-
mi. Jedne z nich unikają czczenia jakiegokolwiek bóstwa, inne ozdabiają ołta-
rzyki jednego czy kilku bożków lub bogiń girlandami z kwiatów, dostarczają im 
regularnie jedzenia czy zapalają kadzidełka. Różnorodność jest tu wielka. Różne 
też nadają swym bóstwom imiona: Kriszna, Śiwa, Ganeś, Kali, Durga. Jedne 
z tych bóstw są łagodne i służą radą oraz pomocą w każdej chwili, inne przede 
wszystkim wzbudzają strach. Kiedy przejeżdżamy przez różne miejsca Indii, 
uderza nas niesamowita ilość sprawiających wrażenie zupełnie od siebie odręb-
nych kultów i form religijnych. Ale wszystkie te tradycje traktują siebie jako 
jedno wspólne dziedzictwo hinduizmu. Zarówno bardzo powierzchowna, jak 
i bardziej dogłębna ich analiza wskazuje na kilka punktów wspólnych, które 
przesądzają o tym, że mieszczą się w szeroko pojętych ramach hinduizmu. 
Można poszukiwać tej jedności na wielu płaszczyznach, odwołując się do struk-
tur socjologicznych, kulturowych, filozoficznych czy religijnych. Bierze się 
wtedy pod uwagę inne punkty widzenia, ale w jednym punkcie z pewnością 
wszystkie te założenia metodologiczne się zgadzają: wszystkie grupy, uznające 
swoją przynależność do hinduizmu, poszukują jednego z najważniejszych źródeł 
swych tradycji w tekstach wedyjskich. To Wedy stają się najbardziej stałym 
punktem odniesienia, jakby czymś jednym, niezmiennym we wciąż przekształ-
cającym się hinduizmie. I to nieistotne, że odwołanie się do Wed jest często 
wybiórcze, a czasem czysto deklaratywne. W Wedach, jak się utrzymuje, zapi-
sane zostało wszystko, cały obraz świata, los poszczególnych jednostek, histo-
ria, struktura społeczna, wiara i tradycja. A niektóre z tekstów wedyjskich stały 
się wprost wykładnią Boga, który w nich tłumaczy, dlaczego świat tak wygląda 
i dlaczego musi tak wyglądać.  

Wedy to hymny święte. Pełno w nich różnych bóstw, których hierarchia 
i wzajemne relacje są zmienne, lecz wspólne im jest założenie, iż wszystkie 
bóstwa są powiązane, w różny wprawdzie sposób, z aktami rytualnymi. O nie-
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zwykłej wadze aktu rytualnego świadczy choćby to, iż obszerne komentarze do 
hymnów wedyjskich – Brahmany objaśniają sanhity właśnie ze względu na 
rytuał. I właśnie tym, co spaja ciągłość tradycji indyjskiej od czasów najdaw-
niejszych aż po dziś dzień, jest odwołanie się do rytuału, do świata pojmowane-
go jako wynik aktu ofiarnego1. 

Hymnów w sanhitach, wyrażających wprost tę ideę, jest oczywiście bardzo 
wiele, ale sama tradycja indyjska za wzorcowy przyjmuje hymn 90 z X mandali 
„Rigwedy”: Puruÿas¨kta. Znaczenie tego hymnu kształtuje się bardzo wyraźnie 
już w okresie Brahmanów, by później stać się podstawą tworzenia wzorca 
wszelkich praktyk postępowania i działania w hinduizmie. Ze względu na tak 
wielką wagę tego hymnu, postaram się w miarę dokładnie go zanalizować, stro-
fa po strofie. 
I Tysiącogłowy jest Purusza, o tysiącu oczach, o tysiącu stóp 

On, ziemię we wszystkie strony przenikając, wystaje jeszcze na dziesięć palców2. 

Bytem, wymienianym jako podmiot w tej strofie, jest puruÿa. Słowo to ozna-
cza: człowieka, mężczyznę. Zwłaszcza w późniejszym języku określenie, iż coś 
przynależy, zależy od człowieka – pauruÿeya, wskazuje głównie na ziemski, 
doczesny charakter. Tak określony byt ma też oczywiście związek ze sferą du-
chową i właśnie raczej uzupełnianie się, a nie wykluczanie tych znaczeń bę-
dziemy mogli wywieść z omawianego hymnu. Lecz purusza z tego hymnu nie 
jest zwykłym człowiekiem – ma tysiące kończyn, co sugeruje przede wszystkim 
niepoliczalność, nieokreśloność co do formy. Głowa, oczy, stopy, palce, czyli 
najdalej wysunięte, najbardziej zewnętrzne członki ciała, symbolizują obejmo-
wanie wszystkiego, całego świata. Występujący tu termin „ziemia”: bh¨mi , 
podkreśla przedstawiony charakter świata. Wystawanie ponad ziemię, sugeruje, 
iż ponad „naszym” światem jest jeszcze coś więcej. Świat ziemski nie wyczer-
puje pełni rzeczywistości. Obraz obejmowania rzeczywistości przez najbardziej 
wysunięte członki ciała pokazuje, iż w owym bycie zawarte są potencjalnie 
kierunki określające i opisujące wszechświat. Antropomorfizacja tego bytu nie 
ogranicza się tylko do samego słowa puruÿa, ale jest jeszcze wzmocniona przez 
odwołanie się do opisu zewnętrznej formy człowieka, który choć jest jeden, ale 

                                                        
1 „One of the most obvious practical applications of a myth describing creation through bodily 

dismemberment is ritual sacrifice. Sacrifice is, in fact, the most prominent of all Indo-European 
rituals, attested in a stunning variety of forms among the various Indo-European groups. Offerings 
included human victims; domestic animals, including horses (use of which was limited to royal 
sacrifices), and more commonly oxen, sheep, pigs and goats; milk products; agricultural products; 
and intoxicants such as mead, wine, and the pressed drink the Indo-Iranians called *sauma (Skt 
soma-, Av haoma-, OPers hauma)”. B. Lincoln, Myth, Cosmos, and Society, Harvard University 
Press 1986, s. 41. Choć podobne mity, jak omawiany szeroko w mojej książce mit wedyjski 
o Puruszy, występują w wielu starożytnych kulturach, to wydaje się, iż jedynie w Indiach pozostał 
on żywy aż do dzisiaj. 

2 Wszystkie teksty oryginalne, jeżeli nie zostało to odrębnie zaznaczone, przetłumaczyła autor-
ka książki. 



„Puruszasukta” – kosmogoniczny mit o stworzeniu świata z człowieka 17 

przez nawiązanie do liczby 1000 – nieskończoność, potencjalnie zawiera 
w sobie całą różnorodność. Kolejne poziomy będą wzorowane zarówno na owej 
unifikującej strukturze, jak i na którymś z potencjalnych przejawów. Purusza 
będzie zatem zarazem bytem transcendentnym i immanentnym. 
II Purusza jest tym wszystkim, tym co powstało i tym co powstanie 

Władca nieśmiertelności, wyrasta ponad dzięki pokarmowi. 

Byt – Purusza obejmuje sobą, jak i transcenduje trzy czasy, wszystko, co się 
kiedykolwiek pojawiło i co zaistnieje, wszystko immanentnie w nim tkwi. Jest 
zapisem, wzorcem, strukturą dla całego przejawiającego się i potencjalnego 
świata. Pan, Władca, Zarządca – �þ˜na, to podkreślenie antropomorficznego 
charakteru bytu. Sam będąc ponad czasem – wieczny, niepodlegający zmianom 
– jest gwarantem i „dystrybutorem” wszelkich przemian, także tych najbardziej 
fundamentalnych, jak śmierć i narodziny. On wzrasta, rozrasta się, wyrasta po-
nad – atirohati poprzez pokarm – anna. Użycie terminu anna obrazuje przybie-
ranie widzialnej, fizykalnej formy. Anna, zgodnie z tradycją wedyjską, sformu-
łowaną choćby w koncepcji pięciu powłok – kośa, to najbardziej zewnętrzna 
forma przejawiania się świata, sugeruje potencjalną moc przejawiania się bytu, 
od form najbardziej subtelnych po najbardziej „grube” – mah˜bh¨ta. Pojęcie 
pokarmu, który daje nieśmiertelność, nawiązuje do wedyjskiego rytuału 
þr˜ddha, gdzie dzięki rytualnemu ofiarowaniu pokarmu dla przodków, przeby-
wających w zaświatach, chroni się ich przed ponowną śmiercią na tamtym świe-
cie. Zatem Puruÿa-�þ˜na zarządza nieśmiertelnością, a także zmiennością na tym 
i na tamtym świecie. Pojęcie pokarmu pojawia się wraz z pojawieniem się poję-
cia świata, pokarm jest światem, zatem poprzez żywienie się światem uzyskuje 
się status bycia nieśmiertelnym. 
III Oto jaka jego wielkość, lecz od tego Purusza jest jeszcze wspanialszy. 

Jego jedną stopą są wszystkie stworzenia, trzy jego stopy w nieśmiertelnym niebie.  

„Wielkość” wspomniana w tym wersie odnosić się będzie do obrazu rzeczy-
wistości, o której do tej pory mówił hymn, obejmującej zarówno nasz świat – 
bh¨mi , jak i zaświaty. Lecz zasada bytu, jakim jest Purusza, to jeszcze coś wię-
cej. Świat jest zaledwie jedną stopą, jedną częścią Puruszy. Słowo p˜da, to za-
równo stopa, jak i część, ćwiartka. Można też powiedzieć, iż Purusza tylko jedną 
stopą tkwi w świecie, w świecie rozumianym, jak widzieliśmy, nie tylko jako 
ziemski, ale i ponadziemski, a trzy jego części pozostają nieprzejawione. Tak 
więc, cała rzeczywistość, którą omawiamy, wszystkie jej poziomy, także te po-
zaempiryczne, to przejaw zaledwie jednej czwartej części bytu pierwotnego.  

Gdy w późniejszych tekstach hinduistycznych byt pierwotny, rozumiany jako 
kosmiczna energia, będzie przedstawiany w różnych systemach pod różnymi 
postaciami, w tle wszystkich systemów będzie pobrzmiewało echo hymnu 
o Puruszy. Weźmy choćby przykład z „Bhagawadgity”: 
10.39. To Ja jestem, Ardżuno, życiodajnym nasieniem każdego stworzenia; 

Nic na tym świecie, czy to ruchome, czy nieruchome, istnieć beze mnie nie może. 
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10.40. Końca nie mają moje objawienia, O Pogromco Wroga, to, co ci tu przekazałem, 
Jest tylko przykładem mej nieskończonej potęgi. 

10.41. Wiedz, iż każda rzecz wielka, prawdziwa, piękna czy potężna, 
Zrodzona jest z części mej chwały. 

10.42. Lecz po cóż ci, Ardżuno, ta wiedza tak dokładna? 
Wiedz, iż Ja zaledwie cząstką siebie cały świat stwarzam i podtrzymuję3.  

Określenie „trzy stopy”, „o trzech stopach” – trip˜d , odnosi się w późniejszej 
myśli hinduistycznej tradycyjnie do boga Wisznu. W „Rigwedzie”, gdzie Wi-
sznu przynależy do pomniejszych bóstw solarnych, jest opowieść o tym, jak 
mały karzeł – awatar Wisznu, przemienił się w olbrzyma i trzema krokami 
przemierzył trzy regiony świata. O dwóch jego krokach mówi się, iż są widzial-
ne, a trzeci krok, trzecia stopa pozostaje niewidzialna w najwyższym niebie.  
IV Trzema stopami wzniósł się w górę Purusza, jedna jego stopa ponownie tutaj pozostała. 

Wtedy we wszystkich kierunkach się rozprzestrzenił, jako to, co zjada i to, co nie zjada.  

Występuje tu podkreślenie motywu z poprzedniej strofy, iż proces kształto-
wania się, formowania się świata z Puruszy, odbywa się tylko z jednej jego czę-
ści. Poziom świata doświadczalnego nie wyczerpuje w pełni możliwości Puru-
szy. Być może jednak możemy to interpretować jako podtrzymującą energię? 
To, co jest ponad, poza światem doświadczalnym, nie jest po prostu pozostałą 
częścią, gdyż używanie podziału na części wymaga kategorii wymierzania, 
określania kierunków, rejonów przestrzeni. A te kategorie odnoszą się dopiero 
do poziomu świata przejawionego, gdyż, jak mówi tekst, dopiero po przejawie-
niu się następuje możliwość orientacji przestrzennej.  

Byt pierwotny, kształtując światy we wszystkich kierunkach, występuje za-
równo jako to, co żywi się pokarmem, jak i to, co utrzymuje się bez pokarmu. 
Powołanie się na pokarm (anna), jako na wyróżnik grupy bytów, w pierwszym 
rzędzie odsyła nas do II strofy omawianego hymnu. Purusza określany tam był 
zarówno jako Pan Nieśmiertelności, czyli ten, co wkracza w dziedzinę wieczno-
ści, niezmienności, jak i jako Zarządca tych, którzy wzrastają dzięki pokarmowi; 

                                                        
3 „God is and is not his creation, God manifests himself but remains »beyond« of all manifesta-

tion; or again, in more psychological terms, god takes an interest in his creation while remaining 
indifferent. (...) If anyone is surprised by the contradiction, they may reflect that our Western theo-
logians expended great effort in explaining that God had no need of humankind, although he took 
the trouble to create it and save it. The gratuitous character of the creation in India nonetheless 
introduces maximum tension between the two aspects of deity, inasmuch as the yogin, the image of 
its supreme form, can have no attachment of any sort for the world he has left, and it becomes 
difficult to conceive of a creation out of love. However, to this to Hinduism has sought an answer 
within the terms of its system of problems: the human yogin, having reached a certain degree of 
mystic experience, precisely the one at which he has moved beyond the bounds of his empirical 
individuality, seems to feel a strong sense of pity or compassion – k˜ruõya – for all the beings 
which are still held in the bonds of Ignorance (which, it is scarcely necessary to point out, is remi-
nescent of the compassion which Buddhists ascribe to the bodhisattva)”. M. Biardeau, Hinduism. 
The Anthropology of a Civilization, Delhi 1995, s. 93–94.  
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użycie terminu „pokarm” – anna odsyła nas do dziedziny zmienności i cyklicz-
ności. W IV strofie mowa jest o etapie już „przygotowywania się” do kształto-
wania świata doświadczalnego, świata, w którym występuje odróżnienie bytów 
żywiących się pokarmem, od bytów utrzymujących się bez pokarmu. Odnosić 
się ów obraz może do innego jeszcze podziału. Podział ten będzie dotyczyć istot 
żywych, zmiennych, rosnących, rozwijających się, a także bytów nieożywio-
nych, żywiołów, grubych elementów, które – jako budulec – biorą udział 
w kształtowaniu się świata organicznego i nieorganicznego. Tak więc z jednej 
strony mamy ukazaną niezbędność wszelkich elementów, wszak wszystkie są 
Puruszą, z drugiej jednak strony, pojawia się także pewne wartościowanie. Byty, 
które utrzymują się bez pokarmu, bez pochłaniania innej formy koniecznej po 
to, by siebie podtrzymać, mogą się łączyć, przenikać się nawzajem, ale nie 
zmieniają swej natury, nie ewoluują. Natomiast element pokarmu – anna, sym-
bolizuje życie, zmienność, możliwość rozwoju i realizacji pełnej potencji uni-
wersalnie pojętego bytu. Pokarm – pochłanianie innej formy, by dzięki temu 
otrzymać możliwość zmiany, odnosi się do pierwotnego impulsu stwórczego. 
Wzrastanie dzięki pokarmowi symbolizuje chęć realizacji swoich potencji. Po-
karm – anna, sugeruje wnikanie w zakres tego, co jest najbardziej zewnętrzną 
sferą, sferą materii, działania, funkcjonowania poprzez zmysły. W jej naturze 
jest już jakby zaprogramowany wybór tej czy innej drogi realizowania się, co 
oczywiście będzie się wiązać z możliwością ponoszenia tego konsekwencji, ale 
ów wątek, który wkracza w dziedzinę wartościowań aksjologicznych, będzie 
rozwijany w późniejszych komentarzach i systemach.  
V Z niego narodził się Wiradż, z Wiradżu zaś Purusza, 

Ten, który się narodził, rozpostarł się ponad ziemię z tyłu i z przodu. 

Sformułowanie „z niego” – tasm˜d (z tego), odnosić się będzie do tej części, 
która przejawia się jako świat. Strofy od II do V ukazują dynamikę procesu 
przejawiania się i znikania, formowania się w kategorie świata doświadczalnego 
i znów jakby ich zanikania w pierwotnej, nieprzejawionej strukturze. W tej stro-
fie podkreślone jest, iż dynamika tego procesu inherentnie tkwi w naturze bytu; 
dwa naprzemienne aspekty jakby stwarzają się nawzajem. Gdy już dojdzie do 
opisu wyłaniania się kolejnych poziomów, bytów, istności, pojawia się dookre-
ślenie, skonkretyzowanie impulsu twórczego, który zawiera się w samej naturze 
bytu.  

Słowo vir˜j  jest łączone z rdzeniem b®h/v®h – wzrastać, rozrastać się, pęcz-
nieć, rozmnażać się, być coraz większym. Vir˜j  to femininum, a puruÿa to mas-
culinum. Naprzemienne wyłanianie się elementu żeńskiego z męskiego i mę-
skiego z żeńskiego poświadczone jest również w innych hymnach wedyjskich. 
Nawiązując do schematu kosmogonicznego, obraz ten można porównać choćby 
z 77 hymnem z X Mandali „Rigwedy”, gdzie po uprzednim wyłonieniu się 
z nieprzejawionej formy – asat, formy przejawiającej się – sat i wyłanianiu się 
kosmicznych kategorii, pojawia się postać Dakszy, z niego postać Aditi i znów 
postać Dakszy. Aditi to uosobienie żeńskiej siły kreatywnej; imię to oznacza: 
„bez więzów”, „wolna”, „nieograniczona”. Bóstwo to jest symbolizowane przez 
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bezkresne przestworza, czasem przez krowę, co odwołuje do życiodajnej, żeń-
skiej energii. W „Atharwawedzie” (AV VIII 10, 24 i AV XI 8, 30) postać Wira-
dżu również odnosi się do postaci krowy. Mamy tu więc jednoznaczne odniesie-
nie do żeńskiej siły kreatywnej, symbolizowanej przez pewne mityczne postaci. 
Słowo vir˜j  można też odczytać jako pochodzące od rdzenia r˜j  z prefiksem vi, 
co oznacza: „władać”, „panować”, „jaśnieć”, „rozjaśniać”, „ukazywać”, „powo-
dować jaśnienie”, „błyszczeć”, gdzie prefiks vi kładzie nacisk na: roz-jaśnianie, 
roz-dzielanie blasku, dawanie możności rozróżnienia, odróżnienia, roz-
przestrzeniania się.  

O postaci Dakszy mówią, poza wspomnianymi powyżej, jeszcze inne hymny 
z „Rigwedy” (choćby: RV X 72, 4–5, RV V, 7). Daksza nazywany jest tam oj-
cem Aditi, a także jej synem. Dakÿa to pierwiastek męski; oznacza zręcznego 
sprawnego, mocnego, inteligentnego mistrza ceremonii rytualnych, symbolizuje 
kreatywny aspekt słońca, energii odpowiedzialnej za świetlistość, jasność my-
ślenia i umysłu, zdolność świadomości i rozpoznania. W sanhitach pełni funkcję 
podobną do Twasztara i Wiśwakarmana, uważanych nie tyle za stworzycieli, ile 
za budowniczych świata, nadających rzeczywistości odpowiednią formę. Daksza 
kojarzony bywa też często z Pradżapatim – Panem Stworzeń; na podstawie 
omawianego hymnu widzimy, iż pełni rolę podobną jak Purusza.  

Obraz naprzemiennego wyłaniania się kreatywnej siły żeńskiej z kreatywnej 
siły męskiej, i odwrotnie, wskazuje na androgeniczne pojmowanie przejawiają-
cego się bytu. Warto tu zwrócić uwagę na to, iż element żeńskiego aspektu ener-
gii twórczej pojawia się w momencie wyłaniania się tego poziomu świata, który 
może zostać określony poprzez kategorie. Motyw dwuaspektowego charakteru 
świata przejawionego, posiadającego w sobie zarówno element męski, jak 
i żeński, stanie się bardzo częsty w późniejszej myśli indyjskiej. Wystarczy tu 
choćby przywołać postacie Puruszy i Prakriti. 

Drugi wers piątej strofy ponownie podkreśla immanentny i transcendentny 
charakter przejawiającego się bytu; Purusza jest naszym światem, naszą ziemią 
– bh¨mi , a także tym, co istnieje ponad poziomem świata już przejawionego. 
Określenia: „z tyłu i z przodu” można też tłumaczyć: „ze wschodu na zachód”, 
co jeszcze mocniej podkreśla „ziemski”, przedstawiony charakter opisywanego 
świata. 
VI Wtedy bogowie rozciągnęli ofiarę, Puruszę biorąc za obiatę, 

Wiosna była tłuszczem ofiarnym, lato drzewem na opał, jesień ofiarą 

W tej strofie pojawiają się bóstwa, bogowie – deva. Absolutnie nie można im 
przypisywać charakteru stworzycieli. Jak widzimy, znajdują się potencjalnie 
w strukturze pierwotnego makroantroposa, gdyż, jak wiemy ze strofy I, na po-
czątku był tylko Purusza. Słowo tan – rozpościerać, wypełniać, rozciągać – 
ukazuje mechanizm, proces odprawiania rytuału ofiarnego. Havis określa ofiarę 
składaną w ogniu, wyraźny element spalania, wyzwalania się energii. Rozpo-
starcie, rozciągnięcie ofiary – tan – odniesione jest tu do wszystkich pór roku, 
do pełnego cyklu czasu. Podkreśla to fakt, iż słowo śarad oznacza zarówno 
jesień, jak i rok. Zatem ofiarowanie, akt ofiarny wyczerpuje się w pełnym cyklu.  
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VII Jego złożyli w ofierze na ściółce ofiarnej, Puruszę narodzonego na samym początku. 
Jego w ofierze złożyli bogowie, sadhjowie i wieszczowie. 

Przedstawiony jest tu opis składania ofiary na świętym, do tego celu wyzna-
czonym miejscu. Słowo: „złożyć w ofierze” – pra-ukÿ – oznacza także: poświę-
cić, zabić. Tym, kogo składa się w ofierze, jest Purusza zrodzony na samym 
początku, personifikacja bytu pierwotnego, o którym mówiła już pierwsza strofa 
omawianego hymnu. Ten sam Purusza, który wyłonił z siebie kolejne poziomy 
bytów, wyłania także tych, którzy składają jego samego w ofierze. Dewowie, 
sadhjowie i riszi, ci, którzy składają ofiarę, to byty boskie, półbogowie (sadhjo-
wie) i natchnieni – obdarzeni specjalną mocą widzenia rzeczywistości – wiesz-
cze. Pierwsi, którzy składają ofiarę, są wyróżnieni i przez swoje „ponad ziem-
skie” pochodzenie mają wgląd w naturę rzeczywistości. Takiej właśnie kwalifi-
kacji, wglądu w naturę rzeczywistości i znajomości mechanizmów, jakie nią 
rządzą, będzie się później wymagać od tych, którzy mają być uprawnieni do 
odprawiania rytuału. 
VIII Z tej ofiary całopalnej został zebrany kapiący tłuszcz ofiarny, 

Uczynił z niej zwierzęta latające w powietrzu, jak i te, które żyją w lasach i w wioskach. 

Ofiara ogniowa, ofiara, która spala wszystko, ofiara spalająca wszystko do 
końca, podtrzymywana jest przez wlewany w nią tłuszcz ofiarny. Z tego tłuszczu 
ofiarnego, czyli z tego, co służy do jej podtrzymywania, zostają uczynione zwie-
rzęta, już podzielone na pewne grupy i klasy: poruszające się w przestworzach 
i na ziemi, jak i te, które przeznaczone są do życia na wolności, oraz te, które 
mają służyć człowiekowi. Za tym podziałem stoją różne formy aktywności; 
wszystko to już jest jakby zaprogramowane w pierwotnej ofierze. Słowo „uczy-
nił”, odnoszące się do wykonawcy, można zinterpretować w ten sposób, iż pod-
miotem jest bądź Purusza, bądź kapiący tłuszcz ofiarny. Ta możliwość niejedno-
znacznego tłumaczenia podkreśla tożsamość podstawowych elementów, biorą-
cych udział w rytuale, czyli: ofiarnika, tego, co jest składane w ofierze, oraz 
samego aktu ofiarnego. Strofa ta w oczywisty sposób nawiązuje do początko-
wych słów hymnu, z których wynika, iż to Purusza, jako będący wszystkim, 
złożył samego siebie sobie w ofierze. Znów zostało tu podkreślone to, co stanie 
się specyficzne dla kształtowania się świata hinduizmu, iż wszelkie elementy 
wszystkich poziomów rzeczywistości oraz ich wzajemne relacje są tej samej 
natury.  
IX Z tej ofiary całopalnej narodziły się hymny i pieśni, 

Z niej miary metryczne się narodziły, z niej narodziła się formuła ofiarna.  

Słowo „hymny” – ®ca×, odnosi się do zbioru „Rigwedy”, „pieśni” – s˜m˜ni, 
do zbioru „Samawedy”, „miary metryczne”, mantry – chand˜Õsi, prawdopo-
dobnie do zbioru „Atharwawedy” (lub można to rozumieć jako uzupełniający 
element, odwołujący się również do „Samawedy”), „formuła ofiarna” – yajus, 
odnosi się do zbioru „Jadżurwedy”. W tej strofie opisane jest powstanie wszel-
kich rytualnych czynników niezbędnych do odprawiania ceremonii ofiarnych, 
elementów technicznych oraz słownych.  
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X Z niej narodziły się konie, jak i wszystkie zwierzęta o dwóch rzędach zębów, 
Krowy się z niej narodziły, z niej się narodziły kozy i owce.  

Z pierwotnej ofiary wyłaniają się kolejne byty. Po pojawieniu się słów 
i technik niezbędnych do odprawiania ofiar rytualnych, powstają zwierzęta, 
w kolejności od najcenniejszego aż do najmniejszego, ale najczęściej składane-
go w ofierze. Wymienione tu zwierzęta są, jak się wydaje, substytutem pierwot-
nej ofiary składanej z człowieka, puruszy. Rytuały puruÿamedha – ofiarowanie 
człowieka, oraz aśvamedha – ofiarowanie konia, choć rzadkie, poświadczone są 
w tradycji wedyjskiej. Zwłaszcza zachowało się wiele dokumentów poświadcza-
jących fakt, iż była składana ofiara z konia, jako rytuał o kosmogonicznym cha-
rakterze. Mówią o tym nie tylko sanhity, lecz także Brahmany i Upaniszady. 
Później najczęściej składano w ofierze kozę lub owcę. 
XI Kiedy Puruszę podzielili, jak wiele części z niego utworzyli, 

Jak zostały nazwane jego usta, jak ramiona, jak uda, jak stopy?  
XII Jego usta stały się braminem, z jego ramion uczyniono królów, 

Jego uda to wajśjowie, ze stóp narodzili się śudrowie. 

W tych wersach został wyraźnie przedstawiony system kastowy. Po stworze-
niu wszystkich czynników potrzebnych do odprawiania ofiary, w wyniku rytuału 
został wyłoniony system społeczny, który poprzez swój układ ma gwarantować 
podtrzymywanie świata w istnieniu. Bramini narodzili się z ust, ustami recyto-
wane są święte hymny i pieśni, bez których nie można prawidłowo odprawiać 
ofiar. Gwarantuje to grupie braminów uprzywilejowaną pozycję. Wypowiadając 
słowa świętych hymnów, odtwarza się pierwotną kosmogonię. Koncepcja ta jest 
myślą przewodnią idei uznającej moc boskiego, stwórczego słowa – v˜c, przed-
stawianej w tradycji sięgającej od sanhit, a obecnej pod różnymi postaciami 
w większości późniejszych szkół i systemów. 

Drugą grupę stanowią kszatrijowie, reprezentujący tych, którzy pilnują 
i strzegą porządku społecznego: królowie, książęta, rycerze, wojownicy. Fakt 
wyłonienia się z ramion Puruszy tej grupy odsyła nas do rozumienia ramienia 
jako zbrojnego i opiekuńczego zarazem. Postawienie warstwy kapłańskiej ponad 
władzą państwową nadaje społeczeństwu indyjskiemu wybitnie teokratyczny 
charakter. Prawa człowieka będą rozumiane jako podległe prawom boskim. Jest 
zarazem jednoznacznie wyznaczona hierarchia wszelkich dziedzin i pól aktyw-
ności. Z jeszcze niższej części ciała, z ud, z bioder wyłania się grupa waiśjów – 
kupców, rzemieślników, wytwórców. Waiśjowie pomnażają dobra społeczne, 
kszatrijowie zapewniają im dogodne warunki działalności, strzegąc bezpieczeń-
stwa kraju i pilnując przestrzegania praw, a bramini nadają tak wypełnianym 
powinnościom rytualny, a przez to uświęcony charakter. Czwartą grupę stanowią 
śudrowie – słudzy, poddani. Dzięki nim pozostałe trzy wyższe grupy mogą zaj-
mować się swoimi obowiązkami, których wynikiem jest utrzymywanie świata 
w harmonii.  

Poza omawianym hymnem „Puruszasukta” nie ma w „Rigwedzie” innego 
miejsca, gdzie pojawiałby się tak dojrzale dopracowany model systemu społecz-
nego. Dlatego też ten hymn pełni tak ważną rolę w wyznaczaniu standardów 



„Puruszasukta” – kosmogoniczny mit o stworzeniu świata z człowieka 23 

funkcjonowania różnych dziedzin działania. Jak wiadomo, ze względu na auto-
rytarny charakter tekstów śruti, traktowanych jako teksty objawione, których 
autorem nie jest człowiek, model ten nie podlega jakiejkolwiek krytyce, czy tym 
bardziej odrzuceniu4. Przez zaprezentowanie modelu podziału społeczeństwa na 
cztery varõa w tekście hymnu wedyjskiego, idea ta staje się ideą świętą, niekwe-
stionowalną. Schemat stworzenia świata, w wyniku którego wyłoniony został 
również system społeczny, przedstawiony jest w sposób bardzo szczegółowy 
w późniejszym tekście, w „Manusmryti”: 

By zachować to stworzenie 
Najjaśniejszy Pan przeznaczył 
Różne dzieła dla tych,  
Z jego twarzy, z jego ramion, 
Ud i stóp się narodzili. [1.87] (...) 
A ponieważ bramin powstał  
Z tej szlachetnej części ciała, 
Jest najstarszy i w pamięci  
Swej Modlitwę zachowuje, 
Więc z Zacności to wynika, 
Że stworzenia jest on panem. 
Na początku Samoistny, 
Umartwieniom się oddając,  
Właśnie jego z ust swych zrodził  
Dla składania ofiar, obiat  
I dla świata zachowania. [1.92–93]5  

Powróćmy do hymnu „Puruszasukta”: 
XIII Z księżyca narodził się umysł, z oczu narodziło się słońce, 

Z ust Indra i Agni, z oddechu życiodajnego narodził się wiatr. 
XIV Pępek stał się przestworzami, niebiosa zostały uformowane z głowy, 

Ze stóp ziemia, kierunki świata z uszu; w ten to właśnie sposób ukształtowano światy.  

Świat został stworzony, uformowany, w wyniku kolejnego podziału makro-
antroposa. Antropomorficzny charakter całego procesu zostaje podkreślony na 
każdym etapie. Byt pierwotny, przedstawiany w postaci Praczłowieka, wyłania-
jąc z siebie kolejne dziedziny, poziomy świata, nic nie traci ze swej potencjalno-
ści i mocy stwórczej. Po wyłonieniu modelu funkcjonowania społeczeństwa, 
który ma wyznaczać wzajemne relacje pomiędzy odpowiednimi grupami, mamy 
zarysowany szczegółowy zakres obowiązków, które przekładają się na adekwat-

                                                        
4 „There is therefore in Hinduism an essential affirmation of the cosmic order as divine. And 

since society is conceived to be a part of the cosmic order, there is an affirmation, equally, of the 
orthodox Indian social order as divine. Furthermore, as the order of nature is eternal, so also is this 
the orthodox society. There is no tolerance of human freedom or invention in the social field; (...) 
Its laws are nature, not to be voted on, improved upon, or devised”. J. Campbell, The masks of God: 
Oriental Mythology, A Condor Book, Souvenir PRESS LTD, London 2000, s. 339–340.  

5 M.K. Byrski, Manusmryti, PIW, Warszawa 1985, s. 39–40. 
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ny wkład w odprawianie ceremonii ofiarnych. W każdej ofierze występuje kilka 
niezbędnych idei i czynników: sama ofiara, coś, co jest ofiarowywane, ten, lub 
ci, którzy tę ofiarę odprawiają, i jest intencja oraz cel, w jakim podejmuje się 
całą procedurę. Głównym celem składania ofiar jest odtwarzanie pierwotnych 
rytuałów, by podtrzymywać pierwotną idealną harmonię. Lecz by móc podtrzy-
mywać harmonię, trzeba znać dokładne relacje pomiędzy odpowiednimi pozio-
mami, dziedzinami, by wiedzieć, co, z czym i w jaki sposób jest powiązane. 
Gdy w poprzednich strofach została wyraźnie wyznaczona rola samej ofiary, 
w wyniku pierwotnego aktu rytualnego zostały wyłonione niemające pochodze-
nia ludzkiego słowa i techniki niezbędne do jej odprawiania, stworzony został 
również najbardziej zewnętrzny wymiar świata, porządek społeczny, który wi-
nien być podtrzymywany. Teraz przychodzi kolej na wyznaczenie adresatów 
kolejnych czynności rytualnych i objaśnienia relacji pomiędzy danymi pozio-
mami.  

Cały świat i wszystkie mechanizmy, które nim kierują, zostały wyłonione 
z makroantroposa, wynikając z jego natury, są wyrazem jego mocy twórczej 
i owego pierwotnego bytu odwzorowaniem. Można powiedzieć, iż świat jest 
odwzorowaniem natury Praczłowieka. Wyłaniające się kolejne przejawy bytu, 
mimo iż wszystkie pochodzą z jednego źródła, są w jakiś sposób odróżnialne. 
Wskutek ciągłego procesu dychotomizacji postrzegane są jako poziomy we-
wnętrzne i zewnętrzne względem siebie. Różnorakie dziedziny, odpowiedzialne 
za wszelkie sfery działania, funkcjonują na poziomie świata zewnętrznego – 
makrokosmosu i na poziomie świata wewnętrznego – mikrokosmosu. Pojawia 
się różnica pomiędzy człowiekiem obrazującym sobą samym mikrokosmos, 
a zewnętrznym wobec niego makrokosmosem.  

Poszczególne elementy świata zewnętrznego, powstające z narządów pozna-
nia i działania człowieka, są odwzorowaniem bytu pierwotnego. Księżyc – can-
dra, wyłania się z umysłu – manas, dziedziny myśli, świadomości. Bóstwo so-
larne – s¨rya, poprzez wyłonienie się z oczu – cakÿu, stanie się opiekunem 
i sprzymierzeńcem tych, dla których najważniejszą funkcją działania będzie 
rozjaśnianie, rozświetlanie, rozpoznawanie dzięki zdolności właściwego, jasne-
go widzenia natury rzeczywistości. Boscy bliźniacy narodzeni z Aditi: Indra 
i Agni wyłaniają się z ust – mukha. Indra i Agni są to jedne z ważniejszych po-
staci panteonu wedyjskiego. Zwłaszcza Agni – bóstwo ognia, jest podstawą 
każdego aktu rytualnego, on sam jest świętym ogniem ofiarnym. Indra, w okre-
sie sanhit Pan Boskich Zastępów, swą pozycję zawdzięcza roli wojownika, ale 
także znawcy Somy, świętego napoju dającego nieśmiertelność. Indra umacnia 
swą pozycję pierwszego wśród bogów w okresie Upaniszad, gdzie na przykład 
w nauce Pradżapatiego z upaniszady „Czhandogja” przedstawiony jest jako ten, 
który poznał prawdę o naturze rzeczywistości. Zatem Indra i Agni pełnić będą 
rolę kapłanów, braminów, postaci najważniejszych w samej procedurze ceremo-
nii ofiarnych. Wszak w poprzedniej strofie było powiedziane, iż usta Puruszy 
stały się braminem, tym który pełni najważniejszą funkcję także w porządku 
społecznym. 
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Wiatr – v˜yu  – wyłania się z oddechu życiodajnego – pr˜õa. W całej póź-
niejszej myśli indyjskiej będzie to jedna z par najczęściej wymienianych dla 
zobrazowania tego samego sposobu funkcjonowania odpowiednich elementów 
na poziomie mikro- i makrokosmosu. Będzie się to odnosiło do nieuchwytnej, 
nieograniczonej, ale fundamentalnej, gdyż będącej podstawowym pierwiastkiem 
sił witalnych, natury tych elementów. Z pępka, ośrodka, punktu centralnego 
w ciele, wyłoniły się wewnętrzne przestworza – antarikÿa, będące jakby granicą 
pomiędzy dwoma światami. Niebiosa, to co jest na górze, sklepienie zostało 
uformowane z głowy. Stopy, to, na czym się cały świat wspiera, to ziemia. Kie-
runki, strony świata, relacje przestrzenne – diś – wyłoniły się z uszu – śrotra. 
Diś, w odróżnieniu od antarikÿa, to przestrzeń, która jest mierzalna i podzielna, 
jest ona także nośnikiem dźwięku, stąd jej wyłonienie się z uszu, które odbierają 
odróżnialne dźwięki. Opis ten w hymnie kończy się stwierdzeniem, iż w ten 
sposób zostały utworzone światy; występuje tu trzecia osoba liczby mnogiej, 
zatem należy to odnieść, w świetle wcześniejszych strof, do bóstw – deva.  

Z wciąż niewyczerpanego, mimo ciągłego procesu przejawiania się, antro-
pomorficznie ujętego bytu wyłaniają się kolejne poziomy rzeczywistości, for-
mowane w ten sposób, iż wyznaczony jest paralelizm pomiędzy porządkiem 
mikro- a makrokosmosu. Zatem w samym makroantroposie zawiera się porzą-
dek wszystkich światów, jak i relacji, które je wzajemnie regulują. I same prze-
jawy, i prawa nimi rządzące są immanentnie zawarte w pierwotnym bycie.  
XV Było siedem kawałków drewna do ułożenia, trzy razy po siedem drewien do podpalenia, 

Bogowie ofiarę składając, związali Puruszę jako zwierzę ofiarne.  

Znów pojawia się dokładny obraz opisujący mechanizm składania ofiary, co 
może stanowić interpretacyjną wskazówkę, iż symbol odnosi się do tego kon-
kretnego obrazu6. Z poprzednich strof wynikało, że wszystkie przejawy i relacje 
zawarte są w makroantroposie, tutaj zostaje podkreślone, iż zawierają się w nim 
również wszystkie czynniki niezbędne do odprawienia rytuału. W samej struktu-
rze pierwotnego bytu zawierają się ofiarujący – bogowie, ofiara – Purusza, 
czynności ofiarne oraz cel, w jakim jest odprawiana. Hymn rozpoczyna się od 
archetypowej, mitycznej ofiary z Prapuruszy i kończy się tym, iż cały świat, 
który się w jej wyniku wyłonił, może utrzymać swą formę dzięki odtworzeniu 
owego pierwotnego rytu. Na początku i na końcu aktu stwórczego jest człowiek 

                                                        
6 „Ostatecznie pojęcie znaku symbolicznego obejmuje zarówno wewnętrzne wyobrażenie zna-

kujące, jak i odpowiadające im postrzegawczo w otoczeniu obiekty lub procesy naturalne, albo 
odpowiednie wytwory kulturowe, które będą traktowane jako ich uzewnętrznienia (znaki uze-
wnętrznione). Te ostatnie właśnie będą pełnić rolę symbolicznego zapisu (kodu) w społecznym 
przekazie informacji, który poprzez komunikowania o emocyjnych, poznawczych i wolincjonal-
nych stanach psychicznych, odwzorowujących to, co dzieje się w osobniku w związku z jego 
współdziałaniem z otoczeniem zewnętrznym, organizuje społeczno-kulturowe zachowanie ludzi”. 
A. Wierciński, Magia i religia. Szkice z antropologii religii, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kra-
ków 1994, s. 62.  
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– Purusza. Purusza jest nie tylko źródłem, lecz także środkiem i celem każdej 
formy działalności.  
XVI Poprzez ofiarę bogowie złożyli ofiarę w ofierze, takie były pierwotne zasady, 

Ci potężni do nieba docierają, tam gdzie już wcześniej są sadhjowie i dewowie.  

W tej strofie jest wyraźnie powiedziane, iż ofiara – yajña, jest tworzywem, 
celem i ostatecznym wynikiem całego cyklu. Odtwarzanie tak pojętego rytu 
nabiera rangi obowiązku, prawa, pierwotnej zasady, powinności – dharm˜õi. 
Słowo dharma pochodzi od czasownika dh® – trzymać, dzierżyć, podtrzymy-
wać, czyli dharma będzie zasadą działania mającego na celu podtrzymywanie, 
odtwarzanie tego, co już było7. Poprzez tak rozumiane działanie uzyskuje się 
moc wynikającą z pierwotnej ofiary i dzięki potędze tej mocy dociera się do 
nieba, osiąga się nieśmiertelność, stan bogów – deva. W świetle analizowanego 
hymnu pierwotnymi ofiarnikami, tymi, którzy stają się wykonawcami czynności 
ofiarnych, są bogowie, nieśmiertelni. W najstarszym okresie wedyjskim osta-
teczny cel dążeń człowieka nazywany był dążeniem do nieśmiertelności – 
am®ta, później wyzwoleniem – mokÿa. Omawiany hymn mówi, iż jeżeli każde 
działanie podjęte zostanie jako powinność wobec świata, powinność – dharma – 
wobec podtrzymywania jego harmonii, uzyska się nieśmiertelność i wolność. 

Purusza – makroantropos to pierwotny akt rytualny, to ofiarowanie siebie 
samego samemu sobie. Jest tu wyraźnie powiedziane, iż Purusza jest nie tylko 
impulsem, inicjującą energią ponad aktem kreacji, ale materialnym składnikiem, 
tworzywem wszechświata. Hymn „Puruszasukta” przedstawia stworzenie świata 
z Praczłowieka, złożenie Boga przez samego siebie w ofierze. W wyniku ofiary 
powstaje cały świat, wraz z ukształtowanym, a przez to boskim, systemem spo-
łecznym i całym widzialnym oraz niewidzialnym światem. Obraz świata, jaki 
wyłania się z tego hymnu, jest obecny w myśli indyjskiej aż po dzień dzisiejszy. 
Najistotniejszą ideą, jaka wyłania się z takiego obrazu, jest przeświadczenie, iż 
świat, jakim go postrzegamy, świat, w którym żyjemy, nie został stworzony 
przez Boga stwórcę z niczego, nie ma więc rozdźwięku między naturą boską 
i ludzką, bo cała rzeczywistość jest przekształceniem boskiego pierwiastka. 
Praczłowiek, składając samego siebie sobie w ofierze, gdyż nikogo poza nim nie 
było, przejawia się w świecie widzialnym tylko w pewnej części, reszta pozosta-
je nieprzejawiona, niedostępna potocznemu oglądowi.  

Jak więc widać, Purusza – makroantropos jako całość jest bytem nie tylko 
doświadczalnym, lecz także pozostającym w stanie nieprzejawionym, jedyną 
istnością istniejącą przed czasem i przemieniającą się w świat doświadczalny. 
Rzeczywistości doświadczamy na skutek percepcji, pojmowanej na gruncie 
indyjskim o wiele szerzej niż w naszym kręgu kulturowym. Percepcja – praty-
akÿa, co dosłownie znaczy: „przed oczyma” – prati akÿ – obejmuje zarówno 
proste poznanie zmysłowe, jak i naoczność odnoszącą się do poznania bytu 

                                                        
7 Zobacz rozdział: Dharma... 
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transcendentnego. Sam akt poznania zatem się nie zmienia, tylko w zależności 
od subtelności poziomu zmienia się przedmiot poznania. Gdy mówimy o per-
cepcji w rozumieniu myśli Indii, odwołujemy się zarówno do samej istoty po-
strzeganego przedmiotu, którym jest w tym wypadku byt pierwotny, źródłowy, 
jak i do jego postaci, przejawów uwarunkowanych zewnętrznie. (Inne środki 
poznania, jak wnioskowanie czy analogia stosowało się w przypadku, gdy bez-
pośrednia percepcja była niemożliwa.) 

Już samo rozumienie Puruszy jako bytu przejawionego, jak i sposobu po-
znawania tej istności jako właściwie jednej i tej samej przez cały czas, wyraźnie 
pokazuje, iż wszelkie opisy i doświadczanie otaczającego nas świata są z samej 
swej natury całościowe, totalne, nierozczłonkowane na niezależne od siebie 
poziomy. Joseph Cambell stwierdza, iż w Indiach rozumienie człowieka jako 
zupełnie różnego od Boga, czy od świata, jaki go otacza, wydaje się absurdem8. 
Świat powstał w wyniku kosmogonicznego rytuału ofiarnego, gdzie Praczło-
wiek składa samego siebie samemu sobie w ofierze. Poprzez ów akt samopo-
święcenia ujawnia się rzeczywistość. W wyniku aktu wyłaniania z siebie kolej-
nych istności większa część Puruszy pozostaje nieprzejawiona, zatem ów po-
ziom nieprzejawiony, transcendentny podtrzymuje i utrzymuje kolejno wyłania-
jące się poziomy. Świat, wyłaniający się z tak pojętego rytuału kosmogoniczne-
go, będzie odwzorowaniem makroantroposa. Świat zatem jest tej samej natury 
co człowiek, nie ma istotnościowej, ontologicznej różnicy pomiędzy stworze-
niem a stworzycielem, gdyż nie ma absolutnego stworzyciela, który by z jakichś 
niezależnych, odrębnych od siebie bytów, materiałów, idei tworzył różny od 
siebie świat.  

Z Prapuruszy wyłaniają się coraz bardziej konkretne, to znaczy coraz bar-
dziej „materialne” byty; od pór roku pozostających w relacji do poszczególnych 
elementów rytuału ofiarnego, poprzez wszystkie byty śmiertelne i nieśmiertelne, 
zamieszkujące hierarchicznie zorientowane poziomy świata, zwierzęta zamiesz-
kujące te światy, biorące udział i będące przedmiotem następujących po sobie 
ofiar. Wyłaniają się słowa, święte hymny, mantry, zasady niezbędne do odpra-
wiania ceremonii rytualnych. Następnie wyłaniają się ludzie zhierarchizowani 
według pozycji zajmowanych w społeczeństwie; należy wyraźnie podkreślić, iż 
pozycja ta jest zależna od roli, jaką mają spełniać w odprawianiu ofiar. Świat, 
zjawiska atmosferyczne i bogowie nimi władający są wynikiem, odwzorowa-
niem porządku społecznego zakorzenionego w rytuale, są odwzorowaniem Pra-
człowieka.  

                                                        
8 „Whereas in the greater Orient of India and the Far East, such a conflict of man and God, as 

though the two separate from each other, would be thought simply absurd. For what is referred to 
there by the terms that we translate »God« is not the mere mask that is defined in scripture and may 
appear before the meditating mind, but the mystery – at once immanent and transcendent – of the 
ultimate depths of man`s own being, consciousness of being and delight therein”. J. Campbell, 
op.cit., s. 32–33.  
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Akt samopoświęcenia i wyłonienia z siebie rzeczywistości jest aktem świa-
domym, gdyż naturą Puruszy jest świadomość – cit. Ów poziom świadomo-
ściowy jest najgłębszy, jest źródłem i warunkiem całej otaczającej rzeczywisto-
ści. Zatem czysta świadomość to najgłębszy poziom każdego stworzenia, każdej 
istoty, każdego przejawu życia. Każda dziedzina rzeczywistości jest odwzoro-
waniem świadomego aktu rytualnego – odwzorowaniem duchowego w swej 
najgłębszej istocie bytu, jakim jest Praczłowiek, Purusza. Ten pierwotny, świa-
domy akt, w wielu systemach, nie tylko indyjskich, jest określany jako akt woli. 
Ale czy nazywanie owego pierwotnego aktu świadomościowego aktem woli, 
jedynie na podstawie powyższego tekstu nie jest antycypacją późniejszych in-
terpretacji? Aby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, należy odwołać się do 
innych tekstów.  

Powyższa interpretacja „Puruszasukty” nie wyjaśnia właściwie motywu (jeżeli 
w ogóle można pytanie o taki akt skierować wobec bytu absolutnego) wyłania-
nia się z idealnego, pierwotnie harmonijnego bytu, kolejnych przejawów rze-
czywistości, które zdają się w kolejnych aktach jakby tę idealność „gubić”. 
W późniejszych tekstach, kształtujących myśl hinduistyczną, i to zarówno tych 
należących do Objawienia – śruti, jak i do Tradycji – sm®ti, pojawia się bardzo 
często termin – puruÿa, choć zastosowanie tego terminu nie zawsze wydaje się 
spójne. Ale hermeneutyczna analiza późnych tekstów, w których ten termin 
występuje, pozwala wieloaspektowość użycia tego pojęcia potraktować jako 
interpretację tego samego pojęcia występującego wcześniej. 

Końcowe części kanonu wedyjskiego – Upaniszady nazywają same siebie 
ved˜nta – cel, zwieńczenie Wed i deklarują, iż są jedynie objaśnieniem słów 
Objawienia. W Upaniszadach sam termin puruÿa pojawia się bardzo często, tu 
zostaną przywołane tylko te fragmenty tekstów, które pozwolą dointerpretować 
hymn. Wiele fragmentów upaniszadowych często wprost odwołuje się do „Puru-
szasukty”, czasem niemal dosłownie cytując poszczególne strofy (np.: „Śweta-
śwatara” 3.11–19), czasem nawiązując do obrazów w nim zawartych, ale naj-
pełniejsze powtórzenie koncepcji hymnu znajdujemy w upaniszadzie „Munda-
ka” 2.1.1–1.10. Przytoczę w tym miejscu tylko najciekawsze fragmenty, zawie-
rające wprost sekwencje i objaśnienia, których obecność na przykładzie samego 
hymnu mogliśmy tylko antycypować. 
2.1.1.  Oto prawda: 

Jak z jaśniejącego płomienia iskry, o podobnych formach, tysiącami powstają, 
Tak samo z tego, co niezmienne, mój miły, różnorodne istoty się rodzą i tam znów 
powracają. 
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2.1.2.  Boski, pozbawiony formy Purusza, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz,  
nienarodzony, 
Bez tchnienia, bez umysłu, czysty, wyższy jest nawet od tego wysokiego,  
niezmiennego. 

Fragment rozpoczyna się od deklaracji, iż teraz nastąpi ogłoszenie pewnej 
prawdy. Występuje tu termin satyam, który można również rozumieć jako to, co 
„jest istniejące (sat), rzeczywiste, prawdziwe”. To, co istnieje, jest rzeczywiste. 
Implikacje takiego stwierdzenia okażą się bardzo doniosłe dla późniejszych 
szkół filozoficznych, zwłaszcza tych, które będą się odwoływać głównie do 
Upaniszad. Rzeczywistym, istniejącym jest zarówno ów byt pozostający od-
wiecznie w swojej harmonii, jak i to, co przez niego warunkowane, gdyż to 
wszystko jest jednej i tej samej natury. Paradoksalnie, to, o czym łatwiej orze-
kać, nie jest dostępne codziennemu doświadczeniu, ów jednolity w swej dzie-
dzinie byt pierwotny – wprost w późniejszym systemie adwaita-wedanty okre-
ślany jako sat, gdy zaś dziedzinę świata przedstawionego definiuje się jako sat 
asat anirvacanŸya – „istniejący, nieistniejący, niemożliwy do określenia”. 
W większości systemów hinduistycznych założenie, że istnieje tylko jeden byt, 
który przejawia się na wiele sposobów, nie prowadziło do prób dowodzenia, iż 
rzeczywiście jest jeden, lecz do wyjaśnienia, jak to się dzieje, iż to, co jest jedno, 
przejawia się jako wielość. Uciekano się przy tym często do obrazów, do poezji, 
do symboli, nie tyle, by precyzyjnie wyjaśnić, lecz raczej wzbudzić intuicję. 
I takiego zabiegu dokonuje „Mundaka”, gdy proces przejawiania się świata 
obrazuje płomieniem ognia i wychodzącymi z niego iskrami, które choć z jed-
nego źródła pochodzą, zdają się choćby przez chwilę funkcjonować niezależnie. 
Ów obraz ognia doskonale koresponduje również z samym kosmogonicznym 
aktem rytualnym. W tej strofie „Mundaki” również wyraźnie jest powiedziane, 
iż ruch światów wyłaniających się z praźródła przebiega w dwóch kierunkach – 
przejawiają się, by znów w niego wniknąć. Proces kosmologiczny, jak mówi 
wers 2.1.1, jest odwróceniem procesu soteriologicznego i odwrotnie.  

Ów byt pierwotny, choć nazywany puruszą, co stanowi równocześnie termin 
określający człowieka, mężczyznę, jest w istocie pozbawiony jakiejkolwiek 
formy – am¨rta, transcendentny i immanentny zarazem. Określenie am¨rta 
wzmacniają terminy wskazujące, iż owego bytu nazywanego puruÿa nie należy 
rozpatrywać wprost w kategoriach antropomorficznych, gdyż choć istniejący 
i rzeczywisty, to nazywany jest apr˜õa – bez tchnienia i amañ  – nieposiadający 
umysłu. Określenia te, w innym kontekście, mogłyby wskazywać na byt nieży-
jący i niemyślący, ale stwierdzenie, iż jest on równocześnie akÿar˜t parata× 
para× – wyższy od najwyższego, niezmiennego, wskazuje, iż należy ten poziom 
rozumieć jako „będący ponad”, nawet ponad nieprzejawioną naturą – prak®ti; 
prakriti w tym kontekście odpowiada terminowi „akszara”. Tak określony byt 
pozostaje więc ponad nieprzejawioną jeszcze formą, która będzie warunkować 
wyłanianie się świata przestawionego. 

W późniejszych upaniszadach, w grupie tekstów antycypujących koncepcje 
filozoficzne szkół sankhji i jogi oraz w posługujących się tymi ideami fragmen-
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tach eposów, czego przykładem jest choćby omawiana w tej pracy „Bhagawad-
gita”, byt absolutny, również nazywany niekiedy Puruszą, choć warunkujący 
sobą wielość form, przejawia się głównie jako dwie grupy modi. Jedna grupa 
przynależy dziedzinie świadomości – cit, puruÿa, jŸva, ˜tman, druga dziedzinie 
zmienności, materialności, naturze – prak®ti. Sama natura występuje zarówno 
w potencjalnej, nieprzejawionej formie – avyakta, jak i nieustannie aktywnej, 
przejawionej – vyakta. Ale byt absolutny, choć w pełni swej natury nieprzeja-
wiony, gdyż odwiecznie jest również avyakta, to zarazem częściowo się przeja-
wia. Zostało to wyrażone explicite choćby w upaniszadzie „Katha” 6.7–8: 

Od zmysłów umysł wyższy, ponad umysł rzeczywistość wyrasta, 
Nad rzeczywistością wielki duch, zaś od ducha wyższe to, co nieprzejawione. 
Ponad tym, co nieprzejawione – Purusza, on wszechprzenikający i pozbawiony cech, 
Takim go poznając, człowiek się wyzwala, w nieśmiertelność podąża. 

Kolejne strofy upaniszady „Mundaka” z pewnymi wariacjami powtarzają se-
kwencje, znane nam już z „Puruszasukty”, przejawiania się różnych poziomów 
i dziedzin rzeczywistości9. W hymnie nie zostały wypunktowane żadne określe-
nia, które moglibyśmy nazwać wartościującymi i które mogłyby być punktem 
wyjścia przedstawienia kategorii etycznych. Tego typu strofa pojawia się 
w „Mundace”: 
2.1.7. Z niego bogowie różni powstają, niebianie, ludzie, zwierzęta i ptaki, 

Wdech i wydech, ryż i jęczmień, asceza, wiara, prawda, czystość oraz prawo. 

Najbardziej interesujące są dla nas ostatnie określenia, wskazujące jakby na 
zespół idealnych cech, zespół wartości, które jako pierwsze wyłaniają się z abso-
lutu. Zgodnie z ukazaną w pierwszej strofie fragmentu tezą, iż model kosmolo-
giczny jest odwróceniem soteriologicznego, cechy te, które w świecie przedsta-
wionym ukazują się jako pierwsze, staną się ostatecznym celem etycznym dla 
podążającego drogą wyzwolenia. Cechy te to: tapas – asceza, szeroko rozumia-
na praktyka kontemplacyjno-medytacyjna, þraddh ̃ – wiara, oddanie, pewność, 
iż postępuje się na drodze do prawdy10, satyam – prawda, prawdziwość, praw-
domówność11, brahmacaryam – czystość, wstrzemięźliwość, podporządkowy-
wanie pewnych dziedzin aktywności innym, oraz vidhi – prawo, praworządność, 
przestrzeganie reguł. Z całej tej sekwencji kosmologicznej, a zwłaszcza z ostat-
niej tu omówionej strofy, wynika ciekawy wniosek. Choć byt absolutny w swej 
naturze jest poza jakimikolwiek określeniem i orzekaniem, to wraz z całym 
procesem przejawiania się odsłania swoją naturę, którą można scharakteryzować 

                                                        
9 Przy dokładnej analizie obu utworów pojawia się kilka znaczących, choć nieprowadzących do 

odmiennych modeli świata różnic, które mogą wskazywać między innymi na odmienność „nastro-
ju” epoki sanhit i epoki Upaniszad. Drobiazgowe opracowanie tych wątków przekracza jednak 
zakres tematyczny niniejszej książki.  

10 Więcej na temat terminu þraddhā – w rozdziale Bhumawidja. 
11 Ibidem.  
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pozytywnymi kategoriami etycznymi. Tę linię interpretacyjną potwierdza kolej-
na strofa „Mundaki”: 
2.1.10. Purusza jest tym wszystkim, działaniem, żarem ascezy (tapas), Brahmą ponad śmiercią, 

Kto zna to, co jest skryte w miejscu tajemnym, 
Ten, mój miły, już tu na ziemi rozrywa węzeł niewiedzy.  

Choć rzeczywista natura Puruszy jest niezmienna, to jednak ona warunkuje 
przejawianie się świata jako dziedziny zmienności i świadomej aktywności 
człowieka. Chociaż świat ze swej istoty jest Puruszą, to jednak natura Puruszy 
nie wyczerpuje się w świecie. Nie zachodzi tu pełna tożsamość między natura 
naturans a natura naturata. Upaniszada mówi, że byt absolutny jest tym sa-
mym, czego doświadczamy, jest światem przejawionym, dziedziną zmienności – 
pojawiania się i znikania, zatem działania – karman. Ale jest równocześnie tym, 
co tę zmienność przekracza, a co jest określane w tym fragmencie jako: brahma 
par˜m®tam – przekraczający śmierć Brahma. Pojawienie się w tym kontekście 
terminu tapas – żar ascezy, wskazuje, iż świat jest polem świadomej działalności 
człowieka. W tak starym tekście jak upaniszada „Mundaka” termin tapas należy 
rozumieć bardzo szeroko, jako późniejszą praktykę jogi, obejmującą sobą sam 
tapas, jak i węziej rozumianą ascezę. Użycie terminu „tapas” wskazuje tu raczej 
na całościową procedurę zmierzającą do takiego przekształcenia świadomości, 
by uzyskać utraconą pierwotną harmonię. Ale tapas to nie tylko główne narzę-
dzie soteriologiczne – w wielu klasycznych tekstach jest traktowany jako czyn-
nik kosmologiczny, kosmogoniczny żar, w wyniku którego wyłania się świat 
przedstawiony.  

Wynikiem procedur przekształcających świadomość jest uzyskanie wglądu 
w naturę rzeczywistości, co jest tożsame z uzyskaniem wyzwolenia. Upaniszada 
mówi, iż można ten stan osiągnąć już tu – iha – na ziemi, co jest potwierdze-
niem późniejszych interpretacji, iż uzyskanie mokszy nie musi być tożsame ze 
śmiercią fizyczną, gdyż podstawą poznania wyzwalającego jest zmiana stanu 
świadomości. W ten sposób rozumiem późniejszą koncepcję „żywych świę-
tych”, „wyzwolonych za życia” – jŸvanmukta.  

Choć cytowana powyżej upaniszada „Mundaka” dookreśliła w wielu znaczą-
cych miejscach hymn „Puruszasukta”, to również i w tym tekście nie pojawia 
się żadne sformułowanie, które mogłoby zbliżyć do próby odpowiedzi na pyta-
nie, czy ów proces przejawiania się absolutu, który wiąże się z postulatem po-
wrotu do źródła, jest automatyczny, czy w jakiś sposób celowy. W wielu tek-
stach tradycji indyjskiej pojawiają się opisy przybliżające naturę zarówno bytu 
nieuwarunkowanego, jak i uwarunkowanego. Postulat stający się właściwie 
nakazem dążenia do wyzwolenia jest wszechobecny, ale istnieje niewiele frag-
mentów, które by wyjaśniały, w jakim celu absolut wyłania się ze stanu nieprze-
jawionego, w jakim celu przemienia się w świat. Tłumaczenie tego procesu po 
prostu naturą bytu obarczone zostaje zastrzeżeniem, iż jeżeli wszystko dzieje się 
automatycznie, to mogą pojawić się wątpliwości co do wartości świadomego 
wyboru, wyboru związanego bądź z dążeniem do wyzwolenia, bądź z pozosta-
niem w świecie sansary. W jednej z najstarszych upaniszad, w „Brihadaranjace” 
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(1.4.1) znajduje się fragment, który objaśniając kosmogonię, posługuje się próbą 
opisu procesu przejawiania się świata: 

Na początku świat istniał jako duch, jako osoba – Purusza, 
On, rozglądając się dookoła, niczego poza sobą nie widział, 
Najpierw powiedział: „Ja jestem!”, w ten sposób imię „Ja” powstało. 
Dlatego nawet dziś, gdy się o czymś mówi, najpierw „ja” się wypowiada, a potem kolejne 
słowa. 
Ponieważ przed początkiem – „purwa”, on wszystkie złe światy spalił – „usz”, 
Jest nazywany Purusza.  

Byt pierwotny określany jest w tym fragmencie terminem „duch” – ˜tman, 
oznaczającym zarówno byt świadomościowy, jak i zaimek zwrotny12. W tek-
stach klasycznych znajduje się wiele sekwencji, gdzie pierwotny byt absolutny 
określany jest jako ˜tman13. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż tylko w tym tek-
ście zostaje on dodatkowo dookreślony terminem puruÿavidha× – „w formie 
osoby-puruszy”, „którego miarą jest purusza”. Tak więc wypowiedzenie przez 
puruszę słowa „ja” ustanawia, mówiąc po Heglowsku, innobyt („nie-ja”) i cho-
ciaż nie ma jeszcze świata, to „inne” już się rozpoczyna. W przytoczonej upani-
szadzie poprzez samo nazwanie owego bytu absolutnego najpierw słowem „at-
man”, a później „purusza” dokonuje się proces dookreślenia. Dopiero wtedy, 
gdy byt zostaje nazwany terminem „purusza” – „człowiek”, można mu przypi-
sać jakiś atrybut, jakąś funkcję. Tekst wskazuje na akt postrzeżenia: so`nuvŸkÿya 
– „on rozglądając się dookoła” – jako na pierwszą czynność. Użycie zaimka 
męskiego sa× – „on” podkreśla osobowy charakter. (Zwróćmy uwagę, że opisy-
wany tu proces kosmogenezy można odnieść do procesu filogenezy; bardzo 
wyraźne porównania w tym zakresie znajdą się również już w najstarszych tek-
stach buddyjskich.) Pierwotny akt postrzegania bytu, pozostającego w swojej 
własnej dziedzinie, owocuje postrzeganiem tylko tego, co może zobaczyć, at-
mana, czyli siebie samego: na anyad ātmano`paśyat. Strofa ta posługuje się 
znaczącą grą słów: „nie postrzegał nic innego, prócz atmana”, „nie postrzegał 
nic, prócz siebie samego”. Akt postrzegania samego siebie owocuje procesem 
poznawczym, a w każdym procesie wyróżnić można podstawowe części skła-
dowe: poznającego, poznawane i sam akt. W owym pierwotnym akcie poznaw-
czym, który odnosi się do dziedziny jednolitej, niezróżnicowanej, wszystkie 
elementy są tożsame; dlatego takie poznanie będzie z natury poznaniem praw-
dziwym – jñ˜na. Wraz z potraktowaniem tego aktu jako procesu i wyodrębnie-
niem w nim poszczególnych składowych pojawia się możliwość nie tylko praw-
dziwego rozpoznania – jñ˜na, lecz także opozycyjnego wobec niego – ajñ˜na, 
gdyż – jak będzie to tłumaczyła późniejsza szkoła adwaita-wedanty – nałożenie 

                                                        
12 Na temat różnych znaczeń terminu ātman zobacz również: M. Kudelska, The Cosmological 

Scheme of the Upanishads, s. 11.  
13 Ibidem, s. 11–13. 
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się – adhy˜sa podmiotu na przedmiot, nawet gdy są z sobą tożsame, może pro-
wadzić do błędu poznawczego – avidy˜.  

Proces przejawiania się świata wynika więc z budzącej się u puruszy chęci 
poznania i z chęci samookreślenia samego siebie. Byt pierwotny wyłania się, by 
móc na siebie spojrzeć i już sam ów akt zaciekawienia, zainteresowania, woli 
poznania samego siebie, uruchamia procesy poznawcze, w wyniku których prze-
jawia się świat. Świat staje się dla niego rodzajem lustra, które umożliwia zoba-
czenie się i poznanie.  

Jak już wielokrotnie powtarzano, z założenia, iż proces kosmogoniczny staje 
się odwróceniem procesu soteriologicznego, pierwotny akt kosmogoniczny, 
stanowiący jakby granice – przejście od stanu nieprzejawionego w dziedzinę 
świata doświadczalnego, w porządku odwrotnym – będzie tożsamy z ostatecz-
nym aktem soteriologicznym14, który doprowadza do stanu wyzwolenia. Choć 
z bytu absolutnego wyłaniają się wszystkie poziomy rzeczywistości, to pełnię 
realizacji swych możliwości uzyskać on może tylko w bycie świadomościowym, 
w człowieku, który rozpoznaje prawdziwą naturę rzeczywistości. Jak wynikało 
choćby z analizy hymnu „Puruszasukta”, człowiek, który pojawia się jako koń-
cowe ogniwo łańcucha przejawiającego się bytu, w wyniku całego ciągu emana-
cyjnego, zostaje „wyposażony” we wszelkie środki i narzędzia niezbędne 
w procesie samorealizacji, co jest tożsame z osiągnięciem wglądu w naturę rze-
czywistości i owocuje wyzwoleniem. Zatem można zaryzykować tezę, że we-
dług takiej koncepcji świat zostaje stworzony ze względu na człowieka. Teza ta 
brzmi bardzo podobnie do głoszonej przez niektórych współczesnych fizyków15 
tzw. „mocnej zasady antropicznej”. Wynika z niej nie tylko poświadczenie para-
relności w funkcjonowaniu świata i umysłu, lecz także pojawienie się człowie-
ka, obdarzonego głębokim samodoświadczeniem swojej świadomości, jawi się 
jako element niezbędny, wręcz celowy. 

Powyżej przedstawiono fragmenty tekstów klasycznych, w których byt abso-
lutny został określony terminem puruÿa. Ale już i w starych tekstach wedyj-
skich, a zwłaszcza w późniejszej literaturze, przede wszystkim w tej, mającej 
charakter opracowań i pozostającej w kręgu wedanty, najczęstszym terminem na 
określenie bytu absolutnego jest brahman. Z punktu widzenia indywidualnego 
doświadczenia nazywany jest ˜tman, co kontynuuje upaniszadowa tożsamość, iż 
˜tman = brahman. Czy istnieje sprzeczność pomiędzy tymi koncepcjami? We-

                                                        
14 „– in the Indian myth the principle of ego, „I” (aham) is identified completely with the plea-

sure principle, (...) ego (ahaÕ-k˜ra: „the making of the sound »I«”) is impugned as the principle of 
libidinous delusion, to be dissolved”. J. Campbell, op.cit., s. 15.  

15 „Silna Zasada Antropiczna wedle Cartera brzmi: Wszechświat (a więc również podstawowe 
parametry fizyczne, które go charakteryzują) musi być taki, aby na pewnym etapie jego rozwoju 
pojawił się człowiek-obserwator. W interpretacji silniejszego wyjaśnienia charakterystyk kosmolo-
gicznych (silnej ZA), wytworzenie życia i wykreowanie obserwatora jest celem istnienia i rozwoju 
Wszechświata”. M. Zabierowski, Wszechświat i człowiek, Wydawnictwo Politechniki Wrocław-
skiej, Wrocław 1993, s. 35.  
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dług wykładni upaniszadowej, przyjętej przede wszystkim przez szkołę adwaita-
-wedanty, ātman-brahman jest ze swej natury ostatecznie pozbawiony jakich-
kolwiek właściwości – nirguõa, gdyż żaden sposób orzekania nie można oddać 
w pełni, czym on rzeczywiście jest. Zatem pojawia się rozdźwięk pomiędzy, 
wymykającym się jakimkolwiek określeniom, bytem absolutnym a światem 
przedstawionym, który – by mógł zostać przekroczony – musi najpierw zostać 
doświadczony, z kolei, by to doświadczenie można było zweryfikować, należy 
je najpierw opisać. Owa dychotomia, wynikająca z tak pojętego doświadczenia, 
zostaje przeniesiona na porządek metafizyczny i jest źródłem mówienia, bądź 
o dwóch poziomach rzeczywistości, bądź o nierealności którejś dziedziny. Ale 
jak wskazać drogę, określić środki wiodące do celu, który jest właściwie nieo-
rzekalny? To jeden z głównych problemów nurtujących myśl indyjską. 

Próbę rozwiązania tego problemu stanowi wskazanie, iż to, co ze swej natury 
pozbawione jakichkolwiek określeń, jest w istocie tożsame z bytem, który po-
przez przydawanie mu pewnych cech i właściwości można zdefiniować jako cel, 
do jakiego należy dążyć. I tak w wielu klasycznych modelach kosmogonicznych 
byt absolutny, określany jako purusza, rozumiany zarówno jako archetypowy 
makroantropos, jak i człowiek, czyli podmiot obdarzony zdolnościami właści-
wego rozpoznania, są w istocie tożsame z atmanem-brahmanem. Poświadczeń 
takiego rozumienia w tekstach przynależnych zarówno do Objawienia – þruti, 
jak i do Tradycji – sm®ti mamy bardzo wiele. Tożsamość taka pojawiła się choć-
by w cytowanej powyżej „Brihadaranjace” 1.4.1. Również we fragmencie 
z upaniszady „Mundaka”, który, jak to już zostało ukazane, w wielu miejscach 
powiela schemat zaprezentowany przez „Puruszasuktę”, pojawia się explicite 
wyrażona owa tożsamość. 
2.1.10. Purusza jest tym wszystkim, działaniem, żarem ascezy, Brahmą ponad śmiercią, 

Kto zna to, co jest skryte w miejscu tajemnym, 
Ten, mój miły, już tu na ziemi rozrywa węzeł niewiedzy. 

2.1.11. Jasno widoczny, choć skryty, znany jako poruszający się w tajemnym miejscu, 
Wielka kraina, w niej osadzone jest wszystko, 
To, co się porusza, oddycha i migocze, 
To, co poznano jako istniejące i nieistniejące, 
Godne pożądania i wyższe od tego, co rozpoznano, 
To jest najlepsze dla wszystkich stworzeń. 

2.1.12. To, co jaśnieje, subtelniejsze jest od tego, co subtelne, 
W nim wszystkie światy są skryte oraz ich mieszkańcy, 
To właśnie jest nieprzemijający brahman, 
On tchnieniem życia, on mową, on umysłem, 
On jest prawdą i nieśmiertelnością, 
Wiedz, mój miły, iż to winno być poznane.  

Upaniszady bardzo często posługują się obrazami poetyckimi, dzięki czemu 
nie dają dokładnego, technicznego opisu, lecz raczej umożliwiają wizualizację, 
jako pomocną technikę w procedurach soteriologicznych. Gdy mamy fragmenty 
tekstów, które zajmują się głównie rekonstrukcją obrazu świata, i gdy jest to 
dziedzina, którą byśmy z europejska nazwali filozofią bytu, wtedy pojawiają się 
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rozważania na temat natury brahmana. Ale jeśli punkt wyjścia rozważań stanowi 
psychologiczna analiza doświadczenia, gdzie ów podmiot doświadczający, 
choćby ze względów praktycznych, winien być w miarę określony, wtedy 
o wiele „przydatniejszy” jest obraz puruszy. Gdyż pytanie o strukturę świata, 
który wypływa z Praczłowieka, pojawia się tylko w człowieku. Purusza, odwo-
łujący się do formy, postaci człowieka, odwzorowujący sobą cały wszechświat, 
staje się głównym symbolem, archetypem wszelkich wizualizacji. Przywołajmy 
tu dla przykładu młodsze z tak zwanych kanonicznych Upaniszad: 

Purusza, wielkości kciuka, to wewnętrzny duch, 
Zawsze przebywający w ciele, w sercu stworzenia, 
Poznawany sercem, umysłem, myślą –  
Ci, którzy go takim poznają, stają się nieśmiertelni. („Śwetaśwatara” 3.13) 
Purusza, wielkości kciuka, to zaprawdę wewnętrzny duch, 
On wiecznie w sercu istot przebywa; 
Jego winno się ze swego ciała oderwać jak grot od strzały, zdecydowanie, 
Jego winno się poznać jako czystego, nieśmiertelnego. („Katha” 6.17) 

W ramach opisu wizualizacyjnej praktyki soteriologicznej przedstawiona zo-
staje teza, iż nawet jeżeli absolutna rzeczywistość jest ze swej istoty pozbawiona 
właściwości i transcenduje wymiar doświadczany poprzez dane kategorie, to 
aby ów podlegający kategoriom byt przekroczyć, należy za podmiot medytacji 
przyjąć element tego właśnie świata. Jak to na wiele sposobów można przeczy-
tać w tekstach indyjskich, aby osiągnąć to, co najwyższe, nieokreślone, należy 
najpierw poznać to, co określone.  

 



POJĘCIE KARMANA  
– HISTORIA I ROZWÓJ 

W klasycznej myśli indyjskiej pojęcie karmana1 staje się kluczowe. Do niego 
odnoszą się wszelkie koncepcje i idee wszystkich szkół, odgrywa więc istotną 
rolę w metafizyce, etyce i antropologii. Jak zobaczymy, rozumiane jest ono za-
równo jako prawo mające wydźwięk moralny – determinujące los poszczegól-
nych jednostek, jak i uniwersalny – odnoszące się do kosmicznego wymiaru 
wszechświata. W pełni już ukształtowane, łączone jest zazwyczaj z koncepcją 
sansary.  

Pojęcie karmana formowało się w wielu systemach, wpisując się w specyfikę 
głoszonych przez nie idei. Dokładniejsza analiza rozumienia pojęcia karman 
w poszczególnych szkołach ukazuje wiele, często istotnych, różnic w jego inter-
pretacji. Wydaje się, iż ta historyczna różnorodność rozumienia tego pojęcia 
składa się na jego późniejszą wieloaspektowość.  

Gdy chcemy bardzo ogólnie scharakteryzować prawo karmana, mówimy, iż 
działanie – karman danego podmiotu – kart® (działającego) ma swoją wcze-
śniejszą przyczynę – k˜raõa, która niesie w sobie skutek – k˜rya i owocuje, 
adekwatną do danych z przeszłości, sytuacją. Często w tekstach synonimem 
samego czynu – karman rozumianego jako określony skutek (bez przesądzania 
charakteru jakiejkolwiek relacji czy związku) jest słowo kriy˜ . Przy tak ogólnej 
charakterystyce tego procesu nie przesądza się, czy mechanizm ten działa auto-
matycznie, bezosobowo, czy jest jakaś „wyższa instancja” kontrolująca te proce-
sy – nie przesądza się też ostatecznie natury podmiotu działającego. Choć tego 
typu zastrzeżenia mogą się wydawać zbędne, to w miarę przedstawiania historii 
kształtowania się tej koncepcji okażą się bardzo istotne.  

W niektórych systemach mechanizm działania prawa karmana rozumiany 
będzie analogicznie do prawa zaczerpniętego z filozofii przyrody, teorii 
satk˜ryav˜da – mówiącej, iż skutek immanentnie tkwi w swojej przyczynie, 
gdyż skutek jest tej samej natury co przyczyna. Proponowana tu definicja aż tak 
mocnej interpretacji nie przesądza, ale wynika z niej co najmniej jeden istotny 

                                                        
1 W języku polskim można się spotkać z użyciem zarówno terminu „karman”, jak i „karma”. 

Prawidłową formą winno być „karman”, gdyż przyjmuje się za podstawę formę sanskryckiego 
tematu i tworzy od niego zależne formy gramatyczne. 
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wniosek. Wszelkie elementy wymienione w opisie karmicznego procesu „dzia-
nia się” wyrażone są terminami, które pochodzą od tego samego rdzenia – k® – 
czynić, robić, dziać się, działać, czyli zarówno podmiot, jak i pewne określające 
go wcześniej czynniki, sam akt działania oraz kształtowanie się dzięki temu 
określonych późniejszych sytuacji, mają w istocie tę samą naturę. Jeżeli mówi-
my o prawie karmana jako o szeroko pojętej relacji, rozumiemy ją w ten sposób, 
iż wszystkie składające się na nią elementy i wyznaczające ją stosunki są 
w istocie tożsame, przeto winny posiadać ten sam status ontologiczny. 

W poniżej przedstawionej historii kształtowania się pojęcia karman będę się 
starała wykazać, iż tak rzeczywiście jest. Przy uznaniu realności metafizycznej 
świata, również prawo karmana rozumiane jest jako realne, a tam, gdzie owa 
realność nie będzie uznana za absolutnie ostateczną, to samo będzie dotyczyć 
prawa karmana.  

O niezwykłej wadze, jaką przypisywano nawet tak szeroko rozumianemu 
prawu karmana świadczyć może choćby fakt, iż klasyczny, indyjski podział 
szkół i systemów filozoficznych przyjmował za kryterium to, czy uznaje się to 
prawo za wpływające na nas i na otaczający nas świat, czy nie. Nie dotyczyło to 
podziału na tak zwane systemy ortodoksyjne, rozumiane jako bramińskie (klasy-
fikacja ta została dokonana przez braminów) i nieortodoksyjne (zaliczano tu 
wszystkie szkoły buddyzmu i dżainizmu). Tu kategorią ortodoksyjności było 
uznanie za autorytet Objawienia Wedyjskiego (˜stika) – uznanie Kanonu i naka-
zów z niego płynących za rzeczywiście istniejące i działające, bądź jego odrzu-
cenie i kwestionowanie jego praw jako praw absolutnych (n˜stika). Za heretyc-
kie uważano te szkoły, które bądź w całości odrzucały prawo karmana, jak mate-
rialiści indyjscy (c˜rv˜ka), bądź odrzucały związek pomiędzy czynami i skut-
kami, jak tak zwani „fataliści” (˜jŸvika). Owi „heretycy” zwani byli wyznawca-
mi poglądu akriy˜v˜din  – czyli odrzucenia nawet najogólniej rozumianego pra-
wa karmana. Przedstawiciele wszystkich innych szkół byli wobec nich niezwy-
kle krytyczni. Zachowały się zaledwie fragmenty tekstów oryginalnych, stąd 
znamy te poglądy głównie z pism polemicznych ich przeciwników. Przy inter-
pretacji prawa karmana zostaną oczywiście pominięte te szkoły, które je odrzu-
cają, ale czasami analiza krytyki poglądów „heretyckich” pomoże dookreślić 
pozytywne przedstawianie danych koncepcji.  

Ze względu na powyższe kryterium, w jednej grupie, zwanej kriy˜v˜din , 
znalazły się szkoły wykazujące między sobą fundamentalne różnice co do wizji 
świata. Ale właśnie w tej tak szerokiej grupie podejmowano dyskusję o rzeczy-
wistym charakterze świata. Jak już wielokrotnie tu wspomniano, w systemach, 
które są generalnie nirŸþvarav˜din, czyli nie przyjmują absolutnej roli jakiego-
kolwiek Stwórcy, opowiedzenie się za lub przeciw prawu karmana zdaje się 
pełnić analogiczną rolę, jak uznanie idei Boga w szkołach należących do trady-
cji judeochrześcijańskich. Także w tym kontekście problem karmana zdaje się 
odgrywać kluczową rolę dla szeroko rozumianego panindyjskiego światopo- 
glądu.  
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Obecnie przejdę do analizy pojęcia karman w systemach bramińskich, a tak-
że w najstarszych szkołach buddyzmu i dżainizmu. W ramach myśli bramińskiej 
odwoływać się będę do najstarszej myśli bramińskiej, jej rozwiązań prezento-
wanych w klasycznych systemach; zostanie to odniesione do tekstów, które 
oddziaływały nie tylko na ich autorów i kodyfikatorów, ale kształtowały szeroką 
recepcję hinduizmu. 

POJĘCIE KARMANA W NAJSTARSZEJ 
TRADYCJI WEDYJSKIEJ 

Teksty wedyjskie stanowią najstarsze źródła myśli bramińskiej i hinduistycznej. 
W odniesieniu do nich powstało wiele innych, późniejszych. Nie znajdujemy 
w nich jeszcze w pełni, w klasycznym sensie, rozwiniętej doktryny karmana, 
dlatego, by prześledzić koncepcje, które staną się kluczowe dla rozwoju tej teo-
rii, należy określić, co staje się istotą klasycznego, późniejszego ujęcia. W ra-
mach kanonu wedyjskiego komentarze do hymnów, a zwłaszcza następujących 
po nich Upaniszad, ukazują nowsze ujęcie, czasem będące w opozycji, czasem 
kontynuujące wcześniejsze koncepcje. Ze względu na to, iż za najstarszą defini-
cję prawa karmana uznaje się fragment z upaniszady „Brihadaranjaki” (3.2.13) 
(B®had˜raõyaka upaniÿad), w rozważaniach nad tą teorią dokonuje się podziału 
kanonu wedyjskiego na dwie części. Hymny (saÕhit )̃ i komentarze do nich 
(br˜hmaõa) prezentować będą starsze bramińskie koncepcje, zaś w Upanisza-
dach znajdziemy już początki tej formy, która stanie się klasyczna w później-
szym hinduizmie. 

Gdy omawiamy doktrynę karmana w klasycznych systemach, składających 
się na późniejszy hinduizm, bierzemy pod uwagę kilka grup czynników. Karman 
jest rozumiany przede wszystkim jako prawo moralne, gdzie pozytywnie okre-
ślane czyny owocują doświadczaniem pomyślności, szczęścia, a złe czyny wy-
wołują cierpienie i nieszczęście. Dla zilustrowania tego prawa przyjmuje się, iż 
podmiot działający (obojętnie, czy ostatecznie istniejący realnie, czy nie) jest 
nośnikiem owych relacji karmicznych i jest odpowiedzialny za ich wartość. 
Pojawia się tu pojęcie sprawiedliwego dystrybuowania należnej odpłaty. Dys-
trybucja czy redystrybucja owej sprawiedliwej odpłaty odbywa się w ciągu cy-
klu sansarycznego, gdyż prawo karmana w swej wersji klasycznej łączone jest 
z koncepcją ponownych narodzin i z postulatem uwolnienia się z owego cyklu, 
jak i od samego prawa karmana. Zatem charakter kolejnych narodzin i wcieleń 
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zależny będzie od wartości złoża karmicznego. Jeśli weźmiemy pod uwagę taki 
opis doktryny, w kręgu naszych zainteresowań pozostaną pojęcia związane 
z określeniem samego terminu karman, a także analiza terminów denotujących 
„dobry”, „zły”, ocena, czy mają jednoznacznie etyczny charakter, interpretacja 
doświadczenia „przyjemnego” i „nieprzyjemnego”, sposób i charakter dystrybu-
cji owoców czynów, dookreślenie pojęcia podmiotu doświadczającego i jego 
stosunku zarówno wobec świata doświadczanego, jak i tego, który będzie defi-
niowany jako cel wszelkich dążeń. 

W Wedach nie występuje teoria ponownych narodzin, lecz spotykamy teorię 
ponownej śmierci – punarm®tyu. Hymny wedyjskie poświadczają odprawianie 
wielu różnych rytuałów. Odprawiane były, między innymi, rytuały dla przod-
ków. Składano im ofiary, rozumiane często materialnie, co miało zapobiec ich 
ponownej śmierci w zaświatach. Placek ofiarny miał być zatem zapewnieniem 
im pozaziemskiej egzystencji. D.M. Knipe2 zauważa, iż w tym kontekście od 
początku występowała pewna ambiwalencja w ujęciu powstania teorii karmana. 
Wynika to z analizy wedyjskich pojęć þr˜ddha i sapiõýŸkaraõa; ofiary były skła-
dane, by utrzymać przodków w niebie, ale również po to, by nie dopuścić do 
rozłożenia się ciała po śmierci. Istnieje tu jednak pewna rozbieżność pomiędzy 
pragnieniem zapobiegnięcia ponownym narodzinom oraz pragnieniem zagwa-
rantowania ponownych narodzin. To napięcie będzie mogło zostać później 
w dużej mierze wytłumione, gdy przyjmie się w pełni rozwiniętą koncepcję 
reinkarnacji.  

Z tak rozumianych rytuałów dla przodków wynika idea przekazywania za-
sług, w tym wypadku przez potomków dla przodków oraz nieodłączne wiązanie 
tego z samym aktem ofiarnym. Brahmany wprost utożsamiają czyn, działanie – 
karman z aktem ofiarnym – yajña. „Śatapathabrahmana” (Śatapatha Br˜hmaõa) 
I 1.2.1: yajño vai karma – „Czyn to zaprawdę ofiara”, ŚB I 7.1.5: yajño vai 
þreÿ÷hatamam karma – „Ofiara to zaprawdę czyn najwspanialszy”. Zatem ofiara 
to czyn, który ma przynieść pożądany rezultat; zanieść ofiarę do nieba i odpłacić 
za to ofiarnikowi. Zwłaszcza w kontekście późniejszych dyskusji pomiędzy 
różnymi szkołami pojawia się pytanie, czy odpłata za czyny rytualne ma skut-
kować na tym świecie, na przykład jako bogactwo czy pomyślność – to rozu-
mienie niekoniecznie implikuje wiarę w reinkarnację – czy zapłata w jakiś spo-
sób kumuluje się w zaświatach. Jest to jakby antycypacja teorii złoża karmicz-
nego.  

                                                        
2 D.M. Knipe, SapiõýŸkaraõa: The Hindu Rite of Entry into Heaven, of Religious Encounters 

with Death, Insight from the History and Antropology of Religions, F. Reynolds, E.H. Waugh (eds), 
Pensylvania State University Press, 1977, s. 111–124. 
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Najstarsza myśl wedyjska nie wypracowała jeszcze wiary w reinkarnację, 
świadczą o tym choćby hymny „Rigwedy” (RV I 125.6, RV X 107.2), z których 
wynika, iż yajña karma skutkuje chwałą, pomyślnością, długim życiem i nie-
śmiertelnością w niebie. Iÿ÷˜p¨rta – rozumiana zarówno jako wypełnianie rytów 
ofiarnych, jak i jako zasługa z tego płynąca, odkładana w niebie – staje się łącz-
nikiem pomiędzy samym aktem rytualnym a odpłatą w niebiosach. Zatem mówi 
się w Wedach o transmigracji, ale zazwyczaj jest to tylko przejście ze świata 
ziemskiego do niebiańskiego, a wszelkie zabiegi będą dotyczyć odpowiedniej 
pozycji w zaświatach. Poświadczają to różne hymny wedyjskie, np.: „Atharwa-
weda” XVIII 4.13 mówi, że ofiara (yajña) prowadzi do niebiańskiego świata 
(svargam lokam). O tym, że niebiański świat niekoniecznie oznacza ostateczne 
wyzwolenie, świadczy choćby upaniszada „Praśna” I 9:  

Pełen rok to zaprawdę Pradżapati, Pan Stworzeń, w nim dwie drogi, południowa i północna, 
Ci, którzy składają ofiary myśląc: 
„Rytuał i pobożne uczynki (iÿ÷˜p¨rte) to nasza powinność”, 
Osiągają tylko świat księżyca i zaprawdę znów tu powrócą.  

Proces transmigracji nie przebiega tak, jak jest to interpretowane w później-
szych tekstach, za sprawą klasycznie rozumianego karmana. Wszelkie zabiegi 
mają nie tyle zapobiegać ponownym narodzinom, ile zapobiec ponownej śmierci 
w zaświatach. Tak to jest rozumiane na przykład w „Taittirija Brahmana” (Tait-
tirŸya Br˜hmaõa) III 11.8, czy w rozwijającej ten wątek upaniszadzie „Katha”. 
Z dialogu prowadzonego pomiędzy Jamą – Panem Śmierci – a Nacziketasem 
dowiadujemy się, iż ten, kto odtwarza ołtarz ofiarny Nacziketasa, przezwycięża 
ponowną śmierć (punarm®tyu) i raduje się wiecznym szczęściem w niebie. 
Zatem znów widzimy, że istnieje teoria ponownych narodzin, ale niekoniecznie 
są to narodziny w świecie ludzi. Z przykładu analizy „Kathy” wynika, iż roz-
wiązania przedstawiane w najstarszych tekstach wedyjskich nie były dla póź-
niejszych komentatorów, a także autorów zadowalające i tak, jak upaniszadowy 
Nacziketas, nie poprzestaną oni na interpretacji samego aktu rytualnego, lecz 
będą szukać wytłumaczenia powstawania mechanizmu takiego (w tym wypadku 
rytualnego) funkcjonowania świata.  

Śatapathabrahmana II 3.3.15 mówi, iż ofiara ogniowa – agnihotra jest rodza-
jem łodzi prowadzącej do nieba. Poprzez wypełnianie odpowiednich działań 
osiąga się pożądany skutek. W tejże samej brahmanie (ŚB X 4.3.10) uznaje się 
równoważność pomiędzy terminami agnihotra i karman. Karman tutaj oznacza 
działanie bądź działanie rytualne i nie ma on jeszcze ściśle etycznego charakte-
ru. O raczej „automatycznym”, a nie etycznym rozumieniu karmana w tekstach 
pochodzących z tego okresu świadczy choćby cała koncepcja tak zwanych 
„czynności oczyszczających” – pr˜yaþcitta karma, czynności wypełnianych 
w formie ofiary, które miałyby zniweczyć skutek rytualnych błędów. Ta koncep-
cja zręcznego, bezbłędnego, ale też pozbawionego jakichkolwiek innowacji 
i emocji działania (dotyczy to przede wszystkim działania w sferze rytuału), 
pozostanie, mimo wielości (mniej czy bardziej dosłownych) interpretacji i zasto-
sowań, obecna w ciągu całego rozwoju myśli indyjskiej. Wypełnianie czynności, 
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które są odtwarzaniem pierwotnego rytuału, staje się najważniejszym obowiąz-
kiem. Działanie to dotyczy odwzorowania pierwotnego porządku, który jest 
poza jakimkolwiek wartościowaniem, także etycznym, z rozróżnieniem na do-
bro i zło. W tym kontekście cezura pomiędzy działaniem właściwym i niewła-
ściwym zdaje się być niesłychanie radykalna. Albo wypełnia się kosmiczny 
obowiązek i nie otrzymuje się za to żadnej nagrody, albo jeśli się go nie wypeł-
ni, to ściągnie się na siebie grzech. W tym znaczeniu zaczyna się mówić o poja-
wieniu się zła. Zatem pierwotny grzech to odstępstwo od pierwotnej, kosmicznej 
harmonii.  

Brak ostatecznych wartościowań dotyczących idealnie odtwarzanego czynu 
rytualnego i wszelkich działań z nim związanych zadomowi się na stałe w myśli 
indyjskiej. Ale z tak rozumianego aktu rytualnego wynika parę problemów, któ-
re będą wymagały późniejszych rozstrzygnięć. Pomiędzy owym najstarszym, 
wedyjskim rozumieniem czynności ofiarnej jako tej, która ma zapewnić po-
myślność na ziemi oraz w zaświatach, a późniejszą koncepcją, ukazującą sposo-
by przekroczenia dziedziny sansarycznej, pojawiają się napięcia, które zdają się 
wskazywać na pewne niekonsekwentne, czy nawet wykluczające się idee. Dąże-
nie do otrzymania nagrody na ziemi wiązało się z pragnieniem posiadania sy-
nów, bogactwa, chwały, pomyślności; dzięki temu zapewniało się i sukcesję, 
i warunki niezbędne do kontynuowania czynności rytualnych. Natomiast 
w Upaniszadach mówi się wprost o dążeniu do wiedzy, która wyklucza pragnie-
nie posiadania dóbr ziemskich. Tam było dążenie do kolejnego wcielenia, tutaj 
do jego uniknięcia. Upaniszady powiedzą, że wszelkie dobra ziemskie, rodzina, 
syn wiążą ze światem, dlatego dla przywiązanego do nich nie istnieje możność 
osiągnięcia ostatecznego wyzwolenia – mokszy. Zauważmy, iż pragnienie za-
pewnienia sobie sukcesji męskich potomków, co związane jest z kontynuacją 
odprawiania czynów rytualnych, jest pewnego rodzaju próbą zapewnienia sobie 
nieśmiertelności. To idea wiecznego odradzania się w swoich potomkach. Pozy-
cja kolejnego potomka zależy od działania przodków, a „sytuacja” przodków 
jest zależna od działań następców. Owo działanie i wzajemne podtrzymywanie 
się odbywa się w dwóch kierunkach. 

Ta koncepcja bytowania i pewnego rodzaju kontynuacji w swoich potom-
kach, związana jest z podtrzymywaniem i przekazywaniem karmana. Według 
upaniszady „Brihadaranjaki” (BAU 6.4.3 i 6.4.12) akt seksualny, rozumiany 
jako magiczny akt rytualny, staje się okazją do przekazania skutków dobrych 
czynów albo do zrzucenia na przeciwników skutków złych czynów. Gdy zna się 
magiczne formuły, można przemienić dobry karman w zły i na odwrót, zapew-
nia się dzięki temu lepszą lub gorszą kontynuację po śmierci. Zwróćmy uwagę, 
iż pojawia się już tu koncepcja nieznacznie inaczej rozumianego prawa karma-
na. Karman nie jest już jednoznacznie rozumiany jako akt automatycznie odtwa-
rzanej czynności, ale pojawia się możliwość zmiany konsekwencji działania 
w wyniku znajomości całego procesu. Fragment ten dotyczy sytuacji wpisującej 
się w klimat najstarszych tekstów wedyjskich, wraz z jego ideą zapewnienia 



Pojęcie karmana – historia i rozwój 43 

sobie odpowiedniego potomka. Ponadto pojawia się już tu wyraźnie postulat 
uzyskania wiedzy, która zdaje się mieć moc korygującą naturalny porządek. 

Z fragmentów upaniszady „Kauszitaki” 2.15 czy „Czhandogji” 4.1.4 wynika, 
że karman, rozumiany jako pewien zespół doświadczeń i zasług, mógł również 
zostać przekazany z ojca na syna podczas rytuału umierania. W ten sposób za-
pewniano ciągłość temu, co później będzie znane jako złoże karmiczne, ale 
w tym wypadku pozbawione jednoznacznie określonego podmiotu, do którego 
w całym ciągu migracyjnym jest „przywiązane”. Z koncepcji þr˜ddha, przypo-
mnijmy, wynikał kierunek przekazywania zasług nie od ojca do syna, lecz od 
syna do ojca.  

Z powyższych, wybranych zaledwie kilku fragmentów można wysnuć jesz-
cze jeden ciekawy wniosek. Nadzieja na kontynuację bytowania w potomkach 
wiązałaby się z zaprzestaniem myśli o nieśmiertelności indywidualnej – jest to 
nieśmiertelność pewnej sukcesji. Późniejsze, klasyczne procedury soteriologicz-
ne będą działały zgodnie z ideą wyzwolenia wciąż tego samego podmiotu mi-
grującego, choćby nawet nie było świadomego doświadczenia jego ciągłości. 
Pojawia się tu paradoks: w starym świecie wedyjskim, w którym poczucie in-
dywidualności było znaczne, dopuszczano wygaśnięcie tej indywidualności na 
rzecz utrzymania ciągłości „strukturalnej”. Zaś w systemach klasycznych, 
w których w większości przywiązanie do „ja” (ahaÕk˜ra) uznawano za źródło 
nierzeczywistego oglądu świata, pracowano na rzecz wyzwolenia tegoż nierze-
czywistego podmiotu.  

Z tak rozumianej teorii przekazywania zasług, w tym również karmana, wy-
łania nam się obraz świata, w którym poszczególne elementy i siły tworzą struk-
turę wzajemnych relacji, podtrzymujących i wspomagających się. Próby zabu-
rzenia tej dynamicznej harmonii mogły odbywać się przez osłabienie danego 
czynnika, a gdy to z jakichś względów nie było możliwe – poprzez osłabienie 
czynnika, z którym dany element pozostawał w relacji. I tak na przykład w „Pu-
ranach” jest powiedziane, iż karman żony podtrzymuje męża i na odwrót, a gdy 
nie można zniszczyć męża, podstępnie pozbawia się cnoty jego żonę3. Jak zau-
waża Wendy Doniger O’Flaherty, zły karman jest przekazywany wprost z prze-
szłości do teraźniejszości – mamy wtedy kierunek liniowy, homeopatyczny – zaś 
dobry karman może działać również na przeszłość – są to wtedy różne kierunki 
i mechanizm heteropatyczny4. W tym wypadku istnieje możliwość odwracania 
skutków złych czynów rodziców przez dzieci. Ów rytualny model koncepcji 
þr˜ddha będzie tłumaczony później w koncepcji mitologii bhakti5. Według 
schematu koncepcji bhakti, do której włączam ideę buddyjskiego boddhisattwy, 

                                                        
3 M˜rkaõýeya Pur˜õa 66.24–39, 67.1–39, Śiva Pur˜õa 2.5.23–24, cyt. za: W.D. O’Flaherty, 

Karma and Rebirth in the Vedas and Puranas [w:] Karma and Rebirth, Motilal Banarsidass, Delhi 
1983, s. 28–33. 

4 Ibidem, s. 36. 
5 Ibidem, s. 36. 
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osobiste oddanie się i zawierzenie Bogu płynie pod prąd strumienia bezosobo-
wego karmana i ponownych narodzin. Jest to wszak podobne do wedyjskiej 
koncepcji ofiarowania placków ofiarnych, dzięki którym rodzice są wyzwalani 
w zaświatach. Podobnie, w buddyzmie boddhisattwa przekazuje swe zasługi, by 
pomóc uzyskać wyzwolenie. Także najdawniejsza idea wymiany zasług zdaje 
się antycypować w pewnych aspektach koncepcję bhakti i związaną z nią ideę 
łaski. Ale również tak rozumiany karman wpisuje się w całą strukturę, gdzie sieć 
wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami jawi się jako 
układ relacji różnych karmanów do siebie. Jak widzieliśmy w poprzednim roz-
dziale6, wyjątkiem (ale też tylko w pewnym sensie) od tej reguły jest pozycja 
sannjasina, ascety, dżiwanmukty. Jedność natury świata i wzajemnych relacji 
karmicznych jest wspólna wedyjskim poglądom na temat koncepcji atmana- 
-brahmana, jak również buddyjskiej koncepcji wzajemnie się warunkujących 
dharm kontygentalnych, nawet gdy się przyjmie typową dla buddyzmu ideę 
anatta.  

Jak widać z powyższych rozważań na temat rekonstrukcji koncepcji karma-
na, już w najstarszym okresie wedyjskim można znaleźć większość elementów, 
które antycypują późniejszą klasyczną koncepcję, poza właściwie jedną grupą, 
ale chyba najbardziej specyficzną. Pojęcie karmana, rozumianego jako składowa 
wzajemnie warunkujących się relacji, nie było związane z koncepcją indywidu-
alnego podmiotu, którego działanie można by oceniać według wartości etycz-
nych. Gdy świat rozpatruje się w całości jako strukturę, wszystkie indywidualne 
poczynania są analizowane ze względu na konsekwencje wobec całości. Zatem 
nie ma tu miejsca na wartościowanie samych czynów, tylko ich konsekwencji 
wpływających na całość; konsekwencje są ważniejsze niż same czyny. Według 
tak rozumianego schematu, albo każdy czyn jest etyczny, albo żaden. Aby moż-
na było w sposób bardziej precyzyjny mówić o wartościowaniu poszczególnych 
czynów, o samej ich naturze, potrzebne będą bardziej precyzyjne rozstrzygnięcia 
metafizyczne; a one pojawią się w myśli indyjskiej dopiero w okresie Upani-
szad. Dopiero z pozycji upaniszadowych, a nawet późniejszych – wedantycz-
nych, rozważań na temat natury dobra i zła7, będzie można powrócić do tego 
zagadnienia. Ale, jak zobaczymy8, pojawienie się nowych koncepcji wcale nie 
będzie przekreślać tych wcześniejszych, lecz raczej zintegruje je, czy prze-
kształci, by dostosować do całości schematu. I dlatego w opisach w pełni rozwi-
niętego systemu kastowego, do jakiego się odwołuje choćby „Bhagawadgita”, 
ważniejsze od samego czynu będą jego konsekwencje dla wszechświata; tak też 
będzie można rozumieć rozważania Gity nad czynem poślednim. 

                                                        
6 „Puruszasukta” – kosmogoniczny mit o stworzeniu świata z człowieka. 
7 Porównaj rozdział: Poza wszelkim orzekaniem. 
8 Porównaj rozdział: Pojęcie karmana – historia i rozwój. 
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POJĘCIE KARMANA W UPANISZADACH 

Zagadnieniu temu poświęcone zostaną osobne rozdziały9, gdyż okres ten 
stanie się kluczowy dla kształtowania się klasycznego pojęcia karmana. W tym 
miejscu, ze względu na ciągłość rozważań, chciałabym zwrócić jedynie uwagę 
na parę najważniejszych spraw.  

Jak widzieliśmy, pojęcie karmana w najstarszej myśli wedyjskiej rozumiane 
było przede wszystkim jako akt o charakterze rytualnym, w wyniku którego 
następowała redystrybucja skutków, oddziałująca zarówno na ofiarującego, jak 
i na tego, w którego intencji owe procedury były podejmowane. Skutki mogły 
być wprawdzie odbierane jako dobre lub złe, lecz sam akt odprawiania ofiary 
nie podlegał wartościowaniom etycznym. Cały ten proces zaczyna nabierać 
innego wymiaru w końcowym okresie wedyjskim. Działanie – karman rozumia-
ne jako yajña karman, gdzie w wyniku wypełniania wedyjskiego iÿ÷˜p¨rta osią-
ga się upragniony cel, czyli niebiański świat – svargalokam, można rozumieć 
jako takie, którego rezultat stanowi migracja w inny świat, a nawet przeniesienie 
w ów inny świat odpłaty. Ale owa idea migracji podmiotu ofiarowującego nie 
jest jeszcze koncepcją sansary, która nieodłącznie wiąże się z klasyczną koncep-
cją karmana. Pojęcie transmigracji (saÕs˜ra), rozumiane jako jeden ciąg egzy-
stencjalny, gdzie poszczególne akty śmierci i narodzin są jedynie wyróżnialnymi 
etapami, zaczyna się kształtować dopiero w okresie Upaniszad. 

W „Brihadaranjace” 4.3.36 stan śmierci przedstawiony jest jako moment 
uwolnienia się świadomościowego podmiotu migrującego, nazywanego „puru-
sza”. Dalej tekst mówi, że po jakimś czasie ponownie następuje powrót do ży-
cia. Ale na podstawie tego fragmentu nie możemy jeszcze przyjmować koncep-
cji pełnego cyklu kolejnych powrotów. Obraz sansary, jako wciąż ponawiają-
cych się powrotów, wyłania się z dalszego fragmentu tejże upaniszady (BAU 
6.2.16). Opisana tam pośmiertna droga wiodąca do świata przodków10 przed-
stawiona jest nie jako osiągnięcie upragnionego celu, lecz najwyżej jako przy-
jemny (gdy karman był pozytywny) przystanek przed kolejnym powrotem. Dla 
wyrażenia powrotu został tu użyty czasownik anuparivartante – „ponownie 
zaczynają wędrówkę”; ów czasownik wyraża cykliczność, rotację. Przywołany 
tu zostaje obraz koła, do jakiego coraz częściej będzie porównywana sansara, 
przedstawiana jako kołowrót wcieleń. Teoria karmana, jako motoru i czynnika 
powodującego bytowanie w świecie sansary, zostaje zobrazowana modelem 
agrarnym, który jak się wydaje, najlepiej przemawiał do wyobraźni Hindusa 
tamtego okresu. Piękny tego przykład znajdujemy w upaniszadzie „Katha” 1.6: 

                                                        
9 Bhumawidja – obraz świata jako całości, Działanie etyczne a sens świata. 
10 Porównaj rozdział: Działanie etyczne a sens świata. 
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Oglądając się na tych, co byli wcześniej, spoglądając na tych, co nastaną, 
Jak ziarno śmiertelnik dojrzewa i tak jak ziarno rodzi się ponownie. 

Użycie tak powszechnie znanego modelu miało na celu przedstawienie nie-
znanej wcześniej koncepcji jako czegoś naturalnego i właściwie oczywistego dla 
wszystkich od dawna. Stosowanie takich zabiegów – to znaczy przedstawianie 
nowych koncepcji jako starożytnych, czy wręcz odwiecznych – wpisuje się 
w specyfikę filozofowania w tradycji indyjskiej. Zyskuje się dzięki temu wraże-
nie płynnej ciągłości pomiędzy „starym” i „nowym”, zachowuje się konserwa-
tywny charakter przekazu, który w ten sposób kształtowany, unika jednak skost-
nienia. Do zacytowanego powyżej obrazu późniejsza myśl indyjska będzie czę-
sto nawiązywać. Porównywanie człowieka do ziarna, które wyrasta na różne 
rośliny, zarówno ze względu na samą jakość ziarna, jak i warunki zewnętrzne, 
w jakich moment zasiania nastąpił (na przykład gleba czy warunki atmosferycz-
ne), posłuży do objaśniania mechanizmu działania złoża karmicznego, kształto-
wanego poprzez nasiona karmiczne – bŸja.  

W dalszych strofach upaniszady „Katha” (3.7–8), użyte zostaje słowo „san-
sara” w wyrażeniu „wpadania w koło wcieleń” – saÕs˜ram adhigacchati.  

Ten, który nie jest rozumny, jest głupcem, jest wiecznie nieczysty, 
On celu nie osiąga, w wieczne koło wcieleń wpada. 
Zaś ten, który jest rozumny, jest mędrcem i na zawsze czysty, 
On cel osiąga – przeto nie rodzi się więcej. 

Z tego fragmentu wyraźnie widać, iż w tekstach należących do końcowych 
partii tradycji wedyjskiej inaczej określano najwyższy cel człowieka niż w epo-
ce hymnów. Tam celem najwyższym stawały się narodziny w niebiańskim świe-
cie, zaś dla wieszczów upaniszadowych nawet najwspanialsze narodziny przy-
należą do dziedziny sansary, ostatecznie postrzeganej jako warunkująca i wiążą-
ca czystą świadomość, wolnego ducha. Wewnętrznie wolny, czysty byt świado-
mościowy, symbolizowany często poprzez łabędzia, przedstawia się jako uwię-
ziony w kole sansary, która jest tym samym, czym koło Brahmy, czyli całą dzie-
dziną świata przedstawionego. W tym kontekście nie ma istotnościowej różnicy 
pomiędzy bytowaniem na ziemi czy w zaświatach. Ten obraz świata jako koła 
Brahmy – brahma cakra – znajdujemy choćby w upaniszadzie „Śwetaśwatara” 
(1.6). Jedna z młodszych upaniszad, „Maitri” (6.28), w opisie stanu człowieka 
wyzwolonego ukazuje obraz, z którego wynika, iż wraz ze zmianą stanu świa-
domości następuje prawdziwy ogląd rzeczywistości i cały świat, doświadczany 
wcześniej jako prawdziwy, okazuje się jedynie obracającym się, samonapędza-
jącym kołem. „Jak kręcące się koło, koło wcieleń postrzega” – av®tta cakram iva 
sañc˜ra cakram.  

Jednak nie ścisłe połączenie karmana z koncepcją sansary zdaje się być naj-
większym wkładem Upaniszad w kształtowanie się hinduistycznego prawa kar-
mana. Gdy rozpatrujemy dzianie się świata wraz z wszystkimi zjawiskami 
i istotami, jakie się nań składają, odnosząc to do obrazu sansary, przedstawione-
go choćby w powyższym fragmencie, wyłania się nam obraz kosmicznego, po-
wszechnego prawa. Mechanizmów rządzących tym prawem nie znamy, wiemy 
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tylko, iż podlega mu zarówno cały wszechświat, jak i poszczególne istoty. 
W najstarszym okresie wedyjskim, w pewnym sensie analogiczną funkcję do tej 
koncepcji pełniła ®ta. Upaniszady zaś rozszerzają owo rozumienie prawa ko-
smicznego o nowy wymiar; uniwersalne prawo zaczyna mieć również wymiar 
etyczny. Już nie wewnętrzna, bliżej niezdefiniowana siła svadh1̃1 staje się moto-
rem funkcjonowania w świecie i w zaświatach, ale etycznie wartościowane czyny. 

Pojawiają się określenia wartościujące czyny, denotujące to, co pozytywne: 
þubha, suk®ta, puõya jak i to, co negatywne: aþubha, duÿk®ta, p˜pa12. Kluczowy 
dla rozumienia etycznego charakteru czynów fragment z BAU 3.2.13 wyraźnie 
mówi: „Cnotliwym się staje przez czyny cnotliwe, grzesznym, przez grzeszne” – 
puõyo vai puõyena karmaõ  ̃bhavati p˜pa× p˜peneti. Kolejne fragmenty upani-
szadowe (np.: BAU 4.4.5, „Katha” 5.7, CU 5.10.7, „Praśna” 3.713) potwierdzają, 
iż upaniszadowe rozumienie karmana coraz większe znaczenie przywiązuje do 
jego etycznego wymiaru.  

Ale należy tu zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz. Karman, rozu-
miany jako działanie, w którym wyróżnia się ciąg: podmiot działający, impuls, 
przedmiot działania i skutek z tego wynikły, funkcjonuje jedynie w świecie 
przedstawionym. Sam ów ciąg, zainicjowany pierwszym impulsem, dzieje się 
później jakby automatycznie, gdyż ostatecznie w większości systemów myśli 
indyjskiej, i to zarówno hinduistycznej, jak i przede wszystkim buddyjskiej, nie 
ma stałego, określonego podmiotu. W systemach oscylujących wokół poglądu 
wedantycznego, ostateczny podmiot jest powszechnym atmanem-brahmanem, 
buddyzm opiera swą wizję na przyjęciu koncepcji an˜tman, z czego wynika, że 
w sensie absolutnym wszelkie działania karmiczne odbywają się na podmiocie, 
postrzeganym bądź jako iluzoryczny, bądź jako ostatecznie nierzeczywisty. 
Wszystko się dzieje w ramach samokreującej się gry iluzji – m˜y˜ , która wszak 
na skutek tych samych sił może zostać zniesiona. Dlatego, gdy mówimy tu 
o wartościowaniu, to wartościowaniu nie podlegają same czyny, lecz ich skutki, 
mogące kształtować obraz świata przedstawionego. Dlatego wszelkie warto-
ściowania dotyczą tylko świata sansary. Wyraźnie o tym mówi upaniszada „Pra-
śna” 3.7: „Poprzez czyste uczynki prowadzi do czystego świata, poprzez grzesz-
ne do grzesznego; i jedne, i drugie do świata ludzi” – puõyena puõyam lokam 
nayati p˜pena p˜pam ubh˜bhy˜meva manuÿya lokam. Po pobycie w świecie 
ocenianym zarówno jako cnotliwy, jak i grzeszny, następuje powrót na ziemię. 
Świat upaniszadowy jakby rozszerzył swoje granice, również o światy po-
śmiertne.  

Jak już było powiedziane, objaśnienie mechanizmu działań karmicznych 
wymaga wprowadzenia pojęcia podmiotu, choćby jego realność musiała się 

                                                        
11 K. Yuvraj, The Doctrine of Karma, Motilal Banarsidass, Delhi 1997, s. 12, 20. 
12 Więcej na temat określeń detonujących pojęcia dobra i zła zobacz [w:] Poza wszelkim orze-

kaniem. 
13 Porównaj rozdział: Działanie etyczne a sens świata. 
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wyczerpywać tylko na poziomie sansary. Koncepcję takiego świadomościowego 
podmiotu migrującego zaczęły wprowadzać Upaniszady. Ów zbiór tekstów nie 
wypracował jeszcze jednolitego, w sensie technicznym, pojęcia podmiotu empi-
rycznego, ale w wielu fragmentach, przy jego określeniu, pojawiają się pewne 
cechy wspólne. Jest to jakaś stała istność, niesubstancjalna w sensie material-
nym, która ze swej natury ma niezmienną istotę zarówno w świecie sansary, jak 
i w świecie mokszy, a wskutek różnych (w zależności od systemu) mechani-
zmów wikłania się w świat staje się wehikułem głównie dla obciążeń karmicz-
nych. Przytoczmy dla przykładu choćby upaniszadę „Śwetaśwatarę” 5.7: 

Każdy, kto naznaczony jest cechami, podejmuje owocne działania i spożywa owoce  
każdego czynu, 
Ten, kto naznaczony jest wszelkimi formami, komu dane są trzy cechy i trzy kierunki, 
Ów zarządca tchnienia życiowego, wędruje zgodnie ze swymi uczynkami. 

W tym fragmencie podmiot migrujący określany jest jako pr˜õ˜dhipa – „za-
rządca tchnienia życiowego”. W dalszych strofach tej samej upaniszady zastą-
piony zostaje terminem dehin – „wcielony”. Najczęstsze terminy jednak to: jŸva, 
puruÿa, ˜tman. Upaniszada „Maitri”, dla odróżnienia pojęcia atmana, rozumia-
nego jako dusza uniwersalna i w takim kontekście utożsamianego z brahmanem, 
pojmowanym jako wszechświat, wprowadza określenie atmana jako duszy 
i powiada, iż w sansarze wędruje „dusza żywiołów” – bh¨t˜tman . Zacytujmy 
wybrane sformułowania z „Maitri”: 
3.2. (...) Nazywane to jest duszą żywiołów – bh¨t˜tma n, 

I ona właśnie podlega jasnym i ciemnym owocom czynów, 
Ona wpada w dobre i złe łona, jej kierunkiem jest góra i dół, 
Wędruje narażona na pary przeciwieństw. (...) 

3.3. Jak już gdzie indziej to zostało powiedziane, 
Ten, który działa, jest duszą żywiołów, 
Ten, który powoduje działanie, jest wewnętrznym puruszą 
Jak kawałek żelaza w ogniu urabiany przez kowala przeróżne formy przybiera, 
Tak samo dusza żywiołów powstała dzięki wewnętrznemu puruszy, 
Ukształtowana przez cechy-guny, staje się zróżnicowaniem.  

Dokładniejsze objaśnienie form kształtowania się danego podmiotu migrują-
cego w zależności od jakości złoża karmicznego przedstawione w kolejnej czę-
ści pracy14, natomiast tu chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze inną kwestię. 
Wraz z doprecyzowaniem samej koncepcji teorii karmana powstawały wciąż 
nowe, wzajemnie się uzupełniające. Od momentu, gdy karman przestał być 
rozumiany głównie jako yajña karman, pojawiła się teoria sansary, wraz z okre-
śleniem podmiotu migrującego w sansarze i obarczonego złożem karmicznym. 
Świat przedstawiony charakteryzowany jest przez czynniki, które podlegają 
doświadczeniu, a przez to, iż prowadzą do różnorodności, również wartościo-

                                                        
14 Pojęcie karmana – historia i rozwój (koncepcja karmana w wedancie). 
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waniu: „Troisty jest zaprawdę ten świat: nazwa (n˜man), kształt (r¨pa) i czyn 
(karman)” (BAU 1.6.1). Wprowadzenie teorii sansary wiązało się z przyjęciem 
koncepcji wymiaru rzeczywistości, która zyskuje status rzeczywistości nieuwa-
runkowanej, niezmiennej i która transcenduje dziedzinę sansary. Tym samym 
karman przestaje być łącznikiem pomiędzy życiem na ziemi a życiem w zaświa-
tach, wraz z upragnionym przebywaniem w niebiosach. Gdy Upaniszady zaczę-
ły dopracowywać metody soteriologiczne i wskazywać drogi oraz sposoby na 
przekroczenie sansary, karman, wcześniej kształtowany przez te teksty, okazał 
się czynnikiem niewystarczającym i niespójnym ze względu na całą wizję rze-
czywistości, by „dokonać” wyjścia poza sansarę. Karman, objaśniający losy 
migracyjne poszczególnych podmiotów, okazuje się powodem migracji, ale 
według nauki Upaniszad nie prowadzi do mokszy. Pojawia się coraz więcej 
fragmentów15 wciąż mówiących, iż wypełniając nawet najwspanialsze, przepi-
sane przez śruti, uznane za obowiązkowe czyny, zyskuje się jedynie lepsze wcie-
lenie, czy jakąkolwiek inną nagrodę w dziedzinie sansary, by ponownie się 
wcielić. Karman, rozumiany wcześniej jako wypełnianie nakazów wedyjskich, 
który miał prowadzić do swargaloki, powoduje, iż następują ponowne narodzi-
ny. „Praśna” 1.9 mówi, że wypełniając iÿ÷˜p¨rte – rytualne nakazy przepisane 
w Wedach, ponownie się tu powraca – puna× ˜vartante. Karman rozumiany 
jako ruch, jako „dzianie się”, jako zmiana, wymaga podłoża, na którym owe 
zmiany mogą zachodzić. To, co podlega zmianom, jest dziedziną sansary, 
w człowieku stanowi wszystko, co nie jest niezmiennym atmanem czy nie-
zmiennym puruszą, czyli przede wszystkim dziedzinę ciała. A będąc w ciele, 
poddaje się uwarunkowaniom ciała, czyli w takiej formie nie ma ucieczki 
z sansary. Jak mówi „Czhandogja” 8.12.1:  

Maghawanie, śmiertelne zaiste to ciało, przez śmierć ono opanowane, 
Lecz jest ono siedzibą nieśmiertelnego, bezcielesnego ducha – atmana,  
Kto obdarzony jest ciałem, doznaje uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych (...). 

Upaniszady, odnosząc się do całej poprzedzającej je tradycji wedyjskiej oraz 
wprowadzając nowe koncepcje, przedstawiają swoje propozycje i ukazują pro-
cedury, umożliwiające przekroczenie sansary. Zważywszy na to, że problem 
podjęty przez mędrców upaniszadowych jest nowy, na tym etapie rozwoju myśli 
indyjskiej propozycje rozwiązania problemu nie są jeszcze ściśle ustalone, 
w większości przypadków bardziej porządkują pewne wcześniejsze intuicje niż 
występują w postaci gotowych, ściśle opracowanych rozwiązań. Ta właśnie 
nieokreśloność, która wynikała stąd, że poszukiwano raczej rozwiązań prak-
tycznych, będących „środkiem” soteriologicznym, niż spójnych rozwiązań sys-
temowych i teoretycznych, spowoduje ogromną różnorodność późniejszych, 
ukształtowanych koncepcji, które jednak będą się powoływały na autorytet 

                                                        
15 Porównaj również rozdział: Bhumawidja – obraz świata jako całości. 
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Upaniszad. Wskażmy w tym miejscu na kilka najważniejszych czynników, które 
składają się na specyfikę upaniszadowego projektu. 

Wszelkie koncepcje podejmowane przez myśl indyjską odwołują się zarów-
no do modelu kosmologicznego, jak i do usytuowania wszelkich dociekań 
w kontekście soteriologicznym. Z rozważań na temat implikacji płynących 
z modelu przedstawionego przez hymn „Puruszasukta” i z analizy pierwszych 
strof „Brihadaranjaki”16 wynika, że czynnikiem, który spowodował wyłanianie 
się kolejnych poziomów rzeczywistości już z samookreślonego bytu, było pra-
gnienie – k˜ma. Za sprawą pragnienia wyłaniają się kolejne poziomy rzeczywi-
stości i w związku z tym jej prawdziwa natura zostaje przysłonięta. Z powodu 
tego przysłonięcia prawdziwy ogląd rzeczywistości, wiedza o jej naturze – vidy˜  
zostaje zastąpione przez nierozpoznanie, niewiedzę – avidỹ . Zatem, używając 
dużego skrótu, można powiedzieć, że na trwanie dziedziny sansary składa się 
pierwotny impuls, który ją „wywołał”, czyli k˜ma, i podtrzymująca to trwanie 
avidy˜. Konsekwentnie do tych wniosków, wprost wynikających z modelu ko-
smologicznego, wszelkie metody ukazujące transcendencję wymiaru sansary 
muszą przekraczać również elementy pragnienia i niewiedzy. Dlatego głównym 
hasłem soteriologicznym Upaniszad staje się postulat poznania, wiedzy, dogłęb-
nego rozpoznania natury rzeczywistości – brahmavidy ,̃ ˜tmavidy˜  oraz kulty-
wowanie bezpragnieniowości – ak˜mat˜ i odrzucenie wszystkiego – ty˜ga, co 
może odciągnąć od głównego celu, jakim jest wyzwolenie z sansary – mokÿa.  

W Upaniszadach jest bardzo wiele fragmentów przedstawiających prymat 
wiedzy, można by powiedzieć, że każda z nich wyraża tę myśl, ale przytoczmy 
jeden cytat z upaniszady „Mundaka” (1.2.10–12), by dać przemówić samemu 
tekstowi: 

Uważając ofiary i działanie (iÿ÷˜p¨rtam) za rzecz najważniejszą, 
Ci zbłąkani ludzie żadnego innego dobra nie znają, 
Radują się wynikiem dobrych uczynków na samym szczycie nieba, 
Potem z powrotem wkraczają w ten świat lub jeszcze niższy. 
Ci, którzy w lesie praktykują żar ascezy oraz wiarę, 
Wyciszeni mędrcy (vidvas), żyjący z tego, co im dano, 
Pozbawieni namiętności, wchodzą przez wrota słońca  
Tam, gdzie przebywa nieśmiertelny Purusza, nieprzemijający duch (avy˜tman). 
Doświadczywszy światów zdobywanych przez działanie (karman), 
Bramin winien osiągnąć stan braku przywiązania, 
Gdyż tego, co niestworzone, działaniem zdobyć nie można (˜y˜n  n˜sty  ak®ta× 
k®tena)! 

Idee pojawiające się w Upaniszadach będą kontynuowane przez całą póź-
niejszą myśl indyjską, zarówno ortodoksyjną, jak i tę, która sama ustawiła się 
poza ortodoksją bramińską. Ale właśnie rozważania prowadzone w obrębie bud-
dyzmu i dżainizmu wywrą bardzo mocne piętno na klasycznej myśli hindui-

                                                        
16 Patrz rozdział: „Puruszasukta” – kosmogoniczny mit o stworzeniu świata z człowieka. 
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stycznej. Dlatego przed ukazaniem koncepcji karmana w klasycznych systemach 
bramińskich przypatrzmy się, jak w głównych zarysach koncepcje te zostają 
przedstawione w szkołach buddyzmu i dżainizmu. 

KONCEPCJA KARMANA W BUDDYZMIE 

Aby właściwie interpretować koncepcje przedstawiane przez Buddę Śakja-
muniego, nie można abstrahować od całego kontekstu historycznego, socjolo-
gicznego i kulturowego, jaki towarzyszył jego wystąpieniu i jaki miał później 
wpływ na kształtowanie się nie tylko myśli buddyjskiej, lecz także tej, w opozy-
cji do której występował, czyli bramińskiej. Wystąpienie Buddy, w szóstym 
wieku przed naszą erą, wywołało niezwykle mocny oddźwięk. Głoszona przez 
niego nauka bardzo szybko stała się konkurencyjna dla tradycyjnej myśli bra-
mińskiej. Stanowiła ona niejako rewolucję, przede wszystkim społeczną, wal-
czącą z kastami, protestującą przeciwko okrucieństwu ofiar wedyjskich. Przyj-
rzyjmy się jednak, jakie czysto filozoficzne wyróżniki uczyniły ją atrakcyjną dla 
tak wielu odbiorców, nawet z bardzo wysoko postawionych i wykształconych 
warstw społecznych. 

Zakres poglądów filozoficznych, jakie można wyabstrahować z nauk przypi-
sywanych Buddzie, był znany myślicielom indyjskim już w jego czasach. Atrak-
cyjność jego nauki polegała na innym zdefiniowaniu pewnych podstawowych 
terminów i stworzeniu z nich w miarę spójnego systemu pojęć i wartości, który 
stanowił uzasadnienie dla budowy odmiennego systemu społecznego. Podsta-
wowe koncepcje filozoficzne, które zostały przez Buddę diametralnie zreinter-
pretowane, to: koncepcja karmana, atmana i wynikające z ich nowego ujęcia 
rozumienie wszelkich konsekwencji wypływających z zanegowania kosmogo-
nicznej roli rytuału wedyjskiego.  

Protest wobec roli, jaką przypisywano ofierze wedyjskiej, który zewnętrznie 
przybrał formę buntu przeciwko systemowi kastowemu, związany był przede 
wszystkim z nowatorskim rozłożeniem akcentów w interpretacji uniwersalnego 
dla subkontynentu indyjskiego, prawa karmana. Jak widzieliśmy, w myśli we-
dyjskiej pojęcie karmana jest od samych początków związane z rytuałem ofiar-
nym. Słowo karman – oznaczające zarówno czyn, jak i wynik czynu – staje się 
wyabstrahowanym terminem z całej koncepcji rytuału, gdzie prawidłowo od-
prawiana ofiara nazywana była suk®ta, a źle odprawiona duÿk®ta. Akcent nie był 
postawiony na moralne intencje czynu, lecz na właściwe lub niewłaściwe wyko-
nywanie samego rytuału. Ofiara, której koncepcja wywodziła się z pierwotnego 
rytu kosmogonicznego, była odpowiedzialna za utrzymanie idealnego, pierwot-
nego porządku. Odprawianie czynności ofiarnych miało konsekwencje pozy-
tywne lub negatywne dla odprawiającego, jego działanie wpływało na kształt 
wszechświata. Ofiara miała być zatem odprawiana z przestrzeganiem wszelkich 
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odwiecznych reguł, przepisów, drobiazgowych wytycznych. Zatem dobrze od-
prawiona ofiara – suk®ta oznaczała ideał, optimum. Tak odprawiany akt ofiarny 
odwoływał się tym samym do początku i poprzez swe działanie konserwował 
pierwotny stan. Ofiara oznaczana duÿk®ta odbiegała (wystarczały drobne nie-
prawidłowości) od idealnego, raz ustanowionego porządku. Dobro, rezultat 
pozytywny, to nie uciekanie się do idei zmiany, ruchu, lecz odtwarzanie tego 
samego, raz ustanowionego porządku. Takie jest, jak widzieliśmy, najczęstsze 
rozumienie pojęcia karmana w epoce Brahmanów. 

Najstarsza definicja karmana, jak już o tym wielokrotnie powiedziano, poja-
wia się w „Brihadaranjace” (BAU 3.2.13). Występująca tam sekwencja: „przez 
dobre staje się dobrym, a przez złe złym”, często była interpretowana w świetle 
późniejszego rozwoju myśli indyjskiej i wtedy podkreślano głównie wydźwięk 
etyczny tego fragmentu. Przy takiej interpretacji można spotkać się z opinią, iż 
słowa Buddy mówiące o karmanie jako o wyznaczniku indywidualnej odpowie-
dzialności za czyny, nie były niczym nowym, gdyż to wszystko było już zawarte 
w literaturze bramińskiej. Na czym więc wtedy polegałaby „rewolucyjność” 
wystąpienia Buddy i konfrontacyjność jego teorii wobec tradycji wedyjskiej? 
Sprawa ta stanie się tematem dalszych rozważań17.  

Cytowany fragment pojawia się jako interpretacja objaśnienia ezoterycznego 
wymiaru ofiary wedyjskiej. Sytuacja zewnętrzna jest jak najbardziej tradycyjna. 
Definicja karmana pojawia się w rozmowie pomiędzy braminami, wielkimi, 
wybitnymi znawcami rytuału. Zewnętrznie stanowi więc objaśnianie treści bar-
dzo dobrze znanych, ale równocześnie rozumiane jest jako coś nowego, jako 
tajemne odczytanie znanego prawa. Fragment ten zatem zwykł pełnić rolę „po-
mostu” pomiędzy tradycyjnym a nowatorskim ujęciem prawa karmana.  

Na czym w takim układzie polegałoby nowatorstwo Buddy? Jeżeli dla bra-
minów stawało się oczywiste, iż karman to nie tylko kosmiczne skutki dobrze 
lub źle odprawianej ofiary, lecz także konsekwencje etyczne indywidualnych 
wyborów, to cóż takiego zaoferował Budda, iż zostało to odczytane jako Nowi-
na? Jak wiadomo, dysponujemy tylko tekstami przypisywanymi Buddzie, tek-
stami o parę wieków późniejszymi niż dyskusje, które toczono w jego czasach. 
Bez wątpienia, ujęcie prawa karmana, jakim posługuje się myśl bramińska już 
od samego początku, ukształtowało się w ramach polemik pomiędzy przedsta-
wicielami różnych szkół.  

Próbując rozstrzygnąć problem, na czym polegało nowatorstwo nauki Buddy 
i jaki wpływ ta nauka wywarła na kształtowanie się myśli hinduistycznej, zwró-
cić należy uwagę na najważniejsze dla tego problemu zagadnienia pierwotnej 
nauki Śakjamuniego, zawarte w Czterech Szlachetnych Prawdach. Wszystkie 
wypowiedzi, które przypisuje się Buddzie, mające być objaśnieniem trzonu jego 
nauki, jak i opracowania większości współczesnych buddologów18 ukazują, iż 

                                                        
17 Porównaj rozdział: Działanie etyczne a sens świata. 
18 R. Gombricz, How Buddism begun?, The Athlone Press, London 1996. 
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Budda świadomie dystansował się od sformułowań, które mogłyby doprecyzo-
wać pewne pojęcia ontologiczne; są nawet takie interpretacje, że w pierwotnym 
buddyzmie nie ma metafizyki, jest zaledwie etyka czy soteriologia. Oczywiście, 
jest zasadnicza różnica pomiędzy podstawowym pytaniem filozofów bramiń-
skich, „co jest naturą rzeczywistości?”, które wprost prowadzi do doprecyzowa-
nia podstawowych sformułowań metafizycznych, a pytaniem współczesnego im 
Buddy o to, „jak człowiek odbiera świat i jak powinien się do owego doświad-
czenia odnieść”. Używając współczesnego podziału nauk, można powiedzieć, iż 
to pytanie i odpowiedzi z nim związane bardziej dotyczą psychologii niż metafi-
zyki. Ale nawet gdy podziela się tę linię interpretacyjną, to nie znaczy, iż ze 
słów Buddy nie można wyciągnąć żadnych wniosków, wskazujących, jaką wizję 
świata przedstawia jego nauka. Wszak nawet konsekwentne unikanie odpowie-
dzi na te, a nie inne pytania jest w tym kontekście znamienne.  

Z Pierwszej Szlachetnej Prawdy wynika, iż świat taki, jakim go postrzegamy, 
posiada trzy oznaki (trilakÿaõa), które stanowią jego naturę; nie tyle są jego 
atrybutami, co go współkonstytuują. Owe głównie narzucające się w doświad-
czeniu cechy świata, będącego dziedziną sansary, to: du×kha, anitya, an˜tman – 
cierpienie, nietrwałość, brak jakiejkolwiek stałej podstawy. Cierpienie – du×kha 
ukazuje, iż ból istnienia jest nieodłączny od samego istnienia w świecie, cierpie-
nie to inna nazwa dziedziny sansary – to nie tylko cierpienie fizyczne czy psy-
chiczne, lecz cierpienie wynikające z samej natury egzystencji. Tak odczytany 
Budda jawi się jako pierwszy w historii prekursor filozofii egzystencjalizmu. 
Określenie anitya odwołuje się do obrazu świata, w którym to wszystko, co 
postrzegamy jako ściśle z sobą powiązane całości, jest niczym innym, jak wza-
jemnie warunkującymi się, niezależnymi w swej istocie „mikromomentami” – 
dharma19. Świat to nie stała określona struktura, lecz ciągły proces, ciągłe dzia-
nie się, stawanie się. Jeżeli wszystko stanowi korelację wzajemnie warunkują-
cych się dharm, to żadna z nich nie jest „uprzywilejowana”, wyróżniona, zatem 
nie można wskazać na żadną, wyróżnioną dharmę, taką, która stanowiłaby po-
czątek. Ów pesymistyczny w swym wydźwięku obraz sansary jeszcze mocniej 
podkreśla trzecie określenie, iż naturą sansary jest an˜tman – co stanowi odrzu-
cenie teorii atmana. I to właśnie doktryna „bezjaźniowości” (an˜tman, pali anat-
ta) stanie się wyróżnikiem metafizycznym buddyzmu. Jak należy tę doktrynę 
rozumieć, będzie uczył buddyzm w ciągu swego całego rozwoju. Gdy się roz-
waża koncepcję „bezjaźniowości” w kontekście choćby teorii karmana 
i odpowiedzialności karmicznej, nasuwa się interpretacja bliska upaniszadowej, 
iż jest to po prostu odrzucenie „ja” empirycznego. Ale choć pokusa przyjęcia 
takiego rozwiązania, jako względnie łatwego, jest dosyć silna, to jednak 
w świetle analizy i pism buddyjskich, i bramińskich jest nie do przyjęcia. Jak 
wiadomo, Śakjamuni był doskonale wykształcony, gruntowne wykształcenie 

                                                        
19 Porównaj rozdział: Dharma – cecha, cnota, powinność; prawa porządkujące świat przeja-

wiony. 
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odebrał już w pałacu ojca, by pogłębić je jeszcze podczas wielu lat wędrówki, 
doskonale więc musiał wiedzieć, co oznacza odrzucenie kluczowego dla brami-
nizmu pojęcia atmana. Wszak ortodoksyjne systemy bramińskie, choć ostatecz-
nie odrzucają istnienie „ja” empirycznego, to jednak wciąż przyjmują istnienie 
„ja” absolutnego (atmana-brahmana). Większość pierwszych, najbliższych 
uczniów Buddy było braminami, biegłymi w subtelnej bramińskiej metafizyce. 
Braminami z urodzenia była również większość pierwszych wielkich filozofów 
buddyjskich, którzy w swoich licznych pismach kształtowali ten system. Roz-
ważania na temat koncepcji „bezjaźniowości” w pierwotnym buddyzmie, choć 
niezwykle ciekawe, przekraczają ramy tego opracowania. Chciałabym jednak 
podkreślić kilka płynących z tej koncepcji wniosków, istotnych dla obecnego 
toku rozważań. Odrzucenie koncepcji atmana to odejście od koncepcji stałego 
niezmiennego podmiotu, który jest realnym podłożem procesu karmicznego, 
oraz od koncepcji świata jako stałej niezmiennej struktury, ale przede wszystkim 
odrzucenie koncepcji jakiejkolwiek „wyższej” instancji, która byłaby gwaran-
tem praw stanowiących o takim, a nie innym obrazie świata. Budda tym samym 
odrzucił „bezpieczny” świat wedyjski, zaludniony bogami, gwarantującymi 
niezmienność pewnych procesów, odrzucił także inicjujący określony obraz 
świata, kosmogoniczny akt rytualny, stanowiący stały, niezmienny punkt odnie-
sienia dla wszelkich mechanizmów i relacji składających się na całość rzeczywi-
stości. I w tym kontekście, w kontekście przyjęcia doktryny anatta, koncepcja 
świata doświadczanego jako pełnego cierpienia i nieszczęścia (du×kha) nabiera 
specyficznego dla buddyzmu wydźwięku20. 

Gdy porównamy obraz świata, jaki wyłania się z takiej interpretacji nauki 
Buddy, z obrazem świata w braminizmie, widzimy wiele podobieństw, ale też 
dużo różnic. Przede wszystkim zagadnienie niestałości, nietrwałości, choć 
w pewnych aspektach w myśli wedyjskiej wcześniej obecne, nabiera zupełnie 
innego wymiaru. Buddyzm rzucił wyzwanie intelektualne systemom bramiń-
skim. Już nie wystarczy stwierdzić, że poza zmiennym światem istnieje nie-
zmienny absolut (atman-brahman), trzeba to jeszcze udowodnić. „Zaatakowa-
nie” przez Buddę koncepcji niezmiennego atmana będzie wymagało obrony tej 
koncepcji przez przedstawicieli ortodoksyjnego braminizmu. Będzie to związa-
ne z przypisywaniem przez nich o wiele większej roli indywidualnie pojmowa-
nym podmiotom. Zaczyna się głosić, iż konsekwencje danych czynów dotyczą 
indywidualnych wykonawców, a nie tylko wpływają na strukturę abstrakcyjnie 
pojmowanego świata. Choć późniejsza wedantyczna koncepcja nierzeczywiste-
go charakteru świata ma z pewnością swoje źródła w tradycji wedyjskiej, to 

                                                        
20 „(Orientacja soteriologiczna buddyzmu) wynika z niespotykanego gdzie indziej radykalizmu 

w ujmowaniu cierpienia, czy ogólniej nieszczęścia. Nieszczęście jako niemożność spełnienia jest 
nieusuwalną charakterystyką tego, co się wydarza i co spotyka każdą, także boską, istotę. Pojęcie 
Boga »poza wszystko to wykraczającego i sprawującego nad tym opatrznościową opiekę« jest 
buddyzmowi nieznane”. K. Kosior, Droga środkowa w Nikajach, Lublin 1999, s. 12. 
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jednak niewątpliwie na pełny jej kształt miała wpływ buddyjska doktryna nie-
trwałości i bezjaźniowości.  

Druga Szlachetna Prawda, objaśniająca przede wszystkim mechanizmy wi-
kłania się w świat i przyczynę pozostawania w stanie du×kha, znów wskazuje 
na przeinterpretowanie pewnych pojęć, obecnych już wcześniej w myśli bramiń-
skiej. Powiada się w niej, że przyczyną wszelkiego dziania się, a przez to stawa-
nia się świata, jest pragnienie. Czytamy w tekstach buddyjskich: taõh˜ janeti 
purisam (SaÕyuttanik˜ya I 6.6)21 – „pożądanie jest przyczyną zaistnienia czło-
wieka”. Lecz Budda nie użył powszechnie stosowanego w tym kontekście ter-
minu k˜ma22, ale słowa t®ÿõ,̃ taõh˜ – pożądanie, pragnienie. Pola semantyczne 
tych dwóch terminów nie we wszystkich aspektach się na siebie nakładają. Sło-
wo k˜ma ma zarówno negatywne implikacje, oznaczając impuls podążania za 
dobrami niższego rzędu, jak i pozytywny wydźwięk, odwołujący się do pojęcia 
miłości; kojarzone jest również z jednym z głównych impulsów, posiadających 
moc kosmogoniczną. T®ÿõ ̃zaś, w interpretacji Buddy, ma jednoznacznie nega-
tywny charakter, bardziej by odpowiadała ślepej żądzy niż pragnieniu. Termin 
„triszna” nie posiada przy tym wydźwięku kosmologicznego, dzięki czemu 
utrzymuje się obraz bezpoczątkowego i odwiecznego charakteru świata. Jak 
daleko w tym kontekście odchodzi się od starego wedyjskiego myślenia i pra-
gnienia zapewnienia sobie szczęścia w ziemskim wymiarze rzeczywistości. I to 
te dwa, dla uproszczenia przeciwstawione sobie punkty widzenia, będą wspólnie 
kształtować późniejszą myśl hinduistyczną.  

Budda mocno podkreślał, że świat jest procesem dynamicznym, a przyczynę 
wikłania się w niego stanowi pożądanie mające swe źródło w umyśle. Oczywi-
ście, przy tak mocnym zanegowaniu trwałości świata, powstaje pytanie o zasad-
ność wartościowania wszystkiego, co składa się na dziedzinę sansary. Trzecia 
Szlachetna Prawda mówi, że jedyną nadzieją na ostateczne uniknięcie cierpienia 
jest osiągnięcie stanu wyzwolenia się – nirv˜õa, co bardzo ogólnie oznacza (nie 
wnikając we wszystkie późniejsze interpretacje i polemiki) wygaśnięcie, za-
trzymanie potoku dharm. Czy w takim razie ostatecznie „indywidualne” wpły-
wanie na poszczególne procesy dharmiczne, co w jakiś sposób odpowiada pro-
cesom karmicznym, ma jakiekolwiek znaczenie, jeżeli te procesy ostatecznie 
mają zostać zatrzymane czy przekroczone? Czy w ogóle warto się zajmować 
indywidualnymi aspektami odpowiedzialności karmicznej? Ale czy w ten spo-
sób nie podważamy samego prawa karmana? 

Bardzo wiele uwagi w swojej nauce poświęcił Budda objaśnieniu natury sa-
mego karmana oraz mechanizmów jego funkcjonowania. Za najstarsze buddyj-

                                                        
21 Wszelkie cytaty sanskryckie lub palijskie, zamieszczone w tej części rozdziału, jeżeli nie zo-

stanie to odrębnie zaznaczone, podaję za: K. Yuvraj, The Doctrine of Karma, Motilal Banarsidass, 
Delhi 1997. Dalej będę podawać tylko strony, w tym wypadku s. 60.  

22 Na temat różnych znaczeń terminu k˜ma zobacz również: M.K. Byrski, Kama znaczy miłość, 
s. 12–21, Festiwal Nauki 2001 (Instytut Orientalistyczny, UW). 
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skie określenie doktryny karmana uważa się fragment z „Anguttaranikaji” 
(Aðguttaranik˜ya) 6.6.9, w którym Budda mówi: cetan˜haÐ bhikkhave kam-
maÐ vad˜mi; cetayitv  ̃ kammaÐ karoti k˜yena v˜c˜ya manas ̃ – „mnisi, po-
wiadam wam, iż cetan  ̃(namysł, wola, intencja) jest karmanem; gdyż po namy-
śle czyn wykonuje się ciałem, słowem, umysłem”. Z definicji tej wynika, iż 
karman to nie jakiś konkretny, fizyczny akt pozostający w opozycji do funkcji 
myślenia, gdyż już sama cetan  ̃– decyzja, namysł jest karmanem, Nie ma róż-
nych oddzielnych, niezależnych karmanów, są tylko różne aspekty karmana 
wyodrębniane w całym, złożonym procesie. Tylko w tym kontekście możemy 
wyróżniać m˜nasa, k˜yika , v˜cikakamma – karman umysłu, ciała, mowy.  

Karman w buddyzmie nie jest „wyizolowanym” ciągiem przyczynowo- 
-skutkowym dotyczącym danego podmiotu, lecz zbiorem relacji pomiędzy 
dharmami, co obrazuje choćby Prawo Zależnego Powstawania. Schemat, odpo-
wiadający prawu przyczynowemu, gdzie dana akcja – przyczyna wywołuje od-
powiednią reakcję – skutek, bliższy jest, choć też z wieloma zastrzeżeniami, 
objaśnieniu „dziania się” w hinduizmie. W buddyzmie, gdzie cały świat jest 
dynamiczny, również mechanizm karmiczny należy rozpatrywać jako „proces 
dojrzewania”. Także sam „działający” (kart®, k˜raka) musi być rozpatrywany 
w świetle procesu dojrzewania. Nie jest to stały podmiot. Nie ma sprawcy indy-
widualnie motywowanych czynów, który realizowałby swój cel, albo według 
własnej woli, albo poddany determinującym siłom natury. Będąc częścią całego 
procesu, tak pojmowany „podmiot” nie może być traktowany jako siła sprawcza 
czegokolwiek, ani też jako przedmiot działania takiej siły, gdyż po prostu taka 
niezależna siła nie istnieje. „Działający” nie jest przecież niczym w swej naturze 
różnym od całego świata, on też stanowi strumień wzajemnie warunkujących się 
dharm i podlega przeto karmicznemu procesowi dojrzewania, nad którym nie 
ma specjalnej kontroli. Zatem nie może uciec od doznawania (bhoga) pożąda-
nych i niepożądanych owoców całego procesu dojrzewania. Ów brak pełnej 
kontroli i pełnej wiedzy, kim lub czym był i będzie w niekończącym się cyklu 
śmierci i narodzin, nie należy traktować jako ograniczenia jego wolnej woli, 
gdyż owa charakterystyka wynika z tego, kim on jest jako podmiot działający. 

W zacytowanym powyżej fragmencie z „Anguttaranikaji”, zawierającym 
uważaną za najwcześniejszą buddyjską definicję karmana, zwraca uwagę, 
zwłaszcza wobec analogicznego fragmentu z „Brihadaranjaki”, przypisywanie 
dużej roli pojęciu cetan .̃ Cetan  ̃to myśl, namysł, wola, postanowienie; można 
stwierdzić, że działa ona w szeroko rozumianej strefie intencjonalnej świadomo-
ści (oczywiście cały czas pozostajemy w kręgu działalności podmiotu empi-
rycznego), na którą, biorąc pod uwagę większość tekstów, składają się: citta, 
manas i vijñ˜na. Według deklaracji pierwotnego buddyzmu żadna grupa dharm 
nie jest wprawdzie uprzywilejowana, ale widać, iż już od samego początku sys-
tem ten nie był w pełni konsekwentny wobec swoich deklaracji. Zwłaszcza po-
jęcie vijñ˜na – świadomość, zdaje się pełnić wyróżnioną rolę, występując we 
wszystkich konfiguracjach dharmicznych, by stać się po kilku wiekach kluczo-
wym pojęciem osobnego systemu. Gdy prześledzi się najstarsze teksty buddyj-
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skie, wyraźnie widać, jak wielką wagę przypisywano sferze myśli, intencji, 
świadomości. 

W tekście „Satjasiddhiśastra” (Satyasiddhiþ˜stra) (3.100) czytamy: puõyaÐ 
p˜paÐ sarvaÐ citt˜dh˜nŸam – „zarówno dobro jak i zło, wszystko podporząd-
kowane jest umysłowi (citta)”. Na cittavyatiriktaÐ puõyam papam astŸti23 – 
„nie ma niczego, co byłoby złem lub dobrem, a byłoby poza umysłem”. Inter-
pretacja słów Jadżniawalkji, że „człowiek staje się dobry dzięki dobrym czy-
nom”, jako intencjonalnego czynienia dobra, jest jedną z możliwych interpreta-
cji. W zacytowanych powyżej fragmentach, idea ta jest wyrażona explicite. 
Przytoczmy kolejny fragment: karmaõ˜Ð cittabal˜t puõya p˜pa vibhag˜× – 
„czy dany czyn (karman) uważamy za zły czy dobry, zależy, od jakiego stanu 
umysłu pochodzi”. To sformułowanie jest bardzo bliskie późniejszym deklara-
cjom, iż sama intencja ma większą wartość niż zewnętrzna realizacja danego 
czynu. I właśnie w wyżej cytowanym tekście znajdujemy takie stwierdzenie: 
asañcentanikaÐ karma na mah˜s˜vadyam – „czyn niezwiązany z intencją nie 
prowadzi do wielkiego grzechu”. Jakże dalekie jest to sformułowanie od wedyj-
skiego rozumienia czynu rytualnego, gdzie przede wszystkim przykładano wagę 
do „zręcznego” odtworzenia drobiazgowo nakazanych czynności.  

W kolejnych tekstach buddyjskich będzie się pojawiać coraz częstsze rozu-
mienie karmana, a zwłaszcza skutków karmicznych, jako zależnych od stanu 
umysłu, który w pewnym sensie ów proces kształtuje. Buddhaghosa w swoim 
dziele „Wisuddhimagga” (Visuddhimagga) już tak definiuje karmana: kammam 
n˜ma kuþal˜kuþalacetan˜ (XX 28)24 – „karmanem nazywamy to, co jest spla-
mioną lub niesplamioną świadomością”. W buddyjskiej przypowieści o mnichu 
ślepcu mamy wyraźną wykładnię tak rozumianego karmana. Budda bronił nie-
widomego mnicha Dżetawana, któremu zarzucano odstępstwo od reguł i przyję-
tych przez niego ślubów, gdyż podczas wędrówki nieświadomie zabił wiele 
owadów. Budda rozstrzygnął ów spór: gdy nie było intencji zabicia – to nie ma 
grzechu.  

Taka wykładnia rozumienia prawa karmana, ma jeszcze dodatkowy wy-
dźwięk, bardzo istotny dla całej Nauki Buddy. Możność osiągnięcia upragnio-
nych skutków danego działania nie zależy od pozycji, jaką się zajmuje w społe-
czeństwie, lecz od intencji, z jaką podejmuje się dane działanie. Sama natura 
intencji jest wspólna wszystkim. Widać, jak każdy poszczególny element Nauki 
Buddy krytykuje system bramiński, z wszystkimi jego konsekwencjami.  

W „Brihadaranjace” tajemna wykładnia prawa karmana jest dostępna tylko 
dla wybranych. Zapewne tego typu interpretację prawa karmana Budda ogłosił 
jako dostępną dla wszystkich. Także w tym kontekście możemy rozumieć zastą-
pienie pojęcia svadharma – powinności wynikającej z urodzenia, pojęciem sad-
dharma – powinnością taką samą dla wszystkich. Budda odrzucił prawo karma-

                                                        
23 Ibidem, s. 63. 
24 Ibidem, s. 63. 
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na rozumiane jako rezultat czynów obowiązkowych, warunkujących się nawza-
jem, wykonywanych na wzór właściwie wykonywanej ofiary, które krytykował 
jako automatyczne i bezosobowe. Dla niego karman, to przede wszystkim oso-
bista odpowiedzialność za czyny, zatem posiada nie tyle walor kosmiczny, co 
moralny. Konsekwencją tego było zniesienie zasady „przekazywania zasług” 
(koncepcja ta w nieznacznie zmienionej formie powróci w buddyzmie szkół 
mahajany), każdy musi sam odpowiadać za swoje czyny. Rytuał wedyjski 
przyjmował istnienie instytucji oficjantów, którzy odprawiali ofiarę w intencji 
ofiarowującego, w jego imieniu. Zatem los ofiarowującego mógł zależeć między 
innymi od odpowiedniego doboru oficjantów. Zlecający ofiarę był w pełni za-
leżny od kapłana. W związku z takimi sytuacjami pojawiają się klasyczne zarzu-
ty różnych krytyków systemu bramińskiego. Właściwie odprawiana ofiara rzu-
towała na los ofiarnika tu i na tamtym świecie, a spełnienie wszystkich wymo-
gów skomplikowanego rytuału wedyjskiego wymagało znacznych darów mate-
rialnych. Kontekst moralny podejmowanych działań, wynik indywidualnych 
zasług, schodził na dalszy plan. 

Jeżeli nawet założymy, iż wątki indywidualnej odpowiedzialności za swoje 
czyny moralne pojawiają się również w literaturze bramińskiej, to jednak z tek-
stów źródłowych i tekstów polemicznych wynika, że nie mógł to być powszech-
ny sposób myślenia dla kodyfikatorów tradycji wedyjskiej, czyli dla myślicieli 
współczesnych Buddzie. Bardzo prawdopodobne, iż tendencja do rozumienia 
karmana jako osobistej odpowiedzialności za czyny, choć wśród bardzo wąskie-
go grona braminów obecna, została zaaktywizowana, by pod wpływem polemik 
z myślą buddyjską stać się później powszechną wykładnią.  

Różne rozumienie prawa karmana przez braminów i buddystów w szóstym 
wieku przed naszą erą wynika z przyjęcia innego modelu ontologicznego świata. 
Wprawdzie Budda unikał odpowiedzi wprost na zagadnienia metafizyczne, ale 
zarówno jego milczenie, jak i krytyka tych, a nie innych wątków może posłużyć 
do zrekonstruowania podstawowych zasad ontologicznych buddyzmu. Osią 
myśli wedyjskiej jest przyjęcie niezmiennej rzeczywistości atmana-brahmana. 
Atman-brahman, rozumiany jako tożsamość zasady rzeczywistości subiektyw-
nej z rzeczywistością obiektywną, to quasi-substancja, niezmienny ze swej natu-
ry byt quasi-substancjalny. Wszelka zmiana, wszelki ruch, przejawienie się ja-
kiejkolwiek nowej formy nie jest ostatecznie wartościowane pozytywnie, bo 
uznaje się, iż nie stanowi absolutnej rzeczywistości. To, co wieczne, pierwotne, 
rzeczywiste – jest stałe, nieruchome, niezmienne. Zatem sama ofiara, rozumiana 
jako akt kosmogoniczny, tylko wtedy może być orzekana pozytywnie jako 
suk®ta – dobrze uczyniona, gdy jest odtworzeniem bez jakichkolwiek zmian 
pierwotnego, niepodlegającego żadnym w swej istocie zmianom, porządku.  

Zupełnie inny model ontologiczny świata zaproponował Budda; przede 
wszystkim odrzucił pojęcie atmana. Jakkolwiek dzisiaj próbowalibyśmy inter-
pretować wprowadzone przez niego pojęcie anatta – czy jako absolutne, czy 
tylko względne odrzucenie podstawowej quasi-substancji, będącej wszak wa-
runkiem i punktem odniesienia dla wszelkich relacji – to bez wątpienia, nawet 
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jeśli „anattę” rozumieć symbolicznie, jest pewne, iż był to wyraźny atak na oś 
metafizyki bramińskiej. Budda, jak pokazuje tradycja, znał doskonale ortodok-
syjną wiedzę jego pierwszymi uczniami byli zazwyczaj ludzie uczeni, często 
bramini, obeznani z najdrobniejszymi zawiłościami metafizyki, więc gdy Budda 
do nich mówił o odrzuceniu atmana, a oni tę naukę przyjęli jako coś nowego, to 
na pewno nie wynikało to z niezrozumienia jego słów. Nawet jeżeli w starych 
pismach buddyjskich w kontekście objaśniania prawa karmana, by podkreślić 
odpowiedzialność za czyny w sferze głównie intencji pojawia się termin att˜, 
˜tman, to nie jest on jednak traktowany tak, jak w tekstach bramińskich. Używa 
się go raczej jako wygodnego objaśnienia „indywidualnej” odpowiedzialności25. 
Tego typu fragment znajduje się choćby w „Madżdżhimanikaji” 57 (Majjhima-
nik˜ya): yam karoti tena uppapajati, upapannam enam phass ̃phusanti: evam 
p`aham: kamma-d˜y˜d˜  satt˜tt˜ ti  vad˜mi – „tak jak czyni, tym się staje, i w ten 
sposób zaistniałe wrażenia odbiera; dlatego ja powiadam: byty (satt )̃ same są 
władcami swoich czynów”. I również „Dhammapada” 165: attan  ̃ va kataÕ 
p˜pam, attan  ̃ saÕkilissati/attan ̃ akataÕ p˜pam, attan˜`va visujjhati//  – 
„przez siebie samego (atta) zło jest czynione, to on sam cierpi/ to on sam nie 
podejmuje zła, dzięki samemu sobie się oczyszcza”. Przyjęcie podmiotu empi-
rycznego w celu objaśnienia procesów karmicznych, z wszystkimi tego mocny-
mi konsekwencjami etycznymi, i posłużenie się, odrzucanymi wszak w innych 
miejscach, kluczowymi dla braminizmu terminami mogło wprowadzać pewne 
zamieszanie. Ale z kontekstu całej nauki buddyjskiej musimy przyjąć, iż jest to 
jedynie wygodna konwencja omawiania świata przedstawionego. Ostatecznie 
nie ma żadnego podmiotu, pojmowanego nie tylko jako podlegający zmianom 
podmiot empiryczny, ale nie ma go też w sensie absolutnym. Niektóre później-
sze interpretacje adwaita-wedanty, według jej krytyków głównie ze szkół wi-
sznuickich, będą „niebezpiecznie” zbliżały się do „nihilistycznego” buddyjskie-
go ujęcia. Wydaje się, iż bez wątpienia, także w tym miejscu rozwiązania bud-
dyjskie nie pozostały bez wpływu na koncepcję nieokreśloności absolutnego 
podmiotu. Lecz jeżeli Budda odrzuca punkt centralny wszelkich relacji, podwa-
ża podwaliny całego systemu, to co tak atrakcyjnego proponuje w zamian? 

                                                        
25 Na specyficzną (w opozycji do bramińskiej) konstrukcję języka, jakim posługiwał się do ob-

jaśniania przekazu Dhammy Budda, a za nim jego komentatorzy, zwraca uwagę Krzysztof Kosior: 
„Sprawa posługiwania się określeniami odnoszącymi się do różnych form jaźni wymaga krótkiego 
wyjaśnienia. Zakwestionowanie istnienia języka doskonałego, czy choćby bardziej od innych 
predestynowanego do przekazywania dhammy i niepodejmowanie się prób jego stworzenia wiąże 
się z koniecznością przejęcia potocznego słownika, a z nim terminów, takich jak »ja« czy »osoba«. 
Budda nie wystrzega się tego i takich terminów używa, ale tylko w zakresie wyznaczanym przez 
kontekst doświadczenia. I tak, zdanie »osoba jest obecna« jest prawdziwe, o ile relacjonuje treść 
doświadczenia, to znaczy, o ile termin »osoba« oddaje postrzegany przedmiot, na który składa się 
szereg zjawisk. »Osoba« jest wówczas skrótowym określeniem grupy nazw, które się do tych 
zjawisk odnoszą. Przytoczone zdanie przestaje być prawdziwe, kiedy przez »osobę« pojmuje się 
trwałą substancję, a »obecność« uważa za określenie jej przejawiania się bądź trwania. To samo 
dotyczy »jaźni«”. K. Kosior, Droga środkowa w Nikajach, Lublin 1999, s. 63. 
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W miejsce idei niezmienności postuluje przyjęcie idei ruchu, wiecznej zmia-
ny i przemiany. Nie ma nic stałego, mocno podkreśla, iż wszystko jest anitya, 
nie było żadnego kosmogonicznego aktu ofiarnego, bo nie ma żadnego począt-
ku. Nie ma czego odtwarzać, nie istnieje zatem potrzeba odtwarzania żadnego 
rytuału. Nie ma nikogo ani niczego, co byłoby wzorem i gwarantem świata, nikt 
nie przeżywa za nas życia, nikt nie może za nas wykonać ani wypełnić żadnych 
powinności, żadnych czynów rytualnych. Jestem sama odpowiedzialna za swoje 
czyny, sama kształtuję swój przyszły los. Tu oczywiście pozostaje najtrudniejszy 
do rozstrzygnięcia problem, kim „ja jestem”, jeżeli nie ma atmana. Wszystko tak 
szybko znika, jak się pojawia, nie ma nic trwałego – anitya i dlatego ten świat, 
który nie ma w niczym swego oparcia, jest tak bolesny, pełen cierpienia – 
du×kha. Budda wyciągnął konsekwencje z przyjmowania bezjaźniowości – 
anatta do samego końca. Jeżeli mówi o odrzuceniu oparcia dla całego wszech-
świata, czyli używając terminologii bramińskiej, brahmana, to wyciąga konse-
kwencje z równania tożsamościowego, iż atman jest brahmanem, i głosi, że nie 
tylko nie ma duszy absolutnej, quasi-substancjalnej jedynej rzeczywistości, ale 
nie istnieją ostatecznie również indywidualne, niezmienne podmioty. Nie mo-
żemy zatem oprzeć się nawet na sobie, gdyż tak zwany podmiot podlega cią-
głym zmianom. Nie ma stałego podmiotu jako punktu odniesienia, wszelkie 
relacje z innymi poziomami rzeczywistości wciąż na nowo konstytuują ów 
podmiot i w wyniku ciągłych kontaktów jest on wciąż inny. Nie można tej kon-
cepcji zinterpretować w ten sposób, iż ów podmiot dlatego jest nieuchwytny, 
gdyż jest bardzo subtelny, Budda wyraźnie odrzuca tak wygodną interpretację 
i mocno podkreśla, że niezmiennego podmiotu nie ma. Nie ma nic stałego 
w tym znaczeniu, iż zmianie ulegają wszelkie relacje. Każdy nowy przejaw 
wynika z wypadkowej wszystkich poprzednich relacji. Te relacje niosą w sobie 
to, co nazywamy „skutkami karmicznymi”, są wyrazicielem prawa karmana, 
które konstytuuje „podmiot” wciąż na nowo. Karman zatem nie odnosi się do 
czegoś stałego, karman jest dynamicznym procesem konstytuowania się zmian.  

I ta różnica jawi się jako fundamentalna pomiędzy ujęciem bramińskim 
a buddyjskim. W miejsce stałego, rzeczywistego podmiotu, którego zmiany są 
zaledwie jego przejawami, pojawia się sama zasada zmiany. Można by się poku-
sić o sformułowanie, iż w miejsce idei niezmiennego atmana pojawia się wciąż 
zmieniający się karman. Budda w miejsce absolutnie pojmowanego podmiotu 
przyjął zasadę ruchu i zmiany. A czyż nie wydaje się paradoksalna inna konse-
kwencja nauki Buddy, że w systemie, który tak radykalnie odrzuca jakąkolwiek 
formę podmiotu, tak mocno podkreśla się „indywidualną” odpowiedzialność za 
czyny? Tu właśnie, gdzie odrzuca się podmiot, tak wyraźny nacisk kładzie się na 
intencjonalny charakter konstytuowania łańcucha przemian, co pociąga za sobą 
konsekwencje karmiczne. W miejsce atmana-brahmana, którego istotą jest świa-
domość, rozumiana ostatecznie jako świadomość kosmiczna, pojawia się ruch 
świadomości intencjonalnej, konstytuującej poszczególne, empiryczne jednost-
ki, poszczególne wiązki quasi-podmiotowe odpowiedzialne za takie, a nie inne 
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kierunki ruchu. Idea zmiany staje się pozytywna metafizycznie, nie jest to, jak w 
systemach bramińskich, deprawacja pierwotnego porządku. 

Przyjmowana powszechnie w braminizmie idea „przenoszenia, redystrybucji 
zasług” jest konsekwencją konstrukcji całego systemu, gdyż wszystko tu funk-
cjonuje na zasadzie siatki wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi 
grupami. Odpowiedzialność za utrzymanie w harmonii świata zależy od społe-
czeństwa pojętego jako jeden organizm. Podtrzymywanie świata w harmonii jest 
odwzorowaniem pierwotnego początku, a w wypadku, gdy przyjmuje się ideę 
bezpoczątkowego świata, pozostaje indywidualna odpowiedzialność za ukształ-
towanie takiego, a nie innego łańcucha karmicznego. Proces nieskończenie wie-
lu wzajemnie warunkujących się łańcuchów karmicznych może kształtować 
strumień świadomości. W zależności od determinantów karmicznych, jakości 
doznań i doświadczenia, świadomość może być doświadczana jako „wyższa” – 
absolutna – lub jako „niższa” – empiryczna. Ogólnie pojęcie wiedzy w pierwot-
nym buddyzmie pojmowano jako uświadomienie sobie Prawdy o naturze rze-
czywistości. Dzięki takiemu stanowi świadomości uzyskuje się wiedzę, że ist-
nieje szansa na przerwanie ciągu warunków i osiągnięcie stanu nieuwarunkowa-
nego. Zatem przyjmuje się jakiś poziom rzeczywistości pozytywnej, nieuwarun-
kowanej, nazywanej nirv˜õa („wygaśnięcie”, „zniknięcie”) i rozumianej jako 
przerwanie łańcucha wzajemnych relacji. W tym sensie należy więc również 
rozumieć odrzucanie atmana; punkt dojścia nie jest definiowany, jak w bramini-
zmie, jako tożsamy z punktem wyjścia, soteriologia nie jest odwróceniem ko-
smologii. 

Gdy porównamy naukę tzw. pierwotnego buddyzmu z tekstami niewątpliwie 
znanymi Buddzie, należącymi do kanonu wedyjskiego, zobaczymy, iż wiele 
wątków, jakie pojawiają się w buddyzmie, jest dobrze znanych myśli bramiń-
skiej. W młodszych Upaniszadach pojawia się już szeroko rozwinięte rozumie-
nie prawa karmana. Początek upaniszady „Maitri”, gdzie znajduje się opis świa-
ta jako pełnego cierpienia, mógłby z powodzeniem znaleźć się w każdym tek-
ście buddyjskim. W upaniszadzie „Brihadaranjaka” mędrzec Jadżniawalkja 
wyjaśnia swojej żonie Maitreji, iż nie tylko atman jest „neti, neti”, ale „po 
śmierci nie ma świadomości”. Słowa te oczywiście należy tłumaczyć w kontek-
ście szerszych fragmentów, w jakich się znajdują. Tu przede wszystkim jest 
zasadne pytanie, czy te same słowa odnoszą się u różnych myślicieli do tak sa-
mo pojętej rzeczywistości. Czy wypowiedź Jadżniawalkji można porównać 
z teorią anatty?26  

                                                        
26 Słowa Jadżniawalkji, brzmiące: pretya na saÐjñ ,̃ oznaczające: „po śmierci nie ma świado-

mości (indywidualnej?)”, wyrwane z kontekstu całej wypowiedzi przez materialistów indyjskich – 
czarwaków, miały być dla nich dowodem, iż Upaniszady głoszą podobną im teorię, że śmierć jest 
kresem jakiegokolwiek życia. Interpretując słowa Jadżniawalkji w duchu filozofii buddyjskiej, 
popełnilibyśmy podobne nadużycie jak czarwakowie. 
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Wydaje się, że nowatorstwo Buddy, obok niewątpliwych wyznaczników me-
tafizycznych, o których wspomniałam powyżej, polegało przede wszystkim na 
nowym postawieniu odwiecznych pytań i problemów. Budda nie odkrywa nowej 
rzeczywistości, Budda opisuje ją na nowo. To ów sposób opisu okazał się Dobrą 
Nowiną. Upaniszady o samej etyce explicite mówią niewiele, nie są to teksty dla 
wszystkich, tylko dla wybranych, dla których nie ma potrzeby dokładnego defi-
niowania dobra i zła. A Budda swój przekaz kierował do wszystkich. Dlatego 
musiał przyjąć inny sposób wypowiedzi. Musiał objaśnić podstawowe cele i 
zasady postępowania, które przede wszystkim są związane z moralnością. Czę-
sto pojawia się pogląd, że Budda w miejsce suchej metafizyki wprowadził zro-
zumiały dla wszystkich system etyczny. Jest to oczywiście pewne uproszczenie, 
związane z rozłożeniem akcentów w prezentowanych naukach. Można się poku-
sić o kolejne ogólne porównanie, które z natury rzeczy zawsze jest uproszcze-
niem, i powiedzieć, że pojawienie się buddyzmu było nieuniknione z punktu 
widzenia rozwoju idei ogólnoludzkiej. Jak w Grecji, po rozważaniach kosmolo-
gicznych pojawił się Sokrates, zainteresowany głównie człowiekiem, tak w 
Indiach po opracowaniu koncepcji świata, poprzez odwołanie się do kosmogo-
nii, przyszedł Budda. 

Późniejszy rozwój zarówno filozofii bramińskich, uformowanych w sześć 
podstawowych szkół, jak i wielu szkół buddyjskich, będzie się kształtował we 
wzajemnych dyskusjach i polemikach. Owa wymiana myśli okaże się niezwykle 
płodna filozoficznie dla wszystkich nurtów. Jak zwykle w takich sytuacjach 
bywa, pomiędzy konkurentami pojawią się nawet wzajemne zarzuty o kradzież 
cudzych idei czy pomysłów. Najsłynniejszy będzie konflikt pomiędzy jogaczarą 
a adwaita-wedantą. Lecz gdy się porównuje późniejsze systemy buddyjskie 
z bramińskimi, nie można zapominać o samych początkach kształtowania się 
tych dwóch systemów myśli. Mimo wielu podobieństw, budowane są one na 
zasadniczo różnych paradygmatach. W systemach indyjskich jest to zawsze 
budowanie obrazu świata w odniesieniu do punktu centralnego – ˜tman-
brahman, który bywa przysłonięty (różnie interpretowanymi) pokrywami 
(kośa), przejawami, emanatami, hipostazami. I jeżeli rozpatruje się wzajemne 
relacje oraz interakcje pomiędzy różnorodnymi płaszczyznami, zawsze będą one 
zorientowane wobec punktu centrum. W buddyzmie podstawą wyobrażenia 
budowy świata jest koło wzajemnie warunkujących się skupisk (pratŸtyasa-
mutp˜da). Nawet samych ogniw (nid˜na) tego łańcucha nie należy traktować 
punktowo, są one zbiorem wzajemnie przenikających się dharm, oddziałują na 
siebie, ale środek koła jest pusty (þ¨nya), nie ma żadnego centralnego punktu 
odniesienia. Zatem z jednej strony mamy atmana, a z drugiej – łańcuch wzajem-
nych uwarunkowań, pusty w środku, zatem „anatta”. Zauważmy, że na takim 
właśnie obrazie zbudował swój system metafizyczny Budda, chociaż nigdy me-
tafizyką sam go nie nazwał. Dalszy rozwój myśli bramińskiej nie mógł jednak 
pozostać obojętny wobec tak drobiazgowo dopracowanego systemu. Na nowo 
przeinterpretował od dawna głoszone przez ortodoksów idee. A w atmosferze 
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ostrych polemik bardzo wiele tez oponenta zostało uznanych i włączonych 
w ortodoksyjny, dla braminów, nurt rozwoju myśli.  

POJĘCIE KARMANA W DŻAINIŹMIE 

Doktryna karmana, jaka została zawarta w filozofii dżainijskiej, jest w całej 
myśli indyjskiej czymś unikatowym, zarówno jeśli chodzi o jej genezę, jak 
i rozwój. Jednakże opis samego procesu karmicznego wykazuje wiele podo-
bieństw do klasycznej doktryny, na której kształtowanie ona z kolei, jak zaraz 
zobaczymy, miała nie zawsze dostrzegany i doceniany wpływ. 

Specyfika dżainijskiej doktryny karmana jest pochodną rozstrzygnięć onto-
logicznych i kosmologicznych. Świat dla dżainistów jest odwieczny, nie ma 
żadnego stwórcy ani początku. Vidhi× sraÿt  ̃ vidh˜t˜  ca daivam karma 
pu˜k®tam iþvarþceti pary˜y˜  vijñey˜h karmavedhasa×27 – „Prawo, Stworzyciel, 
Zarządca, przeznaczenie, wcześniejszy karman, Iśwara – to wszystko są różne 
imiona karmana”. Ten pogląd jest wspólny dżainistom i buddystom. Lecz dla 
wyznawców doktryny Dżiny Mahawiry – inaczej niż w buddyzmie – świat ist-
nieje realnie. Filozofię dżainijską można scharakteryzować jako metafizyczny 
realizm pluralistyczny, gdzie przyjmuje się istnienie rzeczywistych, w pełni 
niezależnych od istniejącego podmiotu i obiektywnych, wzajemnie niereduko-
walnych bytów. Świat wypełniony jest materią, w tym również niezwykle sub-
telną materią karmiczną. Różnorodność świata stanowi wynik wyjątkowej roli 
karmana, świat jest wytworem wzajemnie oddziałujących na siebie dusz 
(˜tman) i wytwarzanych przez nie karmanów; karman pełni w tym istotną rolę. 
Stąd świat nie tylko postrzega się jako różnorodny, ale on takim jest ze swej 
natury. (Tadetatkarma vaicitryay˜d bhavann˜n˜tmakam jagat viþvakarm˜- 
õam˜tm˜nam s˜dhyet karma s˜ritham28.) Na tym polega między innymi unika-
towość dżainizmu – karman ma naturę materii i jest w pełni realny. Grę świata 
można rozpatrywać jako taką, w której biorą udział niezliczone dusze (jŸva, 
˜tman) i – pozostające z nimi na mocy różnego rodzaju relacji – byty material-
ne. Dusza, znajdująca się w ciele, podejmuje różnego rodzaju działania, co po-
woduje „oblepianie” jej przez kurz karmiczny. Wibracje (yoga), nieodłączne od 
dynamicznego charakteru świata, powodują napływ do duszy subtelnej materii; 
im więcej owej materii, tym dusza jest „cięższa” i mocniej uwikłana w sansarę, 
im mniej materii, tym jest lżejsza i wznosi się coraz wyżej, aż do tego poziomu 
nieba, gdzie nie ma już materii i niebezpieczeństwa ponownego upadku w doły 

                                                        
27 Adipurana IV.37, źródło cytatu: The Doctrine of Karma, s. 44. 
28 Ibidem, s. 44. 
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egzystencji. Zatem karman jest źródłem bytowania w świecie sansary: kammam 
ca j˜imaraõassa m¨lam . Dusze związane, obarczone karmanem, wciąż wędrują 
w sansarze: jehim baddho ayam jŸvo saÐs˜re pariva÷÷i29. To stwierdzenie 
i uznanie karmana za główny czynnik pozostawania w sansarze jest wspólne dla 
całej myśli indyjskiej, ale jeszcze raz należy tu podkreślić, iż jedynie w dżaini-
zmie ma tak jednoznacznie realny charakter. Karma hi paudgalam iti – „Wszak 
karman jest materialny”30. 

Jako że karman rozumiany był materialistycznie, to wyróżnione osiem jego 
typów należy rozumieć jako różne co do swej natury i wywołujące przez to 
różne, nieredukowalne wobec siebie skutki. Wyodrębnia się jego następujące 
rodzaje: karman zaciemniający poznanie (jñ˜n˜varaõŸya), karman zaciemniający 
percepcję (darþan˜varaõŸya), będący przyczyną omamienia, prowadzącego do 
braku właściwego oglądu rzeczywistości (mohanŸya), odpowiedzialny za przy-
jemne i nieprzyjemne doznania (vedanŸya), karman życiowy, determinujący 
długość życia i formę wcielenia (˜yu× karman), kształtujący indywidualność, za 
jego sprawą odróżniane są od siebie poszczególne byty (n˜ma), determinujący 
status społeczny (gotra), powstrzymujący dobroczynność i wewnętrzną moc 
(antar˜ya). Trzy pierwsze rodzaje karmana mają charakter niszczący, destruk-
cyjny, gdyż zaciemniają te cechy, które mogą prowadzić do osiągnięcia ilumina-
cji i prawdziwej wiedzy, czyli uzyskania przez duszę, przyrodzonej jej wpraw-
dzie, ale zniewolonej, czystej natury. 

Ilość napływu karmicznego zależy od intensywności pragnień i intencji; je-
żeli dusza jest im zupełnie powolna, staje się bardziej wilgotna i zdolna przyjąć 
na siebie więcej kurzu karmicznego. Sakaÿayatv˜j jŸva× karmaõo yogy˜n pud-
gal˜n ˜datte. Karma-yogy˜n iti  aÿ÷a-vidhe pudgala-grahaõa karma-þarŸra-
grahaõa-yogy˜n ity  artha×. N˜ma-praty˜y˜×  sarvato yoga-viþeÿ˜d iti  vakÿyate. 
– „Ponieważ posiada namiętności, istota żywa pobiera [drobiny] materii zdolne 
[stać się] karmanem. To znaczy wchłania się ośmiorako materię zdolną do prze-
kształcenia się w (utworzenia) ciało karmiczne” (PB)31. Karmaõo vik˜ra× 
karm˜tmakaÕ karma-mayam iti  k˜rmaõam. NaivaÕ þeÿ˜õi. – „Ciało karmicz-
ne jest modyfikacją karmana, [tj.] o naturze karmana, [tj.] tym, co uczynione 
z karmana. Pozostałe [ciała] nie [są] tego typu” (PB)32.  

Relacje pomiędzy materią karmiczną a istotą żywą wywołują w niej określo-
ne stany i wpływają na wewnętrzny charakter duszy. Wyróżnia się poszczególne 
stany karmiczne (bh˜va), w różny sposób przywiązujące karmana do duszy. 
Bajbhadi kammaÕ jeõa du ceýana-bh˜veõa bh˜va-baÕdho so/kamm˜da-
pedas˜õaÕ aõõoõõa-pavesaõaÕ idaro//  – „A stan świadomości, który wiąże 

                                                        
29 Ibidem, s. 43. 
30 Tattv˜rth ˜dhigama-bh˜ÿya 5.20. W tym miejscu pragnę bardzo gorąco podziękować dr. Pio-

trowi Balcerowiczowi za udostępnienie mi cytatów dotyczących karmana w literaturze dżainijskiej. 
Opracowane przez niego teksty będę zaznaczać w przypisach, a w tekście głównym PB. 

31 Tattv˜rth ˜dhigama-bh˜ÿya 8.2. 
32 Tattv˜rth ˜dhigama-bh˜ÿya 2.26. 
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karman, jest związaniem wewnętrznym (duchowym/psychicznym, bh˜va); wza-
jemne przenikanie się jednostek przestrzennych duszy i karmana jest tym dru-
gim (tj. związaniem zewnętrznym/fizycznym, dravya-bandha)” (PB)33. 
Z powyższej strofy wynika, iż karman generalnie, poza innymi podziałami, 
dzieli się na karmana zewnętrznego, fizykalnego, działającego jakby automa-
tycznie, poddanego jedynie prawom natury, oraz karmana wewnętrznego, mają-
cego charakter psychiczny. Jak widzieliśmy w powyższych rozważaniach, po-
równujących najstarszą myśl bramińską z pierwotnym buddyzmem, zasadnicza 
różnica pomiędzy tamtymi systemami polegała na innym stosunku do roli inten-
cji i jej wpływu na ostateczny wynik karmiczny. Dżainizm jakby łączy te dwa 
stanowiska, rozróżniając te działania, na które posiada się ograniczony wpływ, 
od działań wewnętrznych, intencjonalnych. Pierwotny dżainizm jako system 
soteriologiczny, podkreślając mocno indywidualność jednostki, dużą również 
wagę przywiązuje do indywidualnej odpowiedzialności za czyny i możliwość 
kontrolowania swojego postępowania. Dlatego karman wewnętrzny, intencjo-
nalny (jñ˜ta) wytwarza o wiele mocniejsze więzy karmiczne niż karman ze-
wnętrzny. Intencja jest zatem jednym z czynników, ale nie jedynym, w kształto-
waniu się procesu karmicznego. „Nawet głupiec, który nie uświadamia sobie 
[swych] działań w myśli, mowie i ciele, nawet we śnie nie [tego] widzi, wyko-
nuje grzeszne uczynki (karmana)” (PB)34.  

Zatem każdy karman, napływający do duszy, przywiązuje ją do sansary 
i powoduje, iż doświadcza ona przyjemności lub cierpienia, ale wartościowanie 
etyczne dotyczyć będzie tylko tych czynów, w których ważną rolę odgrywa 
intencja. Zatem wszelkiego rodzaju procedury soteriologiczne będą z jednej 
strony nakierowane na takie opanowanie wszelkich stanów wewnętrznych du-
szy, by nie wysyłała impulsów, mogących wywołać skutek karmiczny, a z dru-
giej strony dokonać takich zabiegów, by odciąć możliwości napływu karmana 
z zewnątrz. W świecie dżainijskim człowiek jest wprawdzie wyróżniony, 
z punktu widzenia ostatecznego celu, jakim jest wyzwolenie, jednak stanowi 
zaledwie element kosmosu. I chociaż wartościowanie etyczne dotyczyć będzie 
czynów intencjonalnych, to jednak każde posunięcie człowieka, każde jego 
działanie ma wymiar etyczny. Dżainizm bardzo zdecydowanie, jak żaden inny 
system, propagował nakaz życzliwości (ahiÕs )̃, który miał dotyczyć nie tylko 
ludzi i zwierząt, lecz także świata roślin i całej otaczającej przyrody. Dlatego 
wszelkie odcięcie się od karmana zewnętrznego musiało w pierwszym rzędzie tę 
zasadę uszanować.  

Uwolnienie się od materii, w tym ostatecznie od najbardziej subtelnej materii 
karmicznej, wiąże się z odzyskaniem przez duszę jej wrodzonych cech przesło-
niętych materią: zdolności poznawczych (upayoga), wewnętrznej mocy (vŸrya), 
szczęśliwości (sukha). Aby nie doprowadzać do napływu materii karmicznej do 

                                                        
33 Dravya-saðgraha 32. 
34 S¨yagaýa-sutta 2.4.1. 
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duszy, by dusza mogła pozostawać w swej własnej naturze, stosowano specjalne 
techniki i procedury, ograniczające ruchy i przemiany, a przyciągające kurz 
karmiczny. „Dusza zbrukana karmanem uzyskuje przemianę związaną karma-
nem; następnie karman wiąże [ją]; dlatego więc karman jest przemianą” (PB)35. 
Tak rozumiany proces karmiczny wydaje się nie mieć końca. Puszczone raz 
w ruch koło sansaryczne „napędzane” karmanem może być zatrzymane przez 
jakiś akt, przez działanie, a jak widzimy, już samo to działanie ponownie powo-
duje ruch. Mechanizm ów przypomina procesy modyfikacji czitty w klasycznym 
systemie jogi. Tam, jak dokładniej to zobaczymy, procedura wyzwolenia polega 
na unieruchomieniu czitty, co również wydaje się niewykonalne, gdyż ruchy 
czitty są pobudzane przez sanskary, które same z siebie, będąc osadzone w czit-
cie, automatycznie, z mocy swej natury, jak to ujmuje Leon Cyboran36, prą do 
fenomenalizacji, dając znów zjawiska – przypomnienia, przez co powodują 
kolejne ruchy. Według dżainistów, rozwiązaniem na przerwanie tego błędnego 
koła będzie odrzucenie źródła wszelkiej przemiany, czyli namiętności, co 
w przypadku tego systemu potraktowano bardzo radykalnie. „Karman wiąże 
czynniki aktywności [myśli, mowy i ciała]. Stan (tj. uwarunkowanie) związania 
[ma miejsce] na mocy [czterech] namiętności. W wypadku nieprzemiennych 
i niepowstałych nie ma przyczyny stanu (tj. uwarunkowania) związania” (PB)37. 
Napływ materii oblepiającej duszę można zahamować, powstrzymując się od 
jakichkolwiek działań (nawet moralnie pozytywnych) lub dzięki kontemplacji, 
studiom religijnym, odprawianiu ceremonii religijnych. Skutkiem takiego postę-
powania jest wypracowywanie postawy coraz bardziej beznamiętnego i obojęt-
nego stosunku do otaczającego świata. Wspomagają to procesy prowadzące do 
zniszczenia, osłabianej już wcześniejszymi praktykami, materii karmicznej. 
Karman w dżainizmie jest rozumiany materialnie, dlatego przyjmuje się, że 
fizykalne odcięcie się od karmana może skutkować pożądanym rezultatem. Słu-
ży temu bardzo radykalnie praktykowana asceza, polegająca między innymi na 
umartwieniach, postach, włączając w to rytualne samobójstwo przez zagłodze-
nie. Intencją prowadzenia wszelkiego rodzaju głodówek i stosowania się do 
zakazów zabraniających jedzenia wielu rodzajów pokarmu jest oszczędzanie jak 
największej ilości istot żywych, a pojęcie „istota ożywiona” pojmuje się w dżai-
nizmie bardzo szeroko. Wszystko to jest, jak wiadomo, związane z nakazem 
ahinsy – niezabijania. Ale jak tak radykalnie pojmowany nakaz ahinsy pogodzić 
z zezwoleniem na samobójstwo, z zezwoleniem na pozbawienie życia istoty 
czującej? Rytualne samobójstwo dopuszcza się tylko w przypadku osób o wyso-
kim stopniu praktyki duchowej, u których związek emocjonalny ze światem 
właściwie nie istnieje. Samobójstwo nie może być podyktowane emocjami ne-
gatywnymi wobec świata, gdyż to zaprzeczałoby całej idei, lecz jest ono zwień-

                                                        
35 Pravacana-s˜ ra 2.29–33. 
36 Klasyczna joga indyjska, przekład i opracowanie L. Cyboran, PWN, Warszawa 1986, s. 250. 
37 SaÕmati-tarka-prakaraõa 1.19. 
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czeniem praktyki, polegającej na zrywaniu wszelkich więzi, czyli odcinaniu 
i zewnętrznego, i wewnętrznego napływu materii karmicznej.  

Podsumowując koncepcję karmana w dżainizmie, można stwierdzić, iż sys-
tem ten wypracował wiele oryginalnych rozwiązań. Karman ma naturę subtelnej 
wprawdzie, ale materii, w dziedzinie sansary występuje w związku z duszą. 
Również umysł, jak i wszystkie stany psychiczne, będące wytworem karmana, 
mają naturę materii. Konsekwencją materialnego potraktowania karmana jest to, 
iż intencja stanowi tylko jeden z czynników całego procesu karmicznego, dlate-
go stan wyzwolenia nie będzie zależał jedynie od stanu świadomości, ale rów-
nież od zerwania fizykalnych związków z materią. W związku z tym dżainizm 
wprowadził bardzo wiele nie tylko mentalnych, lecz także fizycznych ćwiczeń 
ascetycznych; dżainijska doktryna tapasu jest jednym ze źródeł tak rozpo-
wszechnionej później w hinduizmie idei „oczyszczenia” (pr˜yaþcitta). A wiara 
w to, że istnieją procedury oczyszczające i uwalniające od karmana, przełamuje 
deterministyczny wydźwięk systemu. 

KONCEPCJA KARMANA  
W PURWAMIMANSIE 

Wątki i intuicje filozoficzne, które pojawiły się w tradycji wedyjskiej, były 
kontynuowane później głównie w systemach bramińskich – darśanach. Jak wi-
dzieliśmy, wielka rewizja ortodoksyjnych koncepcji wedyjskich nastąpiła już 
w okresie Upaniszad. Od tego czasu w tradycji hinduistycznej wyróżnia się dział 
tekstów i związanych z nimi rozważań, które uznają prymat wiedzy jako głów-
nego czynnika wiodącego do wyzwolenia – jñ˜nak˜õýa. Grupa ta obejmuje sobą 
większość systemów, dlatego jest bardzo niejednolita, ale ich cechę wspólną 
stanowi założenie, iż czyn (karman) to czynnik niewystarczający do osiągnięcia 
mokszy i pełniący rolę w pewnym sensie poślednią wobec wiedzy (jñ˜na, vidy˜ ) 
na temat natury rzeczywistości, która to wiedza sama z siebie ma moc wyzwo-
leńczą. Ale nie wszystkie systemy bramińskie poszły tą drogą, inna jest koncep-
cja systemu p¨rva  mŸm˜Õs,̃ który zalicza się do grupy karmak˜õýa, działu 
głoszącego prymat odpowiednio zdefiniowanego czynu (karman) nad wiedzą. 
Rozwiązania mimansy są najbliższe najstarszej tradycji wedyjskiej. 

Mimansa nie przyjmuje postaci niezależnego, nadrzędnego stworzyciela, 
świat nie powstaje w wyniku aktu stwórczego, jest procesem stałego stwarzania 
i rozkładu. W żadnym innym systemie nie przypisywano tak wielkiej wagi 
wszelkim czynnościom ofiarnym, które zostały ogłoszone w wiecznych, mają-
cych rangę najwyższego autorytetu, Wedach. I celem mimansy było badanie 
dharmy – zespołu powinności oraz wykazanie autorytetu Wed w tej dziedzinie. 
Głównym wykonawcą dharmy jest człowiek. Realizuje on akty rytualne, któ-
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rych owoce w wielu przypadkach mają go czekać nie w tym życiu. Aby udo-
wodnić niezbywalność działania aktów rytualnych, przyjmowało się istnienie 
wiecznej istoty w człowieku, która różni się od ciała, zmysłów i postrzeżeń, 
a zarazem jest sprawcą zarówno ludzkich działań, jak i odbierania ich owoców 
na innym świecie. Tak, właściwie w sposób wtórny, dochodzono do istnienia 
atmana, co w innych systemach było principium, punktem odniesienia dla do-
wodzenia wszelkich innych czynników i relacji. Świat doświadczany poprzez 
zmysły uważa się za realnie istniejący, gdyż, według mimansaków, tylko przy 
takim założeniu możliwe jest uzasadnienie i wytłumaczenie powszechnie do-
strzeganych zjawisk, a także tylko wtedy zachowują sens zachowania moralne 
oraz rozróżnienie między cnotą a występkiem. Konsekwentnie do tak przyjmo-
wanych założeń, wszelkie pojęcia, jakimi operuje mimansa, należy rozpatrywać 
w duchu realistycznym. 

Dla uzasadnienia obowiązku religijnego – dharma, mimansa definiuje naturę 
samego aktu religijnego – karman. Wyróżnia się cztery główne grupy działań: 
nityakarman – cykliczne, niezmienne, skrupulatnie przepisane działania, jak na 
przykład codzienne ofiary, naimittikakarman – określone działania przy specjal-
nych okazjach, na przykład rytuały towarzyszące ceremoniom śmierci, narodzin, 
ślubów, k˜myakarman – ofiara inicjowana indywidualnym pragnieniem, na 
przykład pragnieniem osiągnięcia nieba, niÿiddhakarman – zakazy, na przykład 
akty kryminalne. Trzy pierwsze formy działania są przepisane przez Wedy, dla-
tego nazywane są dharma, co jest tożsame z określeniem vaidikakarman. Dwie 
pierwsze grupy, choć mają ściśle rytualny charakter i właściwie nie dotyczą ich 
wartościowania etyczne, to w miarę rozwoju systemu bywają interpretowane 
również jako czyny moralne.  

Krytycy doktryny zarzucali mimansakom, że w podstawowym założeniu sys-
temu istnieje pewnego rodzaju sprzeczność. Akt rytualny, który jest uważany za 
skończony i momentalny, nie może przynosić efektu nieskończonego 
i wiecznego. Zatem nie może prowadzić do niebiańskiego szczęścia, co zostało 
obiecane w Wedach. Dla odparcia zarzutów podważających sens wykonywania 
czynów rytualnych, mimansakowie odwołują się do istnienia pewnego rodzaju 
mocy. Liczne zasługi, zdobywane dzięki spełnianym czynom rytualnym, tworzą 
tajemniczy, niedefiniowalny twór – apurwę (ap¨rva – „niczym nie poprzedzo-
na”), który trwa po zakończeniu rytuałów aż do pojawienia się jego owocu (nie-
ba, svarga)38. Według purwamimansy wypełnianie religijnych aktów, takich jak: 
ofiara dla bogów (y˜ga), składanie ofiary w ogniu (homa), składanie darów 
(d˜na) wytwarza korzystną zbawienną potencję, siłę transcendentalną, która 
prowadzi do osiągnięcia upragnionych celów (k˜myakarman), takich jak na 
przykład niebo. I właśnie owa potencja jest określana jako ap¨rva. Apurwa musi 
być gromadzona, ponieważ te akty są zalecane przez Wedy. Ale jak mówią ko-

                                                        
38 M. Nowakowska, Mimansa, [w:] Filozofia Wschodu, Beata Szymańska (red.), Wydawnictwo 

UJ, Kraków 2001, s. 114. 
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mentatorzy, apurwa dotyczy tylko tych działań, które są przepisane przez Wedy 
(vaidikakarman), zaś jeśli chodzi o inne czynności, świeckie w naturze (lauki-
ka), tylko w tym wypadku, gdy rezultat nie jest absolutnie możliwy do osiągnię-
cia w fizycznym ciele39. 

Koncepcja apurwy stanowi niezbędny czynnik soteriologiczny. Jak wiemy, 
według klasycznej doktryny karmana, możliwość transcendencji sansary i osią-
gnięcia mokszy odbywa się poprzez odrzucenie więzów karmicznych. Ale dla 
mimansy niewypełnianie nitja i namittika karmana powoduje grzech, co unie-
możliwia osiągnięcie mokszy. Zatem tylko w tym systemie właściwie spełniany 
czyn prowadzi do wyzwolenia. Późniejsze systemy, składające się na wykładnię 
hinduizmu, będą się starały tak zinterpretować doktrynę karmana według mi-
mansy, by choć pewne jej aspekty dostosować do całościowej wizji świata. I tak 
na przykład „Bhagawadgita” łączy pojęcia nitya i naimittika karman z ak˜mya 
karman, co w tym tekście jest tożsame z pojęciem niÿk˜makarman – czynem 
spełnianym bez intencji otrzymywania za niego nagrody. Wtedy tak jak 
niÿk˜makarman nie wiąże swym działaniem podmiotu, co prowadzi do wyzwo-
lenia, tak samo nitya i naimittika karman jest sposobem na osiągnięcie mokszy. 
Łączyło się to z dostrzeżeniem w wypełnianiu przepisanych czynności nie tylko 
wymiaru rytualnego, lecz także etycznego.  

Po odrzuceniu przez Upaniszady, a także buddyzm i dżainizm zbawiennej ro-
li, jaką przypisywano koncepcji yajña karman, system mimansy przywraca 
myśli indyjskiej teorię rytualistycznie pojmowanego karmana. I tak koncepcja 
apurwy jest wersją wedyjskiej koncepcji iÿ÷˜p¨rta. Lecz mimo wielu podo-
bieństw do wedyjskiej doktryny, kilkuwiekowa jej krytyka wywarła na odno-
wionej wersji swoje piętno. Ap¨rva , która jest właściwie owocem czynu (pha-
la), zaczyna być utożsamiana z wprowadzoną przez systemy njaji i waiśesziki 
koncepcją ad®ÿ÷a, która ma już wyraźny wymiar etyczny. Tak rozumiana apurwa 
staje się jednym z aspektów procesu karmicznego. I bocznymi drzwiami wpro-
wadza się do systemu czynnik wiedzy, choć nierozumiany dokładnie tak jak 
w klasycznej wykładni doktryny. „W Mimansasutrach czy Śabharabhaszji enig-
matycznie mówi się o niebie, z intencją trafienia do którego człowiek podejmuje 
akt ofiarny. Prabhakara i Kumarila wskazują już wyraźniej sposób wyzwolenia 
duszy ludzkiej z nieskończonego ciągu kolejnych wcieleń. Poprzez zrozumienie 
wpływu własnego postępowania na nieustanne odradzanie się w pełnym cier-
pienia świecie, człowiek przerywa działanie nagromadzonych zasług i przewi-
nień. Najpierw, dzięki uświadomieniu sobie rozróżnienia między ciałem a duszą, 
podejmuje akty ofiarne. Regularne dopełnianie wszelkich ofiar i uwalnianie się 
od pożądania ich skutków pozwala mu wyczerpać dotychczasowe zasoby win 
i zasług. Nie dochodzi do odkładania się dalszych i człowiek osiąga ostateczne 
wyzwolenie z wszelkich cielesnych więzi, wchodzi w stan czystej świadomości. 

                                                        
39 K. Yuvraj, op.cit., s. 168. 
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(...) W ten sposób rytuał, realizowany świadomie i prawidłowo, zachowuje zna-
czenie jako jedyny środek wyzwolenia”40. 

KONCEPCJA KARMANA W NJAJI  
I WAIŚESZICE 

Systemy njaji (ny˜ya) i waiśesziki (vaiþeÿika) są reprezentantem doktryny 
pluralistycznego realizmu metafizycznego, gdzie uznaje się różnorodną rzeczy-
wistość, istniejącą obiektywnie i niezależnie od podmiotu oraz jego aktów po-
znawczych. Na tle innych systemów indyjskich wyróżniają się również tym, iż 
głoszą doktrynę asat-k˜rya-v˜da, według której skutek nie zawiera się w przy-
czynie, nie jest jego modyfikacją, nie jest przekształceniem budulca, lecz stano-
wi całkowicie nową jakość. K˜ryavirodhikarma – „Działanie jest czymś innym 
niż skutek”. (Ny˜yas¨tra  1.1.13) W tych systemach przyjmuje się realne zacho-
dzenie związków przyczynowo-skutkowych. Dla każdego zjawiska możemy 
znaleźć obiektywne i zewnętrzne przyczyny, które je wywołały i będą je nie-
zmiennie wywoływać w takich samych warunkach. Gra świata polega na wza-
jemnych interakcjach pomiędzy niezliczonymi jednostkami materii, grupujący-
mi się w agregaty, a niezliczonymi duszami (˜tman). Nieśmiertelna dusza prze-
bywa w materialnym ciele. K˜ya-karmaõ˜`tma-karma vy˜khy˜tam  – „Aktyw-
ność duszy jest objaśniana poprzez (objaśnianie) aktywności ciała”. (NS 5.2.18) 
Owe wzajemne oddziaływania umożliwia ruch (karman), który jest zarówno 
naturalną formą ruchu, drganiem, jak i może być wywołany bezpośrednio lub 
pośrednio pchnięciem, uderzeniem, siłą ciężkości, płynnością lub pochodzić od 
świadomego czynnika, jakim jest dusza. SaÕyoga-vibh˜g˜n˜Ð  karma – „Dzia-
łanie jest (wspólną przyczyną) połączenia i rozłączenia”. (NS 1.1.19) Ów ruch – 
karman nie jest zatem czymś uniwersalnym, jednym, lecz wyróżnialnym, szcze-
gólnym: SaÕyoga-vibh˜g˜× karmaõ˜m – „Połączenie i rozłączenie są (wspól-
nym efektem) wielu ruchów”. (NS 1.1.28) Użycie słowa karman w njaji i wai-
śeszice dotyczy głównie pojęcia ruchu, choć jak przystało na ortodoksyjne sys-
temy bramińskie, przyjmuje się wszystkie konsekwencje płynące z klasycznej, 
o etycznym wydźwięku, doktryny karmana. Lecz jak funkcjonuje klasyczna 
wykładnia doktryny karmana, w której zakłada się, iż skutki są wynikiem wcze-
śniej zaistniałych przyczyn, i w której się również często przyjmuje, że obecny 
stan jest karmiczną modyfikacją uprzedniego, jak ta wykładnia będzie współgra-
ła z teorią asatkarjawady? Jak wytłumaczyć porządek świata, gdy niezliczoną 
ilość poszczególnych obiektów poruszają odróżnialne od siebie ruchy? 

                                                        
40 M. Nowakowska, op.cit., s. 115. 
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Aby nie sprowadzać pluralistycznie rozumianego świata do automatycznie 
działającego mechanizmu, gdyż to podważałoby klasycznie rozumiane prawo 
karmana, wprowadzono pojęcie dodatkowej siły, która jest pośrednikiem po-
między działaniem a jego skutkiem. Ta siła to ad®ÿ÷a – „niewidzialna”, transcen-
dentalny, niewidoczny skutek działania. Wszelki wysiłek, wszelkie działanie 
produkuje dharmę i adharmę, rozumiane jako cechy zasługi i przewiny41. Wy-
padkowa owego działania, czyli wypadkowa dharmy i adharmy pozostaje 
w formie adriszty, gdy widoczna zasługa czy przewina mija. Adriszta przebywa 
jako nadzwyczaj subtelna siła w duszy podmiotu działającego do czasu dojrze-
wania skutków działania. Wędruje z nim poprzez kolejne wcielenia. Sam proces 
„funkcjonowania” adriszty jest podobny do mechanizmu apurwy systemu mi-
mansy, z tym że pojęcie „adriszta” od początku ma wydźwięk etyczny, gdyż jest 
łączone z gunami dharmy i adharmy. Jako że adriszta jest niejako odpowiedzial-
na za jakość doznań i formę kolejnego wcielenia, możemy ją rozpatrywać 
w kategoriach siły przyczynowej. Pełni ona wtedy tę samą rolę co karman.  

Adriszta jako upakaraõam – przyczyna instrumentalna jest nieświadoma, tak 
jak prakriti, przeto nie może sama z siebie doprowadzić do „dojrzewania” kar-
mana – karmavip˜ka. Musiano zatem przyjąć w tych systemach istnienie jakiejś 
nadrzędnej siły sprawczej, za sprawą której wszystkie te siły działają. I tak sys-
tem njaji wprowadza pojęcie Iśwary42, gdzie jednym z dowodów na jego istnie-
nie jest „konieczność” przyjęcia doskonałego Bytu, Pierwszego Poruszyciela, 
gdyż bez niego nie można by wytłumaczyć porządku świata oraz nieuchronności 
odpłaty za zasługi i przewiny. Świat zachowuje swój porządek za sprawą Iśwary, 
który biorąc pod uwagę dharmiczny walor adriszty, działa. Należy wyraźnie 
w tym miejscu podkreślić, iż choć system ten przyjął pojęcie Iśwary, to jednak 
Iśwara nie jest absolutnym Stworzycielem. W swym działaniu ograniczony on 
jest walorem adriszty, co w ogólnoindyjskim ujęciu oznacza, iż musi brać pod 
uwagę prawo karmana.  

Jak widzieliśmy, karman pojmowany jako ruch – odpowiedzialny za wza-
jemne oddziaływanie na siebie poszczególnych bytów, w tym cząsteczek dhar-
my i adharmy – jest nieodłącznym czynnikiem w dziedzinie sansary. Konse-
kwentnie do takiego ujęcia, stan wyzwolenia będzie rozumiany jako dziedzina 
bezruchu. Tad˜bh˜ve saÕyoga abh˜vo apr˜durbh˜vaþca mokÿa× – „Przy braku 
tej (niewidzialnej siły, adriszty), kiedy nie ma związku (pomiędzy duszą a umy-
słem) oraz (przyjemnością...), taki stan jest mokszą”. (Vaiþeÿikas¨tra 5.2.20) 
I choć tak rozumiane prawo karmana, zgodnie z założeniem całego systemu, jest 
również rozumiane w myśl prawa asatkarjawady, to poprzez przyjęcie Iśwary, 

                                                        
41 Porównaj rozdział: Dharma – cecha, cnota, powinność; prawa porządkujące świat przeja-

wiony. 
42 Omówienie argumentów njaji na istnienie Iśwary zob.: P. Balcerowicz, Szkoła epistemo-

logiczna... [w:] Filozofia Wschodu, Beata Szymańska (red.), Wydawictwo UJ, Kraków 2001,  
s. 103–105. 
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sam jego proces działania doświadczany jest dosyć podobnie jak w innych sys-
temach. Nawet jeżeli w sposób znaczący różnią się założenia metafizyczne po-
szczególnych systemów, to doktryna karmana rozumiana jako mechanizm dzia-
nia się świata, z nieodłącznym aspektem etycznym, zostaje obroniona.  

KONCEPCJA KARMANA W SANKHJI  
I JODZE 

Ortodoksyjne systemy bramińskie w filozofii indyjskiej tradycyjnie łączone 
są w pary, zazwyczaj ze względu na odwoływanie się do tych samych założeń 
metafizycznych. W swojej wersji klasycznej sankhja (s˜Õkhya) jest systemem 
dualistycznym zainteresowanym przede wszystkim opisem sposobu przejawia-
nia się świata, który pozostawia szczegóły procedury technik soteriologicznych 
systemowi pokrewnemu – jodze. Joga (yoga) zaś nie opracowuje tak szczegó-
łowo podstawowych założeń metafizycznych, koncentrując się przede wszyst-
kim na objaśnieniu drogi wyzwalania się. Z pozycji istoty wyzwolonej, osiąga-
jącej stan asaÕprajñ˜tasam˜dhi, nie rozstrzyga się już klasyfikacji systemu, czy 
wciąż mówimy jeszcze o dualizmie, kiedy to dziedzina nieświadomej materii 
nie odgrywa dla czysto świadomościowego bytu już żadnej roli. Mimo że joga 
powołuje się na metafizykę sankhji, trudno ją bez żadnych zastrzeżeń scharakte-
ryzować jako dualizm, gdyż joga, ze względu na to, iż zajmuje się przede 
wszystkim mechanizmem wyzwolenia, jest właściwie czystą procedurą soterio-
logiczną (yogaþ cittav®ttinirodha× – JS I 2). Zatem omawiając główne terminy 
występujące w tych systemach, odwołujemy się do podstawowych założeń me-
tafizycznych, jakie opracowała sankhja.  

Punktem wyjścia rozważań, zarówno dla sankhji jak i jogi, jest sytuacja psy-
chologiczna, w której poznający podmiot odnosi się do przedmiotu swego po-
znania. Cały schemat będzie polegał na dokładnym określeniu podmiotu 
i przedmiotu, ukazaniu ich właściwej natury, poprzez ciągłe odwoływanie się do 
przeciwstawiania tego, kto poznaje, temu, co jest przezeń poznawane. Metoda 
charakterystyki poprzez ukazywanie przeciwstawnych cech będzie dotyczyć 
wszystkich poziomów przejawiającej się rzeczywistości, na przykład w tym 
kontekście możliwe jest dokładne odróżnienie narządów poznania od przedmio-
tów poznania. Dzięki tak konsekwentnej metodzie charakterystyki poprzez prze-
ciwstawianie, będzie możliwe odrzucanie, krok po kroku, wszystkiego, co nie 
jest podmiotem, by dojść do stanu puruszy w stanie jedyności – kaivalya.  

Szkoły sankhji-jogi przyjmują istnienie dwóch niesprowadzalnych do siebie 
ontologicznie modi bytu: dziedzinę puruszy (puruÿa) i dziedzinę prakriti 
(prak®ti). Pomieszanie tych odrębnych od siebie dziedzin skutkuje uwikłaniem 
niezmiennego bytu świadomościowego, jakim jest purusza, w grę wciąż zmie-
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niającej się natury – prakriti. Anity˜þucidu×kh˜n˜tmasu nityaþuci-
sukh˜tmakhy˜tir  avidy  ̃ – „Widzenie w nietrwałym, nieczystym, niewygod-
nym, bezjaźniowym trwałego, czystego, pomyślnego, jaźni – niewiedzą”43. (JS 
II 5) Owa niewiedza – avidy˜, będąca źródłem wędrowania w sansarze i zwią-
zanych z tym wszelkich uciążliwości – kleśa, jak objaśnia w komentarzu Wjasa, 
jest czymś realnym, ale też nie stanowi poznania prawdziwego ani prostej nega-
cji poznania prawdziwego; należy ją traktować jako odmienne poznawanie, inny 
rodzaj poznawania44. To bardzo istotna uwaga, która niekiedy umyka współcze-
snym komentatorom, interpretującym stan uwikłania się puruszy w prakriti jako 
coś nierealnego; w myśl wykładni Wjasy jest to po prostu inny niż rzeczywisty 
stan bytowania. Także w komentarzu do sutry IV 12 wyraźnie mówi się, że uak-
tualnić się może tylko istniejący, rzeczywisty karman. „Przyczyna wywoławcza 
może uobecnić (uczynić teraźniejszym) skutek już istniejący, a nie może wytwo-
rzyć czegoś zupełnie nowego (przedtem nieistniejącego). Gdy zadziała odpo-
wiednia przyczyna wywoławcza, to wspomaga ona szczególność (uszczegóło-
wienie) skutku, ale nie sprawia powstania czegoś zupełnie nowego”45. Dlatego 
systemy te, w opozycji do njaji i waiśesziki, są satk˜ryav˜da, czyli uznają, iż 
skutek już zawiera się immanentnie w swej przyczynie. Niewiedza, pojmowana 
jako realnie działający czynnik, skutkuje pojawieniem się uciążliwości, czyli 
bytowaniem w sansarze z wszystkimi tego konsekwencjami. Zgodnie 
z wykładnią doktryny satkarjawady, wszystkie pojawiające się uciążliwości już 
są zawarte w niewiedzy. Kleþam¨la× karm˜þayo d®ÿ÷˜d®þ÷ajanmavedanŸya× – 
„Złoże karmana, mające korzeń w uciążliwościach, może dać o sobie znać 
w obecnym, przyszłym żywocie”. (JS II 12) Wynikiem obciążenia uciążliwo-
ściami jest pojawienie się stanu bytowania podlegającego prawu karmana. Kar-
man jawi się na podstawie tych sutr jako coś nieuchronnie przynależnego sansa-
rze, co pojawia się jakby równocześnie z zaistnieniem awidji. Do tej paraleli 
pomiędzy pojęciami karmana i awidji jeszcze powrócimy.  

Złoże karmiczne, czyli zespół różnych uwarunkowań karmicznych, jako zako-
rzenione w uciążliwościach, z natury swej musi dojrzeć i wydać skutek (vip˜ka). 
Techniczne omówienie procesu karmicznego zobrazowane jest modelem agrar-
nym, z użyciem którego spotkaliśmy się już w okresie wedyjskim, choćby 
w przytaczanej powyżej upaniszadzie „Katha”. Przesłanie i upaniszady, i jogi jest 
jasne. To, co zostało zasiane, musi przejść przez cały proces dojrzewania aż do 
wydania owoców. Jak mówi sutra, może to nastąpić albo w tym, albo w przyszłym 
wcieleniu. Zespół uwarunkowań karmicznych skutkuje w formie kolejnego wcie-
lenia, długości życia i odpowiedniego doznawania, a w sensie potocznym jest 
odbierane jako przewaga doznań miłych lub niemiłych.  

                                                        
43 Wszystkie cytaty z Jogasutr i Jogabhaszji za: Klasyczna joga indyjska, przekład i opracowa-

nie Leon Cyboran, PWN, Warszawa 1986. 
44 Ibidem, s. 67. 
45 Ibidem, s. 216. 
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Z powyższych rozważań wynika, iż nie można w sposób dowolny przerwać 
procesu dojrzewania karmana, gdyż takie działanie niesie z sobą kolejny impuls 
karmiczny, ale sprawą otwartą pozostaje jakość doznawania tego procesu kar-
micznego. Sutra III 22 mówi, że karman może być natychmiastowy (sopakra-
ma) i powolny (nirupakrama). Według „Jogabhaszji” II 12, złoże karmiczne 
owocujące natychmiast to złoże, które powstało wskutek ostrych ćwiczeń jo-
gicznych, potęgi bezpragnieniowości, praktykowania mantr, ascezy, medytacji 
czy oddania się Iśwarze. W wyniku tych praktyk zanikają uciążliwości – kleśa. 
Tak więc na pewno jednym ze sposobów wyjścia spod działania prawa karmana 
jest przyspieszenie jego dojrzewania. Ale „przepracowanie” zarówno szybko, 
jak i wolno dojrzewającego karmana wymaga dokładnej wiedzy o jego naturze 
i procesie działania. 

Karman działa w wymiarze rzeczywistości prakriti, czyli tak jak ona, jest 
z natury nieuchwytny, zmienny. Wynika to z istoty samej prakriti, która stanowi 
grę wciąż zmieniających swe proporcje gun – cech, komponentów46. Jak pier-
wotna niewiedza wynika z pomylenia porządku puruszy i prakriti, czyli podmio-
tu i przedmiotu, tak samo citta, która pełni funkcję świadomościowego bytu 
doznającego, coraz bardziej wikłając się w sansarę, głębiej zaciera granicę po-
między tym, co w danym momencie pełni funkcję podmiotu, a tym, co uznawa-
ne jest za niezależny przedmiot. Jednym z głównych zadań praktyki jogicznej 
jest uświadomienie sobie czynienia takich rozróżnień. By doprowadzić do „za-
trzymania świata”, co w języku jogi nazywa się zatrzymaniem, powściągnięciem 
zjawisk świadomości, czyli ruchów czitty, należy najpierw wyodrębnić i pood-
dzielać wszystkie elementy, które powodują jej działanie, a przez to „dzianie 
się” świata. Jak czytamy w JB III 17, należy wyodrębnić samą czynność (kriy˜ ) 
i oddzielić podmiot działający (kart®), narzędzie działania (karaõa) oraz przed-
miot działania (karman). Już samo użycie derywatów od wspólnego rdzenia 
językowego wskazuje na jakby naturalny proces nakładania się na siebie róż-
nych poziomów doznawanej rzeczywistości. Zwróćmy uwagę, iż w tym przy-
kładzie karman jest wyraźnie nazwany przedmiotem, co wskazuje, że jego wa-
runki bytowania są zależne od czegoś innego, analogicznie zresztą do natury 
samej prakriti, która tylko w stanie niewiedzy uznaje siebie za niezależnie, pod-
miotowo działającą. Wyróżnienie w procesie karmicznym składających się nań 
elementów umożliwia teraz jeszcze dokładniejsze opisanie i poznanie każdego 
z nich. 

Karman pojmowany jako ruch, jako działanie, choć ze swojej natury jest 
bezpoczątkowy, bo jedynie może zostać wywołany, ale niezainicjowany, przyna-
leży do dziedziny prakriti. Prakriti, sama z siebie nieświadoma, złożona jest 
z trzech gun – cech, komponentów. Zmieniające się wciąż między nimi propor-
cje odpowiedzialne są za wrażenie niezależnych, odrębnych od siebie bytów. Jak 
 

                                                        
46 Zobacz rozdział: Dharma – cecha, cnota, powinność; prawa porządkujące świat przejawiony. 
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czytamy w JS i JB IV 7, jakość – rodzaj (j˜ti ) – karmana jest czteroszczeblowa: 
ciemna (k®ÿõa), jasno-ciemna (þuklak®ÿõa), jasna (śukla) i ani jasna, ani ciemna 
(aþukl˜k®ÿõa). Ciemną jakość karmana mają ludzie źli, nikczemni, jasno-ciemną 
ci, którzy stosując środki zewnętrzne, działają krzywdząc i pomagając innym. 
Jasna jakość karmana występuje u tych, którzy stosując środki wewnętrzne, jak 
medytacja czy kontemplacja, nie krzywdzą już więcej innych. Takie działanie – 
taki karman skutkuje bardzo pozytywnym, kolejnym wcieleniem. Ostatni rodzaj 
karmana – ani jasny, ani ciemny – dotyczy sannjasinów, u których zanikły uciąż-
liwości i „mają po raz ostatni ciało”47. Różne rodzaje karmana mają odmienną 
jakość. Wartościowaniu podlegają jednak tylko trzy pierwsze grupy. To właśnie 
one charakteryzują wszystkie byty uwikłane w świat sansary i przez to podległe 
prawu karmana. Z tego fragmentu głównego tekstu jogi wynika najbardziej 
istotna charakterystyka wyzwolonego – mukty. Wskutek odpowiedniego działa-
nia i ćwiczeń osiąga on stan, w którym już nie magazynuje, nie maksymalizuje 
pozytywnego, jasnego karmana, a odcinając dzięki temu wszelkie istotowe rela-
cje ze światem, rozrywa więzy karmiczne. Dlatego ten stan nie może być pod-
dany żadnemu wartościowaniu, wyrażony jest to poprzez sformułowanie „ani 
jasny, ani ciemny”, gdyż wartościowania dotyczą tylko świata zmienności, świa-
ta sansary. Stąd o wyzwolonym (mukta) czy o wyzwolonym za życia (jŸvanmuk-
ta, koncepcja przyjmowana między innymi przez jogę) mówi się, iż jest „poza 
dobrem i złem”, co niekiedy, zupełnie błędnie, było interpretowane jako nihi-
lizm etyczny.  

O tym, że przemiany świata, będącego dziedziną prakriti należy rozumieć ja-
ko podlegające wartościom etycznym, świadczą choćby pierwsze strofy IV 
księgi „Jogasutr”, gdzie jest powiedziane, że „przyczyna wywoławcza (przyczy-
na sprawcza, nimitta) – [jak np.] prawość (zasługa, dharma) itd. – (...) przerywa 
tylko zaporę. (...) Tak samo prawość (dobro, zasługa, dharma) przerywa zło 
(nieprawość, adharma), które stanowi przegrodę dla pierwiastków twórczych 
(prak®ti). Gdy się ją przerwie, pierwiastki twórcze same przez się zalewają swo-
je wytwory (vik˜ra)”48. Natura (prak®ti) (czyli cały proces dziania się) nie jest 
ze swej istoty dobra ani zła, tylko owe procesy wywoływane są przez czynniki, 
które w ten sposób są wartościowane. Rozpoznanie tak funkcjonującej rzeczy-
wistości jest wiedzą (vidy˜ ). 

Na rozróżnianie różnych jakości karmana nakładają się guny prakriti. Zły 
karman jest kumulowany przez gunę tamas. Dobry karman jest kontynuowany 
poprzez rajas aż do najwyższego poziomu, który osiąga w gunie sattva. Kiedy 
sattwa jest pogłębiona poprzez naukę, mądrość i wysiłek, wtedy karman jest 
niszczony poprzez zanik trzech gun. Karman, który nie będąc stanem nieuwa-
runkowanym, ma naturę przedmiotu, nie może funkcjonować bez żadnej podpo-
ry; gdy znika podłoże, znika też to, co się dzięki niemu fenomenalizuje. Termin 

                                                        
47 Klasyczna joga indyjska, s. 208. 
48 Ibidem, s. 204–205. 
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guõa w systemach sankhji i jogi nie denotuje ze swej istoty, jako komponent 
nieświadomej prakriti, pojęć etycznych (one przynależą terminom dharma, ad-
harma), lecz używanie pojęcia „guna” na oznaczenie wartości w innych syste-
mach, prowadzi do interpretowania go w tych kategoriach. Z tego wynika uzna-
nie za wartościujące, a zatem świadome działanie samej natury, jak i nierozłącz-
nie z nią związanego prawa karmana. Stan prak®ti vyakta pełni podobną rolę jak 
ap¨rva w mimansie, ad®ÿ÷a w njaji i waiśeszice, czy jak m˜y˜  w wedancie; to 
wszystko jest realną podstawą fenomenów, te „czynniki” są determinantem ży-
cia poszczególnych indywiduów49.  

W tekstach hinduistycznych, które posługują się terminologią ontologiczną 
sankhji i jogi, stan wyzwolenia jest określany nie tylko jako uwolnienie się spod 
działania prawa karmana, ale jako wyjście ponad działanie trzech gun: 

Gdy widz postrzeże, że nikt inny nie działa, lecz wszystko wypływa z działania natury, 
I gdy ponad cechami natury rozpozna to, co jest najwyższe, wówczas wchodzi w moją 
istotę. 
Gdy duch wzniesie się ponad trzy cechy natury, które mają swe źródło w ciele, 
Wówczas wyzwolony z narodzin, śmierci, starości i bólu, nieśmiertelność osiąga. (BG 14, 
19–20) 

„Bhagawadgita” przedstawiła stan wyzwolenia w sposób poetycki, Wjasa 
(JB III 50) charakteryzuje go, używając wcześniej ściśle zdefiniowanych termi-
nów technicznych. „A zatem te guny (guõa), które się przejawiły (abhivyakta) 
w umyśle (manas) w formie karmana, uciążliwości (kleśa) i skutku karmicznego 
(owocowania, vip˜ka), mając zakończone służenie (cel wypełniony, carit˜rtha) 
ulegają przeciwstworzeniu (pratiprasava), następuje absolutne rozstanie się 
(rozłąka, viyoga) puruszy z gunami, czyli jedyność (kaivalya) [i] wtedy [się 
mówi], że purusza jako sama moc podmiotu świadomości (citiśakti) pozostaje 
(jest ugruntowany, pratiÿ÷ha) w swojej właściwej naturze (we własnej postaci, 
svar¨pa)”50.  

Sutry IV 29–34 opisują stan wyzwolenia jako wyzwalanie się od karmana, 
gdzie pozostawanie pod jego działaniem postrzegane było jako pomyślne (kuśa-
la) lub niepomyślne (akuśala), wiązało się z ocenianiem poprzez pary przeciw-
stawnych cech wartościujących. Postrzeganie tego, co ze swej istoty pozbawio-
ne jest wartości, jako tego, czemu istotowo wartości przynależą, nazywane jest 
błędem poznawczym (viparyaya). „Po zaniku uciążliwości (kleśa) i karmana 
mędrzec (vidv˜Õs), jeszcze żyjąc (jŸvant), jest zupełnie wyzwolony (vimukta). 
Dlaczego? – Ponieważ błąd poznawczy (viparyaya) jest przyczyną (k˜raõa) 
stawania się (woli życia, wcielenia, bhava). Nikt bowiem nie widział, żeby ktoś 
z zanikłym (kÿŸõa) błędem poznawczym (viparyaya) się gdzieś [ponownie] na-
rodził (j˜ta)”51. 

                                                        
49 E.H. Jonston, Early s˜Õkhya, Motilal Banarsidass, Delhi 1974, s. 40. 
50 Jogasutry..., op.cit., s. 190. 
51 Ibidem, s. 237. 
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Trudno na podstawie tych fragmentów jednoznacznie określić, co się w mo-
mencie wyzwolenia dzieje z wymiarem rzeczywistości przynależnym prakriti. 
Ostatecznie cały proces wyzwoleńczy okazuje się procesem wyzwalania się 
prakriti, a nie puruszy, gdyż purusza w swej istocie pozostaje niezmiennie taki 
sam. (Próba rozwiązania tego problemu i przedstawienia tego rozwiązania 
w bardzo precyzyjny sposób, stanie się jednym z głównych wyzwań adawaita-
wedanty.) A przecież puruszów jest nieskończona ilość, a prakriti jest jedna, 
i gdy nawet przestaje służyć jednemu puruszy, wciąż działa na rzecz innych. 
Konstatacja, iż stan wyzwolenia jest zależny od uświadomienia sobie przez 
puruszę jego istotowego oddzielenia od prakriti – co zostało tu wyraźnie sfor-
mułowane, jako że guny przejawiają się w umyśle w formie karmana – jest po-
świadczeniem także przez ten system stwierdzenia, że rzeczywistość jest jedna, 
a błędne postrzeganie różnych jej wymiarów, jako zasadniczo odrębnych, zależy 
od stanu świadomości. 

Powyższa wykładnia jest zgodna, jak zaraz zobaczymy, z duchem doktryny 
adwaita-wedanty. Ale już w samym tekście „Jogasutr” możemy znaleźć frag-
menty, które będą mogły służyć jako punkt odniesienia do interpretowania tych 
zagadnień w systemach o zabarwieniu teistycznym. Twórcy systemów Ÿþvara-
v˜din – postulujących istnienie Iśwary, chcąc znaleźć na to dowód w tekstach, 
powołują się na sutry I 23–27. Dokładną definicję Iśwary podaje I 24: „Iśwara 
jest zróżnicowaniem (szczególnością, viþeÿa) puruszy, jest nieskalany (nietknię-
ty, apar˜m®ÿ÷a) uciążliwościami (kleśa), karmanem, skutkiem karmicznym 
(owocowaniem, vip˜ka) i złożem karmicznym (˜þaya)”52. Iśwara to szczególny 
rodzaj puruszy; purusza w stanie wyzwolonym jest istotowo tożsamy z Iśwarą, 
z tym, że o ile poszczególni purusze wyzwalają się z bezpoczątkowych więzów 
karmicznych, to Iśwara nigdy karmanem nie jest związany. On jest zawsze wy-
zwolony i zawsze jest Iśwarą. Ze swej istoty nie jest związany działaniem pra-
kriti, bo gdyby był, to podlegałby tym samym mechanizmom co poszczególni, 
uwikłani w jej grę purusze, gdyż, jak jest powiedziane, źródło wszelkich uciąż-
liwości, karmana, jego owocowania i całego złoża karmicznego pochodzi 
z umysłu (manas), a manas wszak przynależy do dziedziny prakriti. Zatem 
o Iśwarze jako o „szczególności puruszy” (viþeÿapuruÿa) można powiedzieć, iż 
jest i zarazem nie jest w prakriti – nie jest, bo nie wiąże się z jej działaniem, jest, 
ponieważ jest mistrzem joginów (także tych, którzy pozostają jeszcze w stanie 
sansary) od niepamiętnych czasów. (JS I 26) Sutra I 25 opisuje Iśwarę: 
„W Iśwarze jest zalążek (bŸja) wszechwiedzącego (sarvajña) nieprzewyższalne-
go [przez nikogo]”53. Jego główną cechą charakterystyczną nie będzie to, czy 
przynależy do „tego czy tamtego” świata, ale czy ma właściwy ogląd rzeczywi-
stości.  

                                                        
52 Ibidem, s. 26. 
53 Ibidem, s. 28. 
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KONCEPCJA KARMANA W WEDANCIE 

W ramach systemu wedanty występuje wiele szkół, których podstawowe za-
łożenia metafizyczne niekiedy znacznie się różnią. System ved˜nta oznacza 
dosłownie: koniec, zwieńczenie, cel (anta) objawienia wedyjskiego (veda) i z 
nazwy tej wynika, iż Wedy stają się głównym i najbardziej autorytatywnym 
punktem odniesienia dla przedstawicieli tego systemu. Wedy wraz z „Bhaga-
wadgitą” i „Brahmasutrami” tworzą tak zwany „potrójny kanon” – 
prasth˜natraya, gdzie Wedy przynależą do wiedzy objawionej – śruti, „Bhaga-
wadgita” do tradycji – sm®ti, a Brahmas¨tra jest bardzo skrótowym dyskursem 
logicznym. Wszystkie te trzy grupy tekstów generują różne pokłady znaczeń 
i zadaniem twórcy danej szkoły będzie stworzenie na ich podstawie spójnego 
systemu. W trakcie formowania się szkół mamy do czynienia ze zjawiskiem 
swoistej interpretacji, kiedy założyciel danej szkoły, do udowodnienia założeń 
swojego systemu i dowiedzenia na tej podstawie swojej wizji świata, posługuje 
się wybranymi fragmentami poszczególnych trzech tekstów. A przy tak różnora-
kiej możliwości interpretacji samego „potrójnego kanonu” pojawiają się równie 
różne, choć wszystkie uważające się za ortodoksyjne, szkoły wedanty. Różno-
rodność jest tu wielka, od czystego monizmu, a właściwie „niedwójni” Śankary, 
poprzez „kwalifikowany monizm” Ramanudży, aż po radykalny dualizm Mad-
hwy. Szkoły wedanty, w trakcie swego rozwoju, podczas którego wchłaniały 
poglądy innych, wcześniej nawet zwalczanych szkół, wpływały w sposób bar-
dzo istotny na formowanie się i przekształcenia hinduizmu. Dlatego tak ważne 
są ich propozycje i interpretacje dotyczące podstawowych zagadnień filozoficz-
nych. Ale tak, jak ich założenia metafizyczne i ostateczny kształt systemu różnią 
się między sobą, tak różnić się muszą i interpretacje kluczowych pojęć, w tym 
interesującego nas tutaj pojęcia karmana. Najwięcej miejsca poświęcę systemo-
wi adawaita-wedanty, gdyż wydaje mi się interesujące podjęcie próby odnale-
zienia w systemie, który ostatecznie postuluje istnienie jedynej rzeczywistości – 
brahmana, czynnika, który byłby odpowiedzialny za różnicowanie świata – 
zasadę indywiduacji. 

Mimo wielu różnic, wszystkie szkoły wedanty przyjmują kilka wspólnych 
założeń. Postulują one istnienie brahmana – rozumianego jako najwyższa, abso-
lutna rzeczywistość – i uznają, że jest on przyczyną świata. Zgodnie również 
twierdzą, iż wiedza o prawdziwej naturze brahmana i jego relacji wobec świata 
prowadzi do wyzwolenia, a dążenie do wyzwolenia stanowi cel i nakaz życia 
człowieka. Informacji na temat natury brahmana i sposobów realizacji wiedzy 
o nim dostarcza nam jedynie Pismo (śruti) – wiedza ta jest niepodważalna, nie 
może jej obalić żadne rozumowanie ani inne środki poznawcze. Na tym właści-
wie kończą się wspólne założenia wszystkich szkół wedanty, w ramach innych 
zagadnień spotykamy się z mniej, czy bardziej daleko idącymi różnicami. 
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Rozbieżności pojawiają się już na poziomie ustalenia, jaka jest natura brah-
mana: czy jest on ze swej istoty pozbawiony jakichkolwiek atrybutów, czyli 
nirguõa, czy też trzy podstawowe atrybuty sat-cit-̃ nanda przynależą jego isto-
cie; wtedy mówimy o brahmanie saguõa. Nawet określenie neti-neti nie jest 
jednoznacznie rozumiane jako opis nirguny brahmana. Dla większości autorów, 
brahman jest zarówno przyczyną sprawczą, jak i materialną świata, ale dla Mad-
hwy jedynie sprawczą. Inne w związku z tym są zdania na temat natury duszy 
i jej relacji wobec brahmana, a także określenia, jaka jest kondycja duszy 
w stanie wyzwolenia. I dlatego pojawiać się będą również różne interpretacje 
doktryny karmana. 

Jak już wspomniano, założyciele wszystkich szkół wedanty powoływali się 
na fragmenty tekstów przynależnych do tradycji wedyjskiej. Najczęściej były to 
fragmenty Upaniszad. W „Brihadaranjace” 4.4.22 znajduje się fragment, ukazu-
jący skutki działania w świecie, który stał się punktem wyjścia rozważań na 
temat natury karmana. Fragment ten jest jakby podsumowaniem opisu wszyst-
kich czynników niezbędnych do wyzwolenia, opisem samego stanu mokszy 
i kondycji wyzwolonej duszy. Jako że spory wszystkich wedantystów na temat 
istoty karmana rozpatrują ten problem w kontekście jego wartości soteriologicz-
nej, przytoczmy ten fragment, który odegrał tak wielką rolę: 

Zaprawdę to wielka, nienarodzona dusza (mah˜n aja ˜tm˜ ),  
Ona uczyniona jest z poznania (vijñ˜namaya), a przebywa między tchnieniami,  
To ona spoczywa w przestrzeni wewnątrz serca, 
Jako zarządca wszystkiego, jako Pan wszystkiego, jako władca wszystkiego, 
Ona nie zwiększa się przez dobre czyny (karman), ani nie zmniejsza się przez złe.  
To ona jest Panem wszystkiego, zarządcą wszystkich istot i ich strażnikiem,  
To grobla podtrzymująca te dwa światy oddzielnie. 
Tę właśnie duszę bramini pragną poznać studiując święte Wedy, 
Ofiary, daniny, żar ascezy czy posty (yajña, d˜na , tapas, an˜þaka), (...) 
Zaś duch (˜tman) nie jest ani taki, ani taki (neti, neti), (...) 
Kiedy to wie, żadna z dwóch myśli go nie nachodzi: 
„Ja popełniłem zło, ja spełniłem dobro”, 
Obie je przekracza – niespalany przez to, co uczynił lub czego nie uczynił. 

Według Śankary (ŚaÕkara), fragment ten w pełni potwierdza jego wizję 
świata. Wszelkiego rodzaju działania są jedynie środkami pomocniczymi na 
drodze wyzwolenia. Ostateczne wyzwolenie jest wynikiem tylko i wyłącznie 
wiedzy o brahmanie, a nie wynikiem działania. Działanie oczyszcza umysł 
i umożliwia pojawienie się w tak czystym umyśle wiedzy wyzwalającej. Śanka-
ra w swym komentarzu do sutr „Brahmasutr” Badarajany (B˜dar˜yaõa) (BS 
III 4.26)54 objaśnia, że kiedy pojawia się ˜tm˜jñ˜na , niepotrzebne są żadne 
środki pomocnicze, by osiągnąć wyzwolenie, lecz karman jest niezbędny, by 

                                                        
54 Sarv˜pekÿ̃ ca yajñ˜diþruteraþvavat. Wszelkie powołania się na Brahmasutry w komentarzu 

Śankary podaję za: Brahma S¨tras, Sri Swami Sivananda, Motilal Banarsidass, Delhi 1977. 
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taka wiedza mogła się pojawić. Przywołuje tu przykład wierzchowca, niezbęd-
nego, by doprowadzić nas do celu, lecz po przybyciu na miejsce już bezużytecz-
nego55. Tak radykalne, ostateczne odrzucenie, przekroczenie karmana ma miej-
sce tylko w adwaita-wedancie szkoły Śankary. Kolejni komentatorzy będą się 
starali pogodzić wartość karmana i wiedzy, jako czynników użytecznych na 
drodze wyzwolenia. 

Bhaskara (Bh˜skara) przyznaje, iż karman pełni rolę pomocniczą, lecz samo 
złoże karmiczne nie zostaje odrzucone w momencie wyzwolenia. Bhaskara jest 
wyznawcą doktryny o spójności i wzajemnym uzupełnianiu się karmana i wiedzy 
– jñ˜nakarmasamuccaya. Powołuje się przy tym na sutrę IV 1.16: agnihotr˜di tu 
tatk˜ry˜yaiva taddarþan˜t – „Lecz agnihotra i inne (obowiązkowe działania) pro-
wadzą do takiego samego skutku, jak i wiedza – co wiemy z Pisma”.  

Ramanudża (R˜m˜nuja) również przyjmuje wzajemne wspomaganie się 
wiedzy i działania, lecz twierdzi, iż do ostatecznego poznania prowadzi tylko 
wiedza. Jednak ta wiedza jest nieco inaczej rozumiana niż u Śankary, gdyż pod 
pojęciem wiedzy wyzwalającej rozumie on akt up˜san  ̃– akt wielbienia, odda-
wania czci Brahmanowi, pojmowanemu jako Iśwara. To interpretacja, która 
odwołuje się do bardzo powszechnej w czasach Ramanudży idei bhakti. Rama-
nudża, ów przytoczony powyżej fragment z „Brihadaranjaki”, rozumie w ten 
sposób, iż tekst nakazuje spełnianie przepisanych czynów (nityakarman) jako 
niezbędnych na drodze do wyzwolenia. Spełniając tak rozumiane obowiązki, 
zadowalamy Iśwarę, a Iśwara w zamian obdarza nas łaską, jako czynnikiem 
niezbędnym do osiągnięcia wyzwolenia. Owa łaska umożliwia nieustanne od-
dawanie czci Iśwarze. Powołuje się w tym miejscu na sutrę IV 1.12: ˜prayaõ˜t 
tatr˜pi  hi d®ÿ÷am – „To (to znaczy: medytacja) winno być uprawiane aż do mo-
mentu śmierci, tak to zostało zobaczone”. Oznacza to, iż sam „moment” poja-
wienia się wiedzy nie jest tożsamy z wyzwoleniem, lecz ów akt prowadzący do 
wyzwolenia winien być kontynuowany. Zgodnie z takim rozumieniem należy 
również rozpatrywać stan wyzwolonej duszy. Dusza w stanie wyzwolenia nie 
zatraca swojej indywidualności i pozostaje w stanie błogości, by móc wiecznie 
współistnieć z Iśwarą.  

Także Wallabha (Vallabha) jest zwolennikiem koncepcji, że do wyzwolenia 
potrzeba zarówno wiedzy, jak i czynu. Według niego, czyny niezbędne to te, 
które nie są inicjowane pragnieniem osiągnięcia pożądanego skutku. Powołuje 
się przy tym na upaniszadę „Brihadaranjakę” 4.4.556.  

Madhwa (Madhva), jako przedstawiciel radykalnego dualizmu, uznaje onto-
logiczną różność i niesprowadzalność do siebie trzech kategorii: Iśwary, duszy 

                                                        
55 Podobny obraz pojawia się w buddyzmie; Dharma, czyli cały wykład nauki Buddy, porów-

nuje się do tratwy. Tratwa jest niezbędna do tego, by przepłynąć rzekę (przejść przez sansarę). Na 
brzegu, po przybyciu do celu (nirwana), wehikuł, narzędzie, jakim okazuje się tratwa – Dharma – 
jest już niepotrzebne.  

56 Porównaj rozdział: Działanie etyczne a sens świata. 
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i materii. Zatem dusza różna jest od Iśwary zarówno w stanie sansary, jak 
i w stanie wyzwolenia. Iśwara nie jest przyczyną materialną, ale tylko przyczyną 
sprawczą świata. Wszechwładza Iśwary nie jest niczym ograniczona, nawet 
uniwersalnym, kosmicznym prawem karmana. Takie ujęcie doktryny karmana 
jest zupełnie wyjątkowe na gruncie indyjskim, w tym systemie wszechwładzę 
i wszechpanowanie Iśwary należy rozumieć absolutnie. Człowiek może osią-
gnąć wyzwolenie poprzez akt oddania się Bogu – bhakti i oddawania mu czci 
jako Bogu, któremu istotowo przynależą atrybuty wszechwiedzy, świadomości 
i błogości. Według Madhwy, istnieje potrzeba zarówno wiedzy, jak i czynów. 
Czyn jest tu rozumiany jako nityakarma – działanie obowiązkowe, pojmowane 
tak jak w sanhitach i w mimansie – a interpretowany jako niÿk˜makarman – 
„działanie bezinteresowne”. Wiedza jest wiedzą o naturze brahmana, uświado-
mienie sobie tego umożliwia przekroczenie stanu sansary i przynależy kondycji 
wyzwolonej duszy. Stan wyzwolenia rozumiany jest tutaj jako radość ze świa-
domości bycia z Bogiem, nawet przy pełnym zachowaniu odrębności.  

Madhwa bardzo mocno podkreśla, że tylko przez bhakti, która na poziomie 
sansary jest kombinacją odpowiedniego działania i wiedzy, można osiągnąć 
wyzwolenie. Madhwa mówi, że samo wypełnianie czynów religijnych, jeżeli nie 
towarzyszą mu akty czci dla Iśwary, nie jest wystarczające do wyzwolenia. 
Bhakti zaś może zmazać każdy grzech. Bóg zadowala się tylko aktami oddania 
i obdarza swego czciciela łaską niezbędną do osiągnięcia mokszy. Lecz, jak 
wspomnieliśmy, w omawianej szkole Iśwara jest wszechwładny i niczym nie 
ograniczony, dlatego Madhwa nie mógł pozostawić w swym systemie miejsca 
na tak rozumianą łaskę Boga, która musi odpowiedzieć na dowody czci.  

Według Madhwy, istnieją różne grupy dusz: takie, które nigdy nie są dotknię-
te przez cierpienie i dlatego pozostają wiecznie wolne, i takie, które mogą być 
obarczone cierpieniem, przez co rozumie uwikłanie w sansarę. W ramach tej 
drugiej grupy wyróżnia znów takie dusze, które mogą dostąpić wyzwolenia, 
i takie, które na zawsze pozostaną w sansarze. Wśród dusz wędrujących w san-
sarze znów są takie, które przez wieczność, zgodnie z prawem karmana będą się 
odradzać, oraz takie, które skazane są na wieczne potępienie i przebywanie 
w piekle.  

Madhwa jako jedyny filozof indyjski odmawia jakiejś grupie czujących by-
tów nadziei na wyzwolenie. W innych systemach nadzieja ta może dotyczyć 
niezwykle odległej perspektywy, ale prędzej czy później każdy może się wy-
zwolić. W buddyzmie powiedziane jest, iż ostatecznie nawet Mara – uosobienie 
zła, będzie wyzwolony przy końcu danego, kosmicznego cyklu. Przypisanie 
przez Madhwę absolutnej wszechmocy Iśwarze i uznanie, iż tylko Iśwara jest 
bytem w pełni niezależnym i niczym nie uwarunkowanym, ukazuje w kontek-
ście soteriologicznym uzależnienie dusz od Boga. Na rzecz tak pojmowanej 
natury Iśwary została ograniczona rola poszczególnych czynów i skutkującego 
zawsze odpowiednim rezultatem postępowania. Bhakti jest wprawdzie niezbęd-
na, ale czy wystarczająca do osiągnięcia wyzwolenia, to zależy wyłącznie od 
samego Boga. 
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Zostały tu przedstawione w sposób bardzo ogólny stanowiska przedstawicieli 
najważniejszych szkół wedanty, dotyczące roli karmana w drodze do wyzwole-
nia. Dalsze rozważania będą uwzględniały już tylko dwóch myślicieli: Ramanu-
dżę i Śankarę, pierwszego, jako przedstawiciela doktryny o równowartości wie-
dzy i działania, a drugiego, głoszącego radykalny prymat wiedzy nad wszystki-
mi innymi czynnikami. W związku z tak zakreślonym problemem pojawiają się 
pytania nie tylko o wartość czy użyteczność karmana, ale o jego samą naturę. 
Najwięcej miejsca poświęcimy Śankarze, a zwłaszcza jego koncepcji dotyczącej 
ostatecznego przekroczenia prawa karmana. Postaram się znaleźć odpowiedź na 
pytanie, jak tłumaczy się występowanie i pochodzenie czegokolwiek, co nie jest 
brahmanem, jeżeli absolutna rzeczywistość zostaje w brahmanie wyczerpana.  

Według adwaita-wedanty Śankary, rzeczywiste istnienie przynależy tylko 
brahmanowi, a świat doświadczalny jest rzeczywisty jedynie na poziomie feno-
menów. Ostateczna rzeczywistość jest prosta; zachodzi tu absolutna tożsamość 
pomiędzy atmanem i brahmanem. Pojawia się zatem zasadnicze pytanie: czy 
karman ostatecznie jest, czy nie jest rzeczywisty? Natomiast, według Ramanu-
dży, nie można negować rzeczywistości świata doświadczalnego. Nawet na 
poziomie absolutu nie ma pełnej identyfikacji pomiędzy atmanem a brahmanem, 
a raczej pomiędzy indywidualną duszą a Brahmanem – Iśwarą. Iśwara jest jedy-
nym bytem, który w łańcuchu: podmiot – cecha go określająca (guõa) jest tylko 
podmiotem. Dusze, jak i cały świat przynależą brahmanowi, tak jak atrybuty 
substancji. I choć dusza wyzwolona staje się bytem prostym, to błogość z tego 
stanu czerpie, uświadamiając sobie obcowanie z brahmanem. A zatem, jeżeli 
indywidualność nie znika zupełnie, to zrozumiałe staje się „doprowadzenie” 
indywidualnego karmana do swego kresu.  

Biorąc pod uwagę takie założenia obydwu szkół wedanty, zobaczmy jak 
w ich świetle interpretowane są „Brahmasutry” II 1.35–3657, mówiące o naturze 
karmana. Na karm˜vibh˜g˜diti  cet, na, an˜ditv˜t . Upapadyate c˜pyupalabhyate 
ca. – „Jeżeliby nawet ktoś powiedział, że nie można wyjaśnić, iż przed [momen-
tem stworzenia] zasługa i wina są nieodróżnialne, to twierdzimy, iż tak nie jest, 
gdyż świat nie ma początku. To [że świat i także karman nie ma początku] jest 
dowodzone przez rozum i potwierdzone przez Pismo”.  

                                                        
57 Przy omawianiu wykładni Ramanudży sutr Badarajany posługuję się wydaniem: Brahma-

S¨tras, ŚrŸ-Bh˜ÿya, opracowanym przez Swamiego Vireswaranandę i Swamiego Adidevanandę, 
Advaita Ashrama, Calcutta 1995. W tych komentarzach występują niekiedy drobne różnice 
w numerowaniu sutr; i tak omawiany w tym miejscu fragment zostaje rozbity w komentarzu Śanka-
ry na dwie części, stąd numeracja 35–36, zaś w komentarzu Ramanudży stanowi całość i przypisa-
ny jest mu numer 35.  
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Śankara dla dowiedzenia założeń swego systemu powołuje się na fragment 
z „Czhandogji” 6.2.1: „Na początku, mój drogi, to było istniejące, jedno zaiste 
bez drugiego”. Wyciąga z tego wniosek, że to, iż przed stworzeniem istniał tylko 
brahman, nie znaczy, iż istnieje moment wyłonienia się świata, co byłoby rów-
noczesne z wyłonieniem się karmana. Także stworzenie świata nie ma początku. 
Ani nie może się pojawić pytanie o pierwsze stworzenie, ani nie może zaistnieć 
pierwotne stworzenie. Rotacja kreacji i destrukcji świata nie ma początku ani 
końca. Nie można także powiedzieć, że nie było żadnego karmana poprzedzają-
cego stworzenie (powodującego różnorodność stworzenia), gdyż karman jest 
an˜di – bez początku. Stworzenie tylko wyrasta z przed-egzystujących nasion 
karmicznych. Jeżeli świat jest bez początku, to wszelkie skłonności zarówno do 
gromadzenia zasług, jak i przewin wyrastają jak kiełek z nasienia. Tak jak bez-
początkowy jest cykl wyrastania roślin z nasion i ponownego zasiewania, tak 
samo nie ma początku i końca świat, będący relacją przyczyny i skutku.  

To, iż karman jest bezpoczątkowy, jest znane z Pisma i logiczne. Gdyby bo-
wiem świat nie istniał w stanie potencjalnym, tak jak nasienie, to by znaczyło, iż 
coś absolutnie nieistniejącego bierze udział w stwarzaniu. Mogłoby się tu rów-
nież pojawić niebezpieczeństwo ponownych narodzin wyzwolonych dusz. Taka 
sytuacja podważałaby sprawiedliwą odpłatę za zasługi i przewiny. Skutek zo-
stałby pozbawiony inicjującej go przyczyny. Wszystkie prawa przestałyby mieć 
w czymkolwiek oparcie. Również avidy˜, która jest jednolita co do swej natury 
(ekar¨p˜), nie może odpowiadać za różnorodność stworzonego świata. To nie-
wiedza różnicowana przez różnorodne „kierunki” karmiczne (v˜sanas) może 
wyłonić taki skutek58.  

Ramanudża także powołuje się na „Czhandogję” 6.2.1. Przed stworzeniem 
był tylko brahman, nic oprócz niego nie istniało; nie było indywidualnych dusz 
i nie było także karmana, który usprawiedliwiałby różnorodność stworzenia. 
Lecz dalej dodaje, iż indywidualne dusze wprawdzie nie były wcześniej stwo-
rzone, ale to nie znaczy, że nie były istniejące. One jednak istniały, choć w bar-
dzo subtelnym stanie, prawie nieodróżnialnym od brahmana. Stan istnienia, 
jakiemu zaprzecza tekst, to „grubo-materialne” istnienie, gdzie wyróżnia się 
imię i formę (n˜mar¨pa). Musi się przyjąć stan subtelnego istnienia, bo niemoż-
liwe byłoby wyjaśnienie, jak poszczególne dusze mają odbierać zapłatę za swoje 
uczynki. Ramanudża stwierdza, że dusze są równie odwieczne jak brahman, 
czego ma dowodzić „Brihadaranjaka” 1.4.7: „Świat w tamtych czasach istniał 
jako niezróżnicowany, został zróżnicowany poprzez imię i kształt”. Jakkolwiek 
akt kreacji nie ma początku, to gdy tekst mówi o początku, to jest to jedynie 
początek nowego, kosmicznego cyklu59. Zarówno Śankara, jak i Ramanudża 
uważają, iż poprzez swoje wywody udowodnili, że zło świata i jego różnorod-
ność nie może zostać przypisana Brahmanowi.  

                                                        
58 Brahmasutry z komentarzem Swamiego Sivanandy, op.cit., s. 223–225. 
59 Brahmasutry z komentarzem Ramanudży, op.cit., s. 238–289. 
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Jedna z podstawowych różnic pomiędzy stanowiskiem Śankary i Ramanudży 
dotyczy tego, czy karman to bezpoczątkowe, uniwersalne prawo, czy w pewien 
sposób jest skorelowany z indywidualnymi duszami, jak można by interpreto-
wać pogląd wiśiszta-adwaity (viþiÿ÷a advaita). Ani jedno, ani drugie stanowisko 
nie rozwiązuje w pełni poprzez logiczne rozumowanie (co zresztą, jak widzieli-
śmy, przyznaje Śankara), źródła pojawienia się karmana, ale dalszy opis jego 
mechanizmów w systemie Ramanudży jest bliższy potocznemu doświadczeniu. 
Dlatego teraz poszukam kolejnych określeń natury karmana w systemie adwai-
ta-wedanty Śankary. 

Pytając o naturę rzeczywistości, myśliciele indyjscy próbowali znaleźć od-
powiedź w poszukiwaniu pierwszego czynnika, który wywołał łańcuch przy-
czyn i skutków, poprzez który postrzegamy i usiłujemy tłumaczyć świat. Nie-
możność wyciągnięcia logicznych wniosków z takich przesłanek ukazał już 
Gaudapada (Gauýapada) – twórca adwaita-wedanty. Śankara kontynuuje ten 
sposób rozważań. W sutrze IV 1.13 czytamy: Tadadhigama uttarap¨rv˜gha-
yoraþleÿavin˜þau tadvyapadeþ˜t – „Kiedy zostaje osiągnięty cel (realizacja wie-
dzy o brahmanie), następuje brak przylegania (splamień) i zaniknięcie wcze-
śniejszych grzechów – tak to zostało przekazane w Piśmie”. Komentarz obja-
śnia, iż nie można stanu mokszy tłumaczyć jako skutku poprzedniego stanu. To 
nie jest tak, że wiedza powoduje wyzwolenie, gdyż nie zachodzi tu żaden zwią-
zek przyczynowy. Moksza to nie jest stan, który ma jakąkolwiek przyczynę; 
przyczyną nie może być ani miejsce, ani czas, ani jakaś inna specjalna sytuacja, 
ani też rezultat działania. Zatem także karman nie jest tego żadną przyczyną. 
Karman to siła, która powoduje przechodzenie od przyczyn do skutków, a ta siła 
jest unicestwiana przez wiedzę o brahmanie. Ale to „unicestwianie” nie może 
zostać wytłumaczone poprzez związek przyczynowo-skutkowy. Pojawienie się 
brahmawidji oznacza, iż znika rozróżnienie na podmiot i przedmiot, znika iluzja, 
niewiedza – m˜y˜ , avidy˜, dzięki którym możliwe jest jakiekolwiek działanie. 
Gdy znika podstawa działania, znika samo działanie. Karman jako dziedzina 
mai jest bezpoczątkowy i odwieczny, dlatego to nie on sam jest unicestwiany, 
lecz jego efekty60. To rozumienie poświadcza sutra IV 1.19, gdzie powiedziane 
jest, iż po wyczerpaniu się owoców czynów, osiąga się jedność z brahmanem. 
Nie ma wtedy żadnego rozróżnienia, gdyż nie ma karmana – to rezultaty kar-
miczne powodują różnorodność i wrażenie rozbicia jedności. „Owocowanie” 
jest oparte na fałszywej wiedzy; stan prawdziwej wiedzy to stan, który nie przy-
nosi żadnych efektów61. 

Zrozumienie opisu ciągów postrzeżeniowych, podtrzymujących wrażenie in-
dywidualności, w tak radykalnie sformułowanym monizmie jak system adwaity, 
jest niezwykle trudne. Ostateczna rzeczywistość, określana jako brahman, sta-
nowi prosty, niezróżnicowany, uniwersalny byt. Zagadkę przejawiania się pro-

                                                        
60 Ibidem, s. 615–616. 
61 Ibidem, s. 622–624. 
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stej rzeczywistości jako świata różnorodności wyjaśnia się za pomocą siły ko-
smicznej iluzji, mai, która sama z siebie również jest zasadą uniwersalną. Prawo 
karmana, mające według Śankary gwarantować wszelkie zasady funkcjonowa-
nia świata, które jest związane z dziedziną mai, przynależy nie tylko poszcze-
gólnym jednostkom, ale działa również jako prawo uniwersalne. Jeżeli zarówno 
rzeczywistość, jak i siła ją różnicująca są ze swej istoty danymi uniwersalnymi, 
to czy można obronić ciągłość indywidualności, po okresach zaniku świadome-
go doświadczania, na przykład podczas omdleń czy podczas snu (w systemach 
przyjmujących reinkarnację rozciąga się ten schemat na kolejne wcielenia)? 
Sutra III 2.9 daje na to zdecydowaną odpowiedź pozytywną.: Sa eva tu 
karm˜nusm®tiþabdavidhibhya× – „Zaś to ta sama (dusza powracająca z głębo-
kiego snu) zgodnie z czynami (karman), pamięcią, słowami Pisma i nakazami”. 
Karman, jako przynależny dziedzinie mai i sansary, jest jakby gwarantem funk-
cjonowania indywidualnych ciągów przyczynowo-skutkowych, które kształtują 
dane byty poprzez kolejne wcielenia. Za sprawą pamięci ma się świadomość 
samoidentyfikacji, ale sam karman działa nawet wtedy, gdy nie ma świadomego 
działania. Wszystkie elementy występujące w tej sutrze objaśniają się nawza-
jem. Owa ciągłość funkcjonowania prawa karmana zapisana jest w śruti, ona 
gwarantuje sens przestrzegania nakazów wedyjskich (vidhi), również wtedy, 
gdyby nie udowodniono ciągłości podmiotu działającego. Inaczej straciłyby 
i sens, i cel, zarówno awidja, jak i karman.  

Kiedy mówimy o karmanie, to mówimy o wyróżnianiu różnych skutków 
karmicznych. Śankara, aby dokładniej je objaśnić, omawia też różne rodzaje 
karmana. Problem ten został podjęty w sutrze IV 1.15, ale bardziej przejrzyste 
wyodrębnienie rodzajów karmana znajduje się w małym traktacie Tattwabodha 
(Tattvabodha), który nawet jeżeli nie jest autorstwa samego Śankary, powstał 
w obrębie jego szkoły: 

A gdyby ktoś pytał, jak wiele jest rodzajów czynów, oto odpowiedź: 
Są trzy rodzaje czynów: agami (˜g˜mi ), sanczita (sañcita), prarabdha (pr˜rabdha).  
To, co ma formę czystych i grzesznych czynów,  
To, co jest wykonywane przez poznające ciało po narodzeniu się z poznania, 
Jest nazywane czynem agami, czyli „przekazanym”. 
Czym jest czyn sanczita? 
To, co powoduje odradzanie się istot w nieskończonym kole narodzin, 
Tak powstały czyn, ukształtowany przez poprzednie uczynki, 
Może być nazwany czynem sanczita, czyli „zebranym”. 
Czym jest czyn prarabdha? 
To, co jest odpowiedzialne za powstanie ciała, 
To, co tu na świecie dostarcza doznań miłych i przykrych, to jest czyn prarabdha,  
czyli „rozpoczęty”.  
Wskutek zaniku doznawania następuje zanik czynów typu prarabdha, 
Dzięki pewnemu poznaniu siebie jako: „Ja jestem brahmanem”, ginie czyn sanczita, 
Również czyn agami zanika wskutek poznania, 
Poznający nie jest dotknięty przez czyn, jak liść lotosu przez wodę. 
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Do czynów agami zaliczają się czyny rozpoczęte przy końcu poprzedniego 
życia, które dojrzewają w kolejnych wcieleniach w normalnych warunkach; 
zachodzi tu więc prosta ciągłość przechodzenia od jednego wcielenia do kolej-
nego. Rodzaj czynów sanczita również odnosi się do przeszłości, ale tu mamy 
do czynienia z zakumulowanym karmanem całego ciągu poprzednich wcieleń. 
Sanczita to zbiór „ziaren” karmicznych, których efekty jeszcze się nie objawiły, 
lecz mogą się one objawiać w ciągu kolejnych wcieleń. Trochę innego rodzaju 
jest czyn prarabdha, zdeterminowany rodzajem narodzin, który musi się jakby 
automatycznie wyczerpać podczas aktualnego życia. Typ prarabdha może być na 
przykład rozumiany jako wynik przeszłego działania, którego skutki właśnie 
zaczęły się przejawiać i tworzyć ciało, sprzyjające osiągnięciu odpowiedniego 
celu. 

Omówienie rodzajów karmana, zarówno w komentarzu do „Brahmasutr”, jak 
i w tekście „Tattwabodha” pojawia się w kontekście opisu natury „wyzwolonego 
za życia” (jŸvanmukta). Dyskusja na temat kondycji dżiwanmukty związana 
była z problemem, jak wyjaśnić dalsze pozostawanie przy życiu (nawet jeżeli 
nie jest ono do końca rzeczywiste) istoty, u której została zrealizowana brah-
majñ˜na, wiedza umożliwiająca transcendowanie sansary, a zatem i przekrocze-
nie życia. Dlaczego nie towarzyszy temu równocześnie odrzucenie wszelkich 
związków ze światem empirycznym, w tym pola jego doznawania, jakim jest 
ciało? Czy realizacja absolutnej wiedzy nie jest wystarczająca, by osiągnąć osta-
teczne wyzwolenie? Czy nie podważa się w ten sposób prymatu wiedzy nad 
wszystkimi innymi środkami użytecznymi ze względu na mokszę? 

Problem ten rozwiązywany jest w ten sposób, iż nie każdy rodzaj złoża kar-
micznego może być automatycznie usunięty w momencie pojawienia się wiedzy 
wyzwalającej. Wiedza niszczy tylko sanczita i agami karmana, ale nie usuwa 
dojrzewania prarabdha karmana. Skutki karmiczne typu prarabdha, jeżeli już 
zostały zainicjowane, muszą się wyczerpać. Przywołuje się tu obraz formowania 
garnka na kole garncarskim – zatrzymujemy koło, gdyż garnek został już 
w pełni ukształtowany, ale sam mechanizm koła garncarskiego jeszcze przez 
jakiś czas samoczynnie działa, do czasu, gdy nie wyczerpie się impuls, który go 
poruszył. Jak mówi Śankara, tak jak łucznik nie może kontrolować wypuszczo-
nej z łuku strzały, tak nie można kontrolować prarabdhy62.  

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala wyjaśnić i uprawomocnić kilka za-
gadnień. Przyjęcie istnienia dżiwanmukty może dowodzić istnienia oświeconych 
nauczycieli wiedzy o brahmanie. A zróżnicowanie rodzajów karmana ukazuje, iż 
w świecie przedstawionym istnieją nieusuwalne prawa, które choć funkcjonują 
na poziomie świata fenomenów, to gwarantują utrzymanie porządku. Wiedza o 
brahmanie, choć jej ostateczny cel jest soteriologiczny, obejmuje również wie-
dzę o prawach rządzących różnymi poziomami rzeczywistości i o ich ogranicze-
niach. Jeżeli ostatecznym celem jest przekroczenie dziedziny sansary, musi się 

                                                        
62 Ibidem, s. 618–220. 
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rozpoznać bardzo precyzyjnie granicę oddzielającą wymiar rzeczywistości san-
sary od wymiaru rzeczywistości mokszy. Lecz nim nadejdzie moment na osta-
teczną transcendencję, niezbędne jest przekraczanie wielu poziomów rzeczywi-
stości. Aby tego dokonać, należy znać prawa i ograniczenia. Tylko wiedza na ten 
temat gwarantuje z jednej strony możliwość przekroczenia granicy, jak 
i uświadomienie sobie, że się ją przekracza.  

KONCEPCJA KARMANA  
W „BHAGAWADGICIE” 

Rozważania na temat koncepcji karmana zakończę omówieniem tego zagad-
nienia w „Bhagawadgicie” (BhagavadgŸt˜). Cały tekst „Bhagawadgity” można 
właściwie odczytać jako tekst o naturze karmana. Tu zostaną przedstawione te 
fragmenty, które z jednej strony eksplifikują i uzupełniają wcześniejsze rozwa-
żania, a z drugiej – nawiązując wprost do wątków wcześniejszych – podsumo-
wują je, osadzając w szerzej pojętej wizji świata. 

W strofach 8.3–4 znajduje się objaśnienie relacji pomiędzy bytem absolut-
nym a światem oraz wskazana jest przyczyna przejawiania się czy stworzenia 
świata. Ta myśl zostaje rozwinięta w 3.15: 

Niezmienny jest brahman i wyższy ponad wszystko, nazywany jest: 
„Ten, który istnieje sam przez się” i najwyższym duchem (adhy˜tman);  
Czynem (karman) jest nazywana przyczyna stwórcza,  
która wszelki byt do życia powołuje.  
Podstawą wszelkiego stworzenia jest zmienna natura, podstawą boskości – purusza, 
A istota ofiary tkwi w moim ciele (...). 
Wiedz, że czyn wszelki (karman) pochodzi od brahmana, a źródłem brahmana jest to,  
co niezmienne; 
Dlatego to brahman, który przenika wszystko, wiecznie tkwi w każdej ofierze. 

Fragmenty te odwołują się do schematu wyłonienia się świata w wyniku ko-
smogonicznej ofiary Puruszy. Również tu przedstawiony został schemat: stan 
początkowy, który jest wszechobejmującym bytem, wyłania w wyniku ofiary 
z siebie świat, który poprzez akty ofiarne ma być podtrzymywany w istnieniu. 
We wcześniejszych rozważaniach przedstawiliśmy wiele polemik pomiędzy 
przedstawicielami różnych szkół, na temat samej natury ofiary i związanego 
z nią czynu. Zaraz zobaczymy, w jakim duchu będzie to interpretować „Bhaga-
wadgita”. Ale to, co jest najciekawsze w zacytowanych fragmentach, to ukaza-
nie sekwencji i poziomów przejawiania się bytu. Stan pierwotny nazwany jest 
akÿaraÕ brahman – niezmiennym brahmanem. Jest on tożsamy z atmanem. 
A właściwie już sam poziom brahmana-atmana zdaje się być określonym, gdyż 
nazwanym, a pierwotny byt jest tylko akszara – niezmiennością, nieokreślono-
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ścią. Ów poziom, który poprzez swoją, bardzo szeroko pojętą, ale określoność, 
generuje działanie (karman), co umożliwia ruch i zmianę. Poziom ruchu 
i zmienności to stałe napięcie pomiędzy tym, co ucieleśnia samą istotę zmiany, 
to znaczy naturą, prakriti, a bytem świadomościowym, który cały czas, w spo-
sób mniej czy bardziej uświadomiony, pragnie powrotu do owego stanu nie-
zmienności. Poziom karmana wyłania również z siebie, czy nawet można po-
wiedzieć, iż jest z tym tożsamy, akt ofiarny, który także przynależy do material-
nego świata zmienności, choć aspiruje do współistnienia z bytem pierwotnym. 
A jeżeli „Bhagawadgita” przyjmie wcześniejsze interpretacje, iż właściwie ro-
zumiany czyn spełnia rolę aktu ofiarnego, oznaczać to będzie możliwość inter-
pretacji czynu, jako przynależnego do dwóch wymiarów rzeczywistości.  

W tekście poematu znajdujemy bardzo szczegółową analizę w różny sposób 
rozumianego działania.  

Czym jest czyn (karman), a czym bezczyn (akarman), nad tym się nawet mędrcy biedzili, 
Teraz objaśnię ci ten czyn, gdy go poznasz, od słabości będziesz wolny, 
Należy zrozumieć, czym jest czyn, należy zrozumieć, czym jest czyn zły (vikarman), 
A czym jest bezczyn; droga czynu jest trudna do zrozumienia. 
Ten, kto bezczyn widzi w czynie, a w bezczynie czyn, 
Ten jest wśród ludzi człowiekiem najmądrzejszym, on trwa, nawet gdy działa. (BG 4.16–18) 

Powyższa analiza pojęcia czynu nie ogranicza się tylko do przeciwstawienia 
dwóch opozycyjnych wartości: czynu pozytywnego i negatywnego. Na określe-
nie czynu złego użyto terminu vikarman; słowo to oznacza działanie zabronione, 
niezgodne z prawem, a z analizy samego słowa, które rozkłada się na dwa ele-
menty: vi+k®, wynika, iż złe działanie rozumieć należy jako działanie wprowa-
dzające różnicę, przekształcające, zmieniające to, co już ukształtowane i będące 
powodem do zmiany. Takie rozumienie tego terminu wpisuje się w przekonanie, 
znane już od hymnu o Puruszy, iż pozytywne wartości związane są z podtrzy-
maniem pierwotnego porządku, a zaburzenie tego porządku jest czymś nega-
tywnym. Stąd nakaz takiego postępowania, by ten porządek podtrzymać. Wzo-
rem działania jest Kriszna, uosabiający w tym tekście najwyższy byt – brahma-
na. Postać Kriszny wykazuje również wiele podobieństw z wedyjskim Puruszą. 
W księdze XI Ardżuna zwraca się do Kriszny, opisując jego naturę w taki spo-
sób, iż w słowach tych pobrzmiewa zarówno echo hymnów wedyjskich, jak 
i Upaniszad: 

Jakże nie mielibyśmy cię wielbić, o Panie wspaniały, Tyś od Brahmy nawet większy, 
Tyś pierwotnym twórcą, 

Odwiecznym panem bogów, świata ostoją, Ty nie przemijasz nigdy,  
to Ty jesteś bytem i niebytem zarazem i wszystkim, co jest ponad tym. 

Tyś pierwszym wśród bogów, starożytną osobą,  
Tyś świata całego najwyższym schronieniem, 
Tyś jest tym, co poznaje i tym, co poznawane, Tyś ucieczką ostatnią, 

Ty, Panie, o formach bez końca, wszystko przenikasz. 

Zatem właściwe działanie, to działanie takie jak boskie. Nie ma to być dzia-
łanie wbrew naturze rzeczywistości, lecz musi być poprzedzone rozpoznaniem 
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jej mechanizmów i dostosowaniem się do nich. Świat przedstawiony, rzeczywi-
stość doznawana, rzeczywistość przedmiotowa nie jest czymś, co przeciwne 
boskiej naturze, lecz jej porządek pochodzi z boskiego nakazu. Choć Gita odwo-
łuje się do systemu sankhji, to przełamuje jej dualizm: ustanawiając 26 tattwę i 
przypisując ją Krisznie; wtedy dwie dziedziny rzeczywistości: purusza i prakriti, 
stają się dwoma modi jednego absolutnego bytu. Dlatego, choć natura, także z 
nadania Kriszny, działa jakby niezależnie, to również i ona jest boska z natury i 
postępuje zgodnie z absolutnymi regułami. „Pod moim przewodnictwem natura 
stwarza rzecz każdą, tę co się porusza i tę co nieruchoma” – deklaruje Kriszna. 
(BG 9.10) Ruch, zmienność, działanie jest istotą natury, dlatego nie wolno od-
rzucać tego, co jest naturalne, gdyż to się sprzeniewierza istocie każdej cząstki 
natury, w tym natury podmiotu działającego.  

Lecz nie należy rozumieć tego mechanizmu w ten sposób, iż jeżeli działanie 
jest przyrodzone z samej istoty natury, to każdy czyn będzie czynem właści-
wym. Im ktoś jest na wyższym stopniu realizacji wiedzy o rzeczywistości, tym 
większy (choć często odbierany jako trudniejszy) obowiązek i powinność 
(dharma) ma do spełnienia. I tak, jak dla każdego dążącego do doskonałości i do 
wyzwolenia wzorem jest Kriszna, tak samo ludzie doskonali stają się wzorem 
dla innych.  

Przez czyn jedynie Dżanaka, jak i wielu innych mędrców, osiągnął doskonałość, 
Tak więc mając na względzie świat cały, powinieneś działać. 
Wszystko, co czyni najlepszy, powtarzają za nim inni ludzie, 
Jaki wzór on wskaże, za takim cały świat podąża. 
We wszystkich trzech światach, synu Prithy, nie ma niczego, co miałbym wykonać, 
Ani żadnej rzeczy do zdobycia, o którą bym się starał, a jednak wciąż działam. 
Bowiem gdybym ja niestrudzenie czynu nie podejmował, 
Wtedy ludzie podążyliby drogą bezczynu. (BG 3.20–23)  

Ostatnie dwie strofy zacytowanego fragmentu nie tylko ukazują konieczność 
działania i jego mechanizm, ale podają jedną z charakterystyk właściwie rozu-
mianego czynu. Kriszna działa, choć nie oczekuje żadnej nagrody, nie oczekuje 
na osiągnięcie czegoś, co by wykraczało poza rzeczywistość. Z całych poprzed-
nich rozważań wiemy, iż działanie, które jest karmanem, interpretowanym jako 
siła podtrzymująca sansarę i utrzymująca w jej dziedzinie duszę, funkcjonuje 
według pewnego schematu: stan wyjściowy → impuls działania, który jest przy-
czyną → akt działania → skutek. W systemach przyjmujących niezmienność 
istoty podmiotu, schemat ów działa w odniesieniu do podmiotu, zaś tam, jak na 
przykład w buddyzmie, gdzie istnienie podmiotu jest negowane, proces tłuma-
czy się poprzez wzajemne interakcje elementów, które się nań składają. Ale jak 
widzieliśmy, sam opis jest możliwy zarówno wtedy, gdy przyjmuje się stały 
podmiot, jak i gdy się go ostatecznie odrzuca. 

Na określenie czasu, miejsca i warunków „stanu wyjściowego” mają wpływ 
sytuacje z przeszłości; przy przyjęciu koncepcji sansary rozciągające się na wie-
lość wcieleń, czyli jest to pewna determinanta historyczna, oraz to wszystko, co 
w danym momencie modyfikuje ów stan. (Każda modyfikacja podlega takim 
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samym prawom determinującym.) W całym ciągu opisującym mechanizm kar-
miczny jest to etap, który nie podlega przekształceniu, gdyż właściwie wszystkie 
jego elementy dotyczą przeszłości. Nawiązując do obrazu dojrzewania rośliny, 
który to obraz symbolizuje mechanizm działania karmana, gdyż to, co zakieł-
kowało, musi się rozwinąć, przypuszcza się, iż ten łańcuch nie może zostać 
przerwany – przyczyna z natury swej działa i wywołuje skutek. Skutek się nie 
pojawia, gdy nie ma przyczyny go wywołującej, a przeszłości modyfikować nie 
można.  

Systemy myśli indyjskiej przypisywały różną wartość samej idei działania, 
ale żaden z nich nie odrzucał jej radykalnie, na wszystkich etapach działania 
jako takiego. „Bhagawadgita” nie tylko nie odrzuca działania, ale wręcz nawołu-
je do jego kultywowania, choć ów karman, jak wiemy, jest tu specyficznie zde-
finiowany. Czy zatem można i należy, a jeżeli tak, to w jaki sposób wpływać na 
mechanizm karmiczny? 

Gita wskazuje na czynnik, nad którym można zapanować i przez to rozerwać 
ów łańcuch. Tym czynnikiem jest impuls, intencja podjęcia danego działania. 
Wszelkiego rodzaju motywacje inicjujące działanie zostają sprowadzone do 
pierwotnego impulsu, jakim jest pragnienie – k˜ma. Zdefiniowanie pragnienia 
jako czynnika inicjującego przejawienie się świata i podtrzymującego sansarę 
nie jest właściwie niczym nowym w myśli indyjskiej. Możliwość pozbawienia 
działania takiego impulsu, jakim jest pragnienie osiągnięcia rezultatu czynu, 
prowadziło niekiedy do ostatecznego odrzucenia samego czynu. W tym wzglę-
dzie wykładnia Gity jest inna – Kriszna wskazuje na konieczność działania, 
a sam jest tego przykładem: 

We wszystkich trzech światach, synu Prithy, nie ma niczego, co miałbym wykonać, 
Ani żadnej rzeczy do zdobycia, o którą bym się starał; a jednak wciąż działam. 
Bowiem gdybym ja niestrudzenie czynu nie podejmował,  
Wtedy ludzie podążyliby drogą bezczynu.  
Gdybym czynu zaniechał, wszystkie światy by upadły, 
Przyczyniłbym się do upadku, zamętu i upadku ludzi. 
Zwykły człowiek spełnia czyny płynące z przywiązania, 
A mędrzec, Bharato, powinien wypełniać swoje uczynki bez przywiązania, 

pragnąc ich dla dobra ludzkości. (BG 3.22–25.) 

Działanie przynależy światu, świat jest boskiej natury, zatem świata, a wraz 
z nim działania nie można zanegować i odrzucić. Proces dziania się świata jest 
nieuchronny. Człowiek – jako w swych najgłębszych pokładach byt świadomo-
ściowy – wikłając się w świat, przysłania, zatraca swą prawdziwą naturę. Przy-
wiązanie i lgnięcie do świata powoduje, że wszystkie impulsy płynące ze świata 
coraz mocniej go w ten świat wikłają i powodują, że coraz bardziej utożsamia 
się z przejawionym modi swej natury. Koncepcja czynu pozbawionego intencji 
wskazuje, że to właśnie pragnienie (k˜ma, t®ÿõa) jest tym elementem, który 
wikła nas w relacje ze światem i innymi. To nie świat wikła nas w swoje proce-
sy, gdyż dziedzina świata to dziedzina prakriti, która choć wciąż się zmienia, 
jednak pozbawiona jest świadomości – to byty świadomościowe wikłają się 
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w świat. Oddzielenie dziedziny samego działania, która jest wprawdzie nieu-
chronnym, ale automatycznym procesem, od dziedziny niezmiennej, ale mającej 
moc „formowania” świadomości, umożliwia takie funkcjonowanie w świecie, 
gdzie nie ma wzajemnie modyfikujących relacji pomiędzy naturą puruszy 
a prakriti. To nie samo działanie wiąże, jak mówi Gita, gdyż ono jest przyrodzo-
ne dziedzinie prakriti, tylko chęć zmiany tego, czego zmienić się nie da, bo 
ewentualne czynniki zmiany przynależą do zupełnie innego wymiaru rzeczywi-
stości niż pole tej zmiany. Nie samo działanie nas wiąże, wiążą nas jego rezulta-
ty, skutki, które stają się coraz mocniejszymi, nowymi impulsami karmicznymi. 

Nie wyzwoli się człowiek od skutków działania, pracy unikając, 
Ani samym wyrzeczeniem nie dostąpi wyzwolenia. 
Bowiem nikt nie może bez przerwy w bezczynie trwać, 
Każdy, nawet wbrew swoim pragnieniom, działa, gdyż z natury to jego wypływa. 
Kto powściągnął narządy zmysłów, lecz o przedmiotach zmysłowych wciąż rozmyśla, 
Ten samego siebie oszukuje i obłudnym jest nazywany.  
Lecz ten, który wszystkie zmysły w umyśle powściągnął, 
Bez przywiązania działania podejmuje i w ten sposób jogę czynów wykonuje,  
zostaje wyzwolony. (BG 3.4–7)  

Taka interpretacja „związania przez efekty działania”, staje się uniwersalna 
zarówno dla systemu adwaita-wedanty, jak i dla wykładni sankhji-jogi przed-
stawionej w „Bhagawadgicie”. Obojętne, czy mówimy o systemie przyjmują-
cym jedną rzeczywistość brahmana i niezgadzającym się na nazwanie świata 
przedstawionego rzeczywistym, czy o systemie, który deklaruje boskie pocho-
dzenie świata – i tu, i tu następuje błędne mieszanie dwóch porządków albo 
dwóch wymiarów. Element pragnienia jako główny element powodujący nało-
żenie się oraz wymieszanie tych dwóch porządków i będący główną przeszkodą 
w schemacie soteriologicznym posiada adekwatną rolę w schemacie kosmolo-
gicznym. W omówionym modelu kosmogonicznym, przedstawionym w „Puru-
szasukcie”, a zwłaszcza w „Brihadaranjace”, w wyniku aktu samookreślenia się 
bytu nieprzejawionego następuje już świadomy, określony impuls pomnożenia 
się, wniknięcia i rozwinięcia się w świat63. I znów tutaj dwa elementy odgrywa-
ją kluczową rolę zarówno w porządku soteriologicznym, jak i w porządku ko-
smologicznym: wiedza i działanie. Gdy wiedza o naturze rzeczywistości jest 
niczym nie zmącona (co do natury pierwotnego zmącenia właściwie przedstawi-
ciele wszystkich szkół są zgodni – jest nim pragnienie), to świat podległy dzia-
łaniu prawa karmana wprawdzie działa, ale jest to bardziej „dzianie się” niż 
działanie. Gdy wiedza zmącona pragnieniem, chce przekroczyć swoje granice i 
próbuje ingerować w odwieczny porządek rzeczy, opuszczając jakby swoją 
dziedzinę, traci atrybuty wiedzy i nie rozpoznając natury rzeczywistości, przyda-
je dodatkowe impulsy kręcącemu się kołu sansary.  

                                                        
63 Porównaj rozdział: „Puruszasukta” – kosmogoniczny mit o stworzeniu świata z człowieka. 



KARMAN I DHARMA 92 

W myśl schematu zakreślonego najwcześniej w „Puruszasukcie”, świat bę-
dący całością, jest dzianiem się, gdyż zainicjowany został poprzez akt ofiarny. 
Celem życia człowieka jest ponowne odkrycie, iż jest tej samej natury co byt 
pierwotny, stąd postulat odwzorowania swym działaniem pierwotnej ofiary. 
„Bhagawadgita” właściwy czyn definiuje z jednej strony jako niÿk˜ma, a z dru-
giej jako tożsamy z ofiarą wedyjską – yajña.  

Każdy czyn niebędący ofiarą jest przyczyną niewoli na tym świecie, 
Przeto bezinteresownie i wolny od przywiązań, wypełniaj swe powinności, synu Kunti. 
(BG 3.9.) 
Ten, który wolny od pożądań, który opanował swoją świadomość, jak i siebie samego, 

który wyrzekł się wszystkiego, co posiadał, 
W czynie jedynie ciałem obecny; ten, który tak postępuje, zła nie popełnia. 
Zadowolony z tego, co mu się nadarza, wolny od wszelkich przeciwieństw i zazdrości, 
Taki sam w zysku, jak i w stracie, choć działa, nie jest niczym związany. 
Czyn człowieka wyzwolonego, który przywiązanie wszelkie porzucił, 
Mądrości się oddał, a czynności wypełnia jak ofiary, tylko taki czyn zanika zupełnie. 
Człowiek, który brahmana widzi w każdym czynie ofiarnym, w ofierze płynnej,  

w ofierze ognia, a także w ofiarniku, 
Dla którego brahman tkwi w każdym czynie, taki człowiek brahmana osiąga. (BG 4.21–24) 

„Bhagawadgita”, głosząc wielkość czynu i wielkość działania, dowartościo-
wuje w ten sposób ludzi aktywnych. Odwołując się do całej tradycji wedyjskiej, 
porównuje właściwie wykonywany czyn do wedyjskiego aktu rytualnego i głosi 
w ten sposób prymat działania nad innymi modelami funkcjonowania w świecie. 
Ale czy wyraźne wskazanie na działanie, na aktywność nie jest sprzeczne 
z wielką rolą, jaką myśl indyjska przypisywała koncepcji świętych wyzwolo-
nych, wyzwolonych mędrców? „Bhagawadgita” wystąpiłaby wtedy przeciw 
tradycji i postulatowi, że to wiedza jest głównym czynnikiem wyzwalającym. 
A Gita sama siebie nazywa upaniszadą, czuje się bliska duchowi upaniszad, 
zatem przedstawia wykładnię, która godzi oba stanowiska. Działanie – tak, ale 
poprzedzone odpowiednim rozpoznaniem sytuacji. Działać właściwie, to działać 
w wyniku wiedzy o samej rzeczywistości i procesom w niej zachodzącym.  

Fragment 4.21–24 w sposób niezwykle przejrzysty definiuje drogę uczyn-
ków bezinteresownych. Tylko działania „automatyczne”, działania podjęte bez 
intencji otrzymania za nie jakiejkolwiek nagrody, czy uniknięcia kary, działania 
będące powinnością względem świata i spełnieniem naszych względem niego 
obowiązków, stają się działaniami obojętnymi karmicznie. Bardzo celnie ideę 
czynów bezinteresownych podsumował Henryk Elzenberg. „Czyn dobry, bez 
zrzeczenia się owoców, nie zbliża do brahmana, który jest dobrem najwyższym, 
owszem, wiąże ze światem sansary, który jest wcale bez wartości lub mało war-
tościowy. Myśl psychologiczna na dnie tego jest ta, że czyn wynikły z pewnego 
przeświadczenia utwierdza w tym przeświadczeniu. (...) Czyn dla nagrody wy-
nika z przeświadczenia o istotności i wartości świata sansary i w tym przeświad-
czeniu utwierdza (inna racja: czyny interesowne implikują żądzę, a ta zamracza 
umysł i uniemożliwia poznanie); czyn bezinteresowny wynika z odwrócenia 
ducha od świata sansary, przeświadczenia o jego nierealności i bezwartościowo-
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ści (lub niższej wartości) i w tym przeświadczeniu i odwróceniu utwierdza. Na 
tym polega »wiązanie przez czyny«”64.  

Przypomnijmy, że w Gicie Kriszna nakazuje Ardżunie wypełnienie swego 
obowiązku kszatriji oraz  pokonanie w walce przeciwników, mimo że są to jego 
krewni i przyjaciele. Gdy rozpatrujemy konflikt w „Bhagawadgicie” jako alego-
ryczny opis wewnętrznego konfliktu moralnego, musimy się zastanowić, co 
w tym kontekście będzie oznaczać nakaz zabicia swoich nieprzyjaciół, z którymi 
jesteśmy tak głęboko emocjonalnie związani. Konflikt, jaki targa Ardżuną, kon-
flikt pomiędzy jego przywiązaniem do bliskich mu krewnych i przyjaciół a po-
między obroną najbliższych mu członków jego rodziny, ustawia przedstawicieli 
tego konfliktu na jednym poziomie. Z wszystkimi jest powiązany, z wszystkimi 
jest związany, wszyscy to jego krewni, wszyscy są „jego”, nikt nie jest mu obcy. 
Gdyż, jak to wyraźnie widać zwłaszcza w granicznych momentach, targają nami 
sprzeczne uczucia i wątpliwości – wszystkie one wypływające z nas samych. 
Ardżuna, roztrząsając swoją sytuację, zastanawia się, co dało główny impuls do 
starcia zbrojnego, do walki. Jeszcze przed rozmową z Kriszną, definiuje postawę 
wojowników, którzy przybyli na Pole Kuru, jako działających pod wpływem 
żądzy, chciwości, namiętności. To emocje zaślepiają rozum i zaciemniają wła-
ściwy ogląd sytuacji.  
1.45. Ach, biada nam! O jakiż wielki grzech się pokusiliśmy, 

Z żądzy posiadania królestwa i przyjemności jesteśmy gotowi zabić naszych  
krewnych.  

3.43. A gdy poznałeś to, co ponad rozum wyższe, powstań, Niewzruszony, 
W sobie przez siebie samego zwalcz, o Potężnoramienny, tego wroga, to tak trudne  

do pokonania pożądanie.  

Z wykładu Kriszny, z kontekstu całej „Bhagawadgity” i z porównania jej na-
uki z innymi systemami hinduistycznymi wyraźnie wynika, iż największym 
przeciwnikiem człowieka w jego walce o samego siebie jest pragnienie, pożąda-
nie – k˜ma. Nasi najwięksi przeciwnicy przeszkadzający nam na drodze samo-
realizacji, by użyć europejskiego terminu, czy na drodze wyzwolenia, by posłu-
żyć się jego odpowiednikiem z tradycji indyjskiej, to namiętności. „Bez wahania 
powinność swą wypełniaj”, „Zwalcz w sobie wszelkie namiętności” – to jest 
polecenie Kriszny.  
4.42. Przeto przeciąwszy mieczem tę wątpliwość, co w sercu twym zamieszkała, a powstała 

z niewiedzy, 
Przy jodze się ostań i stań do walki, Bharato! 

Kriszna wymaga od Ardżuny działania, ale to działanie musi zostać poprze-
dzone rozpoznaniem sytuacji. Jeżeli wiedza jest punktem wyjścia i celem 
wszelkiego postępowania, to Ardżunie musi zostać wyjaśniony motyw, dlaczego 

                                                        
64 H. Elzenberg, Uwagi do Bhagawadgity, streszczenie [w:] „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12, 

s. 53. 
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tak właśnie, jak chce tego Kriszna, musi postąpić. Iśwara-Kriszna, tworząc 
świat, widzi w skali globalnej cały jego rozwój. Bieg świata, jego skutki są „za-
programowane” w pierwszej przyczynie, dlatego nie może się wydarzyć osta-
tecznie nic, co nie byłoby już dane na samym początku. W XI Księdze ukazuje 
Kriszna Ardżunie swą kosmiczną postać i pokazuje mu nieuchronność skutków 
wynikających z danych przyczyn. Ci, którzy na to zasłużyli, i tak będą ukarani, 
i zabici. Postawa Ardżuny może mieć wpływ nie tyle na cały bieg świata, co 
indywidualnie na niego samego. Ardżuna, spełniając swoją powinność, uniknie 
negatywnych skutków karmicznych, które byłyby nieuchronne, gdyby nie pod-
porządkował się swojej dharmie kszatriji, ale Kriszna nie pozostawia mu żad-
nych złudzeń, iż ma on tylko być narzędziem w jego ręku. 
11.32. Ja jestem czasem potężnym światy niszczącym, przybyłem tu, aby wszystkich ludzi 

wchłonąć. 
Nawet bez twego działania wszyscy wojownicy w obu armiach istnieć przestaną. 

11.33. Dlatego powstań, by chwałę zdobyć; gdy wrogów zwyciężysz, radować się będziesz 
bogatym królestwem;  
Ja już dawno wyrok na nich wydałem, bądź, Ardżuno, tylko mym narzędziem. 

11.34. I Drona, i Bhiszma, Dżajadratha, Karna, i wszyscy inni waleczni bohaterowie przeze 
mnie już zostali zgładzeni, 
Przeto walcz i niczego się nie lękaj, walcząc pokonasz swych wrogów w tej bitwie.  

Człowiek jest częścią i wyrazem wszechświata, jego działanie stanie się 
działaniem właściwym, gdy będzie działaniem bezosobistym. Działanie to ma 
stać się beznamiętne i bezrefleksyjne, lecz poprzedzić ten stan musi odrzucenie 
wszelkich emocji, poprzedzone nie tylko głęboką refleksją, ale i dogłębnym 
poznaniem.  

Sytuacja Ardżuny wpisuje się w holistyczny obraz świata hinduizmu. Jest to 
hinduizm już w pełni ukształtowany, w którym pojawia się dodatkowo koncep-
cja bhakti, koncepcja oddania się Iśwarze. Czy zatem pojawienie się relacji: 
przedmiot czci – Bóg oraz czciciel nie zaburza holistycznego obrazu świata? 
Iśwara-Kriszna staje się dodatkowym i wybitnie wyróżnionym elementem, ale 
przez odniesienie tej postaci do archetypu wedyjskiego Puruszy, cały schemat 
pozostaje spójny. Wprowadzenie idei spersonifikowanego zarządcy i ustawo-
dawcy wszelkich praw tworzy wyjątkową sytuację możliwości odwołania się 
bezpośrednio do najwyższej instancji we wszelkiej sytuacji granicznej, która 
wymaga objaśnienia. Ardżuna, z którym Kriszna prowadzi dialog, tłumaczy mu 
zasady postępowania i wyjaśnia jego powinności, nie pozostaje sam, zyskuje 
oparcie w uniwersalnej zasadzie, gdyż to właściwie on stanowi tę zasadę, on 
w sposób absolutny jest nie tylko częścią kosmosu, ale, używając obrazu holo-
gramu, odzwierciedla sobą cały kosmos.  

Jak już wspomniano, „Bhagawadgita” jest tekstem, który propaguje ideę 
bhakti, ideę oddania się, poświęcenia się Bogu, działania wypływającego z wia-
ry w Boga. Gita propaguje trzy drogi postępowania: jñ˜nam˜rga – droga wiedzy, 
poznania, karmam˜rga – droga czynu, działania, rozumiana ostatecznie jako 
niÿk˜makarmam˜rga – droga czynów bezinteresownych, oraz bhaktim˜rga – 
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droga oddania, droga wiary. I choć w wielu miejscach poematu deklaruje się, iż 
wszystkie drogi posiadają równą wartość, iż wszystkie prowadzą do jednego 
ostatecznego celu, to pojawiają się również fragmenty mówiące, że droga bhakti 
jest drogą najbardziej wartościową.  
12.2. Ten, kto we mnie serce swe pokłada, żarliwie mnie wielbi, 

A wiara jego pełna, on jest według mnie najdoskonalszy. 
Jak i ci, którzy wielbią to, co niezmienne, nieprzejawione, wszędzie obecne, 
Co porównaniom wszelkim i myśli się wymyka, to, co jest nieruchome, niewzruszone 
i stałe. 
Oraz ci ludzie, którzy powściągnąwszy wszystkie swoje zmysły, spokojni w każdej 
sytuacji  
I radują się dobrem wszystkich istot, oni także do mnie przychodzą. 
Większą trudność napotykają ci ludzie, których umysły zwrócone są na to, co  
nieprzejawione, 
Gdyż jakże trudno istotom ciałem ograniczonym dosięgnąć tego, co nieprzejawione. 
Lecz tych, którzy mnie poświęcają swe uczynki, którzy mnie mają za swój cel  
najwyższy, 
Wielbią mnie niewzruszenie i cześć mi oddają, o mnie jedynie rozmyślając, 
Takich właśnie ludzi, Partho, którzy swe serca mi oddają, 
Ja bardzo szybko unoszę z oceanu ciągłych śmierci. 
Przeto na mnie skoncentruj swą myśl, we mnie złóż swój umysł, 
Mnie jedynie pragnij, a bez wątpienia zawsze będziesz we mnie. 
A gdy nie zdołasz na stałe swych myśli we mnie utkwionych utrzymać, 
Pragnij mnie osiągnąć, Ardżuno, poprzez ćwiczenia jogi. 
A gdyś i do ćwiczeń nie jest zdolny, wtedy pracę dla mnie uczyń swym celem  
najwyższym, 
Mnie każdy swój czyn poświęć, tak postępując, doskonałość osiągniesz. 

12.11. A gdy i tego uczynić nie możesz, w mej potędze szukaj ostoi,  
Wyrzeknij się przywiązania do każdej czynności i skupiony trwaj. (...) 

12.20. Jak już wcześniej objaśniłem, ci moi czciciele są mi najdrożsi, którzy kochają mnie 
żarliwie  
I postępując zgodnie z nieśmiertelną zasadą, mnie mają za swój cel najwyższy. 

Jak widać, droga bhakti, droga oddania wiary, jest nie tylko najłatwiejsza, 
najbardziej dostępna, ale także najbardziej wartościowa. Należy cały czas pa-
miętać, że „Bhagawadgita” swą pozycję w tradycji hinduistycznej zawdzięcza 
głównie temu, że jest modelowym przykładem utworu propagującego bhakti, 
jako metody wiodącej do wyzwolenia, dostępnej dla wszystkich, a nie tak trud-
nej, jak na przykład droga wynikająca z Upaniszad.  

Jednakże, jak to wynika choćby z modelu kosmologicznego, podporządko-
wanie się Ardżuny Krisznie nie jest tak absolutne, jak na przykład odpowiednia 
relacja w tradycji judeochrześcijańskiej. Nawet w przytoczonym fragmencie, 
który stanowi wyjątkowy manifest idei bhakti, widać, iż owo oddanie się Bogu 
musi być skorelowane jeszcze z inną zasadą. Pełni oddania, wiary – þraddh ̃są 
ci wyznawcy, którzy postępują według odwiecznych reguł, według kosmiczne-
go, nieśmiertelnego prawa rządzącego światem – dharmy˜m®tam. Prawo to jest 
równie wieczne i odwieczne jak Kriszna-Iśwara. Dlatego, aby właściwie postę-
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pować, nie wystarcza samo oddanie, wiara (bhakti), lecz konieczna jest również 
znajomość podstawowych praw. 
4.39. Mądrość posiądzie ten, co wiary pełen, co o celu najwyższym jedynie rozmyśla, 

kto swe zmysły opanował; 
Gdy mądrość zdobędzie, bardzo szybko spokój osiągnie.  

Na tle innych tekstów hinduizmu „Bhagawadgita” wyróżnia się tym, że jako 
główny środek wiodący do wyzwolenia propaguje nie, jak większość tradycji, 
na które się powołuje – wiedzę – vidy˜ , lecz postępowanie, działanie (karman) 
zgodnie z wiarą w Iśwarę – þraddh ̃ i oddania – bhakti. Hinduistyczna bhakti, 
która jest postawą, która staje się modelem życia, a opiera się na wierze – þra-
ddh˜, nie jest tak bezwarunkową, bezzałożeniową postawą jak wiara np. w juda-
izmie czy chrześcijaństwie. Wiara, nawet w takim utworze jak „Bhagawadgita”, 
jest zawsze sprzężona z elementami refleksji, zrozumienia, wiedzy. Nie ma tu 
wyraźnej opozycji pomiędzy wiarą a rozumem, jaka pojawi się u późniejszych 
komentatorów chrześcijańskich. Żeby właściwie wierzyć, trzeba rozumieć, żeby 
zrozumieć, trzeba uwierzyć – to największe ograniczenie roli rozumu i wiedzy, 
na jakie pozwoliła sobie klasyczna myśl bramińska.  

Kriszna-Iśwara nie jest absolutnym stwórcą, w swym dziele tworzenia 
wszechświata musi także wziąć pod uwagę odwieczne prawo – dharma, przeja-
wiające się na poszczególnych poziomach jako uszczegółowione prawa i normy 
– svadharma. Dlatego Kriszna nie może radykalnie zmienić biegu świata, nie 
może zakłócić odwiecznych praw, które nim rządzą, zatem nie może również 
arbitralnie zawiesić żadnej normy etycznej. Jedyna ingerencja, na jaką może 
sobie pozwolić, to przestroga, iż przywiązywanie zbytniej wagi do którejś ze 
szczegółowych norm postępowania, nawet tak ważnej i podstawowej jak ahinsa, 
gdy grozi zachwianiem harmonijnej całości, jest sprzeniewierzeniem się normie 
nadrzędnej – dharma, podtrzymującej świat w istnieniu. Zatem wiedza jest tu 
niezbędna, gdyż to ona daje ogląd rzeczywistości i ocenę, które działanie służy 
utrzymaniu odwiecznego porządku, a które może ów porządek zaburzyć. 

Wykładnia doktryny karmana przedstawiona przez „Bhagawadgitę” jest swo-
istą syntezą różnych interpretacji tej koncepcji wypracowanych przez poszcze-
gólne indyjskie szkoły myśli. Poprzez swój synkretyczny charakter, stała się 
wzorem szerokiego rozumienia tej doktryny. Dlatego, gdy mówimy o klasycznej 
wersji prawa karmana, zwracamy się ku „Bhagawadgicie”. Jak widzieliśmy 
analizując rozwój doktryny karmana, czyn, traktowany w najstarszym okresie 
wedyjskim jako nadrzędny obowiązek wobec świata, nabiera z biegiem czasu, 
również w ortodoksyjnych systemach bramińskich, coraz wyrazistszego waloru 
etycznego. „Bhagawadgita” podsumowuje te wszystkie wątki, podkreślając 
jeszcze dobitniej moralny charakter czynów. Bardzo wyraźnie w tym tekście 
uwidaczniają się źródła wedyjskiej koncepcji redystrybucji skutków czynów, 
oddziałujących na różne poziomy rzeczywistości. Ale nie znika, w tak holistycz-
nie ujętym systemie, również indywidualna odpowiedzialność za czyny.  

 



DHARMA – CECHA, CNOTA, 
POWINNOŚĆ; PRAWA 
PORZĄDKUJĄCE ŚWIAT 
PRZEJAWIONY 

Słowo „dharma”1 pochodzi od rdzenia dh®. Dh® obejmuje sobą całą gamę 
znaczeń, takich jak: trzymać, dzierżyć, nieść, dźwigać, podtrzymywać, zatrzy-
mywać, utrzymywać, a zatem: posiadać, używać, wykorzystywać. Są to podsta-
wowe znaczenia rdzenia dh®, ale z bardzo nawet pobieżnej analizy widać, iż 
mogą one być podstawą do słów denotujących coś, co utrzymuje, podtrzymuje, 
a równocześnie zatrzymuje i hamuje. I w tym kierunku będą szły interpretacje 
najpowszechniejszego użycia słowa „dharma” jako czegoś, co jest ustalone, 
stałe, zatrzymane, podtrzymane, jak i czegoś, co służy temu, aby coś zatrzymać, 
podtrzymać. Zatem „dharma” w tradycji indyjskiej jest bardzo wieloznacznym 

                                                        
1 Słowo dharma nie ma w polskim piśmiennictwie jednoznacznie ustalonego odpowiednika ję-

zykowego. Często, zwłaszcza w tekstach naukowych, pozostawia się ten termin nietłumaczony, by 
jednoznacznym określeniem nie ograniczać jego pola semantycznego. Lecz, przede wszystkim 
w tekstach literackich, polscy autorzy starają się przyporządkować terminowi dharma jednoznacz-
ne znaczenie i brzmienie. Najbardziej w tym względzie konsekwentny jest Maria Krzysztof Byrski, 
który tłumaczy dharma jako „zacność”, mając pełną świadomość znacznie szerszego znaczenia 
tego pojęcia, gdyż we wstępie do tłumaczonego przez siebie dzieła Manu Traktat o Zacności pisze: 
„Zacność więc to postępowanie zgodne z naszą wiedzą o rzeczywistości. Zacność to także sama ta 
wiedza oraz zespół norm na niej opartych. Dodatkowo można jeszcze określić Zacność jako świa-
domy akt lojalności człowieka wobec natury świata i jako pakt zawarty między rzeczywistością 
i jej jedynym komponentem wyposażonym w świadomość, mianowicie, człowiekiem. Ten charak-
ter Zacności sprawia, że ogarnia ona całą egzystencję ludzką. Całej egzystencji dotyczy i dla całej 
ustala podstawowe normy, bo przecież cała egzystencja ludzka powinna być podporządkowana 
świadomości”. (M.K. Byrski, Manusmryti, PIW, Warszawa 1985, s. 11.) Joanna Sachse w komen-
tarzach do tłumaczonej przez siebie „Bhagawadgity” pisze: „W Gicie określone też mianem Pola 
Prawa (dharma), ponieważ tam właśnie miała miejsce sławna rozmowa Kriszny i Ardżuny o dhar-
mie, a może także i dlatego, że tam „spełnić miał swoją dharmę” (swój obowiązek) Ardżuna. Dla 
bogatego w treść terminu dharma trudno znaleźć polski odpowiednik. Znaczy on: „prawo i obo-
wiązek moralny”, „to, co się godzi”, „ład moralny”, a także „nauka o prawie i obowiązku”. 
(J. Sachse, Bhagawadgita, Wrocław 1988, str. 3). I w swym tłumaczeniu Gity J. Sachse na oddanie 
terminu dharma używa zarówno odpowiednika „prawo” (s. 3), jak i „obowiązek” (s. 18, 36). 
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pojęciem, kluczowym zarówno w porządku metafizycznym, etycznym, jak 
i społecznym. Ogólnie odnosi się do zasady normatywnej, w porządku metafi-
zycznym jest to podłoże danego zjawiska, w porządku etycznym to wartość 
o walorze pozytywnym, w porządku społecznym – powinność wyznaczająca 
i oznaczająca miejsce oraz rolę w szerszej strukturze. I w tym przypadku mamy 
najczęstsze interpretacje słowa dharma jako: podstawowy element rzeczywisto-
ści, zwyczaj, praktyka, obowiązek, prawo, sprawiedliwość, cnota, a zatem obo-
wiązek moralny, etyka, religia.  

W literaturze zachodniej bardzo częstym odpowiednikiem europejskiego 
terminu „religia” jest indyjski termin dharma2. Można się nawet spotkać w lite-
raturze z prostym przełożeniem terminu „dharma” jako „religia”. Nie jest to 
termin adekwatny, ale jednak najczęściej przyjmowany. Warto by więc analizę 
słowa dharma wykorzystać do tego, aby z pozycji badacza europejskiego spró-
bować odpowiedzieć na pytanie, co dla mieszkańca subkontynentu indyjskiego 
oznacza termin interpretowany przez nas jako „religia”. Gdy potraktujemy ana-
lizę tego pojęcia jako drogę do objaśnienia, co oznacza w Indiach słowo „reli-
gia”, upoważni nas to nie tylko do czysto słownikowego, ale i zwyczajowego 
odczytania omawianego terminu.  

Termin dharma jest jednym z kluczowych terminów zarówno w tradycji 
bramińskiej, jak i w buddyjskiej oraz dżainijskiej. Choć terminy te są tworzone 
od tego samego rdzenia słownego, denotują czasem mniej, czasem bardziej od-
mienne znaczenia. Zakładając wzajemne wpływy pomiędzy poszczególnymi 
tradycjami i ich szkołami, warto będzie przyjrzeć się podstawowym użyciom 
tego terminu w różnych systemach, gdyż czasem z pozoru odmienne znaczenie, 
typowe dla innej szkoły, „oddziałuje” na sposób pojmowania terminu dharma 
w innych systemach. 

DHARMA W OKRESIE WEDYJSKIM 

Słowo dharma, a także pochodne formy gramatyczne pojawiają się już 
w hymnach „Rigwedy”. I już tam nie ma ono jednoznacznej denotacji. W hym-
nie opisującym rytuał pogrzebowy (RV X 16), dharma występuje w kontekście 
wypowiedzi do zmarłego, który jest poddawany pośmiertnemu rytuałowi spala-
nia: 

                                                        
2 Termin religia pochodzi od słowa: religare – znowu łączyć, czyli przywracać utracone więzy; 

często wiara w Boga ma być tym czynnikiem przywracającym przerwany związek. Wykładnia 
rozumienia terminu dharma ma oznaczać podtrzymywanie danego związku, danej relacji. W rozu-
mieniu tych dwóch terminów jawi się podstawowa różnica pomiędzy założeniami obydwu syste-
mów religijnych, które wynikają między innymi z odmiennych modeli kosmologicznych. 
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Niech wzrok twój w słońce, dech twój w wicher przejdzie, 
Idź w niebo, w ziemię, stosownie do prawa, 
Pogrąż się w wody, gdy ci przeznaczone (dharma) 
W trawy przenikaj całym swoim ciałem!3 

Tutaj słowo dharma użyte jest w znaczeniu: przeznaczone, przyrodzone [ce-
chy, właściwości]. Takie użycie tego słowa poświadczone będzie również 
w tekstach należących do ostatniego etapu epoki wedyjskiej, w Upaniszadach. 

O nim usłyszawszy i w pełni go pojąwszy, 
Śmiertelnik oddzielając cechy (dharmya) osiąga to, co subtelne. („Katha” 2.13)  

W hymnie skierowanym do Waruny (RV VII 89) pt. Dom z gliny (epitet gro-
bu), spotykamy się ze słowem dharma użytym w pluralis: 

Jakkolwiek wobec bogów, o Waruno, 
My, jako ludzie ciągle w grzechu brniemy 
I prawo (dharmas) twoje depczemy, obłędni,  
Nie każ nas, Boże, za twe przewinienia!4 

Słowo to osadzone jest w kontekście hymnu do Waruny, bóstwa będącego 
strażnikiem rity (®ta) absolutnego, uniwersalnego prawa kosmicznego, któremu 
były podporządkowane wszelkie zjawiska w makroświecie oraz losy poszcze-
gólnych jednostek. Koncepcja rity właściwie zniknęła wraz z epoką wedyjską, 
ale jej funkcje w dużej mierze, w pewnych ujęciach, przejęła koncepcja dharmy 
oraz koncepcja karmana; ślady jej znajdujemy w późniejszym, szeroko rozu-
mianym samym pojęciu dharmy. W sanhitach rita to bezosobowe prawo mające 
bardziej uniwersalny niż moralny wydźwięk. I właśnie w końcowej strofie hym-
nu do Waruny, strażnika rity, pojawia się słowo „dharmas” w pluralis, co można 
by zinterpretować jako zindywidualizowaną recepcję bezosobowej rity. „Wedyj-
ska zasada normatywna ®ta (bieg rzeczy, porządek świata) określała porządki: 
kosmiczny, rytualny i społeczny w sposób obiektywny i całościowy, tj. nie bio-
rąc pod uwagę uwarunkowań poszczególnych jednostek ani ich uwarunkowań 
społecznych. Harmonia świata określona była poza człowiekiem, który realizu-
jąc w działaniu społecznym lub rytualnym zasadę normatywną ®ta, do niej się 
dostosowywał. Porządek ten utrzymywany był przede wszystkim przez ofiary, 
a na jego straży stali bogowie (gop  ̃ ®tasya – stróżowie porządku). Głównym 
stróżem był uraniczny bóg Waruna, wszechwiedzący i wszystkowidzący. Sprze-
niewierzeniem się kosmicznemu ładowi (an®ta) było zaniechanie albo czynne 
wystąpienie przeciwko obowiązkom określonym przez ritę. (...) 

W przypadku koncepcji dharmy, człowiek, realizując imperatyw moralny 
(dharma), w pierwszym rzędzie działał w harmonii z własną naturą, wyznaczo-
ną mu rolą w społeczeństwie i z obowiązkami. Realizacja dharmy, harmonizują-
ca z wewnętrznym ładem jednostki, w rezultacie przyczyniała się do utrzymania 

                                                        
3 Fr. Michalski, Hymny Rigwedy, Ossolineum 1971, s. 90. 
4 Ibidem, s. 70. 
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harmonii w świecie. Rzeczywista natura etyczna jednostki wypływała z ładu 
uniwersalnego, gdyż pomiędzy porządkiem kosmicznym, społecznym i we-
wnętrznym zachodziła równoważność. W tym sensie dharma miała charakter 
subiektywny, tj. antropocentryczny i socjotentryczny, a nie jedynie kosmocen-
tryczny (jak w przypadku wedyjskiej rity)”5. 

W nawiązaniu do tego, że późniejsze prawo karmana, rozumiane jako uni-
wersalne prawo kosmosu jest kojarzone z ritą, nasuwa się możliwość interpreta-
cji równoczesnego używania terminu „karman” w klasycznych tekstach zarów-
no w singularis, jak i w pluralis. Karman używany w singularis mógłby odpo-
wiadać ricie – bezosobowemu prawu kosmicznemu, porównywanemu do abso-
lutnej, ślepej woli Shopenhauerowskiej. Dharmas jako karm˜õi używane 
w pluralis byłyby uszczegółowieniem, ujednostkowieniem uniwersalnego pra-
wa. Czy można to interpretować w ten sposób, że koncepcje nagrody i kary, 
dobra i zła, wszelkiego rodzaju wartościowań mogą dotyczyć tylko poziomu 
wyrażonego poprzez terminy występujące w pluralis?  

Odnosząc to do interpretacji słowa dharma zauważamy, iż w jego polu se-
mantycznym zawiera się zarówno bezosobowa zasada, będąca warunkiem dla 
wszelkiego rodzaju rozstrzygnięć wartościujących, jak i system szczegółowych 
regulacji. To jakby dwupoziomowe znaczenie terminu dharma poświadczone 
jest jeszcze w „Rigwedzie” poprzez kolejny pokrewny termin dharman, wystę-
pujący często w konotacji z terminem rita. Wedyjski termin dharman oznacza 
porządek, regułę, prawo ustanowione przez bóstwo, którym najczęściej jest 
Waruna, sam lub występujący w parze z Mitrą. Różnica pomiędzy ritą a dhar-
manem polegała głównie na tym, że o ile rita odnosiła się do bezosobowego, 
niezależnego od bogów i ludzi ładu, porządku, rodzaju matrycy, to dharman 
został jakby ustanowiony na jej użytek i odnosił się do jednostkowych działań, 
do konstrukcji społecznej, do czegoś, co mogło być zależne od bogów, podlega-
ło osądowi i wartościowaniu. Podobna różnica w późniejszym okresie pojawi 
się pomiędzy prawem karmana a zasadami dharmy. Zatem dharmę można rozu-
mieć jako system działań utrzymujący świat w harmonii, czyli zgodnie z ritą 
bądź z karmanem.  

Przejdźmy teraz do końca epoki wedyjskiej, do Upaniszad, gdzie zobaczymy 
rozszerzanie się pola semantycznego denotującego ten termin. Okres ów jest 
ponadto o tyle ważny, iż to czas objawienia podstaw swej nauki zarówno przez 
Buddę, jak i przez Dżinę Mahawirę. Słowo dharma okaże się kluczowe dla ich 
nauk. Przez porównanie najbardziej reprezentatywnego użycia terminu dharma 
w tych wszystkich systemach, będzie można przystąpić do pogłębionej i synte-
tycznej analizy interesującego nas słowa w klasycznej myśli hinduizmu.  

W upaniszadzie „Kauszitaki” 2.1–2 znajdujemy termin dharma na oznacze-
nie zasady, reguły. Słowo to pojawia się po opisie powinności i zasad funkcjo-
nowania narządów poznania, sił natury i roli, jaką mają one pełnić w rycie ofiar-

                                                        
5 P. Balcerowicz, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. II, Lublin 2001, s. 531. 
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nym, oraz wzajemnych relacji tych czynników wobec brahmana. Potwierdzenie 
możliwości takiego rozumienia pojęcia dharma, ze szczególnym podkreśleniem 
reguły jako uniwersalnego prawa kosmicznego, pojawia się w upaniszadzie 
„Brihadaranjaka” 1.5.23: 

Tam, skąd słońce wschodzi, tam, gdzie zachodzi, 
Z tego oddechu wschodzi, w oddech zachodzi, 
Dla niego bogowie uczynili prawo (dharma), 
Tak jest dziś i tak będzie jutro. 

Dharma jest tu rozumiana jako uniwersalne prawo, ale potwierdza się rów-
nież na podstawie powyższego fragmentu nasza wcześniejsza interpretacja pary 
pojęć rita i dharma, gdzie rita jest ponadosobową i ponadboską zasadą, a dharma 
pełni jakby rolę reguły ustanowionej na jej wzór przez bogów. Zatem dharma 
może być rozumiana jako wyspecyfikowanie uniwersalnej zasady, odpowie-
dzialnej za funkcjonowanie świata, jako wzór słusznego, prawego postępowa-
nia. O takim rozumieniu tego terminu mówi „Taittirija” 1.11.1: 

Wypowiadając słowa Wed, nauczyciel przekazuje naukę uczniowi: 
Mów prawdę, czyń prawość (dharma), nie zaniedbuj nauki, 
Ofiarowując miłe dary nauczycielowi, nie przerywaj linii rodu, 
Oby nie zaniedbał prawdy, oby nie zaniedbał prawości (dharma),  
Oby nie zaniedbał cnoty, oby nie zaniedbał potęgi, 
Oby nie zaniedbał uczenia się ani nauczania. 

Dharma zaczyna już oznaczać nie tyle uniwersalną, wszechobejmującą zasa-
dę, lecz jeden ze sposobów funkcjonowania w świecie. Z analizy niektórych 
miejsc upaniszadowych wynika, iż dharma jest nadrzędnym prawem, ale nad-
rzędnym dla porządku świata przedstawionego. Takie rozumienie tego terminu 
występuje w „Brihadaranjace” 1.4.14: 

Lecz ciągle się jeszcze nie przejawił 
Przeto stworzył najwspanialszą formę, Dharmę – Prawo, 
To, co jest potęgą królów, to prawo – ponad prawo nic wyższego nie ma,  
Od tego czasu słabszy człowiek mocnym kieruje za pomocą prawa, tak jak król,  
Przeto prawo to prawda! 
Dlatego o tym, kto mówi prawdę, powiadają: mówi zgodnie z prawem,  
I mówi prawie, gdy mówi zgodnie z prawdą, 
Te dwa są tym samym. 

Fragment ten osadzony jest w schemacie kosmologicznym, który ukazuje, 
jak brahman, istniejący jako arché, wyłania z siebie kolejne poziomy bytu, które 
składają się na świat przedstawiony. Owe poziomy skorelowane są z czterema 
warnami, kastami tradycyjnego społeczeństwa indyjskiego. Znaleźliśmy intere-
sujący, lecz niezbyt jasny passus, gdzie w tym konkretnym kontekście dharma 
i pozostająca z nią w relacji cecha kasty rycerskiej – kÿatra – moc, potęga, 
przedstawione są jako stojące na górze drabiny społecznej. Układ ten odbiega od 
tradycyjnego, gdzie bramini są zawsze najwyżsi. Można to tłumaczyć jedynie 
w ten sposób, iż w hierarchii podtrzymującej porządek społeczny ważniejsi są 
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świeccy władcy i ich narzędzie – dharma niż przedstawiciele duchowej elity, 
która trzyma pieczę nad światem o tyle, o ile nadrzędnym celem jest soteriolo-
gia. W każdym razie z tego fragmentu coraz wyraźniej wynika, iż dharma to nie 
tyle absolutna, co powszechna zasada, mająca utrzymywać porządek świata 
przedstawionego.  

W upaniszadzie „Katha” 2.14 termin dharma jest rozumiany jako wyznacz-
nik prawidłowo funkcjonującego świata, co poświadcza nam układ 1 – 2, 3, 46, 
gdzie wartości tkwiące immanentnie w świecie są uzasadnione przez poziom 
będący zarówno transcendentnym, jak i immanentnym. 

Inne od tego, co słuszne (dharma), inne od tego, co niesłuszne, 
Inne od tego, co zostało, a co ma być uczynione,  
Inne od tego, co zaistniało, inne od tego, co może zaistnieć, 
Powiedz mi to, co ty widzisz! 

Ciekawe jest porównanie powyższego fragmentu z „Czhandogją” 2.1.4. Tam 
ukazano relację pomiędzy cechami świata przedstawionego a ich umocowaniem 
w porządku transcendentnym: 

Kto, wiedząc to, czci pieśń – saman jako dobro, 
Wtedy wszystkie dobre cechy (dharmya) ku niemu zdążają i jemu przypadają. 

W upaniszadzie „Katha” 5.2 dharma – prawość, jest jedną z cech gwarantów 
utrzymania świata w harmonii:  

Łabędź w jasności, Wasu w przestworzach, kapłan przy ołtarzu, gość w domu, 
Będący w ludziach, w bogach, w prawie i w niebiosach, 
Zrodzony z wody czy ze stada, z prawa czy ze skał, 
Tym jest Prawość (dharma), tym jest Wielkość! 

Dharma zaczyna oznaczać nazwę jednej z cech prawidłowo funkcjonującego 
świata, tzn. takiego, który jest odwzorowaniem praporządku. Poświadczenie 
takiego użycia tego terminu mamy w „Czhandogji” 7.2.1: 

Prawość (dharma), niepewność, prawda, fałsz, dobro, zło, miłe i niemiłe,  
Zaprawdę, gdyby nie słowo, jak można by rozpoznać, 
Co jest prawością, a co nieprawością, co prawdą, a co fałszem, 
Czym jest dobro, a czym zło, co jest miłe, a co niemiłe?... 

Do tego fragmentu powrócimy przy poszukiwaniu instrumentarium niezbęd-
nego do opisu świata przedstawionego, z czym musi być związane przedstawie-
nie schematu kryteriów odpowiedzialnych za wszelkie relacje wartościujące 
i rozróżniające. 

Bardzo wyraźne poświadczenie, iż dharma to powinność rozumiana zarówno 
jako powinność utrzymania w harmonii świata empirycznego, jak i powinność 
wobec najgłębszej natury podmiotu poznającego i działającego, mamy 
w „Czhandogji” 2.23.1: 

                                                        
6 Porównaj rozdział: Poza wszelkim orzekaniem. 
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Są trzy rodzaje powinności – dharma: 
Pierwsza to: ofiara, studiowanie, wręczanie darów; 
Druga to żarliwa asceza, 
Trzecią jest studiowanie świętej wiedzy, kiedy się przebywa w domu nauczyciela,  
i kontrolowanie ciała, 
Wszystkie one prowadzą do światów pełnych cnót,  
Zaś ten, kto jest stały w brahmanie, osiąga nieśmiertelność. 

Wyraźnie zostało tu podkreślone, iż elementem transcendującym trzy pozo-
stałe jest istota podmiotu poznającego – ˜tman, tożsama z istotą całego świata – 
brahman. Zwróćmy uwagę, iż te wszystkie powinności, zwane – dharma, są 
powinnościami wobec innych, co ostatecznie skutkuje pozytywnym efektem dla 
działającego. System przekazywania zasług funkcjonuje tu w tym sensie, że 
wzajemne działanie podtrzymuje świat, rozumiany w warstwie najbardziej ze-
wnętrznej jako porządek społeczny. Ale ostateczny wydźwięk takiego postępo-
wania, w swym wymiarze transcendentnym, przekłada się na indywidualny los 
danego podmiotu świadomościowego. 

Upaniszada „Maitri”, choć należy do kanonu, jednak jest trochę późniejsza 
od pozostałych tekstów stanowiących zwieńczenie tradycji wedyjskiej. Może 
zatem służyć jako przykład bardzo wczesnego komentarza, będącego równocze-
śnie podsumowaniem epoki. We fragmencie 7.9 występuje wyjaśnienie celu 
pozornego pomieszania różnych znaczeń, różnych porządków, niejednoznaczno-
ści rozumienia wielu terminów. Kluczem do prawidłowego odczytania znaków 
w świecie jest poznanie prawa – dharma, uniwersalnej reguły, która gwarantuje 
ich prawidłowe funkcjonowanie: 

Brihaspati, nauczyciel bogów, stał się Śukrą, nauczycielem demonów, 
Dla bezpieczeństwa Indry oraz aby zniszczyć demony stworzył niewiedzę, 
W wyniku tego, co sprzyjające, ukazał jako niesprzyjające,  
A to, co niesprzyjające, jako sprzyjające,  
Dlatego mówi się, iż należy zastanawiać się nad prawem (dharma), 
Niszczącym Wedy oraz inne księgi... 

Na tekstach klasycznych Upaniszad kończy się Objawienie wedyjskie – śru-
ti. W okresie przedsystemowym, w literaturze eposów będą kontynuowane wąt-
ki wedyjskie. Z jednej strony zostaną bardzo mocno osadzane w nurcie religij-
no-filozoficznym, a z drugiej – dzięki bardziej przejrzystej językowo formie 
przekazu – będą miały mocniejszy wpływ i większe oddziaływanie na formo-
wanie się zwyczajów i norm postępowania szerszych grup odbiorców. Modelo-
wym tekstem, wzorcem dla hinduizmu rozważającym kwestię dharmy, który stał 
się jakby wykładnią i ostateczną instancją rozstrzygania wielu podstawowych 
problemów moralnych, będzie „Bhagawadgita”. Nim przejdziemy do omówie-
nia koncepcji dharmy i jej relacji wobec prawa karmana w Gicie, przyjrzyjmy 
się, jak interpretowano termin i koncepcję dharmy w klasycznych systemach 
bramińskich i w szkołach buddyzmu oraz dżainizmu. 
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DHARMA W SZKOŁACH NJAJI  
I WAIŚESZIKI 

Według systemów ny˜y˜ -vaiþeÿika pojęcie dharma generuje ogólnie dwie 
grupy znaczeń: podstawowy cel, imperatyw postępowania i oznacza zasługę 
oraz w sensie węższym – ściśle zdefiniowaną cechę, atrybut. Pierwsze znaczenie 
jest objaśnione w dwóch pierwszych sutrach waiśesziki: Ath˜`to  dharmaÐ 
vy˜khy˜sy˜ma× – „I w nawiązaniu do tego, objaśnimy (pojęcie) dharmy”. Ya-
to`bhyudaya ni×þreyasa siddhi× sa dharma× – „Dharma jest tym, czego (rezul-
tat) stanowi osiągnięcie (nieba) i ostatecznej szczęśliwości”.  

Systemy njaji-waiśesziki można by określić, używając terminologii filozofii 
europejskiej, jako opisujące świat w kategoriach realizmu pluralistycznego. 
Podstawowymi składnikami świata, przyjmowanymi w tych systemach, są: 
substrat – dharmin, atrybuty, własności – dharma oraz wiążące je relacje – sam-
bandha. Warto tu zaznaczyć, iż mocno podkreślano absolutną różnicę pomiędzy 
atrybutami a ich substratem. Opisuje się owe podstawowe składniki, które skła-
dają się z nieredukowalnych, najprostszych elementów, za pomocą siedmiu 
kategorii ontologicznych: substancji – dravya, atrybutu – guõa, ruchu – karman, 
powszechnika – s˜m˜nya, wyróżnika indywiduowego – viþeÿa, inherencji – 
samav˜ya oraz dołożonej później kategorii nieistnienia – abh˜va. „Dziewięć 
substancji, z których pięć pierwszych to żywioły, jest nośnikiem 24 przymiotów. 
Wszystkie substancje (także dusza) są rozciągłe, a zatem ich przymioty (np. 
stany psychiczne, myśli itp.) mają również wymiar przestrzenny. (...) Substancje 
posiadają przymioty i podlegają czynnościom / ruchowi (...), same jednak nie są 
»ulokowane« w żadnej innej substancji, tj. nie mogą charakteryzować czy przy-
należeć do innej substancji, gdyż »charakteryzowanie« i »przynależenie do« 
należy do przymiotów”7. 

Termin dharma – poza tym, iż ogólnie w tym systemie oznacza atrybut – ma 
również węziej zdefiniowane zastosowanie. Termin dharma jest wymieniany 
jako dwudziesta druga guna, a jego przeciwieństwo – adharma – jako guna 
dwudziesta trzecia. Dharma i adharma rozumiane są jako zasługa – puõya 
i jako przewinienie, grzech – p˜pa. Przysługują one człowiekowi, a właściwie 
jego duszy. Poprzez odpowiedni typ relacji, decyzje i akty o charakterze moral-
nym, oceniane w kategoriach dharmy i adharmy, mają swoje naturalne podłoże 
w samym podmiocie. Dobre i złe działania człowieka składają się na wypadko-
wą, która w formie karmana determinuje los jednostki wędrującej w sansarze.  

                                                        
7 P. Balcerowicz, Szkoła epistemologiczna i filozofia przyrody [w:] Filozofia Wschodu, 

B. Szymańska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 89. 
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Świat, według systemu waiśesziki, opisywany jako składający się z atomów, 
wymagał wprowadzenia jakiejś siły, mechanizmu, mogącego wyjaśnić łączenie 
się atomów w agregaty. Przedstawiano to za pomocą sił dharmy i adharmy, któ-
rych wypadkową nazywano czymś niewidzialnym – ad®ÿ÷a, z tym, że niewi-
dzialność, niedostrzegalność była bardziej rozumiana jako niepostrzeganie sa-
mych mechanizmów, a nie ich skutków. Jest parę modelowych sutr, które ukazu-
ją mechanizm działania dharmy i adharmy oraz widoczność skutków, czyli dzia-
łania człowieka. Icch  ̃dveÿa p¨rvik˜  dharm  ̃adharmayo× prav®tti× – „Aktyw-
ność w odniesieniu do dharmy jest poprzedzona przez pragnienie, a do adharmy 
przez awersję”. (VS 6.2.17) Sukh˜d r˜ga× – „Namiętność, afekt powstaje z 
przyjemności”8. (VS 6.2.12) Tan mayatv˜t – „(Namiętność powstaje), ponieważ 
(ciało) składa się z tej (przyjemności)”. (VS 6.2.13) T®pte× – „(Namiętność 
powstaje), ponieważ (człowiek dąży do) przyjemności”. (VS 6.2.14) Ad®ÿ÷˜c ca 
– „I (namiętność powstaje) z powodu niewidzialnej (siły)”. (VS 6.2.15) Jak 
widzieliśmy, dlatego, iż ostatecznie wszystkie części składowe świata są metafi-
zycznie, absolutnie do siebie niesprowadzalne, system waiśesziki przyjmuje 
niewidzialną zasadę – ad®ÿ÷a. Dharmę i adharmę „produkuje”, wywołuje wysi-
łek. Adriszta jest niewidzialną siłą determinującą los obecnego i kolejnego wcie-
lenia, jednak należy mocno podkreślić, iż termin ten ma wyraźny wydźwięk 
etyczny, gdyż łączy się z gunami – cechami dharmy – prawości i adharmy – 
nieprawości. W tym ujęciu, dwie wyjściowe grupy znaczeń terminu „dharma” 
jako cechy i jako imperatywu etycznego, zazębiają się ostatecznie w ujęciu sote-
riologicznym.  

Bez koncepcji adriszty, która pośredniczy i łączy rezultaty dobrych i złych 
czynów, niemożliwe jest objaśnienie procedury soteriologicznej w systemie 
waiśesziki, najbliższym europejskiemu rozumieniu filozofii przyrody. W naj-
starszych tekstach waiśesziki dharma była rozumiana jako główny środek wio-
dący do osiągnięcia szczęścia zarówno doczesnego, jak i absolutnego, czyli 
wyzwolenia. Jednakże był to jedynie środek, gdyż wyzwoloną duszę pojmowa-
no jako pozbawioną ostatecznie jakichkolwiek atrybutów.  

DHARMA W MIMANSIE 

Później dharma rozumiana była także jako imperatyw, który przejawia się 
w nakazach Boga. Wtedy realizacja indywidualnej dharmy harmonizowała 
i przez to podtrzymywała ład w świecie. Najpełniej takie rozumienie dharmy 
pojawia się w systemie mimansy – mŸm˜Õs.̃ „Dharma jest celem (artha) okre-

                                                        
8 Porównaj Jogasutry 2.7: sukh˜`nuþayŸ r˜ga×. 
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ślonym w kategorycznym wezwaniu (codan )̃”. Dharma z natury nie służy żad-
nemu celowi czy wyższemu dobru (np. wyzwoleniu), lecz jest obowiązkiem 
samym w sobie. W interpretacji mimansy sformułowania wedyjskie mają przede 
wszystkim charakter nakazowy, stanowią kategoryczne wezwanie do podjęcia 
działań religijnych. (...) Niejako skutkiem ubocznym (podkreśl. M.K.) wy-
pełniania obowiązków definiowanych przez dharmę, jest osiągniecie nieba. 
Niewywiązywanie się z tych obowiązków to sprzeniewierzenie się (adharma), 
prowadzące do piekła. (...) Dopiero od VI wieku rozumienie dharmy zostaje 
rozszerzone o realizację wyzwolenia (mokÿa). Dharma pozostaje jednak celem 
samym w sobie i nie można jej zredukować do innych zasad etycznych, np. do 
niekrzywdzenia (ahiÕs )̃”9. 

Z analizy pojmowania dharmy w powyższych trzech systemach bramińskich 
wynikają bardzo ciekawe wnioski. Dharma, pojmowana jako własność, atrybut, 
przynależy wprawdzie podmiotowi, determinuje drogę danego podmiotu w san-
sarze, pomaga mu „wyskoczyć” z sansary i dostąpić mokszy, ale ostatecznie 
„nie wędruje” z duszą do owego transcendentalnego poziomu rzeczywistości. 
Będąc głównym określnikiem czynów wartościowanych jako dobre lub złe, 
pełni kluczową rolę w świecie przedstawionym. Ale zwróćmy uwagę, iż poprzez 
swą „instrumentalną” rolę, to znaczy pomocną w osiągnięciu wyzwolenia, po-
średniczy niejako pomiędzy owymi dwoma poziomami rzeczywistości. Ów 
„podwójny” charakter jest o wiele wyraźniej widoczny, gdy rozumie się dharmę 
jako wewnętrzny imperatyw, który właściwie odczytany, jest tożsamy z naka-
zem Boga. Takie rozumienie wyjaśnia harmonijne działanie, współgrające 
z uniwersalnymi prawami wszechświata. Tak pojęta dharma będzie pełnić klu-
czową rolę w kształcie świata przedstawionego, z mocy praw ją transcendują-
cych. 

DHARMA W SANKHJI-JODZE 

Na odrębną uwagę zasługują interpretacje terminu i znaczenia pojęcia dhar-
ma w systemach s˜Õkhya-yoga. Poniższa analiza oparta będzie w głównej mie-
rze na klasycznym tekście jogi, „Jogasutrze” Patańdżalego wraz z komentarzem 
– „Bhaszją” Wjasy10. 

                                                        
9 P. Balcerowicz, „Dharma” – hasło w II tomie Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Lublin 

2001, s. 534. 
10 Klasyczna joga indyjska, Jogasutry przypisywane Patańdżalemu i Jogabhaszja, czyli komen-

tarz do Jogasutr przypisywany Wjasie, przełożył z sanskrytu, opatrzył przypisami, napisał wstęp i 
posłowie oraz ułożył słownik terminów Leon Cyboran, BKF PWN, Warszawa 1986. 
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Generalnie w jodze, podobnie jak w njaji-waiśeszice, znaczenia terminu 
dharma można uporządkować w dwie grupy. Jedna grupa odnosi się do rozu-
mienia dharmy jako cechy, atrybutu, druga – denotuje pojęcie dharma jako: 
cnota, prawość, zasługa. Z obydwoma znaczeniami tego terminu spotykamy się 
w jednym akapicie „Jogabhaszji” III 15. Stwierdza się tam, iż świadomość – 
citta, zdefiniowana w JB II 12 jako dharmin – posiadacz cech „ma dwojakie 
cechy: ‘dane w doświadczeniu (parid®ÿ÷a) i niedane w doświadczeniu (apa-
rid®ÿ÷a). Dane w doświadczeniu mają naturę pratjaj, niedane w doświadczeniu – 
naturę ‘samych tylko rzeczy (vastum˜tra). A tych [ostatnich] jest tylko siedem, 
których realne istnienie jako samych tylko rzeczy poznaje się za pomocą rozu-
mowania (anum˜na): [1] Powściągnięcie (nirodha), [2] cechy moralne (dhar-
ma), [3] sanskary (saÕsk˜ra), [4] przemiana (pariõ˜ma), [5] witalność (jŸvana), 
[6] aktywność psychiczna (ceÿ÷)̃, [7] moc (śakti) są cechami (dharma) świado-
mości (citta) pozbawionymi ‘poznania bezpośredniego (darśana)”11. 

Jak wynika z powyższych dwóch sutr, model ontologiczny jogi opisywany 
będzie według schematu: podłoże – własność, czyli dharmin – dharma, a do 
objaśnienia ich związków i różnego ich postrzegania, posłuży, przedstawiana 
w jodze, koncepcja „relacji”, którą poniżej pokrótce omówię. Relacja dharmin – 
dharma w swej najbardziej modelowej, wyjściowej formie odnosi się do relacji: 
podmiot poznający i przedmiot poznania. Na gruncie sankhji-jogi czystym pod-
miotem jest purusza (puruÿa) – niezmienny byt świadomościowy, a czystym 
przedmiotem prakriti (prak®ti) – wiecznie zmieniająca się, nieuświadomiona 
„materialność”. I w ten sposób przedmiot poznania, to co jest postrzegane okre-
śla JB IV 13. Wszystkie rzeczy, które są postrzegane poprzez cechy – dharma 
stanowią tylko uszczegółowianie układu trzech gun – komponentów prakriti, 
zatem cały świat ma naturę tego, co jest poznawane, czyli naturę przedmiotową, 
a nie podmiotową. Prakriti, jako odwieczna dynamika, składa się z trzech kom-
ponentów – guõa, który to termin też bywa tłumaczony jako cecha. Jakie roz-
różnienie, jeżeli takie jest, pomiędzy terminami guõa i dharma wprowadza sys-
tem jogi? 

Termin guõa etymologicznie oznacza nić, sznur, pasmo; w tekstach filozo-
ficznych – zazwyczaj cechę, atrybut lub składnik, komponent rzeczywistości. 
I z tym ostatnim znaczeniem tego terminu spotykamy się głównie w systemach 
sankhji-jogi. Guna nie jest czymś, co raz przynależy, a raz nie przynależy swo-
jemu podłożu, czyli prakriti. To prakriti jako odwieczna dynamiczność jest zło-
żona z trzech komponentów, trzech gun, będących w odwiecznej interakcji mię-
dzy sobą. Tak jak prakriti jest wieczna, nie ma początku i nie ma końca, takimi 
odwiecznymi modi są guny, które nigdy nie znikają, najwyżej można powie-
dzieć, iż podczas niezliczonych procesów fenomenalizacji któraś z nich przewa-
ża w pewnym momencie danego procesu. Należy w tym miejscu wyraźnie pod-
kreślić, iż ostateczna, absolutna nieprzemijalność gun dotyczy zarówno stanu 

                                                        
11 Ibidem, s. 150. 



KARMAN I DHARMA 108 

prak®ti avyakta – nieprzejawionej, jak i vyakta – przejawionej. „Guny zaś, które 
tkwią we wszystkich cechach (dharma), ani nie zanikają, ani nie powstają. Zja-
wiają się, jakby miały cechy (dharma) zaistnienia (stawania się) i unicestwienia, 
przez formy zjawiskowe (vyakti) przeszłe i przyszłe, odchodzące i przychodzą-
ce, inherentne gunom”12. (Jak zobaczymy, inaczej w tym systemie używa się 
pojęcia dharma.) A jeżeli wieczny jest zarówno podmiot, jak i przedmiot widze-
nia, a przedmiot definiuje się jako ten, co posiada cechy, zatem odwieczny jest 
kontakt z samymi cechami. „Z powodu niemającego początku kontaktu posiada-
czy cech (dharmin), również nie ma początku kontakt samych cech (dharma)” 
(JB II 22)13.  

I w ten sposób przedmiot widzenia, który jest ostatecznie całym światem, 
opisuje JS i JB II 18. „Guny te oznacza się terminem pradh˜na. Mówi się, że 
jest ona przedmiotem widzenia (d®þya). Ten oto [przedmiot widzenia] tworzy 
naturę (˜tmaka) elementów (bh¨ta) i narządów psychicznych (indriya), czyli 
rozwija się (przemienia się) w stan (przez stany) elementów, jak ziemia itd., 
subtelnych i grubych. Tak samo rozwija się w stan narządów psychicznych, jak 
słuch itd., subtelnych i grubych”14. Na początku omawianego teraz fragmentu 
powiada się, iż guny mają właściwości, dyspozycję do (dharman) łączenia się 
i rozłączania. W ten sposób, rozwijając się i przekształcając, przyjmują postaci 
różnych przejawów, wyglądów, struktur.  

Zatem termin dharmin – posiadacz cech nie określa absolutnego podmiotu, 
jakim jest purusza, tylko jego przedmiot widzenia, czyli prakriti. Purusza może 
być orzekany przez związek istotowy, a nie atrybutywny. I tak JB I 9 mówi, iż 
„Duch (caitanya) jest istotą (właściwą naturą, svar¨pa) puruszy”15. A jeżeli 
„atrybut (dharma) nie jest inherentny puruszy, zatem ten atrybut wymyśliło się 
(wyfantazjowało się) i oto w ten sposób zachodzi proces myślowy”16. Z powy-
żej przytoczonych fragmentów „Jogasutr” i „Jogabhaszji” wynika, że chociaż 
zarówno dziedzina podmiotu, jak i dziedzina przedmiotu są odwieczne, to abso-
lutną realność przyznaje się tylko rzeczywistości prostej, o której orzeka się 
jedynie poprzez właściwą jej naturę, a nie przez cechy jej przysługujące. 

Cała procedura metody jogicznej, która klasycznie jest definiowana jako 
„powściągnięcie zjawisk świadomościowych” – yogaþ cittav®ttinirodha× (JS 
I 2), prowadzi do osiągnięcia stanu „stania się czystym podmiotem”. Dlatego tak 
wiele uwagi poświęca się w tej metodzie przeanalizowaniu charakteru przeja-
wiania się różnych przedmiotów poznania i rozróżniania mechanizmów wyod-
rębniania poszczególnych cech – dharma, które powodują różnorodność po-
strzegania jednego podłoża – prakriti pradhany. JS i JB I 42–44 omawiają naturę 

                                                        
12 Ibidem, s. 91. 
13 Ibidem, s. 96. 
14 Ibidem, s. 87. 
15 Ibidem, s. 12. 
16 Ibidem, s. 13. 
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cech – dharma i mechanizm ich fenomenalizacji. Jeżeli, jak widzieliśmy powy-
żej, cały świat to przedmiot widzenia i jeżeli jest on jeden, to różnica pomiędzy 
różnymi jego przejawami zależy od jego właściwości. Gdy więc doświadczamy 
przedmiotu ogólnie nazywanego „krowa”, to okazuje się, że najpierw musimy 
wyróżnić trzy elementy: rzecz (postrzeganą), pojęcie (do której się dana rzecz 
odnosi) oraz umownie przypisane tej rzeczy „słowo”. Już tu mamy różność wła-
ściwości – dharm, które w potocznym doświadczeniu nakładają się na siebie – 
nakładają się na siebie cechy słowa, pojęcia i procesu myślowego. Nakładanie 
się i zmienność tych dharm jest bardzo duża, ale zakładając, iż możliwe jest 
uzyskanie celu jogi, czyli powściągnięcie zjawisk świadomościowych, docho-
dzimy do wniosku, że musi istnieć możliwość uchwycenia, dostrzeżenia „wybu-
chu”, fenomenalizacji poszczególnej dharmy. I w ten właśnie sposób przedsta-
wia ten proces, ten mechanizm joga. Kiedy postrzega się jakiś przedmiot, na 
przykład „garnek”, to mówi się o tym, iż stanowi on szczególny zbiór atomów. 
„A ten szczególny zbiór (zestaw, agregat, saÕsth˜na), będąc zbiorową 
(s˜dh˜raõa) cechą (dharma) elementów subtelnych (bh¨tas¨kÿma), przejawia 
się na zasadzie fenomenalizacji dzięki swoim warunkom fenomenalizowania się 
(svayañjak˜ñjana), a [jego] zjawiony skutek ujmujemy rozumem jako niezależną 
(odrębną) rzeczywistość (˜tmabh¨ta). Natomiast gdy się pojawi (powstanie) 
inna cecha (dharma), np. skorupy, to znika. Ta sama cecha nazywa się złożoną 
całością (avayavin). Jest ona taka [jak się ją opisało], a także (zarazem?) jedna 
(pojedyncza) i wielka (makrokosmiczna), i drobna (mikrokosmiczna), i dana we 
wrażeniach (sparśavant), i ma [z kolei] cechę (dharma) ruchu (kriy˜ , zmienno-
ści?), i jest nietrwała (anitya, zmienna?); ta złożona całość (avayavin) daje (two-
rzy, stanowi) zwykłe procesy świata (vyavah˜ra)”17. 

Dharma dominująca w momencie postrzegania i stanowiąca o szczególności, 
specyfice postrzeganego przedmiotu, jest nazywana dharmą aktualną (udita). 
Sposób przemiany, przechodzenia z jednego stanu do drugiego bardzo szczegó-
łowo opisuje JS i JB III 13. Jak już powiedzieliśmy, cały świat stanowi przed-
miot poznania dla absolutnego podmiotu, czyli puruszy; a najsubtelniejszym 
poziomem doznawanego przedmiotu jest świadomość (citta). Czitta podlega 
przemianie (pariõ˜ma) na różnych płaszczyznach. Mówi się o przemianie 
w formie cech (dharma), oznak czasowych (lakÿaõa) i stanów (avasth)̃. Prze-
miana ta dotyczy oczywiście zarówno elementów (bh¨ta), jak i narządów psy-
chicznych. Zatem cały mechanizm przemiany polega na naprzemiennych po-
wściągnięciach i wyłanianiach, fenomenalizacji dharm. Zarówno powściągnię-
cie, jak i wyłanianie ma trzy oznaki czasowe, związane z trzema formami czasu 
(adhvan); porzucając oznakę czasu teraźniejszego, przyjmuje oznakę czasu 
przeszłego i znów porzucając oznakę czasu przyszłego, przyjmuje oznakę czasu 
teraźniejszego. Ten sam mechanizm dotyczy przemiany stanu. „Przemiana po-
siadacza cech (dharmin) odbywa się poprzez cechy (dharma), przemiana cech, 
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mających trzy formy czasu (adhvan), odbywa się poprzez oznaki czasowe 
(lakÿaõa), oznaki czasowe mają także przemiany poprzez stany (avasth)̃. (...) 
Zachodzi tutaj zmiana sposobu (anyath˜t˜ ) istnienia (bh˜va) cechy zawsze 
obecnej (vartam˜na) w posiadaczu cech, a tylko występującej w formach czasu 
(adhvan), przeszłej (atŸta), przyszłej (an˜gata) i teraźniejszej (vartam˜na), [a] 
nie ma zmiany sposobu [istnienia] (anyath˜t˜) substancji (dravya)”18. To ostat-
nie zdanie ma niezwykle istotne znaczenie przy rozstrzyganiu dylematu etycz-
nego w „Bhagawadgicie”. To nie posiadacz cech podlega przemianom, to nie on 
ma formę trzech czasów, to cechy mają trzy formy czasu. To same cechy, które 
są oznaczone czasem, przyjmując poszczególne stany, wykazując swoją od-
mienność z powodu różnicy stanów, a nie z powodu różnicy w samej rzeczy, 
substancji. Dla zilustrowania tego podaje się bardzo często przykład z gliną czy 
ze złotem, gdzie przemiana dotyczy tylko cechy, cechy bycia garnkiem, skorupą 
czy grudką. Ten przykład analogizuje się, oczywiście ostatecznie, do wykazania, 
iż absolutny podmiot (puruÿa), jako nieposiadający cech (dharma), nie podlega 
żadnym zmianom. (Model przemiany dharm i w ten sposób wytłumaczenia 
obrazu zmienności świata, przedstawiony w klasycznej jodze, jest w wielu miej-
scach niezwykle podobny do modelu proponowanego przez wczesne szkoły 
buddyjskie.) A przedmiotem jest wszystko, czemu przysługują cechy i co działa 
ze względu na coś innego, tylko absolutny podmiot nie jest postrzegany jako 
instrument działania. „Przedmiotami widzenia (d®þya) są wszystkie cechy 
(dharma), które wstąpiły w (dotarły do, up˜r¨ýha ) sattwę intuicyjnej świadomo-
ści” (JB II 17)19. 

Subtelny przedmiot doznawania – citta poprzez ruchy powściągnięcia i wy-
łaniania pozostaje w ciągłym ruchu. Ślady tych przemian osadzają się na samej 
czitcie w formie śladów, sanskar, które są dwojakiego rodzaju. Jedne, zwane 
wasanami, są przyczynami przypomnień (sm®ti) i wszelkich uciążliwości 
(kleśa), drugie w postaci dobra, prawości (dharma) i zła, nieprawości (adharma) 
są przyczynami skutku karmicznego owocowania (vip˜ka). Tak właśnie, w węż-
szym znaczeniu, jest rozumiany termin dharma, jako czynnik etyczny. Można 
by powiedzieć, iż dharma używana w szerszym znaczeniu, jako cecha, jest pod-
stawą wszelkich rozróżnień w samym świecie przedstawionym i ostatecznie 
oddzielenia dziedziny przedmiotu od dziedziny podmiotu, a pojęcie dharma 
jako wartości etycznej, jest podstawowym czynnikiem powodującym przejawia-
nie się świata przedstawionego.  

Jeżeli w sensie ostatecznym nawet tak subtelna forma świata przedstawione-
go, jaką jest czitta, ma ulec powściągnięciu, ma się ją doprowadzić do stanu 
wyzwolenia (sam˜dhi), to jaka jest relacja pomiędzy stanem samadhi czy sta-
nem powściągnięcia (nirodha) a samą świadomością (citta)? JB III 9 mówi, iż 
zarówno sanskara wyłaniania (vyutth˜na), jak i sanskara powściągnięcia (nirod-
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ha) są cechami (dharma) świadomości (citta). Według opisanego powyżej 
schematu przemiany dharm, gdy zanika jedna sanskara, pojawia się następna. 
I dalej w JS i JB III 11 mówi się, że tak samo stan wszechsłużenia (pełnej ak-
tywności) (sarv˜rthat )̃, jak i jednolitość (upunktowienie, ek˜grat )̃ są cechami 
świadomości. Według tego schematu, wszelkie rozważania dotyczące podmiotu 
(podmiotów) migrującego, postrzeganego zarówno jako ten, który jest uwikłany 
w sansarę, jak i ten, o którym możemy orzekać jako o wyzwolonym, dotyczą 
ostatecznie dziedziny świata przedstawionego.  

Świat przedstawiony ma charakter dynamiczny, jest ciągłą zmiennością, 
przemianą. Przyczynę (hetu) nieustannego wikłania się w świat przedstawiony 
stanowi według jogi, jak zresztą według większości systemów indyjskich nie-
wiedza – avidy˜. Natomiast skutkiem owego uwikłania jest jedynie uobecnienie, 
reprodukcja (pratyutpannat )̃ prawości (dharma), „dotyczących odpowiednio 
tego, na czym się zmagazynowały (zasadziły, ˜þritya); nie zachodzi bowiem 
pojawienie się czegoś zupełnie nowego (przedtem nieistniejącego, ap¨rva)”  
(JB IV 11)20. Zatem odwieczną jest zarówno dziedzina wiedzy – vidy˜ , jak 
i dziedzina niewiedzy – avidy˜. „To, co jest przeszłe (atŸta), i to, co jest przyszłe 
(an˜gata), istnieje (asti) rzeczywiście (z własnej natury, w istocie, svar¨patas) 
[, a może się zdawać komuś, że nie istnieje,] z powodu zróżnicowania (bheda) 
cech (dharma) formami czasowymi (adhvan)” (JS IV 12)21. Czy zatem w tej 
dziedzinie świata przedstawionego, którego rdzenną przyczyną jest niewiedza, 
możemy wyodrębnić jakąś przyczynę powodującą przejawianie się kolejnych 
wytworów? 

„Jogabhaszja” IV 2–3 zajmuje się opisem natury przyczyny wywoławczej 
(sprawczej, nimitta). Jest nią prawość (zasługa, dharma). Dharma w tym ujęciu 
nie stanowi wprawdzie przyczyny bezpośrednio poruszającej pierwiastki twór-
cze natury (prak®ti), dotyczące zarówno poziomu ciała, jak i narządów psy-
chicznych, ale to ona (dharma) wspomaga właściwe im wytwory. Pod wpływem 
dharmy, ów ruch jest dla podmiotu doznającego (dharmin) sprzyjający, a pod 
wpływem adharmy (zła, nieprawości) niesprzyjający. Zatem nie ma tu powoły-
wania nowej rzeczywistości, lecz wywoływanie różnorakiego jej doznawania. 
„W związku z prawością (cnotą, dobrem, zasługą, dharma) – chociaż rzeczywi-
stość jest ta sama – świadomość (citta) ma poznanie (jñ˜na) przyjemne (sukha). 
W związku z nieprawością (złe, przewiną, adharma) od tej samej [rzeczywisto-
ści] pojawia się poznanie przykre (du×kha)” (JB IV 15)22. Gdyż tak, jak wypra-
cował już to system sankhji (SK 23, 44), istnieje osiem dyspozycji (bh˜va) wa-
runkujących funkcjonowanie świadomościowego podmiotu doznającego. Uło-
żone są one w cztery pary, z których jeden człon, mający naturę sattwy, działa na 
rzecz lub przybliża do wyzwolenia, zaś drugi, mający naturę tamasu, oddala od 
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mokszy. Naturę sattwiczną mają: dharma – prawość, jñ˜na – poznanie, vair˜gya 
– bezpragnieniowość, aiśvarya – moc. Naturę tamasową zaś – ich przeciwień-
stwa: adharma, ajñ˜na, r˜ga, anaiþvarya. Lecz z nich wszystkich tylko poznanie 
(jñ˜na, vidy˜ ) ma moc wyzwalającą, zaś pozostałe siedem na różne sposoby 
pozostają związane z dziedziną prakriti. I choć tylko poznanie prawdziwej natu-
ry rzeczywistości pomaga ostatecznie „przeskoczyć” w inny poziom istnienia, to 
dharma pełni rolę wyjątkową. Jest ona tym czynnikiem, który pozwala oczysz-
czać i unieruchamiać czittę w sposób najbardziej efektywny. Kumuluje się ona 
i zwiększa swoją aktywność poprzez praktykowanie wszelkich cnót etycznych. 
„Jogasutra” I 33 wymienia podstawowe cnoty: maitrŸ – życzliwość dla szczę-
śliwych, karuõ˜ – współczucie dla nieszczęśliwych, mudita – zadowolenie 
z dobra, zasług, upekÿ  ̃ – pobłażliwość, tolerancję wobec zła. Dharma jest tu 
rozumiana jako cnota, jako dobro, które staje się stałą dyspozycją psychiczną 
świadomości, a stanowi wynik oczyszczenia świadomości z radżasu i tamasu. 
Zatem dharma, chociaż działa tylko w ramach dziedziny świata przedstawione-
go, umożliwia osiągnięcie stanu prowadzącego do wyzwolenia. Choć ostatecz-
nie się ją, jak wszystkie cechy, przekracza, to w swej funkcji instrumentalnej jest 
niezbędna. „Cecha (dharma) jest tylko mocą (śakti) posiadacza cech (dharmin) 
określoną (zdeterminowaną, »poprzedzielaną«, avacchinna) przez przydatność 
(zdatność, skuteczność, yogyat )̃” (JB III 14)23. Świat to nie tylko same cechy, 
ale również ich posiadacz – dharmin.  

Odwiecznym wzorem, według jogi, dla wszystkich dążących do wyzwolenia 
jest Iśwara, guru joginów. Dwie jego podstawowe dyspozycje to nauczanie po-
znania, co jest oczywiste z punktu widzenia ostatecznego celu, ale także prawo-
ści. „Przez nauczanie poznania i prawości (cnoty, dharma), gdy przeminie roz-
puszczenie (przerwa w stworzeniu, pralaya) i wielkie rozpuszczenie [świata], 
będę wyciągał do góry istoty (puruÿa) wtłoczone w egzystencję światową 
(saÕs˜rin)” (JB I 25)24. Zdanie to doskonale współbrzmi z rolą, jaką przypisuje 
sobie Kriszna w „Bhagawadgicie”. Iśwara, działający poprzez cnotę i poznanie, 
to „zjawisko”, które w klasycznym modelu jogi, jak wszystko, co jest „dotknię-
te” przez jakiekolwiek cechy, musi ostatecznie zostać powściągnięte, „przekro-
czone”. Jak już powiedzieliśmy, ów skok może się dokonać przez czyste pozna-
nie. Poświadcza to JB IV 25: „...gdy nie ma niewiedzy avidy˜, purusza jest czy-
sty (śuddha), tj. nieskalany (nietknięty, apar˜m®ÿ÷a) cechami (dharma) świado-
mości (citta)”25. Wtedy pojawia się stan wyzwolenia (sam˜dhi) zwany „spłuki-
waczem cech”, „chmurą cech” (dharmamegha). (JS IV 29) Działa to według 
opisanego wcześniej schematu – zanik jednej cechy powoduje pojawienie się 
innej, a jak widzieliśmy w komentarzu do pierwszej sutry, samadhi to cecha, 
dharma czitty. I w momencie pojawienia się tej nowej cechy zanikają, „zostają 

                                                        
23 Ibidem, s. 146. 
24 Ibidem, s. 28. 
25 Ibidem, s. 234. 
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spłukane” inne cechy. Jak opisuje to dalej JS IV 30, w wyniku pojawienia się 
samadhi zanikają wyznaczniki doświadczania świata przedstawionego, wszelkie 
uciążliwości (kleśa) i karman. „Od zjawienia się (powstania, udaya) owego 
»spłukiwacza cech« (dharmamegha) dobiega kresu (parisam˜pti) następstwo 
(krama) przemian (pariõ˜ma) gun (guõa), mających służenie zakończone (mają-
cych cel zakończony, k®t˜rtha)”26. 

Z omówionej powyżej koncepcji i pojęcia dharmy w klasycznym systemie 
jogi wynikają dla naszych rozważań bardzo interesujące wnioski. Wykazana 
została kluczowa rola koncepcji dharmy w hierarchii wartości ocenianych ze 
względu na przydatność soteriologiczną. Owa pozycja jest bardzo wysoka, ale 
ostatecznie traktowana instrumentalnie.  

DHARMA W WEDANCIE 

W „Wiwaranie”, komentarzu do „Jogasutr” i „Jogabaszji”, tekście przypisy-
wanym Śankarze, jednemu z głównych twórców adwaita-wedanty, znajdujemy 
parę niezwykle istotnych uwag, które „wzmacniają” linię interpretacji pojęcia 
dharma w systemach sankhji-jogi. Śankara, komentując klasyczny podręcznik 
jogi, skupił się na tych elementach, które potwierdzały trafność takiego obrazu 
świata, jaki przedstawił w swym systemie. I tak podkreśla bardzo wyraźnie, iż 
środkiem do ostatecznego wyzwolenia jest rozpoznanie – khy˜ti , gdyż tylko 
dzięki niemu znika niewiedza (avidy˜), będąca warunkiem przejawu (nimitta) 
wszelkich więzów (bandha)27. Należy zwrócić tutaj uwagę na rozumienie ter-
minu nimitta nie tyle jako przyczyny wywoławczej, ale jako przejawu.  

Takie rozumienie jest specyficzne dla adwaita-wedanty, bardzo mocno pod-
kreślającej istnienie ostatecznie jednej absolutnej rzeczywistości. Świat według 
tego systemu wydaje się światem jakościowo (dharma) postrzeganych fenome-
nów. W stanie kajwalji znika nie rzeczywistość, bo rzeczywistość jest jedna, lecz 
postrzeganie jakości. Dlatego świat wydaje się pusty, pozbawiony jakości, po-
zbawiony dharm, stąd nieorzekalny. Wyzwolenie będzie tu rozumiane jako 
zmiana stanu świadomości. Choć perspektywa metafizyczna adwaity w wielu 
miejscach jest rozbieżna z perspektywą sankhji-jogi, zwłaszcza w ich formie 
klasycznej, to rozstrzygnięcia na temat koncepcji pojęcia dharmy i ich umiej-
scowienia w obu systemach okazują się zbieżne. Dlatego obecnie odwołam się 

                                                        
26 Ibidem, s. 239. 
27 Ibidem, s. 284. 
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do głównego tekstu wedanty, do „Brahmasutr”. Posługuję się tu głównie komen-
tarzem Śankary28. 

W rozważaniach na temat dharmy, zawartych w „Jogasutrach” i w „Jogabha-
szji”, zostało przeprowadzone rozróżnienie pojęć: dharma i guõa. „Brahmasu-
try”, które są głównym podręcznikiem wedanty, systemu monistycznego, jesz-
cze wyraźniej i precyzyjniej będą omawiać te zagadnienia, które pozwalają od-
różnić, nie tyle dziedziny, co poziomy postrzegania rzeczywistości. Pojęcia 
dharma i guõa odnoszą się konsekwentnie do różnych poziomów bytu. Badara-
jana, autor „Brahmasutr”, posługuje się w swoim systemie pewnymi pojęciami, 
zaczerpniętymi również z systemu sankhji, z tym, że podporządkowuje je moni-
stycznej konstrukcji. I tak dziedzina świadomości (puruÿa) i dziedzina „mate-
rialności” (prak®ti, pradh˜na) nie są niezależne, lecz obie stanowią różne prze-
jawy, modi jednego bytu, brahmana. Sutra I 2.19 wyraźnie rozróżnia dziedzinę 
materialności – pradh˜na od dziedziny świadomości, reprezentowanej w tym 
miejscu przez „wewnętrznego zarządcę” – antary˜min, o którym z poprzedniej 
strofy wiemy, iż jest tożsamy z brahmanem. Na ca sm˜rtamataddharm˜bhil˜p˜t. 
– „On nie jest tym, o którym mówi smriti (sankhja), ponieważ wspomina się tu 
o cechach przeciwnych jego naturze”. Zatem antary˜min jest czymś innym niż 
pradh˜na, gdyż to jej przysługują guny. A guny, jak wiemy z wcześniejszej ana-
lizy, są czymś, z czego składa się dana dziedzina, a nie cechą, atrybutem, który 
czemuś innemu przynależy. Zupełną odrębność przeciwstawianych tu dziedzin 
opisuje Brihadaranjaka w obszernym fragmencie III księgi, gdzie poszczególne 
przejawy świata przedstawionego odróżniane są od dziedziny świadomości. 
3.7.3. Ten, który przebywając w ziemi, 

Od ziemi jest różny, o którym ziemia nic nie wie, 
Choć jego jest ciałem, i który od wewnątrz ziemią zarządza, 
On jest duchem (˜tman), wewnętrznym rządcą (antary˜min), nieśmiertelnym. (...) 

3.7.22. Ten, który przebywając w świadomości (vijñ˜na), 
Od świadomości jest różny, o którym świadomość nic nie wie, 
Choć jego jest ciałem, i który od wewnątrz świadomością zarządza, 
On jest duchem, wewnętrznym rządcą, nieśmiertelnym.  

Zatem widzimy, iż dwa terminy, które denotują cechy, a mianowicie guõa 
i dharma przynależą dwóm dziedzinom, dziedzinie zmienności świata przed-
stawionego i dziedzinie niezmiennej świadomości. Potwierdzają to kolejne sutry 
Badarajany: I 2.21–23, gdzie wyraźnie guny przynależą pradhanie, a brahman 

                                                        
28 Brahma-S¨tras, Sri Swami Sivananda, Motilal Banarsidass, Delhi 1977. 



Dharma – cecha, cnota, powinność; prawa porządkujące świat... 115 

jest określany, opisywany poprzez dharmy29. Sutra I 3.9 jednoznacznie deklaru-
je, iż opis poprzez dharmy przynależy tylko brahmanowi: Dharmopapatteśca. 
Znamienne jest, że w komentarzu Śankary, gdy podaje się przykłady orzekania 
o brahmanie poprzez adekwatne dharmy i przytacza się cytaty z tekstów śruti, 
czyli z Upaniszad, odpowiednie fragmenty brane są z tych miejsc, gdzie brah-
man występuje w formie nirguõa – pozbawiony atrybutów i ostatecznie jest 
określany jako neti, neti – „ani taki, ani taki”.  

Świat przedstawiony w potocznym doświadczeniu, choć w istocie jest brah-
manem, doświadczany jest jako coś, co ma swą podstawę w „materialności” – 
pradh˜na. Z powyższych rozważań wynika, iż choć konstytuujemy nasz obraz 
świata poprzez różne jego opisy i określenia, to te elementy, które zostały wyod-
rębnione jako dharmy, w istocie konstytuują jedynie widzenie świata, a sam 
świat pozostaje niezmienny. Naturę świata przedstawionego (prak®ti, pradh˜na), 
który jest czystą zmiennością, nieposiadającą niezmiennej podstawy substan-
cjalnej, gdyż stanowi tylko wzajemną grę gun, nakładamy na jego nieuwarun-
kowaną podstawę, czyli brahmana. A dharmy, poprzez które określamy brahma-
na, nie konstytuują go, tak jak guny konstytuują prakriti, lecz są tylko próbą 
opisu. Oczywiście w tym momencie musi pojawić się pytanie, czy – jeżeli osta-
tecznie nie tylko dziedzina prakriti, ale nawet zewnętrzne określenia brahmana 
okazują się względne – należy stosować się do praw, które porządkują nam taki, 
a nie inny obraz świata i ustanawiają nasze w nim miejsce? Na pytanie, czy takie 
prawa w ogóle istnieją i czy mają status obiektywny, czy też subiektywny, bę-
dziemy mogli odpowiedzieć pod koniec tej książki.  

Z kolei na pytanie, czy określenie brahmana poprzez dharmy nie jest czymś 
przypadkowym, daje nam odpowiedź sutra II 1.37: Sarvadharmopapateśca – 
„z powodu wszystkich cech (dharma) dowodzi się, iż brahman musi być przy-
czyną wszechświata”. Aby móc mówić o „kreacji”, jak wynika z tekstu komen-
tarza, potrzebne są opisy, a opis dokonuje się poprzez cechy, zatem dharmy 
jawią się jako cechy niezbędne do przedstawienia procesu „kreacji”. Dharmy 
wydają się narzędziem brahmana służącym mu do stwarzania, kreowania świata. 
Skąd biorą się te narzędzia, skoro dharmy tylko przynależą brahmanowi, będzie 
można dopiero rozstrzygnąć po dokładniejszej analizie pojęć: karmana (karman) 
i mai (m˜y˜ ).  

                                                        
29 Ad®þyatṽdiguõako dharmokte×. Viþeÿaõabhedavyapadeþ˜bhy˜m ca natarau. R¨popany˜- 

þacca. 
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DHARMA W „BHAGAWADGICIE” 

Koncepcja dharmy jest kluczowa dla „Bhagawadgity”. „Bhagawadgitę” 
można traktować jako tekst, który czerpiąc z całej wcześniejszej literatury, fun-
duje filozoficzno-religijne podstawy hinduistycznego paradygmatu świata.  

Akcja przedstawiona w „Bhagawadgicie” odbywa się, jak wiadomo, w miej-
scu nazwanym Polem Dharmy (Dharma Kÿetra). Sformułowanie to, pojawiające 
się już w pierwszych słowach poematu, wskazuje, iż świat jest polem dharmy. 
Samo oznaczenie, czym jest dharma, ma kluczowe znaczenie dla interpretacji 
całego tekstu. I znów w tym tekście, jak w powyższych omówieniach innych 
systemów, postaram się uporządkować różne znaczenia tego terminu.  

Najpierw zanalizujmy użycie słowa dharma w znaczeniu: cecha, atrybut. 
Kriszna, mówiąc Ardżunie, kim są mędrcy, używa sformułowania „oni przyjmu-
ją mój stan i moją naturę”, mama s˜dharmyam ˜gat˜× (14.2). Nie został tu użyty 
termin svar¨pat  ̃ oznaczający identyczność30, tożsamość formy, lecz 
sam˜nadharmat ̃– podobieństwo cech. Nie zostaje w tym fragmencie przesą-
dzone, o jakie cechy chodzi. Pod koniec poematu w 18.66 czytamy: sarva-
dharm˜n parityajya – „porzuciwszy wszystkie dharmy”. Lecz z analizy całego 
poematu widać, iż rozumienie tego fragmentu w świetle interpretacji danej 
w „Jogasutrach”: „spłukawszy wszystkie cechy – dharmy, osiąga się samadhi” 
wydaje się w tekście poematu nadinterpretacją. W Gicie termin dharma ozna-
cza: wartość, jakość, powinność, prawo, obowiązek. I dlatego należy ten frag-
ment (BG 18.66) czytać: „wyrzekając się wszystkich powinności, zobowiązań”.  

Słowo dharma odnosi się w Gicie przede wszystkim do dziedziny moralno-
ści i tłumaczone jest wtedy jako coś prawego, właściwego. Pojawia się również 
jego przeciwieństwo – adharma i odnosi się do czegoś nieprawego, niewłaści-
wego, złego. 
1.40. Gdy ród upada, zanikają odwieczne rodowe zwyczaje (kuladharm˜×), 

Gdy prawo (dharma) zanika, cały ród pogrąża się w stanie nieprawości (adharma). 

Dharma odnosi się w tym fragmencie do ogólnie pojętego prawa świata, jest 
synonimem utrzymywania tego świata w porządku. Kriszna zostaje nazywany 
Odwiecznym Strażnikiem Dharmy – þ˜þvatadharmagopt˜ i w tej samej śloce 
(BG 11.18) Pierwotnym Puruszą – san˜tana puruÿa. Gdy przywołamy tutaj po-
stać Waruny z „Rigwedy”, zobaczymy pewne podobieństwa; Waruna – strażnik 
rity, Kriszna – strażnik dharmy, strażnik odwiecznego prawa.  

 

                                                        
30 S. Radhakrishnan, The BhagavadgŸt˜ , Harper Colophons Books, New York–Hagerstown–San 

Francisco–London 1973, s. 314. 
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4.7. Bo kiedykolwiek, Bharato, prawo (dharma) zanika,  
a górę bierze nieprawość (adharma), 
To wtedy Ja sam we własnej osobie na ten świat przychodzę.  
Dla ochrony szlachetnych, dla zniszczenia zła, aby prawo (dharma) utrwalić,  
Ja się odradzam z wieku na wiek. 

Rozumienie tego odwiecznego prawa (dharma) może być właściwe (dhar-
ma) lub niewłaściwe (adharma) (18.31). Pojęcie dharmy funkcjonuje więc na 
dwóch poziomach, na poziomie ogólnym, metafizycznym, i na drugim, bardziej 
szczegółowym poziomie, odbioru, oceny tego świata. Tu należy się znów odwo-
łać do etymologii, do rdzenia dh® – dzierżyć, trzymać, podtrzymywać; wtedy 
jasne okazuje się rozumienie dharmy jako prawa podtrzymującego odwieczny 
ład. Gdyż, jak czytamy w 1.41–42, przewaga adharmy powoduje zachwianie 
równowagi świata, co przedstawione jest jako stan prowadzący do piekieł – 
naraka. 

Drugie rozumienie dharmy i adharmy, prowadzące do wartościowań w sferze 
moralności, wskazuje, dzięki jakim sposobom oglądu i funkcjonowania w świe-
cie wpisać się można w odwieczny ład, w odwieczną harmonię świata. Dharma, 
rozumiana jako odwieczny porządek, jawi się tutaj jako prawo porządkujące 
obraz świata. Najbardziej zewnętrzny wymiar uniwersalnego prawa odnosi się 
do układu społecznego. W społeczeństwie indyjskim odwieczny porządek 
i układ społeczny został sformułowany w okresie wedyjskim, przedstawiony 
w sposób modelowy w hymnie „Puruszasukta”. Przedstawienie go w ramach 
tradycji śruti nadało mu, jak wiadomo, rangę świętą, niedającą się zmienić przez 
człowieka. I dlatego podział społeczeństwa na poszczególne warny przynależy 
do nienaruszalnego porządku. Pojawienie się w świecie w ramach danej warny 
wiąże się z przestrzeganiem obowiązujących dla danej warny praw i powinności 
(dharma). Naruszanie tych praw, nieprzestrzeganie swoich praw i obowiązków 
prowadzi do zachwiania równowagi. 
1.43. Przez występki zabójców rodu i z przyczyny kast pomieszania, 

Giną wieczne prawa rodowe (j˜tidharma) i prawa kastowe (kuladharma). 

Tu dharma jest rozumiana jako szczególne prawo, które wiąże się z urodze-
niem, naturą i zespołem powinności zależnych od urodzenia. W paradygmacie 
indyjskim jest to interpretowane oczywiście w świetle uwarunkowań karmicz-
nych. Działanie na rzecz podtrzymania harmonii świata, czyli na rzecz uniwer-
salnie rozumianej dharmy, wiąże się z procesem rozpoznania swojego miejsca, 
swojej roli w całej strukturze i z dostosowaniem swojego indywidualnego po-
stępowania do praw całości. Jest tu nakaz działania wynikający z ściśle określo-
nej roli, czego symbolem może być kasta. 
18.47. Lepsza własna powinność (svadharma), nawet poślednia, od cudzej powinności (pa-

radharma), choć wspaniałą się zdaje, 
Ten, kto wypełnia obowiązki wynikające z jego natury, na grzech się nie naraża. 

Indyjski obraz świata, który potwierdza tak rozumiane pojęcie terminu 
dharma, jawi się jako paradygmat holistyczny, w którym każda część, nawet 
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najmniejsza, ma swój niezbywalny udział w całości. Jeżeli odwołamy się do 
tekstu fundującego ten paradygmat, do „Puruszasukty”, to widzimy, iż w wyniku 
pierwotnego aktu ofiarnego, w wyniku samopoświęcenia się Boga, co z natury 
musi być aktem dobrym (suk®ta), powstaje świat równie dobry, jak sam Bóg 
i równie jak on rzeczywisty. Zatem świat przedstawiony jest właściwie uczynio-
ny, czyli: dobry, rzeczywisty, prawdziwy. Dlatego koncepcja dharmy, jaką postu-
luje Gita, czyli koncepcja wypełniania swojej powinności, swoich obowiązków 
(svadharma) ceni, akceptuje każdą postawę, która respektuje działanie według 
odwiecznie ustalonych reguł. Dokładne wyszczególnienie obowiązków (dhar-
ma) skorelowanych z daną kastą (varõa) podaje „Bhagawadgita” 18.41–45. 
Cokolwiek by się robiło, jeżeli działa się zgodnie z wyznaczoną rolą, można 
osiągnąć doskonałość. Potwierdza takie rozumienie następujący fragment: 
2.40. Nie ma w niej ani prób bezskutecznych, ani upadków, 

Nawet najmniejsza (svalpa) cząstka tej prawdy (dharma) od wielkiego strachu chroni.  

Powyższy fragment interpretuje się zazwyczaj zgodnie z koncepcją wedanty, 
ale poza klasycznie wedantyjską interpretacją tego zagadnienia, na marginesie 
można się również odnieść do buddyjskiego paradygmatu. Jak wiadomo, 
w buddyzmie świat jest rozumiany jako wzajemna relacja niezliczonej ilości 
oddziałujących na siebie „mikro elementów” – dhamma. Dla naszych rozważań 
nie jest istotne, czy odwołujemy się do szkół hinajanistycznych, gdzie dhammy 
są realne, czy do mahajanistycznych, gdzie bądź są „puste”, tzn. pozbawione 
samoistnego istnienia, bądź stanowią przekształcanie zbiorczej świadomości, 
ważne jest to, iż każda, nawet najmniejsza cząsteczka, poprzez wzajemne inte-
rakcje, jest uwarunkowana i warunkuje wszystkie pozostałe. Może więc pewne 
echo buddyjskiego myślenia jest obecne w tym fragmencie.  

Lecz Gita zajmuje się przede wszystkim koncepcją dharmy w jej wymiarze 
moralnym. I w tym duchu należy interpretować niezwykle szokujący nakaz 
zabijania, jaki wydaje Kriszna Ardżunie, nakaz wypływający z realizowania 
powinności rycerza, kszatriji. Wszelkie rozumienia samego pojęcia dharma, 
z jakimi spotykamy się w tym tekście, mają ostatecznie etyczny wymiar i dlate-
go każde zachowanie się w świecie należy interpretować jako zachowanie 
etyczne. I na tym w dużej mierze polega wyjątkowość i niezwykła doniosłość 
tekstu „Bhagawadgity” dla kształtowania hinduizmu. Jak żaden inny ważny 
tekst wcześniej, skupia się Gita nie na kosmologii, nie na metafizyce, ale na 
etyce, i to doceniając każdą właściwie wykonywaną rolę w społeczeństwie. 
Temu właśnie służy rozbudowywanie pojęcia swadharmy jako indywidualnego 
wkładu w podtrzymywanie harmonijnej całości. Przez prezentowanie takiej 
postawy etycznej osiąga się cel, który jest nadrzędny dla wszystkich indyjskich 
tekstów świętych i objawionych, cel soteriologiczny, jaki stanowi ostateczne 
wyzwolenie (mokÿa). 
9.31. Wkrótce cnotliwym (dharm˜tm˜) się stanie i trwały spokój osiągnie, 

Zapamiętaj to dobrze, synu Kunti, kto wielbi mnie, nigdy nie zginie. 
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Ten, który osiąga ostateczny cel, staje się dharm˜tm˜, co można tłumaczyć 
jako: „posiadający ducha prawości”, „będący dharmą, prawością”, którego natu-
ra jest tym, czym jest Dharma, rozumiana zarówno jako odwieczny kosmiczny 
porządek, jak i jako prawość, prawdziwość. Dwa rozumienia terminu dharma, 
jako odnoszące się do poziomu metafizycznego, jak i do indywidualnego sposo-
bu realizacji siebie w tym porządku, wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają 
indyjski paradygmat świata, według którego w każdej dobrze „dostrojonej” 
części odbija się całość jak w hologramie, gdzie każda część zawiera w sobie 
obraz całości.  

Rozumienie terminu dharma jest, jak widać, dość podobne do tego, które po-
jawiało się w innych omawianych tekstach. To, co stanowi niewątpliwy wkład 
„Bhagawadgity” w budowanie hinduistycznego obrazu świata, jest nadanie 
omawianej rzeczywistości wyraźnie etycznego charakteru i przeświadczenie, iż 
świat ze swej natury to nie tylko porządek – dharma, lecz także coś pozytywne-
go z moralnego punktu widzenia – cnota, dharma.  

Jak już wiele razy zaznaczono, pojęcia kluczowe dla myśli indyjskiej zaczęły 
się kształtować w ostatnich wiekach przed naszą erą, w czasach, gdy na subkon-
tynencie indyjskim formowały się nie tylko zręby późniejszego hinduizmu, lecz 
także systemy buddyzmu i dżainizmu. Choć wszystkie te trzy prądy powstając, 
usiłowały zaznaczyć swoją odrębność, to jak wiadomo, formowały się one po-
przez wzajemne polemiki oraz dyskusje. Mimo iż główny temat naszych rozwa-
żań dotyczy analizy myśli wyrosłej z ortodoksyjnego braminizmu, przyglądnij-
my się pokrótce, jak pojęcia i koncepcja dharma zostały zastosowane, czy 
uformowane przez systemy odwołujące się do nauki Buddy Śakjamuniego oraz 
Dżiny Mahawiry. 
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DHARMA W BUDDYZMIE31 

Budda w swym pierwszym kazaniu, od którego zaczyna się właściwie roz-
wój buddyzmu jako systemu, swą naukę nazywa „Dharma” i dlatego owo 
pierwsze kazanie zwykło się nazywać Dharmacakrapravartana – „Puszczenie 
w ruch koła Dharmy”. Termin ten w tym kontekście bywa zazwyczaj tłumaczo-
ny jako „Prawo”, rozumiane zarówno jako prawo moralne, jak i uniwersalne 
prawo kosmiczne. Charakterystyczne jest tutaj użycie tego terminu w dwóch 
znaczeniach, zarówno w etycznym, jak i metafizycznym. Dharma jako prawo 
jest według Buddy wieczna i odwieczna, świat buddyjski nie ma początku ani 
końca, nie ma żadnego wyróżnialnego momentu czy aktu, który byłby odpowie-
dzialny nie tylko za stworzenie, ale także za przejawienie się świata. Budda 
deklarował, iż on nie objawia nowej nauki, lecz jedynie przekazuje odwieczną, 
ale w jakiś sposób zapomnianą prawdę. Odrzuca nie tylko Boga Stwórcę, ale 
nawet nie uznaje kosmogonicznej roli aktu ofiarnego, tak charakterystycznego 
dla braminizmu. Już przez samą tego typu deklarację stawia się poza obrębem 
tradycji bramińskiej, choć z racji pochodzenia, jako wysoko urodzony kszatrija, 
do owego systemu należał. Rozumiejąc Dharmę jako prawo zarówno kosmicz-
ne, jak i moralne oraz ustanawiając ją jako nadrzędne prawo, odrzuca wedyjskie 
pojęcie svadharma – indywidualnego prawa i powinności, wynikającego z po-
zycji społecznej i wyznaczonego przez nią miejsca w świecie. Dharma zatem 
jest jedna, taka sama dla wszystkich, jest prawem nadrzędnym, lecz także pod-
stawą świata. Nie wnikając w orzekanie epistemologiczne, można stwierdzić, że 
nawet w tak ogólnym ujęciu zacierają się różnice pomiędzy tym, co metafizyka 

                                                        
31 „Prócz komentatorów doktryny, ustalaniem znaczeń słowa dhamma zajmuje się praktycznie 

każdy buddolog. Nieoceniony w tym względzie jest dlań wysiłek filologiczny. Dlatego godnym 
odnotowania jest dzieło Magdalene i Wilhelma Geigerów, którzy przebadawszy zawartość kano-
nicznych sutt palijskich ustalili, iż termin dhamma jest w nich używany w ponad sześćdziesięciu 
znaczeniach. (...) A.K. Warder w swych kolejnych pracach poddaje rewizji wcześniejsze ustalenia 
i uściślając znaczenia, w jakich termin dhamma jest używany, sukcesywnie upraszcza ich klasyfi-
kację. (...) Wyróżnia siedem grup znaczeniowych terminu, a w opublikowanym w 1980 roku dru-
gim wydaniu Indian Buddhism już tylko trzy. Ta trójka to: »doktryna«, »zasada« i »jakość« 
(w logice »predykat«). Najbardziej pojemne jest znaczenie drugie, gdyż w jego zakres wchodzą 
wcześniej odróżniane: »zjawisko«, »obyczaj« albo »to, co słuszne« oraz »natura«. Klasyfikacja 
sporządzona przez japońskiego ucznia Wardera F. Watanabego jest odmienna. Pomija on znaczenie 
»jakość – predykat« jako niekanoniczne i stosowane wyłącznie w dość pustej logice buddyjskiej. 
Z pozostałej dwójki wyróżnionych przez Wardera znaczeń bez zmian pozostaje tylko »doktryna«. 
Natomiast w określeniu »zasada« odróżnia dwa zasadnicze znaczenia. Pierwsze to »zjawisko«, 
a raczej, ze względu na ich wielość, »zjawiska«. Drugie to »moralność«” – cytat za: K. Kosior, 
Droga środkowa w Nikajach, Lublin 1999, s. 48–49. Sama, niestety, nie byłam w stanie przepro-
wadzić tak dokładnych studiów nad terminem dhamma w buddyzmie. Przyznaję jednak, że najbliż-
sza i najbardziej zbieżna z koncepcją mojej pracy jest analiza Watanabego.  
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nazywa poziomem transcendentnym – a immanentnym. Owo ostateczne zacie-
ranie się takich rozróżnień będzie coraz bardziej wyraziste wraz z dalszym roz-
wojem buddyzmu.  

Tak rozumiana Buddyjska Dharma stanie się jednym z trzech klejnotów, fila-
rów buddyzmu, obok postaci samego nauczyciela – Buddy – i wspólnoty wy-
znawców (saðga). Owo buddyjskie Prawo – Dharma – zostało sformułowane 
w postaci Czterech Szlachetnych Prawd (catv˜ri ˜rya saty˜ni). Pierwsza prawda 
przedstawia diagnozę świata, zostają tu zrównane pojęcia: du×kha – cierpienie, 
ból, anitya – zmienność, przemijalność oraz an˜tman – odrzucenie istnienia 
stałego substancjalnego podmiotu, mającego być podłożem doznawania i do-
świadczania. Jeżeli się nie rozpoznaje świata takim, jaki został tu opisany, pozo-
staje się w nim przez niezliczoną ilość kolejnych żywotów, podtrzymując tym 
samym krąg wcieleń – saÐs˜ra. Druga szlachetna prawda określa przyczynę 
uwikłania się i trwania w sansarze, definiując ją jako pragnienie, pożądanie – 
t®ÿõa. W sanskrycie w pewnym sensie pokrywają się pola semantyczne pojęć 
t®ÿõa i k˜ma, choć nie są one zupełnie tożsame32. Trzecia szlachetna prawda, 
objaśniająca odwieczną Dharmę, definiuje stan przeciwstawny temu, jaki jest 
ukazany w pierwszej prawdzie, i określa ten stan jako postulowany cel dążeń. 
Stan ten określony jest terminem nirv˜õa i nie wnikając w późniejsze interpreta-
cje tego terminu i określającego go stanu, pozostańmy przy prawdopodobnie 
pierwotnym rozumieniu jako: wygaśnięcie ognia zasilającego pożądanie i za-
trzymanie potoku dharm. Czwarta prawda skupia się na metodzie prowadzącej 
od stanu sansary do stanu nirwany.  

To jest pierwsze rozumienie terminu dharma w buddyzmie – jako uniwersal-
nego, powszechnego prawa, takiego samego i prawdziwego dla wszystkich. 
W języku polskim, gdy mówimy o Nauce Buddy i gdy odnosimy ją do uniwer-
salnego Prawa, termin Dharma zwykło się zaznaczać wielką literą.  

Pierwsza i trzecia szlachetna prawda, które są omówieniem Dharmy, posłu-
gują się obrazem świata jako dziedziny zmienności, przemijalności, gdzie nie 
można znaleźć oparcia nawet w substancjalnym bycie świadomościowym. Jeżeli 
nie tylko świat przedstawiony, taki, jakim go poznajemy, ale nawet podmiot go 
doznający nie ma w swej naturze czy istocie czegoś stałego, to czy według tej 
koncepcji cokolwiek istnieje? A może wszystko jest tylko złudzeniem i osta-
tecznie nic nie istnieje. Czym w takim razie byłaby wieczna Dharma? Aby obja-
śnić naturę świata, metafizyka wczesnego buddyzmu wprowadza pojęcie pod-
stawowych jednostkowych bytów, które okazują się najbardziej fundamental-
nymi składnikami świata i nie dają się już dalej rozłożyć. Owe quasi-byty, 
a właściwie elementy zostają nazwane terminem dharma (pali dhamma). (Tu, 
zwyczajowo, w języku polskim, używamy małej litery.) Tak rozumiane dharmy 
stają się podłożem postrzegalnego i doznawanego świata. W najstarszych szko-
łach buddyjskich, zaliczanych do hinajany, owe dharmy istnieją realnie; później 

                                                        
32 Porównaj rozdział: Pojęcie karmana – historia i rozwój. 
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pojawiają się dyskusje na temat sposobu ich istnienia. Generalnie można powie-
dzieć, iż postrzegane jako niezależne od siebie przedmioty materialne, ze-
wnętrzne, i wyraźnie odróżniające się od nich postrzegające podmioty świado-
mościowe, w istocie są tylko przemijającymi złożeniami, agregatami, w których 
nie ma żadnego wyróżnionego ośrodka, żadnej niezmiennej istoty czy natury, są 
one tylko tymczasowym zbiorem, układem, poszczególnych dharm. Dharmy, 
jako najbardziej podstawowe składniki świata, rozumiane są jako swego rodzaju 
fenomeny („postrzeżeniowe momenty”), które pojawiają się chwilowo w potoku 
świadomości, będącym także zbiorem, układem dharm.  

Metafizyka najstarszych szkół buddyjskich ma charakter nominalistyczny. 
Przypisanie odrębnej nazwy, a także istoty poszczególnym przedmiotom i pod-
miotom, porządkowanie ich w odpowiednie grupy ma charakter wyłącznie kon-
ceptualny, gdyż w rzeczywistości nie odpowiada im żaden powszechnik ani 
żadna niezmienna istota. W zależności od rozumienia sposobu istnienia po-
szczególnych dharm będą one definiowane jako: dharma× svabh˜va dh˜raõ˜t – 
to, co jest nośnikiem swojej własnej istoty, swego własnego bytu lub: dharma× 
svalakÿaõa dh˜raõ˜t – to, co jest nośnikiem swojego własnego znaku. W oby-
dwu powyższych definicjach termin określany dharma zostaje zdefiniowany 
przez użycie czasownika, który pochodzi od tego samego rdzenia – dh® – pod-
trzymywać, nosić, jakby dla podkreślenia homogeniczności opisywanego ele-
mentu. Dharmy są zatem „myślo-momentami”, „zdarzenio-momentami” czy 
„rzeczo-momentami”. Pierwotny buddyzm na tym samym poziomie ustawia nie 
tylko dziedzinę podmiotu i przedmiotu, lecz także wszelkich relacji oraz inte-
rakcji pomiędzy nimi. Wszelkiego typu agregatom czy jakimkolwiek złożeniom 
odmawia ostatecznej rzeczywistości, gdyż w sensie absolutnym rzeczywiste są 
jedynie dharmy, „materializujące się” w postrzeżeniu momenty, będące osta-
tecznie bez trwałego podłoża, a poszczególne całości, mające pozór trwałości, są 
jedynie hipostazami.  

Jak już wspomniano, buddyzm mówi o jednym świecie i podkreśla jego od-
wieczność. A widzimy, iż wszystko co postrzegamy, cały świat, to ostatecznie 
niezliczona ilość poszczególnych, ostatecznie odrębnych dharm. Czy można 
zatem w jakikolwiek sposób mówić o różnych wymiarach tego jednego świata, 
tej jednej rzeczywistości? Co oznaczają słowa Buddy, gdy mówi o zniewoleniu, 
uwikłaniu – saÐs˜ra i przeciwstawnym stanie wyzwolenia, wolności – nirv˜õa? 
Wydaje się, iż w pierwotnym buddyzmie owo przeciwstawienie będzie się po-
krywać z odróżnieniem dharm uwarunkowanych – saÐsk®ta od nieuwarunko-
wanych – asaÐsk®ta. Cały postrzegany świat składa się z dharm, które się wza-
jemnie warunkują. Żadna nie istnieje niezależnie i każda jest warunkiem istnie-
nia pozostałych.  

Nie wchodząc tutaj w szczegóły, rozważane przez niezwykle rozbudowaną 
scholastykę buddyjską, a dotyczące wzajemnych relacji, pojawiających się 
w związku z tym różnych teorii przyczynowości, podkreślmy tylko to, co jest 
istotne dla naszych rozważań: świat przedstawiony jest światem wzajemnie 
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powiązanych, będących skutkiem i wpływających wzajemnie na siebie innych 
bytów.  

Pojawienie się jakiegokolwiek „momento-zdarzenia” nie jest rezultatem żad-
nego ciągu przyczynowo-skutkowego, lecz wynika z układu wzajemnie warun-
kujących się dharm. Dziedzina sansary to dziedzina pozostawania we wzajem-
nych zależnościach, określana jako bolesna między innymi dlatego, że zarówno 
„przedmioty” owych zależności, jak i same te mechanizmy są przemijające – nie 
można nigdzie znaleźć stałej struktury i pod znakiem zapytania staje również 
struktura wszelkich kategorii czy norm postępowania. Można by ten obraz świa-
ta podsumować, iż bycie zniewolonym to bytowanie w niestałych zależnościach, 
gdzie w niczym ostatecznie nie można znaleźć oparcia. W podziale na dharmy 
uwarunkowane i nieuwarunkowane, scholastyka buddyjska dziedzinę dharm 
nieuwarunkowanych przypisuje stanowi nirwany. Znów nie będę wchodzić w, 
bardzo zresztą interesującą, polemikę pomiędzy poszczególnymi szkołami na 
temat statusu realności czy nominalności niekontyngentnej dharmy, jaką jest 
nirwana, ważne tu jest, iż stan wyzwolenia byłby takim stanem, gdzie nie pozo-
staje się w jakiejkolwiek zależności od czegokolwiek innego.  

Świat jest jeden, rzeczywistość jest jedna, a składają się na nią niereduko-
walne już dalej „momento-elementy”, zwane dharmami, które pozostają wobec 
siebie w zależności lub nie. Te, które nie są dharmami kontygentnymi, czyli 
wchodzącymi w relacje, to przede wszystkim stan wyzwolenia – nirv˜na. Póź-
niejszy buddyzm szkół mahajany odmawia niezależnego trwania nie tylko zło-
żeniom, agregatom, co związane jest z odrzuceniem ich własnej istoty (pudgala 
nair˜tmya), ale uznaje także, że nawet poszczególne dharmy pozbawione są 
swojej własnej istoty (dharma nair˜tmya). Realnym podłożem rzeczywistości 
staje się byt absolutny, który w różny sposób manifestuje się w potoku osobo-
wości. Dla madhjamików jest on „pustością” – þ¨nyat˜, dla jogaczarów – pier-
wotną świadomością, „oceanem świadomości” – ˜l˜ya  vijñ˜na. W mahajanie już 
w sposób wyraźny powiedziane jest, iż sansara jest nirwaną, a nirwana sansarą; 
podkreśla się w ten sposób pogląd, że istnieje tylko jedna rzeczywistość, a to, 
czy postrzegamy ją prawdziwie, czy nakładamy na nią fałszywe, złudne kon-
strukcje, zależy od stanu świadomości, zrozumienia postrzegającego. Utożsa-
mienie, w sensie absolutnym, dwóch porządków rzeczywistości może się wy-
dawać zupełnie nową koncepcją szkół mahajany, odróżniającą ją od szkół hina-
jany, ale czyż w świetle naszych powyższych interpretacji rozumienia dharm 
kontygentnych i niekontygentnych, wykładnia późniejszych systemów nie jest 
już zawarta w najstarszych pokładach nauki buddyjskiej? 

Choć można przeprowadzać bardzo ciekawe, złożone analizy różnic ontolo-
gicznych pomiędzy poszczególnymi szkołami buddyjskimi, zwłaszcza pomię-
dzy tradycją hinajany a mahajany, to jednak, jak wiadomo, wszystkie te systemy 
odwołują się do nauki Buddy, który, jak wiadomo, opiera swoje pouczenie na 
objaśnieniu Dharmy. Dharma, jak wyraźnie to podkreślał Budda Śakjamuni, nie 
została przez niego uformowana, lecz odkryta, dostrzeżona w procesie rozpo-
znawania natury rzeczywistości. Nie jest ona zatem jakimś prawem pochodzą-
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cym z zewnątrz, czy „narzuconym odgórnie”, lecz stanowi strukturę świata, 
jakby jego inherentną naturę. Rozumienie pojęcia dharma we wczesnym buddy-
zmie zarówno jako uniwersalnego Prawa objaśniającego sposób funkcjonowania 
świata, Prawa, które zdaje się mieć charakter formalny, oraz równocześnie jako 
najmniejszego, nieredukowalnego, realnego „momento-bytu” podkreśla homo-
geniczność świata jako totalnie pojmowanej rzeczywistości. Dharma uniwersal-
na rozumiana jest jako wieczna, niezniszczalna, wszechobecna, a poszczególne 
dharmy zdają się wyczerpywać swą realność w „myślo-momentach”. Sugerować 
by to mogło przypisywanie pełni realnego istnienia jedynie idealnemu porząd-
kowi, którego prawdziwa natura „chwytana” jest tylko w mikrokrótkich momen-
tach „tu i teraz”. To odchodzenie od przypisywania pełnej realności rzeczywi-
stości przedstawionej, nawet w warstwie konstytuujących ją elementów – dhar-
ma, prowadzi do rozstrzygnięć prezentowanych przez szkoły mahajany.  

Reasumując powyższe rozważania na temat użycia pojęcia dharma przez 
tradycję buddyjską, możemy powiedzieć, iż właściwie istnieje jedynie pozorny 
rozdźwięk pomiędzy zastosowaniem terminu Dharma na oznaczenie uniwersal-
nego prawa i równocześnie przypisanie terminu dharma poszczególnym ele-
mentom, stanowiącym podłoże i podstawę przejawiania się rzeczywistości. War-
to tu zwrócić uwagę na jeszcze jedno interesujące zagadnienie, podobne do tego, 
z jakim spotkaliśmy się już w szkołach bramińskich, zwłaszcza w systemie jogi; 
to rozumienie dharmy zarówno jako zasady uniwersalnej, niezmiennej, która 
przejawia się jednak w sposób dynamiczny. Świat jest „dzianiem się” i natura 
jego rzeczywistości, choć określana byłaby jako niezmienna, przejawia się w 
ruchu i zmianie. Choć Budda odrzucił hinduistyczną koncepcję swadharmy, 
według której harmonia zostaje utrzymana dzięki zachowaniu wzajemnych rela-
cji pomiędzy poszczególnymi elementami i poziomami rzeczywistości, 
a wprowadził w jej miejsce jedną uniwersalną Dharmę, to dzięki temu, iż po-
szczególne dharmy opisuje jako dynamiczne i wzajemnie warunkujące się – te 
dwie wizje świata ostatecznie tak bardzo się nie różnią. I w modelu ortodoksyj-
nym, i w modelu buddyjskim, jedno uniwersalne prawo, choć niezmienne, prze-
jawia się w sposób dynamiczny w świecie, w świecie, który okazuje się siatką 
wzajemnych powiązań i relacji. 

DHARMA W DŻAINIZMIE 

Filozofia dżainijska uzupełnia czy też modyfikuje ogólnoindyjskie znaczenia 
terminu dharma. Ontologia systemu dżainizmu jest najbliższa bramińskim szko-
łom njaji i waiśzesziki. Dżainizm stara się opisać rzeczywistość przy użyciu 
kategorii ontologicznych, które wskazują na relacje zachodzące pomiędzy gene-
ralnie dwiema grupami kategorii, obejmującymi istoty żywe i elementy nieoży-
wione. Świat w swoim „dzianiu się” podlega nieustannej zmianie, zmianie pod-
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legają same działania człowieka, które powodują napływ, również podległej 
ruchowi materii – karman, oblepiającej i coraz bardziej przywiązującej dusze do 
dziedziny sansary. Wśród elementów nieożywionych wyszczególnia się katego-
rie odpowiedzialne za: zasadę ruchu – dharma, zasadę spoczynku – adharma, 
przestrzeń – ˜k˜þa, materię – pudgala. Zatem termin dharma rozumiany jest 
tutaj jako zasada ruchu. Powyższe cztery kategorie składają się na nieożywione 
byty temporalne i gdy doda się do tego pierwszą kategorię ontologiczną, obej-
mującą istoty żywe – jŸva, wyczerpuje to pojęcie substancji – dravya, jako bytu 
rozciągłego, posiadającego wymiar przestrzenny. Wszystkie substancje mają 
naturę atomu, składają się z poszczególnych jednostek; dotyczy to także duszy 
oraz dharmy i adharmy. „Jedna i jednorodna zasada ruchu (dharma) umożliwia 
przemieszczanie się w świecie przedmiotom materialnym i duszom. Jej antytezą 
jest zasada spoczynku (adharma), odpowiedzialna za spoczynek i ruch bez-
władnościowy. Jedyną ich funkcją jest odpowiednio „przyczynianie się do 
przemieszczania” i „przyczynianie się do bezruchu”33. Zasadę ruchu dharma 
porównuje się często w tekstach klasycznych do prądu rzeki, który umożliwia 
rybom pływanie, a zasadę spoczynku – adharma – do cienia drzewa, umożliwia-
jącego spoczynek i schronienie się przed słońcem. Owe dwie zasady motoryczne 
odpowiedzialne są odpowiednio za poruszanie się i spoczynek ciał. Kiedy 
wprawia się dany przedmiot w ruch, wiąże się to z zasadą ruchu, gdy następuje 
zatrzymanie ruchu, swobodny bezruch, związane jest to z zasadą spo- 
czynku.  

„Dżinizm w swoisty sposób przekształcił ogólnoindyjską koncepcję etyczną 
imperatywu moralnego (dharma), który stanowi podstawę egzystencji człowieka 
realizującego swoją powinność w wymiarze kosmicznym, społecznym i jed-
nostkowym, i jego antytezę (adharma), określającą zachowania niezgodne 
z naturalnym nakazem, w dwie zasady motoryczne: zasadę ruchu i spoczynku. 
Tym samym nadano w dżinizmie wszelkim działaniom i ruchowi jako takiemu 
nieodłączny aspekt etyczny. Obok czynu nacechowanego etycznie (karman), 
przejawiającego się pod postacią materii subtelnej, jest to kolejny element wią-
żący dżinijską metafizykę z etyką”34. Zasady ruchu i spoczynku działają wy-
łącznie w granicach wszechświata, czyli dziedziny wypełnionej materią. Według 
soteriologii dżainijskiej, wyzwolona dusza, po całkowitym usunięciu karmana, 
czyli po pozbyciu się nawet najbardziej subtelnej materii, wznosi się na sam 
szczyt wszechświata. Tam pozostaje w stanie wiecznej szczęśliwości, nie grożą 
jej już ponowne narodziny, gdyż na szczycie wszechświata nie ma materii, która 
mogłaby przylgnąć do duszy, uczynić ją przez to cięższą i ściągnąć do niższych 
sfer. Zatem na tym poziomie nie występują już również zasady dharmy i adhar-
my, gdyż nie ma bytów, które miałyby podlegać ruchowi czy bezwładowi. Zasa-

                                                        
33 P. Balcerowicz, Hasło „Dharma”, Powszechna Encyklopedia Filozofii, Lublin 2001, s. 539. 
34 P. Balcerowicz, Dżinizm i filozofia dżinijska, [w:] Filozofia Wschodu, Beata Szymańska 

(red.), Kraków 2001, s. 171. 
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dy te funkcjonują jedynie we wszechświecie, gdzie regulują wszelkie relacje 
pomiędzy poszczególnymi bytami, zarówno ożywionymi, jak i nieożywionymi. 
W systemie dżainijskim, mocniej nawet jak w innych systemach indyjskich, 
wyartykułowana jest koncepcja, że wszelkie prawa, regulujące funkcjonowanie 
we wszechświecie, nie są zewnętrznym nakazem, lecz wpisują się inherentnie 
w strukturę rzeczywistości.  

SWADHARMA – PRAWO SZCZEGÓLNE 

Szczególną modyfikacją koncepcji dharmy na gruncie hinduizmu jest kon-
cepcja svadharma – „swoich własnych powinności, swoich własnych obowiąz-
ków, swoich własnych praw”. Jak zostało już powiedziane, teoria ta swój naj-
pełniejszy rozwój osiąga w okresie eposów, kiedy to kasta kszatrijów zaczyna 
wychodzić spod strukturalnej, społecznej hegemonii braminów. Przykładem 
tekstu, który ukazuje ideały warstwy rycerskiej i czyni to również, opierając się 
na teorii svadharma, jest „Bhagawadgita”. I choć postulat przestrzegania głów-
nie swojej własnej powinności – svadharma, skupienie się na obowiązkach da-
nych na pewnych „wycinkach”, poziomach rzeczywistości wydaje się kłócić 
z ideą podporządkowania się uniwersalnemu Prawu – Dharma, to będę starała 
się wykazać, iż teoria ta wpisuje się w cały opisywany w tym opracowaniu 
schemat. 

W modelowym dla myśli indyjskiej hymnie wedyjskim „Puruszasukta” nie 
pojawia się wprawdzie jeszcze teoria swadharmy, ale pierwszy raz w sposób 
wyrazisty przedstawiona została idea podziału społeczeństwa na cztery grupy – 
varõa, co stanie się podstawą do wyznaczania poszczególnych praw i powinno-
ści, w zależności od grupy pochodzenia. Jak widzieliśmy w rozdziale poświęco-
nym głównie omówieniu tego hymnu, liczba cztery pojawia się tam kilkakrot-
nie, podział na cztery staje się jakby sposobem funkcjonowania przejawionych 
czy wyłonionych poziomów rzeczywistości. Przypomnijmy, generalna koncep-
cja jest taka: byt pierwotny, będąc absolutną pełnią, wyłania z siebie kolejne 
przejawy rzeczywistości, wciąż dzieląc się na cztery, co wydaje się go nie wy-
czerpywać, co więcej, sam ze swej istoty pozostaje wszechobejmującą całością. 
Odniesienie do podziału na cztery staje się sposobem funkcjonowania rzeczywi-
stości, ale należy pamiętać, iż kolejne poziomy wyłaniane są zaledwie z jednej 
czwartej całości, trzy czwarte pozostają jakby siłami podtrzymującymi cały 
widzialny świat. Zatem „gra” wyłaniająca z bytu pierwotnego, cały widzialny 
świat opiera się głównie na liczbach: 1, 3, 4. 

Liczba jeden – ekam – zazwyczaj oznacza byt absolutny, który jest tożsamy 
z całą rzeczywistością. Systemy hinduistyczne w przeważającej większości są 
systemami monistycznymi. (Klasyczna dualistyczna sankhja podlega później 
wedantycznej reinterpretacji prowadzącej do monizmu, zaś konsekwentny, póź-
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ny dualizm Madhwy należy traktować jako potwierdzający ogólną regułę wyją-
tek.) Idea ta leży u podstaw, przyjmowanego często bez dowodzenia założenia, 
iż rzeczywistość jest jedna. Nawet nasze europejskie pojęcia transcendencji 
i immanencji okazują się w świetle filozofii indyjskiej ostatecznie względne – 
to, co jest jedno, przejawia się jako różnorodna wielość. Myśl ta, obecna w In-
diach już od okresu wedyjskiego, wskazuje na to, iż zewnętrzny obraz wielości 
bogów jest rzeczywiście tylko obrazem, bo naprawdę Bóg jest jeden. EkaÐ sat 
vipr˜  bahudh  ̃vadanti35 – „O tym, co jest jedno, powiada się różnorako na wie-
le sposobów”. Później termin „jeden” – ekam stanie się przydomkiem większo-
ści bóstw, których kult w danym momencie, czy na danym obszarze przeważał, 
w tym oczywiście zarówno Wisznu, jak i Śiwy. Monistyczna spekulacja adwai-
ta-wedanty nazwie ów byt absolutny: ekam eva advitŸyam – „jeden bez drugie-
go”, podkreślając w ten sposób, iż liczba jeden stała się zbyt określona, by móc 
wyrazić niewyrażalny absolut.  

Liczba cztery – catur pojawia się w wielu schematach, określających zarów-
no sposoby przejawiania się świata, jak i sposoby funkcjonowania w świecie. 
Przyjmując teorię, że jeden świat, który jest odwieczny, przejawia się na róż-
nych, jakościowo wyróżnialnych płaszczyznach, przedstawia się model funk-
cjonowania świata poprzez różne eony, w których wyróżnić można cztery etapy, 
cztery okresy – caturyuga. Symbolizowane jest to poprzez obraz krowy, która 
w pierwszym okresie stoi na czterech nogach i kolejno na trzech, dwóch i jed-
nej. Pierwszy okres, okres idealnej harmonii, którego wyróżnikiem jest wiedza 
i asceza, nazywany jest k®ta – uczyniony, zrobiony. W kolejnym okresie tret˜  na 
plan pierwszy wysuwa się mądrość oraz prawość – dharma. W judze dv˜para 
najistotniejszą rolę pełni odprawianie rytów ofiarnych, a w okresie kali, w któ-
rym obecnie żyjemy, najpowszechniejszym sposobem podtrzymywania harmo-
nii świata jest hojność, dobroczynność – d˜na.  

W krycie ludzi obowiązki inne są niżeli w trecie. 
Inne także są w dwaparze.  
Jeszcze inne w wieku kali w zgodzie z wieków pogarszaniem36.  

Zacytowany powyżej fragment pochodzi z traktatu „Manusmryti”, traktatu 
należącego do Tradycji – sm®ti, a powstałego mniej więcej w tym samym czasie 
co „Bhagawadgita”. Przedstawia się tu już ukształtowaną teorię swadharmy. 
Zwraca się również uwagę na wymiar „historyczny”37 rozumienia koncepcji 
swadharmy. W zależności od okresu dziejów, dane są najdogodniejsze reguły do 
przestrzegania i do życia według nich. Ale zauważmy, iż reguły mogą być różne, 
lecz ich nadrzędną ideą jest podtrzymywanie pierwotnego początku. Pierwsza 
juga – k®ta to okres idealny, „złoty wiek”, w którym ogniskują się i który wy-

                                                        
35 Rigweda I 164.46. 
36 Manusmryti I.84, tłum. M.K. Byrski, PIW, Warszawa 1985. 
37 „Historyczny” w ujęciu indyjskim, gdzie tradycja, przypowieści i mity są traktowane na 

równi z datami i faktami historycznymi. 
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znacza wszystkie pozytywne cechy pozostałych okresów. Owe cztery jugi odno-
szone są również do czterech rzutów kością, gdzie rzutem zwycięskim jest wy-
rzucenie czterech oczek; zwycięzca tym jednym rzutem pokonywał wszystkich 
przeciwników. Gra, a zwłaszcza gra w kości, pełni w tradycji indyjskiej rolę 
obrazu symbolizującego grę przejawiania się świata. Zwycięzca, to ten, kto 
znając reguły, czyli znając naturę rzeczywistości, współuczestniczy w pierwot-
nej harmonii. 

Jak wszystkie słabsze rzuty kością przypadną temu, 
Kto uzyskał kritę, rzut zwycięski, 
Podobnie, cokolwiek dobrego stworzenia czynią, 
Wszystko do niego zmierza. 
To samo mówię o tym, który wie to, co wie Raikwa. (CU 4.1.4) 

Tak jak specjalna postawa i specjalne czynności charakteryzują poszczególne 
cztery jugi, tak samo poszczególne powinności wobec świata prezentuje model 
czterech wyróżnialnych etapów w życiu – catur ˜þrama. Schemat ten należy 
traktować modelowo jako ideał postulatywny. Według tego schematu, pełny 
okres życia, liczony na sto lat, dzieli się na cztery okresy. Okres pierwszy to etap 
ucznia, zgłębiającego wiedzę, która ma umożliwić poznawanie brahmana – 
brahmac˜rin. Głównym obowiązkiem na tym etapie życia jest przede wszystkim 
nauka, studiowanie świętych ksiąg; towarzyszyć ma temu okresowi przestrzega-
nie wszelkiej wstrzemięźliwości, także płciowej – brahmac˜rya, tak by nic nie 
przeszkadzało w wypełnianiu podstawowych powinności. Po zakończeniu tego 
etapu młody człowiek powraca do domu i powinien założyć rodzinę. Następuje 
etap „pana domu” – g®hastha, jest to etap, w którym w sposób najbardziej ze-
wnętrzny dba się o utrzymanie ładu odnoszącego się do sytuacji społecznych. 
Pan domu winien posiadać potomstwo, a głównie syna, gwaranta utrzymania 
linii rodu, i tego, któremu wszystkie prawa i obowiązki zostaną kiedyś przeka-
zane. Jedną z najważniejszych powinności grihasthy stanowi dbanie i przestrze-
ganie wszelkich obowiązujących rytuałów, i tych codziennych, mających na celu 
przede wszystkim podtrzymanie ogniska domowego, i tych okazjonalnych, pod-
trzymujących różne funkcje świata. Okres ten dopełnia się wtedy, gdy syn griha-
sthy wraca po latach studiów do domu, sam, po okresie brahmaczarji będąc już 
grihasthą, zakłada swą rodzinę i doczekuje się męskiego potomka, gwarantują-
cego przetrwanie ciągłości rodu. Wtedy można przejść w trzeci etap życia, etap 
pustelnika leśnego – v˜naprastha. Po przekazaniu wszystkich zobowiązań zwią-
zanych z utrzymaniem rodu, domu i podtrzymywaniem w ten sposób ładu spo-
łecznego swojemu synowi, dotychczasowy grihastha udaje się sam, lub ze swą 
żoną, do przygotowanej dla niego leśnej pustelni. Tam oddaje się rozmyślaniom 
nad naturą idei wszystkich swoich wcześniejszych poczynań i tym sposobem 
interioryzując swoją wcześniejszą aktywność, również podtrzymuje harmonię 
rzeczywistości. I jak w poprzednim okresie podstawowym obowiązkiem było 
odprawianie, często bardzo skomplikowanych rytuałów ofiarnych, tak teraz 
wskutek braku „możliwości technicznych” i przesunięcia zainteresowania bar-
dziej na samą ideę, niż na wymiar zewnętrzny, nadal przestrzega się odprawiania 
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poszczególnych rytuałów, ale skupiając się bardziej na ich wymiarze mental-
nym. Powiada się, iż w tym okresie samo odprawianie ofiar podlega interioryza-
cji. Ostatnim jest etap, na który, jak się wydaje, decydowali się jedynie nieliczni. 
Jest to całkowite zerwanie jakichkolwiek związków z życiem społecznym, 
wskutek dopełnienia, odrzucenie wszelkich wobec społeczeństwa powinności, 
porzucenie wszystkiego, czego można by od społeczeństwa oczekiwać; jest to 
totalne wyrzeczenie się – saÐny˜sa. Sannjasin nie posiada nawet tak skromnego 
domu, jak leśna pustelnia, jego domem staje się cały świat. Cały czas wędruje, 
żyje z tego, co mu zostaje ofiarowane, każdą chwilę poświęca na medytowanie 
nad naturą rzeczywistości. Ostatni etap zdaje się być zwieńczeniem drogi ży-
ciowej.  

W zaprezentowanym powyżej opisie modelu wymagano, by jeden etap na-
stępował harmonijnie po drugim. Na pierwszym etapie uczeń – brahmac˜rin, 
otrzymuje od rodziny i od społeczeństwa możliwość nauki i przede wszystkim 
możliwość zapoznania się z wiedzą o brahmanie. Drugi etap to głównie praca na 
rzecz społeczeństwa, jakby odpłacanie tego, co się otrzymało. Dopiero wtedy, 
gdy długi zostają spłacone, może nastąpić etap „pracy dla siebie”, dążenie do 
wyzwolenia, do duchowej samorealizacji. Osoba spełniona w społeczeństwie, 
porzucająca teraz więzy ze społeczeństwem, to taka, która dokonuje świadome-
go wyboru odrzucenia tego, co zostało przez nią poznane, osobiście doświad-
czone. Nieprzypadkowo w filozoficzno-religijnych systemach indyjskich tak 
dużą wagę przywiązywano do osobistego doświadczenia; odpowiednik europej-
skiego terminu „filozofia” to „darśana” – ogląd, pogląd, gdzie aspekt teoretycz-
ny musiał zawsze być poświadczony w praktyce. I tak teoretyczna wiedza zdo-
byta na początku życia, praktyka spełniana przez kolejne lata, znajdują swe 
zwieńczenie w zgłębianiu ich celu i wzajemnych powiązań, co jest esencją 
ostatniego okresu.  

Czterem etapom życia zwykło się również modelowo przypisywać cztery ko-
lejno następujące po sobie pokłady tradycji wedyjskiej. I tak, zbiór hymnów 
wedyjskich staje się obowiązującym kanonem dla brahmaczarina, komentarze 
do sanhit, układane pod kątem przydatności do czynności rytualnych – 
br˜hmaõa, dotyczyć mają głównie grihasthy. Wanaprastha wzorców dla swych 
ofiar wewnętrznych poszukiwał w zbiorze traktatów leśnych – ˜raõyaka, 
a wzorcem tekstów medytacyjnych sannjasina stają się upaniszady – ezoterycz-
ne teksty filozoficzno-religijne38.  

Każdy etap życia rządzi się swoimi prawami – svadharma i możliwość bez-
konfliktowej ich realizacji jest dana dzięki wzajemnej współpracy. Wzajemne 
współdziałanie oraz przestrzeganie praw i powinności skorelowanych z danym 
okresem życia daje szansę na zrealizowanie wszystkich celów, nie zaburzając 
przy tym harmonii całości. Mamy w tym modelu wyraźne odwołanie się do 
podtrzymującej zewnętrzną harmonię „stabilnej” liczby cztery. Ale zwróćmy 

                                                        
38 P. Deussen, Sixty Upaniÿad of the Veda, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi 1995, s.11. 
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uwagę, iż właściwie trzy pierwsze etapy współuczestniczą we wzajemnej „grze” 
powiązań, etap ostatni jest postawieniem siebie „poza”, wyjściem poza układ. 
To właściwie tylko trójka przynależy do porządku świata przedstawionego. Do 
tej sprawy powrócę później, po omówieniu pozostałych, najważniejszych sche-
matów posiłkujących się liczbą cztery.  

W tym miejscu chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na możliwość wyodręb-
nienia jednego elementu, który okazałby się wspólny i obowiązujący na wszyst-
kich etapach życia. Wydaje się, iż takim jednym czynnikiem, przekształcającym 
się w zależności od funkcji, jaką ma spełniać, jest ogień – agni. Na pierwszym 
etapie jest to odwołanie się do brahmana, świętej modlitwy, ognia świętej wie-
dzy, inicjującego każde poczynanie. Na etapie drugim, energia, „ognistość” 
zakumulowana poprzednio, służy do podtrzymywania ognia rytualnego, najbar-
dziej zewnętrznego przejawu tej energii. Na etapie trzecim zewnętrzny ogień 
rytów ofiarnych zostaje przekształcony w ofiarę wewnętrzną i w formie prana-
jamy, ćwiczeń mających na celu wewnętrzne spalanie i dzięki temu ponowne 
wytwarzanie energii, staje się siłą, która ma podtrzymywać harmonię wszech-
świata. Ostatni etap to okres wyrzeczenia, ascezy – tapas, co z samej swej natu-
ry jest już ciągłym aktem ofiarowywania siebie – mentalnego, rytualnego spala-
nia. Na każdym z tych etapów, w różnoraki sposób przekształcony ogień – agni 
pełni taką rolę, jak w każdej ofierze. Jest czynnikiem inicjującym, spajającym 
i kończącym każdy akt rytualny. Więcej, sam z siebie jest aktem rytualnym 
i widać, iż odtworzeniem pierwotnego, a właściwie w różnych formach wciąż 
tego samego, aktu rytualnego, jest przestrzeganie reguł przepisanych dla danego 
okresu życia – svadharma.  

Cztery są również warny, klasy społeczne, wyznaczające miejsce i pozycję 
w społeczeństwie w zależności od urodzenia. Jak już wspomniano, przez to, iż 
przedstawione zostały po raz pierwszy w „Rigwedzie”, tekście mającym rangę 
Objawienia, zyskały rangę świętego, nienaruszalnego systemu. I tak na czele 
społeczeństwa są bramini – br˜hmaõa, kapłani, kolejno: wojownicy, rycerze, 
władcy – kÿatriya, kupcy, rolnicy – vaiśya, oraz wszyscy ci, którzy posługują 
i służą swą pracą trzem wyższym grupom – þ¨dra. W ramach tego schematu 
wyodrębniają się dwa podziały czwórki na: 3 – 1. Jeden z tych podziałów wy-
dziela z czterech warn trzy wyższe – braminów, kszatrijów i waiśjów nazywając 
ich dvija – podwójnie urodzonymi. Drugie narodziny to narodziny uzyskane 
wskutek rytualnych inicjacji i umożliwiające dzięki temu branie udziału w ce-
remoniach ofiarnych. Jak wiadomo, ze specyficznego kastowego układu społe-
czeństwa indyjskiego wynikało, iż wypełnianie swoich powinności – svadhar-
ma, przez to, że nie wiązało się z przewinieniem – już samo przez się było na-
grodą, która mogła zaowocować na przykład bardziej sprzyjającym przyszłym 
wcieleniem. Ale uzyskanie jakiejś nadzwyczajnej nagrody, czy zadośćuczynie-
nie jakiemuś przewinieniu, możliwe było dzięki odprawianiu specjalnych ofiar 
rytualnych, których jak widzimy, pozbawieni byli śudrowie.  
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Pośród czterech warn wyróżniona zostaje klasa braminów. Bramin – 
br˜hmaõa, to ten, który zawiera w sobie boski pierwiastek, boską naturę – bra-
hman39. W najstarszym okresie wedyjskim, brahman to przede wszystkim świę-
ta modlitwa, moc zawarta w recytowanych formułach ofiarnych – mantrach, 
magiczna siła tkwiąca w mowie, której immanentnym przejawem są Wedy, bę-
dące wszak zapisem i „podręcznikami” rytuału. Dlatego tylko przedstawiciel 
warny braminów miał „naturalne” możliwości odprawiania wszelkich ofiar, 
przez co podporządkowywał sobie wszystkich pozostałych członków społeczno-
ści. Model ten utrwalał hegemonię braminów nad pozostałymi warnami. W tym 
też podziale czwórki na 3 – 1 zaznacza się opozycja pomiędzy świecką i świętą 
pozycją w omawianym modelu. Bramini podtrzymują pierwotną harmonię na 
poziomie rytualnym. Kszatrijowie zaś są tymi, którzy mają czołową pozycję 
w hierarchii społecznej – to oni mają być gwarantem utrzymania w porządku 
i harmonii całego społeczeństwa. W zachowaniu harmonii społecznej biorą 
udział również waiśjowie i śudrowie.  

Są trzy rodzaje powinności – dharma: 
Pierwsza to: ofiara, studiowanie, wręczanie darów; 
Druga to żarliwa asceza, 
Trzecią jest studiowanie świętej wiedzy, kiedy się przebywa w domu nauczyciela,  
i kontrolowanie ciała, 
Wszystkie one prowadzą do światów pełnych cnót, 
Zaś ten, kto jest stały w brahmanie, osiąga nieśmiertelność. (CU 2.23.1) 

Czysto rytualna koncepcja czwórki związana jest również z układem hym-
nów wedyjskich, uporządkowaniem ich w cztery zbiory oraz przypisaniem tym 
zbiorom odpowiednich kapłanów. I tak ‚gveda – zbiór hymnów, ma swego 
kapłana odpowiedzialnego za recytacje – hot®. Dla wiedzy formuł ofiarnych – 
Yajurveda – taką rolę pełni adhvaryu, a dla wiedzy pieśni – S˜maveda – najważ-
niejszy jest udg˜t®. Do kanonu trzech Wed dołączona została czwarta, wiedza 
magii i zaklęć – Atharvaveda. Według koncepcji najstarszego wedyjskiego rytu-
ału, nad pracą trzech kapłanów, związanych z trzema Wedami czuwał główny 
oficjant – br˜hma. Nadzorował on poprawność przebiegu ceremonii, w milcze-
niu powtarzał formuły ofiarne. Gdy było wszystko jak należy, ofiarę odprawiano 
w sposób właściwy – suk®ta nie interweniował; czynnie się włączał w czynności 
rytualne, a gdy ofiara była odprawiana niezgodnie z wszystkimi regułami – 
duÿk®ta; wtedy poprawiał ewentualne pomyłki i niedociągnięcia pozostałych 
trzech oficjantów. Jeden z opisów tej zasady znajduje się w tekście należącym 
do zwieńczenia tradycji wedyjskiej, w upaniszadzie „Czhandogja”: 

                                                        
39 Ta interpretacja zgodna jest z gramatyczną konstrukcją sanskrytu, gdzie słowa pochodne 

często tworzy się przez wydłużenie samogłoski. O koncepcji traktowania brahmana i innych pojęć 
jako quasi-substancji, które można, lub nie, posiadać, zob.: S. Schayer, O genezie monizmu Upani-
szad z magicznego światopoglądu Atharwawedy i Brahmanów [w:] O filozofowaniu Hindusów, 
PWN, Warszawa 1988, s. 3–12. 
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4.16.2. Na jednej z nich główny kapłan odprawia ofiarę umysłem, 
Zaś na drugiej mową odprawiają ofiarę kapłani hotar, adhwarju i udgatar, 
Dlatego jeżeli podczas porannej recytacji Wed, 
Tuż przed zakończeniem ostatniego wersu, 
Główny kapłan przerywa milczenie, 

4.16.3. To tworzy tylko jedną ścieżkę, drugą niweczy, 
I tak jak człowiek wędrujący o jednej nodze, 
Czy wóz jadący o jednym kole, nie osiągną celu, 
Podobnie ułomna jest tego ofiara, 
I ułomny staje się ofiarowujący, 
Pożałowania godny staje się ten, kto taką ofiarę składa. 

4.16.4. Zaś gdy podczas porannej recytacji Wed, 
Przed zakończeniem ostatniego wersu, 
Główny kapłan nie wypowiada żadnego słowa, 
Wtedy tworzy dwie ścieżki, żadnej nie niszcząc. (...) 

4.17.9. Gdziekolwiek podąża kapłan, tam podąża człowiek. 
4.17.10. Kapłan brahmana, jako główny ofiarnik, 

Strzeże ofiarników jak klacz. 

Należy zwrócić tu również uwagę, iż prawidłowo odprawiana ofiara ma cha-
rakter wzajemnych relacji. Widać tu wyraźnie ściśle wyznaczone miejsce, prawa 
i powinności, wszystkie one są niezbędne. Ale poszczególne części tej stabilnej 
całości nie są do końca symetryczne, lecz według podobnej zasady, jak przed-
stawiono to powyżej, jeden element, ten, który w sposób najpełniejszy odzwier-
ciedla prazasadę, zostaje wyróżniony. 

Kolejna czwórka związana jest z wyliczeniem czterech podstawowych celów 
– puruÿ˜rtha, impulsów prowadzących człowieka przez życie i ogólnie przez 
cały cykl sansaryczny. Najbardziej podstawowy impuls, związany ze sferą fizy-
kalną, biologiczną to artha, zabieganie o najbardziej doczesny wymiar dóbr 
i zaspokajanie związanych z nimi potrzeb. Poziom wewnętrznych sfer funkcjo-
nowania człowieka odpowiada sferze działania zmysłów, poznawania i funkcjo-
nowania poprzez zmysły. Drugi poziom związany jest ze sferą k˜ma – pragnie-
niem, miłością, dziedziną emocji i uczuć, zdobywania i zaspokajania dóbr, ini-
cjowanych poprzez ten impuls. Odpowiada temu biologiczna i instynktowna 
sfera w człowieku. Trzeci poziom to dharma – prawo, praworządność, obowią-
zek, reguła. Zyskuje się dobra, które są wynikiem podporządkowania się okre-
ślonym regułom, wskutek również odróżnienia dobra od zła. Jest to dziedzina 
szeroko pojętej etyki, w człowieku odpowiada jej sfera rozumu, racjonalności. 
Czwarty poziom to: mokÿa – wyzwolenie; jest to zabieganie i zaspokajanie dóbr 
o charakterze duchowym. Poziom ten odpowiadałby sferze świadomości, osta-
tecznie świadomości, którą określilibyśmy w europejskim kręgu kulturowym 
jako transcendentną. 

Znów w ramach powyższej czwórki można wyodrębnić schemat 3 – 1. Trzy 
pierwsze cele – artha, działają w sferze doczesności, czy ostatecznie w sferze 
sansary; wiodący do wyzwolenia impuls prowadzi do ich transcendowania. Cel 
ostateczny, cel wyróżniony to moksza – wyzwolenie, czyli powrót do źródeł, do 
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prapoczątku, a więc współuczestniczenie w pierwotnej harmonii. Aby móc dą-
żyć do ostatecznego celu, należy osiągnąć harmonię pomiędzy pozostałymi 
trzema czynnikami. Harmonię tę osiąga się wtedy, gdy zarówno sfera zmysło-
wości, jak i emocji podporządkowane są, znajdują swe dopełnienie w dziedzinie 
etyki, dziedzinie przestrzegania praw i reguł – dharma40. By osiągnąć ostateczną 
harmonię, harmonię transcendującą niższe porządki, należy najpierw osiągnąć 
„małą harmonię”. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, iż każdy z opisa-
nych powyżej poziomów rządzi się swoimi prawami; można zatem powiedzieć, 
że każdy ma swoją swadharmę, i tylko działając zgodnie z regułami, które danej 
dziedzinie przysługują i ją regulują, można na danym poziomie osiągnąć pełnię 
szczęścia i zadowolenia. 

 

                                                        
40 K.M. Byrski, The Arithmetic of Hinduism, „Dialogue and Universalism” 1997, nr 11–12, 

s. 130; K.M. Byrski, Manusmryti, PIW, Warszawa 1985, s. 10–17. 



DZIAŁANIE ETYCZNE  
A SENS ŚWIATA  

W ortodoksyjnej tradycji bramińskiej przyjmuje się, iż prawo karmana zosta-
ło ostatecznie ukształtowane w okresie Upaniszad. Istnieje wiele polemik co do 
tego, na ile określenie, czym jest prawo karmana, z jakim spotykamy się 
w najstarszych Upaniszadach, ma swe korzenie we wcześniejszych pokładach 
tradycji wedyjskiej, a na ile uformowane zostało w środowisku nieortodoksyj-
nym względem braminizmu. W tym momencie nie precyzuję, co oznacza hete-
rodoksja, czy dotyczy ona środowisk bramińskich, będących poza jego głów-
nym nurtem, czy środowisk niebramińskich. Interesuje mnie tu jedynie pytanie, 
czy określenie karmana, z jakim spotykamy się w najstarszych Upaniszadach, 
jest ściśle związane z modelem soteriologicznym, i na ile wyraźnie model wza-
jemnie warunkujących się elementów można odróżnić od modelu metempsy-
chozy. Wiąże się z tym problem, na ile wówczas model karmana miał wydźwięk 
etyczny, i na ile ściśle był związany z koncepcją sansary. 

W Upaniszadach znajdujemy pierwsze określenie, czym jest prawo karmana. 
To passus zawarty w „Brihadaranjace” 3.2.13:  

Jadżniawalkjo, gdy mowa zmarłego wchodzi w ogień, 
Oddech w wiatr, oko w słońce, umysł w księżyc, 
Ucho w rejony świata, ciało w ziemię, duch w przestworza, 
Włosy na głowie w zioła, włoski na ciele w drzewa,  
A krew i nasienie w wody, 
Co wtedy staje się z Puruszą? 
Mój miły Artabhago, podaj mi rekę, 
Tylko my dwaj możemy to poznać, 
Nie możemy o tym mówić w obecności innych. 
I wtedy powstali, i zaczęli rozważać. 
A jak mówili, to mówili o karmanie, 
A jak wychwalali, to wychwalali karmana, 
Cnotliwym się staje przez czyny cnotliwe, 
Grzesznym przez czyny grzeszne. 
Wtedy Dżaratkarawa Artabhaga zamilkł.  

Jest to pierwsza tak wyraźna wzmianka o karmanie jako czynniku warunku-
jącym adekwatną odpłatę za dane uczynki. Sama sytuacja zewnętrzna, w jakiej 
osadzona jest rozmowa między Jadżniawalkją a Artabhagą, nawiązuje do po-
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przedzającej Upaniszady epoki Brahmanów. Kilku braminów, wielkich mi-
strzów i znawców rytuału, dyskutuje na temat znaczenia ofiary i poszczególnych 
elementów, które się nań składają. Dysputa jest otwarta, publiczna, oprócz jed-
nego miejsca (powyżej zacytowanego), w którym pojawia się określenie, czym 
jest karman1. Dlaczego ten właśnie passus nie mógł być omawiany w obecności 
innych? Na czym polega nowość nauki Jadżniawalkji? Na jakiej podstawie roz-
poznał on, że Artabhaga jest „odpowiednią” osobą, której może przekazać swoją 
wiedzę? Jaka jest relacja pomiędzy nowością tej nauki a tradycyjnym rytuałem 
wedyjskim? 

W omawianym fragmencie można wyróżnić kilka zagadnień, które ukazują 
konsekwencje indywidualnego działania i jego relacji wobec świata. Najpierw 
mamy opis wnikania elementów składowych mikrokosmosu w ich odpowiedniki 
z poziomu makrokosmosu. Na ich tle wyróżniona jest droga pośmiertna puruszy. 
(Na tym etapie rozważań pozostańmy przy terminie: „droga”.) Jak się wydaje, 
warto się przyjrzeć tym dwóm grupom zagadnień i możliwie jak najdokładniej 
je omówić i zinterpretować. Niezbędne będzie również dookreślenie, co stanowi 
o istocie „puruszy”. Dopiero to umożliwi przejście do omówienia kluczowego 
określenia procesu działania karmana jako: puõyo vai puõyena karmaõ  ̃bhava-
ti  p˜pa× p˜peneti. Interpretacja tego fragmentu zostanie dokonana na podstawie 
innych fragmentów upaniszadowych, a że poszukuję najstarszych wątków my-
śli, które z wielkim prawdopodobieństwem mogą być uznane za powstałe przed 
wystąpieniem Buddy Śakjamuniego, będę się odwoływać głównie do najstar-
szych upaniszad, przede wszystkim do „Brihadaranjaki” i „Czhandogji”. 

Interpretowany przez nas fragment omawia kondycję i proces umierania 
człowieka, opis ten jest przedstawiony w szerokim kontekście rytualnym. Opie-
ra się to na dziewięciu paralelnych parach: v˜c – agni, pr˜õa – v˜ta, cakÿu – 
˜ditya, manas – candra, þrotra – diþ, þarŸra – p®thvi, ˜tman – ˜k˜þa, lom˜ni  – 
oÿadhŸ, keþa – vanaspati. Podobne schematy pojawiały się już w epoce sanhit, 
a zwłaszcza szeroko zostały omówione w epoce Brahmanów, gdy w kontekście 
rytualnym wykazywano paralelizm pomiędzy poziomem mikro- i makrokosmo-
su.  

Droga pośmiertna człowieka, powiązanie jej z rytuałem ofiarnym, ukazanie 
tego jako wnikania jednych elementów w drugie, odsyła nas przede wszystkim 
do doktryny „pięciu ogni” – pañc˜gnividy ,̃ której dokładny opis (z niewielkimi 
wariacjami, jakie zostaną wzięte pod uwagę przy jej omawianiu) znajduje się 

                                                        
1„Karma – the theory of cyclical rebirths that depend on deeds performed in previous lives – is 

a new tenet in the early Upaniÿads, absent from earlier sources, that quickly became a dominant 
concern of Indian religion and philosophy. In BAU 3.2.13 it is presented as a sacred secret, a mys-
tery reserved for the private conversations of the most elevated sages. The ideas it replaced, howev-
er – those presented by ·rtabh˜ga , in which death is treated as a form of sacrifice, as signaled by 
his consistent use of puruÿa, the name of the first sacrificial victim, to denote »man« in general”. 
B. Lincoln, Myth, Cosmos, and Society, Harvard University Press 1986, s. 123. 



Działanie etyczne a sens świata  137  

w BAU 6.2.1–16 oraz w CU 5.3.1–10.8. Kilka elementów więcej pojawia się 
w „Czhandogji”, zatem poniższy cytat będzie pochodził z tej upaniszady. 
5.3.1. Śwetaketu, syn Aruniego, przybył na zgromadzenie Pańczalów, 

Zwrócił się do niego Prawahana Dżaiwali: 
Młodzieńcze, czy ojciec cię nauczał? 
Tak, oczywiście, Czcigodny – odpowiedział. 

5.3.2. Czy wiesz, dokąd stąd podążają stworzenia? 
Nie, nie wiem, Czcigodny. 
Czy wiesz, w jaki sposób ponownie tu powracają? 
Nie, nie wiem Czcigodny. 
Czy wiesz, gdzie rozdzielają się droga wiodąca do bogów 
I droga wiodąca do przodków? Nie, nie wiem, Czcigodny. 

5.3.3. Czy wiesz, dlaczego ten świat nie jest pełen? 
Nie, nie wiem, Czcigodny. 
Czy wiesz, w jaki sposób podczas piątej ofiary płynnej 
Wody zostają obdarzone głosem człowieka? 
Nie, zaprawdę, tego nie wiem, Czcigodny. 

5.3.4. Jakże więc możesz mówić, iż otrzymałeś naukę? 
Kto nie wie tego wszystkiego, nie może tak o sobie powiedzieć! 
Urażony Śwetaketu do ojca przybył i powiada: 
Nie nauczywszy mnie wszystkiego, Panie, powiedziałeś: Nauczyłem cię. 

5.3.5. Przedstawiciel rodu królewskiego pięć pytań mi zadał, 
A ja nie byłem w stanie odpowiedzieć na żadne z nich. 
Ojciec odrzekł: Gdyś mi je teraz tutaj wymienił, 
Widzę, że ja również nie znam na nie odpowiedzi. 
Gdybym je znał, to jakże nie miałbym ich tobie przekazać? 

5.3.6. I Gautama udał się do króla, 
Król mu należyte zainteresowanie okazał. 
Na następny dzień rano Gautama przybył do sali przyjęć. 
Zwrócił się do niego król: 
Gautamo, wybierz sobie dar spośród ziemskich bogactw. 
Zatrzymaj przy sobie bogactwo, królu! 
Objaśnij mi słowa, któreś wypowiedział w obecności młodzieńca. 
Król się zakłopotał. 

5.3.7. Pozostań tu jeszcze, tak mu król nakazał i mówi: 
To, o co mnie Gautamo, pytasz, jest to wiedza, 
Której dotąd żaden bramin nie otrzymał. 
Gdyż według zasady wszystkich światów, przynależy ona kszatrijom. 
A potem tak mu powiada: 

5.4.1. Tamten oto świat, Gautamo, to zaprawdę ogień rytualny, 
Słońce to drewna, promienie to dym, 
Dzień to płomień, księżyc węgle, a gwiazdy to iskry. 

5.4.2. Tam w tym ogniu bogowie składają wiarę w ofierze. 
Z tej to ofiary król Soma powstaje. 

5.5.1. Pardżanja, bóg deszczu, Gautamo, to ogień rytualny, 
Wiatr to drewna, mgła to dym, błyskawica płomień, 
Grzmot to węgle, a grad to iskry. 
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5.5.2. Tam w ogniu bogowie składają króla Somę w ofierze. 
Z tej to ofiary deszcz powstaje. 

5.6.1. Ziemia, Gautamo, to ogień rytualny, 
Jej rok to drewna, przestworza dym, noc to płomień, 
Rejony nieba to węgle, wewnętrzne rejony to iskry. 

5.6.2. Tam w tym ogniu bogowie składają deszcz w ofierze. 
Z tej to ofiary pokarm powstaje. 

5.7.1. Człowiek, Gautamo, to ogień rytualny, 
Jego mowa to drewna, tchnienie to dym, 
Język to płomień, oko węgle, a ucho to iskry. 

5.7.2. Tam w ogniu bogowie składają pokarm w ofierze, 
Z tej to ofiary nasienie powstaje. 

5.8.1. Ta oto kobieta, Gautamo, to ogień rytualny, 
Jej narząd rozrodczy to drewna, to, co zachęca, to dym, 
Łono to płomień, to, co czyni zewnątrz, to węgle, rozkosz to iskry. 

5.8.2. Tam w tym ogniu, bogowie składają nasienie w ofierze. 
Z tej to ofiary zarodek powstaje. 

5.9.1. I tak oto w piątej ofierze wód staje się człowiekiem obdarzonym mową, 
Zarodek otoczony osłoną spoczywa tam dziewięć lub dziesięć miesięcy, 
Następnie stamtąd się rodzi. 

5.9.2. Żyje tak długo, jak żyje. 
Umarłego wiodą we wskazane miejsce ku ogniu, 
Z którego on zaiste przyszedł, z którego on zaiste powstał. 

5.10.1. Ci, którzy tak to poznali, 
Podobnie jak i ci, którzy w lesie rozmyślają o ofierze jako wyrzeczeniu, 
Wchodzą w blask, z blasku w dzień, 
Z dnia w połowę miesiąca o wzrastającym księżycu, 
Z połowy miesiąca o wzrastającym księżycu  
W te sześć miesięcy, kiedy słońce wędruje na północ. 

5.10.2. Z tych miesięcy w rok, z roku w słońce, 
Ze słońca w księżyc, z księżyca w błyskawicę, 
Tam oto Purusza, który nie jest człowiekiem, prowadzi ich do Brahmy, 
To jest właśnie droga wiodąca do bogów. 

5.10.3. Zaś ci, którzy w wioskach czczą ofiarę, czyny i dary, 
Wchodzą w dym, z dymu w noc, 
Z nocy w połowę miesiąca o malejącym księżycu, 
Z połowy miesiąca o malejącym księżycu  
W te sześć miesięcy, kiedy słońce wędruje na południe, 
Lecz roku oni nie osiągają. 

5.10.4. Z tych miesięcy do świata przodków, 
Ze świata przodków w przestworza, z przestworzy na księżyc, 
To jest król Soma, on jest pokarmem bogów, 
Jego bogowie zaprawdę zjadają. 

5.10.5. Tam przebywają tak długo, jak wielka jest pozostałość ich czynów, 
I tą samą drogą, którą tam przybyli, stamtąd powracają, 
Wracają w przestworza, z przestworzy w wiatr, 
Stając się wiatrem, stają się dymem, stając się dymem, stają się mgłą. 
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5.10.6. Stając się mgłą, stają się chmurą, stając się chmurą, spływają z deszczem, 
Tu na ziemi rodzą się jako ryż czy jęczmień, 
Zioła czy drzewa, ziarno sezamu czy groch, 
Stąd zaprawdę trudna jest ucieczka, 
Tylko wtedy, gdy ktoś ich spożyje jako pokarm 
I jako nasienie wypuści, rozwijają się dalej. 

5.10.7. Ci, którzy na ziemi postępowali właściwie, 
Mogą mieć nadzieję, że odrodzą się w dobrym łonie, 
Łonie bramina, kszatriji czy wajśji, 
A ci, których postępowanie było złe, odrodzą się w złym łonie, 
Psa, świni lub czandali. 

5.10.8. Lecz na żadnej z tych dróg nie ma tych małych, 
Wciąż odradzających się stworzeń, 
O których powiada się: Rodzisz się i umierasz! 
To jest trzeci stan – dlatego świat nigdy nie jest przepełniony, 
Przeto każdy winien strzec samego siebie. 
A oto stosowne słowa wiersza: 

5.10.9. Złodzieje złota, pijący wino, 
Hańbiący łoże nauczyciela oraz zabójcy bramina, 
Ci czterej spadają nisko oraz ten, który z nimi przestaje. 

5.10.10. Zaś ten, który rozpoznał pięć ogni, 
Nawet gdy ze złymi ludźmi przestaje, zło się go nie ima, 
Czysty i jasny, świat zasług zdobywa, 
Ten, kto to wie, zaprawdę, ten, kto to wie!!! 

Doktryna „pięciu ogni” posiada niezwykle bogatą literaturę przedmiotu, ge-
neruje ona wiele wątków i sensów. Tutaj ograniczę się do wskazania kilku punk-
tów, kluczowych dla omawianego zagadnienia. Na plan pierwszy wysuwa się tu 
obraz świata, w którym wszystkie elementy są od siebie nawzajem zależne. W 
wyniku piątej ofiary powstaje człowiek i z kontekstu całego fragmentu wynika, 
że swoje pochodzenie zawdzięcza nie tylko ojcu i matce, są to zaledwie ostatnie 
zewnętrzne czynniki, a cała złożoność ofiary i istoty człowieka jest sprzężona i 
uwarunkowana niewidocznymi elementami. Forma człowieka nie stanowi tylko 
prostej sumy składników, w każdym, najmniejszym nawet przejawie rzeczywi-
stości zawiera się potencjalnie cały wszechświat. Cały schemat ukazuje, że zna-
jąc odpowiednie mechanizmy, można dojść do praprzyczyny odpowiedzialnej za 
ukształtowanie ostatecznej formy człowieka. I w tym przypadku, jak i w wyj-
ściowym dla całej ortodoksyjnej myśli bramińskiej schemacie, przedstawionym 
w wedyjskim micie o Praczłowieku, elementem inicjującym cały proces jest akt 
rytualny. Gdy pominie się inicjującą rolę aktu ofiarnego, schemat ów, w ten 
sposób interpretowany, jest dosyć bliski dynamicznemu schematowi buddyj-
skiemu, gdzie podkreśla się wzajemną zależność od siebie wszystkich czynni-
ków składających się na obraz świata, rozumianych jako saÕsk®ta.  

Tym, co zainicjowało cały proces, był akt rytualny, działanie, rozumiane 
w myśli sanhit jako suk®ta – dobrze uczyniony, co wiąże się z późniejszą kon-
cepcją czynu – karman. I tak rozumiany karman jest obrazowany jako jeden, 
pierwszy, niezróżnicowany impuls, który wskutek kosmicznych, odzwierciedla-
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nych w rytuale czynników, przejawia się jako element owocujący wieloma 
przypadkami. W potocznej obserwacji świata poznajemy tylko wielość skutków, 
a dopiero z nich wnioskujemy, lub możemy zrealizować w akcie medytacji, 
pierwszą przyczynę, która transcenduje poszczególne przyczyny, a przez to 
konkretne skutki. Karman zatem jawi się w tym kontekście jako uniwersalne 
prawo, warunkujące swą naturą cały przejawiony świat przedstawiony. Prawo 
karmana należy interpretować jako nieubłaganą zasadę przyczynową, zakładają-
cą, że skutek już immanentnie tkwi w swojej przyczynie. Taka interpretacja 
odsyła nas do późniejszego prawa teorii satk˜ryav˜da – czołowego prawa dok-
tryny systemu sankhji.  

We wstępie zostało zaznaczone, iż obraz świata, do jakiego się odwołuję 
przy omawianiu prawa karmana, pojmowanego zarówno jako prawo uniwersal-
ne, jak i prawo kształtujące los podmiotu migrującego w sansarze, odnoszę do 
modelu proponowanego przez adwaita-wedantę. Dlatego w tym miejscu pokrót-
ce omówię doktrynę „pięciu ogni”, odwołując się do najważniejszego tekstu tej 
szkoły, do „Brahmasutr” Badarajany wraz z komentarzem Śankary. Badarajana 
omawia, nie – jak w Upaniszadach – najpierw drogę bogów a później drogę 
przodków, lecz komentuje te drogi w odwrotnej kolejności. Wynika to z podsta-
wowego założenia „Brahmasutr” przedstawionego w pierwszej sutrze: „A od 
tego momentu (a z tego wynika) pragnienie poznania brahmana” – ath˜to bra-
hmajijñ˜s .̃ Wszelkie rozważania są zatem podporządkowane wyzwoleniu 
z sansary – mokszy i w ten sposób ułożony jest komentarz do doktryny „pięciu 
ogni”. 

Sutra III 1.1 podnosi problem, czy dusza – jŸva wędruje po śmierci wraz 
z subtelnymi elementami, czy je w jakiś sposób „zbiera” w siebie, wokół siebie. 
Wszak z modelu kosmologicznego wynika, iż subtelne elementy są wszędzie, 
cały świat jest utkany z subtelnych elementów. I jak należy tłumaczyć fragment, 
mówiący, że „podczas piątej ofiary płynnej wody zostają obdarzone głosem 
człowieka”? W kolejnej sutrze, III 1.2, jest powiedziane, iż woda symbolizuje 
wszystkie trzy elementy, to znaczy oprócz siebie jeszcze ziemię i ogień. Kon-
cepcja trzech elementów jest poświadczona w wielu miejscach Upaniszado-
wych, jeden z najstarszych fragmentów pochodzi z VI księgi „Czhandogji”. 
Komentarz objaśnia, iż wymieniony jest element wody, gdyż to ona przeważa 
w ludzkim ciele. Płynny stan materii przeważa w stanie przyczynowym ciała, 
tzn. w nasieniu i w krwi menstruacyjnej. Forma płynna przeważa również 
w Somie, mleku, tłuszczu, czyli składnikach niezbędnych do odprawiania czyn-
ności ofiarnych, które określa się językiem adwaita-wedanty jako karman. 
W komentarzu czytamy: „Czyn ofiarny – karman jest przyczyną sprawczą bu-
dowania przyszłego ciała”. Kontynuując tę linię interpretacji, sutra III 1.5 po-
wiada, iż ofiara – þraddh ̃oparta jest na płynnej formie materii, dlatego się mó-
wi, że w piątej ofierze wody są nazywane człowiekiem. 

Od sutry III 1.6 zaczyna się opis tych, którzy po śmierci wkraczają w dym. 
Podczas składania ofiar, płynne składniki, jak: mleko czy tłuszcz, ofiarowywane 
podczas oblacji, przybierają subtelną formę, zwaną ap¨rva, i jakby „doklejają 
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się” do ofiarnika. Dlatego też dusza (jŸva) jest okryta wodą (oczywiście w jej 
subtelnym stanie) wynikłą z aktu ofiarnego. Owa subtelna forma – ap¨rva pro-
wadzi duszę do niebios po odbiór odpłaty. I w tym miejscu pojawia się pytanie, 
jak należy interpretować słowa upaniszady, że zarówno odbiera się owoce swo-
ich uczynków, jak i to, iż owe czyny są „zjadane przez bogów”? Ani sutra (III 
1.7), ani komentarz nie dają według mnie zadowalającego wyjaśnienia. Spoży-
wanie owoców czynów tekst traktuje metaforycznie (jakże to wygodna formu-
ła). „Zjadanie” jest tu porównywane do oglądania i cieszenia się samymi owo-
cami. Tutaj komentarz powołuje się na śruti: „bogowie nie jedzą, są zadowoleni 
zaledwie oglądając nektar”. 

Ów nierozstrzygnięty problem pojawia się znów w kolejnej sutrze, która 
omawia powrót w kolejne wcielenie. Jak należy interpretować zdanie, iż dusze 
powracają zgodnie z karmanem, który w jakiś sposób się już wszak wyczerpał? 
Komentarz trudność tę stara się rozwiązać poprzez odwołanie się do formy 
podmiotu migrującego. Do podmiotu przynależą dwie grupy elementów: samo 
ciało migrujące, którego forma jest uwarunkowana karmicznie, a także pozosta-
łości poprzednich czynów. Wydaje się, iż wyczerpują się same pozostałości (te 
byłyby „zjadane” przez bogów), a uprzednio odpowiednio uwarunkowane ciało 
subtelne powraca. Nie wynika wyraźnie z tekstu, na jakiej podstawie dokonuje 
się takiego rozróżnienia. A może to należy interpretować w ten sposób (z czym 
spotykamy się w innych systemach), że tekst wyróżnia podział czynów na au-
tomatyczne, ofiarne, „fizykalne”, które tworzą subtelną materię wehikułu, wła-
śnie ową ap¨rva, oraz czyny wolicjonalne, które się w jakiś sposób od nich od-
dzielają, wtedy one by się wyczerpywały. Tę interpretację można by skorelować 
z objaśnieniami komentarza, który wyróżnia generalnie dwie grupy czynów. 
Tylko czyny dobre są odpłacane w niebie, a czyny mieszane, czyli złe i dobre, 
tworzą anuśaya – złoże, będące czynnikiem determinującym migrację. Wyróż-
niony jest dobry karman, który powoduje drogę do nieba, i tylko ten karman 
ulega tam wyczerpaniu.  

Sutra III 1.9. rozróżnia następujące pojęcia: caraõa – sposób postępowania 
(składają się na nią: caritra, ˜c˜ra, þŸla), co odpowiada dobremu karmanowi, oraz 
anuśaya – pozostałości działań. Ten podział jest poświadczony przez upaniszadę 
(BAU 4.4.5). Jak wynika z sutry III 1.11, caraõa znaczy ogólnie to samo co 
„karman”, a jedna z grup składników – ˜c˜ra odwołuje się tylko do religijnych 
powinności. I jak mówi komentarz: ofiara jest aktem dającym zasługę, czyli 
dharma = ˜c˜ra. Zatem z całego tego fragmentu wynikałoby, że na formę dane-
go wcielenia składają się pewne dyspozycje i determinanty karmiczne (anuśaya) 
oraz zmysł moralny, nakazy religijne, ogólnie: sposób postępowania (caraõa). 

Pamiętajmy o tym, iż omawiany fragment odnosi się do tych, którzy drogą 
dymu wędrują w pewne regiony niebios, by po otrzymaniu należnej nagrody 
ponownie się wcielić. Tekst posługuje się tutaj podziałem karmana na dobry 
i mieszany, nie wspomina się w tym miejscu o złym, negatywnym karmanie. 
Należy w tym miejscu również zwrócić uwagę na to, iż dobry karman, rozpa-
trywany jest jedynie w kontekście „zaledwie” drogi przodków, czyli drogi, która 
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nie prowadzi do ostatecznego wyzwolenia, ale jest to rys charakterystyczny dla 
wykładni adwaity. I w tym kontekście odparte jest w sutrach III 1.12–13 stano-
wisko oponenta, który powołując się na „Kauszitaki” 1–2 powiada, iż dziedzina 
księżyca jest wspólnym celem także dla tych, którzy czynią zło. Komentarz nie 
przyjmuje tej wykładni i powołując się na „Katha” 1.2–6 objaśnia, iż czyniący 
zło wędrują do królestwa Jamy (indyjski odpowiednik piekła), by po odebraniu 
kary, ponownie się wcielić. 

Księga czwarta „Brahmasutr” omawia drogę bogów – devay˜na. W sutrze 
IV 2.1 pojawia się problem, jaki jest schemat wnikania elementów w coraz bar-
dziej subtelne poziomy. Czy to narząd mowy wnika w umysł, czy tylko jego 
funkcje? Jak widzieliśmy, z samego tekstu zacytowanej upaniszady jasno to nie 
wynika, ukazane są tam tylko paralelne grupy z poziomu makro- i mikrokosmo-
su. Komentarz w tym miejscu objaśnia, iż tylko funkcje narządu mowy wnikają 
w umysł, gdyż jak mówi doktryna satk˜ryavada, tylko skutek może wnikać 
w swoją przyczynę, a mowa nie jest skutkiem umysłu. Zanikają same działania, 
funkcjonowanie zmysłów, ale manas wciąż działa (BS IV 2.2). Zatem, analo-
gicznie, nie sam umysł – manas, lecz jego funkcje – v®tti wnikają w tchnienie – 
pr˜õa (BS IV 2.3). Sutra IV 2.4 powtarza tekst śruti, iż tchnienie wnika w ogień, 
a ogień w atmana. Sutra IV 2.5 objaśnia, iż jest to zalążek, podstawa przyszłego 
ciała grubego. Wymieniany jest w tym kontekście tylko ogień – tejas, ale z BAU 
4.4.5 wiemy, iż jest on tylko dominantem pozostałych żywiołów. Zwróćmy tutaj 
uwagę na to, iż dominantą żywiołów na drodze przodków były wody – ˜pas, 
a na drodze bogów, drodze zorientowanej wertykalnie, mamy element ognistej 
energii – tejas.  

Pod koniec omawiania drogi przodków pojawił się problem, czy dobry kar-
man wystarcza do wyzwolenia. Wykładnia adwaita-wedanty jest jednoznaczna: 
nie, nie wystarcza. I tu nasuwa się kolejne pytanie, czy wejście na drogę bogów, 
według Badarajany, jest już drogą ostatecznego wyzwolenia? Tu pojawiają się 
rozważania i rozróżnienia, typowe dla adwaity. Sutra IV 2.7 powiada, iż znawca 
saguna brahmana, brahmana, któremu przypisywane są atrybuty, w momencie 
śmierci wnika w centralny kanał energetyczny – suÿumn ̃n˜ýŸ i dlatego mówi-
my o drodze wprost skierowanej ku górze, a nieznający (saguny brahmana) 
wnikają w inne kanały – n˜ýŸ, dlatego obrazuje się to drogą dymu, dymu który 
rozpierzcha się w różnych kierunkach. (CU 8.6.6, „Katha” 2.3) 
8.6.6. Sto i jeden kanałów jest serca, 

Jeden z nich ku szczytowi głowy wiedzie, 
Kto nim wędruje ku górze, zdąża w nieśmiertelność, 
Zaś inne kanały rozchodzą się w różnych kierunkach. 

Sutry IV 2.12–13 odnosząc się do fragmentu śruti, czyli do upaniszady 
(BAU 4.4.6) wskazują, iż tylko u uwolnionego od pragnień tchnienie życiowe – 
pr˜õa nie rozciąga się ponad „indywiduum”, tylko wnika w niego samego. I to 
prowadzi do mokszy znawcy nirguna brahmana. Czytamy w sutrze IV 2.15, iż 
u znawcy nirguna brahmana wszystko wnika w samego brahmana, tak jak po 
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rozpoznaniu natury rzeczywistości nierzeczywisty wąż wnika w linę. W BS 
IV 2.16 wyzwolony określany jest jako pozbawiony części, prosty, jednolity. 

Jak rzeki płynące do oceanu, gdy osiągną ocean, 
Tracą tam swe imię i formę, i po prostu oceanem je nazywają, 
Podobnie ten, kto dostrzega szesnaście części puruszy, 
Gdy puruszy dosięga, traci tam swe imię i formę, 
I po prostu puruszą je nazywa, będącym bez części i nieśmiertelnym. („Praśna” 6.5) 

Części, zalążki indywidualności pojawiają się na poziomie subtelnym – to 
one są przyczyną przyszłych narodzin. Sutra IV 3.1 przytacza różne „punkty” 
wejścia na drogę bogów, stwierdzając, iż są to różne obrazy odnoszące się do tej 
samej drogi. Przyjrzyjmy się tym fragmentom, by wyodrębnić najbardziej istot-
ne elementy wspólne.  
CU 8.6.5. Kiedy opuści ciało, z promieniami słońca ku górze wędruje, 

Lub prowadzony jest przez dźwięk Om, 
Jak szybko biegnie myśl, tak on ku słońcu zdąża, 
To są zaprawdę wrota świata, otwarte dla wiedzących, 
Zamknięte dla niewiedzących. 

CU 5.10.1. Ci, którzy tak to poznali (...), 
Wchodzą w blask, z blasku w dzień. 

BAU 5.10. Gdy Purusza z tego świata odchodzi, podąża w wiatr, 
Wiatr dla niego się rozsuwa jak otwór w kole wozu, 
Dzięki wiatrowi wędruje wyżej i podąża ku słońcu, 
Słońce dla niego się rozsuwa jak otwór w bębnie, 
Przez ten otwór wędruje wyżej i podąża ku księżycowi, 
Księżyc dla niego się rozsuwa jak otwór w werblu, 
Dzięki niemu wędruje dalej i dochodzi do świata wolnego od smutku, 
Od śniegów, tam przebywa po wieczne czasy. 

BAU 5.11. To jest ów najwyższy żar – tapas, który rozpala chorego, 
Najwyższy świat zdobywa ten, kto to wie, 
To jest ów najwyższy żar – tapas, gdy zanoszą zmarłego do lasu, 
Najwyższy świat zdobywa ten, kto to wie, 
To jest ów najwyższy żar – tapas, kiedy w ogniu zmarłego składają, 
Najwyższy świat zdobywa ten, kto to wie. 

KAU 1.2. Ci, którzy odchodząc z tego świata podążają do księżyca (...), 
To są zaprawdę wrota niebiańskiego świata, to jest księżyc, 
Kto odpowie na pytanie, przechodzi dalej. (...) 

KAU 1.3. Wkraczając na drogę bogów podąża do świata Agniego, 
Następnie do świata Waju, kolejno do świata Waruny, 
Do świata Indry, Pradżapatiego i do świata Brahmy. 

Mund.1.2.11. Ci, którzy w lesie praktykują żar ascezy oraz wiarę, 
Wyciszeni mędrcy, żyjący z tego, co im dano, 
Pozbawieni namiętności, wchodzą przez wrota słońca 
Tam, gdzie przebywa nieśmiertelny Purusza, nieprzemijający duch.  

Powyższe fragmenty posługują się podobnymi obrazami. Uzyskanie wiedzy, 
która jeszcze, jak w „Kauszitaki”, może być sprawdzana, jest warunkiem nie-
zbędnym, by wejść na drogę bogów. Narzędzie, za pomocą którego się tego 
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dokonuje, to świetlista energia, żar – tapas. Dzięki świetlistej energii wędruje się 
do świetlistych krajów, Agniego, słońca, księżyca, by ostatecznie dotrzeć do 
świata Brahmy. I tu pojawia się znów, zadane już wcześniej, pytanie, czy tekst, 
który jest wykładnią adwaita-wedanty, przedstawia ten etap jako osiągnięcie 
ostatecznego wyzwolenia. Wszak to adwaita-wedanta wyróżnia nirguna brah-
mana, absolut pozbawiony jakichkolwiek atrybutów i orzeczników, od saguny 
brahmana, o którym można pozytywnie orzekać. Sutra IV 3.7 wprowadza rów-
noważność pomiędzy pojęciami: k˜ry a brahman – brahman, będący skutkiem, 
a hiraõyagarbha – złoty zarodek, kosmiczne jajo i saguõa brahman. Dalej ko-
mentarz objaśnia, iż są to wszystko określenia rzeczywistości uwarunkowanej, 
zatem musi istnieć poziom, który sam będąc czystym warunkiem, nie jest ni-
czym uwarunkowany. Według sutry główny cel drogi bogów, na której prze-
wodnikiem jest am˜nava puruÿa, stanowi dojście do dziedziny saguna brahma-
na. Wskazuje się na to, iż cały czas mówi się o drodze, a dojść można tylko do 
saguny. Nirguna brahman, jako będący poza jakimkolwiek orzekaniem, poza 
kategoriami czasu i przestrzeni, poza jakąkolwiek dziedziną, określany jest jako 
„wszechobecny”. Sutra IV 3.8 poszukuje dalszych argumentów na poparcie 
swojej interpretacji i powołując się na określenie drogi bogów w „Brihadaranja-
ce” 6.2.15 podkreśla, iż występuje tam liczba mnoga, odnosząca się zarówno do 
miejsc (światy), jak i podmiotów migrujących (żyją), co dowodzi, że jest to 
dziedzina zróżnicowana, zatem domena saguny brahmana.  

Sutry IV 3.10–11 stwierdzają, iż z dziedziny saguny do nirguny wiedzie tak 
zwana stopniowa ścieżka – kramamukti. W momencie rozpuszczenia się 
wszystkiego, całego świata podczas kosmicznej nocy – pralaya, dusze będące 
w dziedzinie saguny wnikają w nirgunę, by osiągnąć ostateczne wyzwolenie – 
moksza. I w tym sensie należy interpretować zdanie śruti, iż „po wejściu na 
drogę bogów już się więcej nie powraca”. Gdyż, jak raz jeszcze podkreśla tekst 
adwaity, najwyższego brahmana (para brahman) się nie osiąga, bo nie można 
osiągnąć tego, co jest zawsze stałe i obecne. Sutry IV 3.15–16 podają kolejny 
dowód na to, iż śruti, mówiąc o celu dewajany, mówi o sagunie; droga dojścia 
do brahmana jest dokładnie określona, zatem cel też musi być określony. Jest 
tak, jak choćby w omawianej w innym rozdziale tej pracy doktrynie 
bh¨mavidya: osiąga się to, nad czym się medytuje. Jest również w związku 
z tym możliwe odróżnienie nagrody, gdyż rozróżnialne są same symbole medy-
tacji. Sama już forma medytacji przesądza rezultat.  

Moksza, ostatecznie, w ujęciu adwaity będzie stanem tożsamym z nirguna 
brahmanem, gdyż jak czytamy w sutrze IV 4.1–2: uzyskując mokszę nie osiąga 
się niczego nowego, lecz powraca do swojej własnej natury. W sutrze IV 4.8 
saðkalpa, tłumaczona zazwyczaj jako „wyobrażenie”, jest rozumiana jako wola. 
Lecz, jak wyraźnie podkreśla tekst, wola wyzwolonej duszy jest różna od woli 
zwykłego człowieka, gdyż wola wyzwolonego ma moc wywoływania skutków 
bez występowania przyczyny. A gdy weźmiemy pod uwagę, iż wyzwolony we-
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dług adwaity jest tożsamy z nirguna brahmanem, czyli dziedziną niezróżnico-
wania, to czyż nie pojawia się nam tu podobny motyw jak u Schopenhauera?2  

Odrzucając, zaprzeczając indywidualnej woli, wnikamy w dziedzinę woli 
niezróżnicowanej. Jak mówi upaniszada: „Możesz używać, dlatego żeś się wy-
rzekł!” („Iśa” 1) Odrzucając zasadę swojej indywidualności, odrzucając indywi-
dualną wolę – odkrywamy i wnikamy w istotę świata. Na tym poziomie nie ma 
już dobra i zła, gdyż te pojęcia dotyczą jedynie przejawów woli. Przez samoo-
kreślenie się, jednorodna, absolutna wola ulega zróżnicowaniu. Tylko negując, 
odrzucając owo zróżnicowanie, wola odzyskuje pełnię możliwości. Wola, która 
wcieliła się w świat zindywidualizowany, dzięki wysiłkom jednostek wraca do 
samej siebie. Sutra IV 4.20 zaznacza, iż stan mokszy jest stanem poza jakimi-
kolwiek uwarunkowaniami, i przytacza na poparcie tego fragment śruti („Mun-
daka” 2.2.10) i smriti (BG 15.6). 

Ani słońce tam nie świeci, ani księżyc, ani gwiazdy, 
Żadna błyskawica tam nie rozbłyska, a cóż dopiero ogień. 
Kiedy on jaśnieje, one zaczynają jaśnieć wraz z nim, 
Jego blask rozświetla wszystko. 
To jest moja najwyższa kraina, ani słońce jej nie oświeca, ani księżyc, ani ogień, 
Gdy do niej dotrzesz, nigdy tu więcej nie powrócisz. 

Powołanie się w interpretacji fragmentu upaniszady na komentarz Badaraja-
ny, reprezentujący ukształtowany już system, pomogło w wielu miejscach roz-
strzygnąć pewne wątpliwości, ale z drugiej strony ukazało, iż sam tekst śruti 
uprawomocnia różne interpretacje. Powróćmy jednak teraz do samego tekstu 
upaniszady.  

                                                        
2 Przytoczmy kilka wybranych fragmentów z Schopenhauera (A. Schopenhauer, Świat jako wo-

la i przedstawienie, t. I, tłum. J. Garewicz, PWN 1994): „Ale ponieważ przez samowiedzę wola 
poznana zostaje bezpośrednio i sama w sobie, to w tej świadomości tkwi też świadomość wolno-
ści”. (Księga druga, § 23, s.193.) „Przy uzyskanym samopoznaniu potwierdzenie i zaprzeczenie 
woli życia”. (Podtytuł księgi czwartej, s. 415.) „Przeciwieństwo tego, zap rzeczeni e  wol i  
ż yc ia , pojawia się, kiedy na tym poznaniu czynność woli się kończy, a więc kiedy poszczególne 
poznane zjawiska nie działają już jako mot ywy  wolincjonalne, lecz całe poznanie istoty świata, 
wyrastające z uchwycenia idej, które odzwierciedlają wolę, staje się jej ukoj eni em  i w ten sposób 
wola dobrowolnie sama siebie znosi”. (Księga czwarta, § 54, s. 436.) „Ale jeśli odwrócimy nasz 
wzrok od naszej własnej marności i naszego uwikłania i obrócimy go ku tym, którzy przezwycięży-
li świat, u których wola doszła do pełnego samopoznania, odnalazła się we wszystkim, a potem 
sama sobie zaprzeczyła, i którzy potem wyczekują już tylko na to, by ujrzeć, jak znika jej ślad 
ostatni wraz z ciałem, które ożywia, wówczas zamiast dążenia i krzątaniny bez wytchnienia, za-
miast stałego przechodzenia od życzenia do obawy i od radości do cierpienia, zamiast nie zaspoko-
jonej nigdy i nigdy nie umierającej nadziei, z których składają się życiowe marzenia człowieka, 
który chce, wówczas ukaże się ów pokój, wyższy nad wszelki rozum, zupełna cisza morska 
w duszy, ów głęboki spokój, niewzruszone zaufanie i wesołość, których pełną, niewątpliwą zapo-
wiedzią jedynie jest odblask na twarzy, (...); wola znikła, pozostało tylko poznanie”. (Księga 
czwarta, § 70, s. 620.)  
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Według doktryny „pięciu ogni”, w wyniku piątej ofiary wyłania się człowiek, 
określany w „Brihadaranjace” jako „okryty blaskiem” – puruÿo bh˜svaravarõa, 
a w „Czhandogji” jako „ten, który jest obdarzony mową” – puruÿa vacasa. (Ele-
ment mowy – v˜c okazuje się niezwykle istotny, zwłaszcza gdy uzupełni się ten 
schemat inną nauką, zamieszczoną w „Czhandogji” – bh¨mavidy˜ .) Pojawienie 
się człowieka zostało wprawdzie zainicjowane pierwotnym, kosmicznym impul-
sem, pełniącym rolę prawa uniwersalnego, lecz w momencie narodzin każda 
jednostka jest już związana indywidualnym złożem karmicznym. Charakter 
złoża karmicznego warunkuje w chwili śmierci jego dalsze losy. Człowiek może 
wejść na drogę bogów – devay˜na, drogę przodków – pit®y˜na lub znaleźć się 
na drodze, która właściwie okazuje się sytuacją bez wyjścia. Po wejściu na dro-
gę bogów, wędruje w świetle – arcirm˜rga i przekracza, używając terminologii 
„Czhandogji”: „rok” – saÕvatsara. Pojęcie „rok” koresponduje z pojęciem czasu 
– k˜la, tego, co jest odpowiedzialne za dzielenie, odróżnianie jednych części od 
drugich – kala. Poprzez świat bogów (BAU), słońce, księżyc (CU), błyskawicę 
osiąga świat Brahmy. Świat, z którego nie ma powrotu. Według „Czhandogji” 
przewodnikiem na tym ostatnim etapie jest „purusza niebędący człowiekiem” – 
puruÿo`m˜nava. Myślę, iż można to określenie zinterpretować jako odwołanie 
się do archetypu puruszy, co znów odsyła nas do „Puruszasukty”. W „Brihada-
ranjace” ów przewodnik określany jest mianem „puruszy uczynionego z umy-
słu” – puruÿo m˜nasa. Ze względu na to, iż omawiany tekst jest bardzo stary 
i reprezentuje etap jeszcze przedsystemowego filozoficznego myślenia, terminy 
w nim występujące również należy odczytywać bardziej jako zapowiedź póź-
niejszych idei niż ściśle zdefiniowane pojęcia. Dlatego termin „manas” odnoszę 
bardziej do szeroko rozumianej dziedziny myśli niż do modusu (v®tti) we-
wnętrznego organu – anta×karaõa. Etap księżyca wydaje się, według omawia-
nych fragmentów, granicą pomiędzy uniwersalnym a indywidualnym aspektem 
wszechświata.  

Z analizy drogi bogów, tak jak to przedstawia sama upaniszada, nie możemy 
wyciągnąć żadnych pewnych wniosków co do roli czy losów indywidualnych, 
ludzkich uczynków. Nie możemy nawet stwierdzić, czy takie istnieją. Chciała-
bym w tym miejscu mocno jeszcze raz podkreślić, że ze względu na to, iż za-
równo „Brihadaranjaka”, jak i „Czhandogja” są bardzo starymi tekstami i póź-
niejsze rozwiązania problemu wyczerpywania się złoża karmicznego, jak na 
przykład wypalanie się uczynków podczas danego życia, czy „przepracowanie” 
ich na uczynki pozbawione intencji – niÿk˜ma nie były jeszcze znane.  

O wiele więcej na temat roli karmana dowiadujemy się z opisu drugiej drogi, 
drogi przodków – pit®y˜na. Człowiek po śmierci wnika w dym i wędrując drogą 
ciemności, dociera do świata przodków. „Czhandogja” w tym miejscu dodaje, iż 
nie przekracza roku. I kiedy zinterpretujemy termin „rok” w kontekście wcze-
śniejszej analizy dewajany, oznacza to, iż nie przekracza czasu – k˜la. Zatem nie 
wykracza poza czas, poza cząstkowość – kala, nadal pozostaje w domenie zróż-
nicowania. Czy to zróżnicowanie dotyczy poziomu, w którym odróżnialne są 
poszczególne złoża karmiczne? Podążając dalej tą drogą, dociera do świata 
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Księżyca – królestwa Somy. Istoty, które wędrują drogą przodków, na Księżycu 
stają się pokarmem dla bogów, jak to określa BAU – są zjadani przez Somę. 
Soma – Księżyc, który poprzez swój obraz symbolizuje cykliczność, funkcjonu-
je dzięki takiemu właśnie pokarmowi.  

Z porównania analizy drogi bogów i drogi przodków wynika, iż granicą dla 
obu światów jest księżyc. Księżyc w tradycji indyjskiej, poświadczonej również 
w wielu miejscach Upaniszadowych (np.: BAU 3.2.13, „Aitareja” 1.4), jest do-
meną umysłu, pojmowanego nie tylko jako dziedzina myśli, ale jako umysł 
indywidualny, indywidualny odpowiednik powszechnego umysłu na poziomie 
mikrokosmosu, jak to wynika z wymieniania par elementów paralelnych dla 
dwóch światów. Uczynek rozumiany karmicznie, to znaczy, gdy zakładamy jego 
kontynuację w postaci niekoniecznie widocznych skutków, jest inicjowany na 
poziomie intencji, myśli czy wyobrażenia, czyli złoże karmiczne, „podążające” 
za duszą w sansarze, jest osadzone w umyśle. Zresztą już z samej analizy proce-
su umierania wydaje się oczywiste, iż pokarm w omawianym fragmencie należy 
interpretować na poziomie subtelnym. Zatem można powiedzieć, iż bogowie 
żywią się uczynkami. Dusze, jak mówi „Czhandogja”, pozostają na Księżycu, aż 
do momentu wyczerpania złoża karmicznego. Passus ten można odnieść do 
„Brihadaranjaki” 1.2.4–5: 
1.2.4. I zapragnął: „Oby się druga część mnie narodziła”, 

Wtedy poprzez umysł pragnienie-śmierć z mową połączył, 
To, co istniało jako nasienie, stało się rokiem, 
Przedtem roku nie było, 
On powstrzymywał je tak długo, jak długo trwa rok, 
Po tym czasie spowodował, iż on się narodził, 
Wtedy na tego nowo narodzonego usta otworzył, 
A to narodzone okrzyk przerażenia Bhah! wydało, 
I w ten sposób powstała mowa. 

1.2.5. Wtedy pomyślał: Jeżeli go teraz zniszczę, 
Pozostawię dla siebie niewiele pokarmu, 
Tak poprzez słowo i swą duszę, stworzył to wszystko, cokolwiek tu jest, 
Hymny, formuły ofiarne, pieśni, świętą poezję, ofiary, stworzenia, bydło, 
Cokolwiek stwarzał, zaczynał to jeść. 
Gdyż taka jest natura nieskończoności nieskończonego, 
Ten, który zna naturę nieskończoności nieskończonego, 
Staje się zjadającym wszystko, 
Wszystko staje się dla niego pokarmem. 

Sekwencja wyłaniania się kolejnych istności jest modelowa dla klasycznych 
Upaniszad3. To, co jest dla nas w tym miejscu istotne, to wyraźne podkreślenie, 
iż cezurą, która oddziela od siebie wyłaniające się kolejno istności, jest rok – 
saÕvatsara – poziom odpowiedzialny za wyodrębnianie kategorii następstw 

                                                        
3 Por.: M. Kudelska, The Cosmological Scheme of the Upanishads, Aureus, Kraków 2000. 
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czasowych. Po wyłonieniu się kategorii czasu jako pierwsza powstaje mowa, 
słowo – v˜c, odpowiadająca, jak wyraźniej prezentuje to doktryna bh¨mavidy˜ , 
w pełni „materialnie” ukształtowanym, działającym bytom. Kolejne sekwencje 
ukazują, iż stworzone istności stają się pokarmem dla stwarzającego bytu; byty, 
które zostały „stworzone”, podtrzymują egzystencję stwarzającego je bytu. 
Funkcjonowanie przejawionego świata zdaje się być wzajemną relacją pomię-
dzy stwarzającym świat, stającym się dla niego pokarmem, a samym pokarmem. 
I choć pojawia się tu rodzaj pewnej relacji wzajemnego uzupełniania się, to 
jednak stan „bycia pokarmem” wydaje się stanem podporządkowania. Istnieje 
jednak możliwość zmiany statusu bycia. Kiedy pozna się naturę rzeczywistości, 
to znaczy pozna się, iż jest to natura przedstawionego świata – znika relacja 
„podporządkowania”, gdyż znika wszelka relacja. Według doktryny pañc˜gni-
vidy˜ , bóstwo Księżyca – Soma, z jednej strony zważając na inherentną naturę 
umysłu, inicjuje wyłanianie się bytów funkcjonujących jako odrębne, a z drugiej 
strony żywi się owocami ich działań, ich karmanem. I znów możliwość ucieczki 
od „bycia pokarmem” jest zależna od rozpoznania tych mechanizmów, co jest 
równoznaczne z wiedzą o naturze rzeczywistości. Proces obrazowany jako „zja-
danie” symbolizuje zmienność, cykliczność, pojawianie się i znikanie. Natura 
świata przedstawionego funkcjonuje dzięki wchłanianiu w siebie wciąż pojawia-
jących się bytów. A świat nieprzejawiony w tym kontekście, dlatego nazywany 
jest jednorodnym i niezróżnicowanym, iż nie da się w nim wyróżnić poziomów 
wzajemnie zależnych. Lecz czy można powiedzieć, iż te warunki już tam poten-
cjalnie się nie zawierają? 

Model zjadania, pochłaniania uczynków, jak i koncepcję tak rozumianego 
pokarmu, pojawiającą się w doktrynie „pięciu ogni”, możemy również odnieść 
do wedyjskiej idei śraddhy4. Celem wedyjskiej ofiary þr˜ddha było zapewnienie 
pokarmu przodkom w zaświatach. Przodkowie – pitaras bez ofiary i wynikają-
cego z tego pokarmu mogli zaznać w zaświatach ponownej śmierci – pu-
narm®tyu, dlatego wszelkie rytuały, zwłaszcza ofiarowanie rytualnego pokarmu 
– piõýa miało ich od tego zabezpieczyć. Życie przodków w zaświatach pod-
trzymywał nie tylko sam pokarm, ale wszystkie czynności – karm˜õi  temu to-
warzyszące.  

Powróćmy do omawiania samej drogi pośmiertnej przedstawionej w doktry-
nie „pięciu ogni”. Po wyczerpaniu się złoża karmicznego, określonego jako 
„zjedzenie uczynków”, następuje powrót duszy tą samą drogą, którą do owego 
poziomu dotarła, co jest równoznaczne z kolejnym wcieleniem. Cykl się powta-
rza. Początkowe strofy pañc˜gnividy  ̃ukazują cały schemat jako podporządko-
wany odwiecznym, niezmiennym, działającym jakby automatycznie prawom, 
a od momentu odróżnienia drogi bogów od drogi przodków mamy możliwość 
wyodrębniania poszczególnych ścieżek. O drugiej części drogi, ukazującej po-
wrót z Księżyca, można mówić w odniesieniu do cyklu powtarzających się 

                                                        
4 Więcej na ten temat w rozdziale Bhumawidja – obraz świata jako całości. 
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śmierci i narodzin, czyli sansary. W klasycznych, późniejszych tekstach odpo-
wiednie miejsce w sansarze jest ściśle skorelowane z danym złożem karmicz-
nym. Porównajmy tu choćby przedstawiony powyżej komentarz sutr Badaraja-
ny. W omawianej upaniszadzie tak jednoznaczna relacja nie jest w pełni obja-
śniona. Najistotniejszy problem, przed jakim tutaj stajemy, to pytanie, co jest 
czynnikiem różnicującym formę kolejnego wcielenia. Najoczywistsza odpo-
wiedź: karman, wiąże się z pewnymi trudnościami, wszak powrót odbywa się po 
wyczerpaniu złoża karmicznego. Czy zatem te same uczynki, których owoce się 
wyczerpują w świecie Księżyca, równocześnie są odpowiedzialne za kolejne 
wcielenie? Problemy te dotyczą tylko tych, którzy wybrali drogę przodków. 
Wejście na drogę bogów jednoznacznie będzie odpowiadało koncepcji ostatecz-
nego wyzwolenia – mokÿa. I odpowiedni środek odpowiedzialny za wybór drogi 
bogów, wiedza – vidy˜  jest taki sam, jak przedstawiają go szkoły wpisujące się 
w model – nirv®tti.  

Końcowe strofy omawianego fragmentu, które opisują powrót dusz we wcie-
loną formę, jaka będzie im towarzyszyła w kolejnej wędrówce w sansarze, nie 
definiują dokładnie czynnika, który determinuje indywidualnie pojmowane losy. 
Nie pojawia się w tym fragmencie upaniszady słowo karman. Czynnikiem, któ-
ry jest odpowiedzialny za czas spożywania złoża karmicznego i drogę powrotną, 
jest saÕp˜ta – termin określający „pozostałości”, (resztki) rytuału ofiarnego. To 
nas w sposób oczywisty odsyła do samej koncepcji ofiary wedyjskiej – þraddh,̃ 
rozumianej zarówno tak jak u Badarajany, jak i jako suk®ta – dobrze uczyniona, 
odtwarzająca w sposób doskonały pierwotny akt kosmogoniczny, czy jako jej 
przeciwieństwo: duÿk®ta – źle uczyniona, gdzie nastąpiły pewne odstępstwa od 
przepisanych reguł. Gdy wraz z przyjętą tu, tradycyjną linią interpretacji traktu-
jemy słowo karman jako łączące się z pochodnym słowem k®ta – czyn, sam 
tekst upaniszady nie objaśnia nam dokładnego charakteru pozostałości ofiarnych 
– saÕp˜ta. Z jednej strony wyraźnie jest odróżniony czynnik odpowiedzialny za 
mokszę, za wyzwolenie z sansary; w tym modelu związany jest on ostatecznie 
nie z działaniem – karman, ale z wiedzą – vidy˜ . Lecz gdy przywołamy, wyj-
ściowy dla naszych rozważań o naturze karmana fragment (BAU 3.2.13) widzi-
my, iż Jadżniawalkja wyraźnie mówi, że los pośmiertny puruszy zależy od jego 
karmana i poprzez odpowiedni, dobry lub zły karman, uzyskuje on dobre lub złe 
wcielenie. Czy słowo puõya – czysty, cnotliwy można odnieść do mokszy, czy 
tylko do sprzyjającej formy kolejnego wcielenia? Jak zatem należy interpreto-
wać prawo karmana – jako uniwersalne, ponadindywidualne, będące kosmiczną 
strukturą przedstawionego świata, czy jako czynnik determinujący losy po-
szczególnych bytów? Czy poziom indywidualny należy odróżnić – jeżeli w 
ogóle – od poziomu uniwersalnego, czy raczej jest on zależny od charakteru 
bytu, którego formę determinuje. Gdy znów powołamy się na „Brihadaranjakę” 
3.2.13, zauważymy, że w przedstawionym tam obrazie odróżniono proces uka-
zujący relację pomiędzy odpowiednimi elementami z poziomu mikro- i makro-
kosmosu, od drogi, którą wybiera puruÿa. Może pytanie o uniwersalny czy in-
dywidualny charakter procesów dziania się w świecie należy zacząć od przed-



KARMAN I DHARMA  150  

stawienia z jednej strony natury elementów wszechświata, a następnie natury 
samego puruszy. 

Karman w klasycznej myśli indyjskiej jest interpretowany jako ponadosobo-
we prawo przyczyny i skutku, działające niezawodnie. Ma być uniwersalne, 
jedno i odnosić się do wszystkich poziomów życia oraz funkcjonowania świata. 
Tak rozumiane ma wydźwięk deterministyczny, a przy pełnym determinizmie 
niemożliwa jest wolność do zbawienia. Z jednej strony, już na podstawie po-
wyższych rozważań widzieliśmy, iż przechodzenie jednych elementów w drugie 
odbywa się na mocy pewnych powtarzalnych i ściśle określonych praw, zawsze 
w takim samym porządku. Pojawienie się jednego elementu pociąga za sobą 
wyłonienie się kolejnego. Czy tak interpretowany obraz przejawiania się kolej-
nych elementów można określić mianem karmicznego? Czy karman jest po 
prostu bezosobowym, kosmicznym prawem przyczyny i skutku, opisującym 
mechanizmy działania we wszechświecie? Czy w takim rozumieniu jest sprzę-
gnięty z doktryną soteriologii, czy stanowi jedynie obraz transmigracji poszcze-
gólnych elementów wszechświata? 

Jeżeli odpowiednio modyfikowane działania karmiczne mają mieć funkcję 
soteriologiczną lub choćby pomocną w uzyskaniu wyzwolenia, musi się odna-
leźć czynnik odpowiedzialny za wyłom w deterministycznie pojmowanym łań-
cuchu. Lecz najpierw przyglądnijmy się, czy model przeważający stanowi 
przyjmowanie jednego łańcucha, jednego ciągu karmicznego, z którego wyod-
rębnia się wiele nurtów, czy jest to raczej obraz wielości sekwencji, które pozo-
stają między sobą w związkach wzajemnych relacji. 

W wyjściowym dla nas fragmencie „Brihadaranjaki” (BAU 3.2.13) w opisie 
paralelizmu i wnikania elementów mikrokosmosu w elementy makrokosmosu 
widzieliśmy, iż nie sprowadzają się te procesy do wchłonięcia ich w jedną przy-
czynę. W doktrynie „pięciu ogni” punktem wyjściowym całego procesu jest 
ogień rytualny – agni. Lecz zarówno jeden, jak i drugi obraz odwołuje się 
w swoim opisie „dziania się świata” do prawa wynikania skutków z określonych 
przyczyn. W klasycznej myśli indyjskiej prawo mówiące nie tylko o wynikaniu 
danych skutków z określonych przyczyn, ale mocno podkreślające tkwienie 
skutku w przyczynie nosi nazwę – satk˜ryav˜da i jest fundamentalną doktryną 
systemu sankhji. W upaniszadzie „Czhandogja” 6.1–7 znajduje się fragment, 
który można potraktować nie tyle jako antycypację, ale jako prototyp doktryny 
satkarjawady. 

Byt pierwotny, określany po prostu sat – „to, co istnieje”, będąc niewyróż-
nialną jednią, pod wpływem wewnętrznego impulsu, przyjmującego formę 
uświadomionej woli, postanawia się rozmnożyć. Wyłania z siebie trzy kolejne 
elementy: tejas – żar, ˜pas – wody, anna – pokarm. Tekst powiada, iż z miesza-
niny tych trzech elementów powstają wszystkie stworzenia zrodzone na trzy 
sposoby: z jaja, z żywej istoty, z nasienia. Upaniszada sugeruje, iż na tym etapie 
procesy przejawiania, powstawania, zachodzą jakby automatycznie. Następnie 
ów pierwotny byt wnika ponownie w trzy istności przez siebie wyłonione, po-
przez żyjącą duszę – jŸv˜tman. Poprzez ów akt wniknięcia, ożywienia, nadana 
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zostaje różnorodność, indywidualność, za pomocą rozdzielania nazw – n˜man 
i form – r¨pa . I dopiero wtedy mieszaniny trzech elementów, które antycypują 
późniejsze trzy guny sankhji, poruszane przez świadomościowy impuls – 
jŸv˜tman, przejawiają się jako wielość niezależnych, świadomie działających 
bytów.  

Obraz ten wykazuje wiele podobieństw do późniejszej sankhji. Z jednej stro-
ny mamy świadomościowy byt – sat, z drugiej strony materię złożoną z trzech 
elementów. Poszczególne byty zaczynają żyć jakby indywidualnym, świado-
mym życiem, po połączeniu czynnika świadomościowego ze zmiennym substra-
tem materialnym. Podstawowa różnica pomiędzy schematem klasycznym 
a upaniszadowym jest oczywista, z jednej strony mamy model dualistyczny, 
a z drugiej monistyczny.  

Upaniszada w kolejnych strofach przedstawia mechanizm odpowiedzialny za 
wrażenie różnorodności. Wrażenie, gdyż jak wyraźnie powiada tekst, podstawą 
wszelkiej formy są trzy istności, a z początkowych słów wiemy, iż cały świat 
jest ze swej istoty sat. Za wrażenie indywidualności odpowiedzialna jest mowa, 
słowo, nazwa – n˜man, której domenę stanowi ostatni element: pokarm – anna, 
element najmniej subtelny. Gdy potraktujemy wyłanianie się kolejnych przeja-
wów bytu jako proces emanacyjny, to dziedzina trzeciego elementu zdaje się 
być tego kresem. Odpowiada ona elementowi ziemi, pokarmu. Jest to najgrub-
szy, najbardziej stały element. Nasuwa się w tym miejscu porównanie z „Briha-
daranjaką” 1.2, gdzie stwarzający byt pożera stwarzane przez siebie istności. 
W tym kontekście podobny wydaje się motyw z doktryny „pięciu ogni”, gdzie 
działające, a przez to poddane prawu karmicznemu stworzenia, stają się przed-
miotem i pokarmem dla bogów. Ucieczka od „bycia” przedmiotem jest równo-
znaczna z wyzwoleniem się spod prawa karmana.  

Poprzez samą analizę elementów, które składają się na strukturę świata oraz 
opisu mechanizmów ich funkcjonowania, nie znajdujemy wystarczającego wy-
jaśnienia, jaki czynnik, czy jakie cechy danego czynnika mogą odpowiadać za 
„kształtowanie” charakteru danych procesów, a nie tylko za funkcjonowanie 
w ściśle wyznaczonym, kosmicznym porządku. W analizowanych powyżej 
fragmentach pojawiały się czynniki, które wykazują inny charakter działania niż 
kosmicznie pojmowane elementy. W „Brihadaranjace” 3.2.13 odróżnia się od 
całego schematu postać puruszy, w „Czhandogji” 6.1–7 czynniki określane ter-
minami: sat i jŸv˜tman. W trochę inny sposób, ale również wyróżnioną rolę 
w doktrynie „pięciu ogni” pełni ogień rytualny – agni. Przyjrzyjmy się teraz tym 
czynnikom. Rozpoczniemy od pojęcia puruÿa.  

W klasycznych upaniszadach najpełniejszy opis charakteru, natury i istoty 
puruszy znajduje się w „Brihadaranjace” 4.3.36–4.4.25. Fragment ten zostaje 
osadzony w sytuacji opisującej proces umierania i omawia dokładnie kondycję 
duszy, która w chwili śmierci opuszcza ciało. Fragment jest dosyć długi i niesły-
chanie gęsty, dlatego zwrócę uwagę tylko na kilka tych punktów, które są klu-
czowe dla naszych rozważań. Podmiot migrujący jest określany w tym tekście 
mianem puruÿa. W momencie śmierci poszczególne elementy z poziomu mikro-
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kosmosu wnikają w swoje odpowiedniki, powracając do wyjściowych dla siebie 
elementów z poziomu makrokosmosu. Jak w „Brihadaranjace” 3.2.13, proces 
ten przebiega automatycznie. Z tych elementów, powracających do swych 
praźródeł, purusza wybiera tylko te, „których miarą jest światło”. Suma tych 
świetlistych elementów rozpala punkt w najgłębszym, najbardziej podstawo-
wym dla istoty człowieka miejscu – w sercu – i wtedy następuje uwolnienie się 
wtórnych elementów, odpowiedzialnych za formę, jakby za wehikuł, od tych 
czynników, które tworzą podmiot podległy migracji. 
4.4.1. Kiedy dusza słabnie i umysł się mąci, tchnienia się wokół niej zbierają, 

Ona ogarnie te, których miarą jest światło, i do serca je wprowadza, 
A gdy Purusza, który jest w oku, powraca, już kształtów nie rozpoznaje. 

4.4.2. On staje się jednym, on nic nie widzi, tak powiadają (...) 
On staje się jednym, on nic nie poznaje, tak powiadają. 
Wtedy rozpala się punkt w jego sercu, 
Dzięki temu światłu dusza wychodzi  
Przez oko, przez głowę, czy przez inną część ciała, 
Za duszą wychodzącą uchodzi oddech życiodajny, 
A za oddechem wszystkie tchnienia. 
On staje się poznaniem. 
To, co jest poznaniem, za duszą również wychodzi, 
A nie opuszczają jej wiedza, uczynki i poprzednie doświadczenia.  

Głównym czynnikiem konstytuującym puruszę jest poznanie – vijñ˜na. 
W tekstach soteriologicznych słowo vijñ˜na pełni podobną rolę jak słowo vidy˜  
– wiedza, rolę czynnika odróżniającego prawdziwą naturę rzeczywistości od 
złudnej. W doktrynie „pięciu ogni” vidy˜  była tym czynnikiem, który sprawiał, 
że po śmierci wkraczało się na drogę bogów lub na drogę ojców. Widżniania nie 
tylko pełni rolę „zewnętrznego” czynnika określającego kierunek działania 
podmiotu, ale staje się jego walorem inherentnym, wszak tekst mówi: sa vijñ˜no  
bhavati. Według powyższego fragmentu – oprócz widżniany, zdającej się być 
inherentną częścią natury – czynnikami, które nie opuszczają podmiotu migrują-
cego, są: vidy˜  karm˜õi / .../  p¨rvaprajñ˜ ca – wiedza, uczynki, poprzednie 
doświadczenia. Wiedzę rozumiałabym w tym fragmencie jako zasób wiedzy 
zdobyty przez tę, a nie inną duszę, której zdobywaniu towarzyszyło rozróżnianie 
– vi, a zatem również dokonywanie wyborów. Uczynki – karm˜õi to rezultat 
poczynań i działań danej duszy, w tradycji indyjskiej interpretowany jako suma 
działań w ciągu wielu wcieleń. Poprzednie doświadczenia to wszelkie, nawet 
nieuświadomione czy nie do końca zrealizowane ślady po jakichkolwiek wcze-
śniejszych kontaktach.  

W klasycznych Upaniszadach nie jest jeszcze bardzo dokładnie, w terminach 
technicznych zdefiniowane, jakie czynniki nie opuszczają cały czas podmiotu 
migrującego, aż do czasu jego ostatecznego wyzwolenia; omawiany fragment 
jest najbliższy późniejszym rozstrzygnięciom w klasycznych komentarzach czy 
sutrach. Ale w innych tekstach upaniszadowych znajdujemy podobne intuicje, 
by przytoczyć choćby fragment z upaniszady „Praśna” 4.11: 
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Kto poznaje to, co nieprzemijające, 
Gdzie przebywa poznająca dusza wraz z bóstwami  
I oddech życiodajny z wszystkimi elementami, 
On, zaprawdę, znając to wszystko, wchodzi w to wszystko.  

Kluczową strofą dla dookreślenia charakteru podmiotu migrującego jest stro-
fa BAU 4.4.5: 

Ta oto dusza-atman to brahman, 
Uczyniona jest ona z poznania, z umysłu, z oddechu życiodajnego, 
Z oka, z ucha, z ziemi, z wód, z wiatru, z przestworzy, z żaru i z braku żaru, 
Z pragnienia i z braku pragnienia, z gniewu i z braku gniewu, 
Z prawości i z bezprawości, jest uczyniona z wszystkiego. 
To właśnie rozumie się przez określenie: 
„Uczyniona z tego, uczyniona z tamtego”, 
Tak jak czyni, tak jak postępuje, takim się staje, 
Ten, kto czyni dobro, staje się dobry, ten, kto czyni zło, staje się zły, 
Przez cnotliwe czyny staje się cnotliwym, przez złe złym. 
I tak oto powiadają ludzie: 
Z pragnień jest Purusza uczyniony, co zapragnie, to postanowi, 
Co postanowi, taki czyn wypełnia, jaki czyn spełnia, taki cel osiąga. 

Cały czas mamy określenia dotyczące jednego podmiotu. Ów podmiot defi-
niowany był w strofie 4.4.1 terminem ˜tman, później w tej samej strofie 
i w kolejnych słowach mamy termin puruÿa, zaś tu pojawia się jeszcze odniesie-
nie tych określeń do pojęcia brahmana. Zostało to sformułowane w formie jed-
nego z klasycznych zdań tożsamościowych – mah˜v˜kya, wskazujących na 
jedność pomiędzy subiektywnym aspektem rzeczywistości – atmanem, 
a aspektem obiektywnym – brahmanem: sa v˜  ayam ˜tm˜  brahma. Zatem cały 
schemat, mimo jego indywidualnego ujęcia, odsyła nas również do uniwersal-
nego charakteru opisywanej rzeczywistości. Tu, do wcześniejszych czynników 
konstytuujących podmiot migrujący, zostały dodane czynniki, które są wprost 
odpowiedzialne za dokonywanie wyborów moralnych. W zależności od tego, 
jakiego wyboru dusza dokonuje, taką formę wybiera, staje się tym, co uczyniła, 
jak postępowała, czego dokonała i pod wpływem jakich czynników. Gdyż, jak 
wprost mówi tekst: „z pragnień jest Purusza uczyniony”. Zatem głównym czyn-
nikiem powodującym działanie jest pragnienie – k˜ma. To dzięki pragnieniu 
poznanie – vijñ˜na, które jest częścią duszy, przejawia się w ten lub inny spo-
sób.  

Pragnienie jest korzeniem empirycznej egzystencji; ten, kto pragnie, utrzy-
muje się jako podmiot migracji. Działając pod wpływem impulsu pragnienia 
i pod wpływem tego impulsu dokonując wyborów, w ten sposób kształtuje sie-
bie, a zatem rzeczywistość. A poprzez odwołanie się do opisu rzeczywistości, 
określanej jako tożsamość atmana z brahmanem, kształtuje się nie tylko nieza-
leżny od niczego, indywidualny świat, ale wpływa się na całość. Ów uniwersal-
ny wydźwięk zawiera się także w potraktowaniu pojęcia pragnienia – k˜ma jako 
czynnika kosmogonicznego, koncepcji wszechobecnej w całej tradycji wedyj-
skiej. 
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W środkowej części omawianej strofy znajduje się ten sam passus, omawia-
jący działanie karmana, który omawiali na osobności Arthabhaga i Jadżnia-
walkja: „Tak jak czyni...” – yath˜k˜rŸ yath˜c˜rŸ tath˜ bhavati s˜dhuk˜rŸ s˜dhur 
bhavati p˜pak˜rŸ p˜po bhavati puõya× puõyena karmaõ  ̃ bhavati p˜pa× 
p˜pena. (Do dokładnego omówienia terminów denotujących „dobro” i „zło” 
nawiążę w osobnym rozdziale.) W kontekście całej strofy jest oczywiste, iż czyn 
brzemienny karmicznie musi być czynem podjętym w wyniku intencji, woli. 
Jego konsekwencje jedynie wtórnie działają na cały wszechświat, konsekwencje 
danego czynu rzutują przede wszystkim na wykonawcę danej czynności. Takie 
rozumienie czynu – karman, jakie wynika z tego fragmentu, podkreślone jest 
przez użycie określeń bezpośrednio odnoszących się do wartościowań o charak-
terze etycznym (puõya, p˜pa, s˜dhuk˜rin, p˜pak˜rin ).  

Jak wiadomo, prawidłowo odprawiana ofiara wedyjska określana była: 
suk®ta – wykonywana według wszystkich odwiecznych reguł, zaś ta ofiara, 
która zaniedbała pewne odwieczne ustalone reguły, stawała się duÿk®ta. Ofiarę 
mógł odprawiać tylko bramin, pełniąc często funkcję pośrednika pomiędzy ofia-
rującym, w którego intencji i za którego opłatą była wykonywana ofiara. Ofiara 
sukrita niosła swe pozytywne skutki dla tego, kto ofiarę zlecał, choć on sam nie 
był bezpośrednio podmiotem wykonującym te czynności. Następowało tu swoi-
ste przekazywanie zasług, które prowadziło do ograniczenia indywidualnej od-
powiedzialności. Zwróćmy uwagę, z jaką mocą podkreślał Budda indywidualną 
odpowiedzialność za czyny, podważając tym prawie cały sens funkcjonowania 
„instytucji” ofiary. 

Z podobną interpretacją czynu karmicznego spotykamy się właśnie w „Bri-
hadaranjace”. Cała zewnętrzna sytuacja jest jeszcze jakby z epoki Brahmanów, 
ale wydźwięk okrytych tajemnicą słów Jadżniawalkji zwiastuje już nowe ten-
dencje, nową epokę. Na ofiarę wedyjską, jak wiadomo, wpływało wiele czynni-
ków. Ważne było wzajemne powiązanie pomiędzy poszczególnymi elementami, 
jak i relacje oraz mechanizmy je łączące. Pominięcie nawet najmniejszego, naj-
drobniejszego czynnika czyniło ofiarę nieprawidłową, nieskuteczną – duszkrita 
i uniemożliwiało osiągnięcie głównego celu odprawiania rytuałów ofiarnych, 
podtrzymanie pierwotnej, świętej harmonii świata. Cały mechanizm rytuału 
ofiarnego przypominał skomplikowaną strukturę, skomplikowany mechanizm, 
gdzie bez jednego małego trybiku wszystko mogło przestać funkcjonować. 
W związku z tym, każdy element był nierozerwalnie sprzęgnięty z całym 
wszechświatem. Nie było tam miejsca na wyłom, na działanie innej natury. 
Bramin odprawiający rytuał stawał się odpowiedzialny wobec całego wszech-
świata. Była to jakby kosmiczna, uniwersalna odpowiedzialność, niezależna od 
jego intencji, lecz od właściwego wykonania obowiązku. Samo wykonanie 
wszystkich czynności było ważniejsze niż intencja, z jaką przybywał. Od epoki 
Upaniszad sytuacja zaczyna się zmieniać.  

Na podstawie powyższych rozważań można powiedzieć, iż jeżeli ogólnie po-
traktujemy czyn – karman jako określony przez swoją przyczynę, swoje źródło, 
w którym już są zapisane przyszłe skutki, przyszłe owoce, to tak ogólne rozu-
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mienie karmana odzwierciedla mechanizmy przejawiania się kolejnych elemen-
tów, dokładne ich wnikanie w swoje praźródła, w swoje przyczyny, co dzieje się 
jakby automatycznie. Jakby, gdyż „zaprogramowano” na samym początku natu-
rę i charakter takich, a nie innych przemian. Jest to ogólne, kosmiczne prawo, 
któremu podlega wszystko. Lecz podmiot działający, choć również „zaprogra-
mowany”, głównie dlatego, że działa pod wpływem impulsu pragnienia, woli, a 
zatem możliwości wyboru – k˜ma, potrafi nadawać indywidualny charakter 
łańcuchowi karmicznemu. I zdaje się, iż na tym głównie polegała nowość nauki 
Jadżniawalkji, że wskazywał na możliwość nowego odczytania prawa karmana. 
Wprawdzie, jak widać z analizy rozwoju doktryny karmana, nie było to zupełne 
odejście od tradycyjnej, wedyjskiej wykładni, raczej jej rozszerzenie. Ale wska-
zanie wielkiej roli osobistej intencji w działaniu jako głównego czynnika, nie 
było jeszcze dla ortodoksyjnie myślących braminów powszechnie do przyjęcia.  

 



BHUMAWIDJA – OBRAZ 
ŚWIATA JAKO CAŁOŚCI  

Czy karman, jako bezosobowe, kosmiczne prawo przyczyny i skutku, opisu-
jące mechanizm działania we wszechświecie, przesądza o charakterze funkcjo-
nowania wszystkich poziomów rzeczywistości? Czy jego wydźwięk jest zatem 
w pełni deterministyczny, czy można jednak znaleźć wyłom w tak totalnie poj-
mowanym prawie wszechświata, miejsce dla indywidualnej wolności, i co się 
z tym wiąże, indywidualnej odpowiedzialności za czyny? A jeżeli znajdujemy 
w tekstach określenia karmana, które odnoszą się zarówno do jego uniwersalne-
go charakteru, jak i wyjaśniają indywidualną odpowiedzialność za skutki kar-
miczne, to czy jest możliwe uchwycenie momentu przejścia pomiędzy pozio-
mem uniwersalnym a indywidualnym? Jedną z możliwych prób odpowiedzi na 
to pytanie możemy znaleźć w VII księdze upaniszady „Czhandogja”, we frag-
mencie zwanym „Bhumawidja” (bh¨mavidy˜ ). 
7.1.1. Om, nauczaj mnie, Panie, powiada Narada przybywając do Sanatkumary, 

Ów mu odpowiada: Przybądź do mnie wraz z całą twoją wiedzą, 
A ja nauczę cię, co jest od tego wyższe.  

Do boskiego Sanatkumary (jego imię oznacza: „Wiecznie młody”, mitolo-
gicznie jest synem Brahmy) przybywa mędrzec Narada. Jest on postacią bardzo 
znaną w klasycznej literaturze indyjskiej, zwłaszcza w eposach i puranach, po-
stacią znaną ze swej wielkiej wiedzy i mądrości. Czyż istnieje zatem jakaś jesz-
cze wiedza, której nie poznał? Znajdujemy tu klasyczne, upaniszadowe przeciw-
stawienie wiedzy teoretycznej i wiedzy osobiście doświadczonej oraz zrealizo-
wanej; tylko taka wiedza – co bardzo wyraźnie podkreślają teksty należące do 
tej tradycji – ma moc wyzwoleńczą, tylko taka wiedza prowadzi do mokszy. 

Narada mówi: 
7.1.2. Uczyłem się, Panie, Rigwedy, Jadżurwedy oraz Samawedy,  

jako czwartej Atharwawedy, 
A jako piątej Wedy nad Wedami, historii – itihasa i legend – purana, 
Poznałem rytuały dla przodków, 
Naukę o liczbach, o znakach wróżebnych oraz o czasie, 
Naukę logiki, a także zasady rządzenia, 
Etymologię, wiedzę o świętych znaczeniach, o złych duchach, 
O rzemiośle wojennym, o gwiazdach, naukę o wężach, 
Oraz sztuki piękne, to wszystko, Panie, poznałem. 
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7.1.3. Znam, Czcigodny, zaledwie święte słowa, a nie znam ducha, 
Słyszałem od tobie, Panie, podobnych, iż znawcy ducha  
Stają się wolni od smutku, a ja, Czcigodny, jestem smutny, 
Poprowadź mnie, Panie, ponad smutkiem. 

Narada poznał całą dostępną wiedzę, lecz wiedza ta nie przyniosła mu stanu 
określanego jako w pełni pożądany, stanu szczęścia. W Indiach przyjmowano, iż 
celem wszystkich dążeń człowieka jest osiągniecie szczęścia – sukha, z tym że 
szczęściem absolutnym, stanowiącym ostatecznie cel szeroko pojmowanego 
działania, jest nie tylko zrozumienie, lecz zrealizowanie prawdy o rzeczywisto-
ści, co staje się tożsame ze stanem wyzwolenia – mokÿa. Doznawanie przyjem-
ności doczesnych przynosi szczęście, lecz jest to szczęście adekwatne do po-
znawanego przedmiotu, zatem szczęście, nie w pełni doskonałe, które w mo-
mencie osiągnięcia go, okazuje się nie w pełni zadowalające. Narada, biorąc pod 
uwagę listę rzeczy, które poznał, przez cały czas poszukiwał stanu, wolnego od 
smutku, który byłby nie zakłóconą niczym szczęśliwością. Zapewne każda 
z poznawanych kolejno dziedzin przynosiła mu chwilowe szczęście, lecz 
w pewnym momencie musiał się zorientować, iż szczęście, którego szuka, osią-
ga się dzięki czemuś innemu. I dlatego przybywa do Sanatkumary, konstatując, 
iż poznał tylko „święte słowa, a nie poznał ducha – atmana”. Pragnie, aby ten 
przekazał mu wiedzę, która go wyprowadzi ponad ten poziom rzeczywistości.  

W oryginale pojawia się sformułowanie: þokasya p˜raÕ t˜rayatu; czasowni-
ka: „przeprowadzać” – t²  używa się w znaczeniu: przeprowadzać z jednego 
brzegu na drugi, wyprowadzać w inny świat, ostatecznie coś osiągnąć, pokonać, 
zwyciężyć, uratować, uwolnić. Nasuwa się tu bardzo bogata symbolika związa-
na z przypowieściami, które są budowane na podstawie tego czasownika, jak 
i z rolą, jaką pełni to słowo w tekstach soteriologicznych. Jednym z przykładów 
typowej dla Upaniszad etymologii jest wytłumaczenie znaczenie słowa: putra – 
syn, jako ten który przeprowadza – tra ojca z jednego świata na drugi. Porów-
nanie to związane jest z koncepcją ofiary: śraddha, o której będzie jeszcze mo-
wa w tym rozdziale. Inny obraz, wprawdzie niezwiązany wprost z samymi sło-
wami, lecz z funkcją, jaką pełnią, to porównanie przez Buddę jego nauki, Dhar-
my do tratwy, która ma przeprowadzić z jednego brzegu na drugi, by zostać tam, 
jako już niepotrzebna, porzucona. Ukazuje to dosyć podobną rolę, jaką buddyzm 
pierwotny przypisywał samej nauce, a hinduizm roli guru – rolę jedynie pomoc-
niczą. 

Powiada do niego Sanatkumara: 
To, czegoś się nauczył, to zaledwie nazwa – nama. 

7.1.4. Gdyż zaprawdę to tylko nazwa Rigwedy, Jadżurwedy oraz Samawedy, (...) 
Oraz sztuk pięknych, to wszystko, to zaledwie nazwa. 
Dlatego oddawaj cześć nazwie – nama. 

Narada przyznaje, że zgromadzona przez niego wiedza nie odniosła oczeki-
wanych rezultatów. Sanatkumara wyjaśnia mu, iż wyuczył się jedynie katalogu 
nazw, teorii, informacji. Nazwy w sposób szczegółowy opisują rzeczywistość 
zewnętrzną, lecz ten opis, choć bardzo drobiazgowy, nie daje odpowiedzi na 
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pytanie, jaki jest całościowy charakter tej rzeczywistości. Wyodrębnione nazwy 
mają swoje odpowiedniki w poszczególnych przedmiotach. Nawiązując do 
schematu kosmologicznego, dochodzimy do wniosku, że jest to poziom naj-
większego rozdrobnienia i zróżnicowania. Zgodnie z magicznym obrazem świa-
ta, jaki ostatecznie ukształtował się w okresie Brahmanów, przydanie danemu 
bytowi nazwy (ów byt może istnieć nawet tylko na poziomie intencjonalnym), 
przez sam ów akt nazwania jakby „powołuje” do istnienia daną w tym akcie 
część rzeczywistości. Samo nazwanie danych przedmiotów skutkuje jedynie 
zewnętrzną wiedzą o nich i wytwarza się wyraźna granica pomiędzy poznają-
cym podmiotem a poznawanym przedmiotem. Poziom zróżnicowania, a przez to 
coraz większej niemożności ujęcia całości, zwiększa się. Tego typu wiedza nie 
pozwala na kontrolowanie i władzę nad danym przedmiotem. Mimo to Sanat-
kumara zaleca Naradzie, aby oddawał cześć nazwie. Nie należy deprecjonować 
wiedzy teoretycznej, jest ona punktem wyjścia praktyki, która może mieć siłę 
wyzwoleńczą. (Poszczególne etapy, poprzez które będzie przechodził Narada, 
można analizować na zasadzie zmniejszania się dystansu pomiędzy członami 
danych relacji, odchodzenia od dychotomii, zdwojenia – dvandva. Jak wiemy 
z modelu kosmologicznego, smutek – du×kha, który jest punktem wyjścia roz-
ważań dla Narady, bierze się z postrzegania dwoistości – „Jeżeli nie ma nikogo 
prócz mnie, to kogóż się lękam? I lęk zniknął, gdyż czegóż miałby się bać. Lęk 
powstaje, gdy istnieje coś drugiego”. (BAU I 4.2) 

Każdy poziom rzeczywistości i poziom zrozumienia tej rzeczywistości może 
ostatecznie prowadzić do wyzwolenia, gdy zrozumie się prawa, jakie nim rzą-
dzą. A każdy poziom rządzi się swoimi prawami. Wiedza, także teoretyczna na 
ten temat jest potrzebna, by te prawa rozpoznać, gdyż należy im być posłusz-
nym. Dlatego pojawia się formuła up˜sva – oddawaj cześć. Jeżeli jesteśmy isto-
tami „ograniczonymi” ciałem, to mimo że nasze spojrzenie na własną złożoność 
może dokonywać się z perspektywy wyższego poziomu świadomości, jednak 
jesteśmy poddani prawom, którym podlega również ciało. Wiedza dotycząca 
każdego poszczególnego poziomu rzeczywistości jest także potrzebna do tego, 
by poznając ograniczenia, móc się do nich dostosować. Wydaje się, że uniwer-
salność powszechnego prawa polega między innymi na tym, iż należy się sto-
sować do kolejnych praw rządzących danymi poziomami, a wtedy wiedza doty-
cząca jakiegokolwiek przejawu rzeczywistości może przybrać charakter abso-
lutny1. Potwierdzeniem takiego rozumowania są kolejne słowa upaniszady: 
7.1.5. Tego, kto czci imię – nama jak brahmana, 

Jak daleko sięga jego imię, tak daleko sięga jego niezależność,  
Tego, kto czci imię brahmana.  

                                                        
1 „»Name is Brahman« – this means name is the absolute inasmuch as we are in a realm of 

names only. (...) If one is in an academic realm, the academic knowledge helps. But it will not help 
when one is in the middle of a river or the ocean where another kind of knowledge is necessary”. 
Swami Krishnananda, Chhandogya Upanishad, s. 136, 137. 
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Jak już zostało powiedziane, nazwa funkcjonująca na względnym poziomie 
rzeczywistości pozostaje w relacji wobec względnego poziomu rzeczywistości. 
Zatem Narada, poszukując poziomu z jednej strony prostszego, lecz z drugiej 
strony mniej względnego, pyta dalej: 

A czy jest, Czcigodny, coś wyższego od nazwy – nama? 
Tak, jest coś wyższego ponad to. 
O tym mi, Panie, powiedz. 

7.2.1. Słowo – wacz, zaprawdę, jest wyższe od nazwy. 
Gdyż dzięki słowu zostaje rozpoznana Rigweda, Jadżurweda, Samaweda, (...) 
Oraz sztuki piękne, a także niebiosa i ziemia, wiatr i przestworza, 
Wody i żar, bogowie i ludzie, bydło i ptaki, trawa i drzewa, 
Zwierzęta i nawet robaki, muchy czy mrówki, 
Prawość, nieprawość, prawda, fałsz, dobro, zło, miłe i niemiłe, 
Zaprawdę, gdyby nie słowo, jak można by rozpoznać, 
Co jest prawością, a co nieprawością, co prawdą, a co fałszem,  
Czym jest dobro, a czym zło, co jest miłe, a co niemiłe? 
Dzięki słowu wszystko zostaje pokazane – dlatego słowu oddawaj cześć. 

7.2.2. Tego, kto czci słowo jak brahmana, 
Jak daleko sięga jego słowo, tak daleko sięga jego niezależność, 
Tego, kto czci słowo jak brahmana. 

Z tego fragmentu wynika, iż „słowo” jest czymś „wyższym”, a zgodnie ze 
schematem kosmologicznym, powinno być równocześnie czymś prostszym, 
używając sformułowania upaniszady, dającym większą „niezależność”. Słowo – 
v˜c w tym tekście pełni funkcję przyczyny pojawiania się nazw. Jedną z możli-
wych interpretacji wyjaśnienia, iż słowo jest warunkiem, przyczyną, stanowi 
odwołanie się do sformalizowanego (później od cytowanego fragmentu) bra-
mińskiego systemu mimansy – mŸm˜Õs.̃ Dla mimansy Wedy są bezwzględnie 
autorytatywne, ponieważ są wieczne, ich słowa istnieją jakby same przez się, 
nikt nie jest ich autorem, a jedynie mogą być rozpoznane i dopiero wtedy wy-
powiedziane. Istnieje naturalna relacja pomiędzy słowem a bytem, do którego 
się ono odnosi. Na wytłumaczenie zagadki, w jaki sposób wieczne, święte słowo 
pozostaje w naturalnej relacji do określanego przezeń bytu, który w potocznym 
doświadczeniu postrzegany jest jako skończony, przemijający, sformułowano 
zasadę „dwuwarstwowości”, dwóch poziomów słowa. Wieczny, niezmienny 
poziom zwany jest varõa, egzystuje on w wymiarze rzeczywistości pozazjawi-
skowej, na jego poziomie istnieją powszechniki. To poziom odwieczny, który 
może trwać nawet (jeżeli się przyjmie koncepcje cykliczności światów) w stanie 
pralaji. Ów wieczny poziom słów przejawia się w świecie empirycznym jako 
r¨pa  – kształt, forma, w ten sposób należy rozumieć literę, oraz jako dhvani – 
dźwięk, wypowiedź. Forma, jak i dźwięk odnoszą się do indywidualnych 
przedmiotów, i tak jak one nie są doskonałe, gdyż narażone są choćby na błędy 
człowieka, który je zapisuje czy wypowiada. Zatem poziom warny warunkuje, 
jest przyczyną zarówno rupy, jak i dhwani, choć na poziomie przejawiania się 
słowa, obie te warstwy wydają się nierozdzielne. Z analogiczną może nie tyle 
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teorią, co antycypacją teorii, spotykamy się w omawianym fragmencie upani-
szady. Poziom nazwy i słowa przejawiają się razem. 

Przy analizie relacji nazwy do słowa pojawia się kolejny problem. Jak już 
wiele razy zostało zaznaczone, punktem wyjścia opisu wszelkich zależności 
pomiędzy poszczególnymi poziomami, jak i wyjaśnienia ich związków, jest 
odwołanie się do schematu kosmologicznego, gdzie „wyższe” poziomy warun-
kują kolejne, a owe warunkowane poziomy charakteryzują się większym stop-
niem zróżnicowania, większą dychotomizacją, co z kolei utwierdza błędny ogląd 
rzeczywistości, jakim jest ogólnie pojmowana dvandva. Zaś w powyższym 
fragmencie, na poziomie wyższym, na poziomie słowa, spotykamy się z większą 
różnorodnością elementów. Do wymienionego w strofie pierwszej katalogu 
nazw, co odpowiada szerokiemu zasobowi informacji, zostają dołączone nowe 
elementy. A mimo to ów poziom pełni rolę transcendującego poprzedni. Aby 
wyjaśnić tę pozorną sprzeczność, należy porównać listę elementów wyodręb-
nionych w wyszczególnionych fragmentach.  

Na poziomie nazwy mieliśmy cały katalog wiedzy o otaczającej nas rzeczy-
wistości. Na poziomie słowa pojawiają się zarówno przedmioty, których te na-
zwy dotyczą, jak i kategorie niezbędne do ich wartościowania, oceniania. Są to, 
ogólnie mówiąc, kategorie aksjologiczne, głównie etyczne, ale również este-
tyczne, stąd wniosek, że samo nazwanie danego przedmiotu jest czymś bardziej 
zewnętrznym, powierzchownym niż on sam. To zupełnie oczywiste, zwłaszcza 
gdy przypomnimy sobie, że analizujemy fragment upaniszady, jednego ze zbioru 
tekstów, które były pewnego rodzaju „wzorcami instruktażowymi”, pomocnymi 
przy medytacji mającej na celu osiągnięcie wglądu i doświadczenie rzeczywi-
stości. Struktura ta była później bardzo szczegółowo opracowana w klasycznym 
systemie jogi. Do porównań tego fragmentu z późniejszym wykładem, sformu-
łowanym w formie sutr przez Patańdżalego, będziemy jeszcze powracać, oma-
wiając je szczegółowo. Bardziej istotna w świetle naszych rozważań o naturze 
karmana, który ma w klasycznej wykładni wyraźny charakter etyczny, jest druga 
grupa elementów, kategorii aksjologicznych. Nawet z tak zwanym „niereflek-
syjnym doświadczeniem” zgodne jest przeświadczenie, iż większą wartość 
przedstawia nie tyle sama ogólna wiedza o danym przedmiocie czy bycie, co 
wiedza połączona z wartościowaniem i osądzeniem przedmiotu poznania. Stąd 
wniosek, iż samo wartościowanie jest pierwotniejsze. W poprzednim fragmencie 
stwierdziliśmy, że zdanie upaniszadowe: „nazwa jest brahmanem” jest prawdzi-
we wtedy, gdy z poziomu rzeczywistości względnej dokonujemy oceny rzeczy-
wistości bezwzględnej, nieuwarunkowanej, znając wszelkie ograniczenia dane-
go poziomu przeprowadzenia oceny. Na poziomie słowa ograniczenia zdają się 
być zakorzenione w kategoriach aksjologicznych. Pełna znajomość relacji po-
szczególnych bytów posiadających odpowiednie nazwy jest właściwa, gdy rela-
cje te postrzegamy jako nawzajem się wartościujące. W ten sposób można starać 
się budować wśród nich hierarchię.  
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7.3.1. Umysł – manas jest zaprawdę wyższy od słowa, 
Jak zaciśnięta dłoń dwa żołędzie, dwa owoce jujuby czy dwa orzeszki ziemne obej-
muje, 
Tak właśnie umysł obejmuje zarówno słowo i nazwę. 
Jeżeli człowiek w umyśle postanowi: nauczę się świętych hymnów, wtedy się ich 
uczy, 
I jeżeli w umyśle postanowi: wypełnię te czyny, wtedy je wypełnia, 
Jeżeli w umyśle zapragnie synów i bydła, wtedy ich pragnie. 
Jeżeli w umyśle zapragnie tego i tamtego świata, wtedy ich pragnie, 
Umysł to zaprawdę atman, umysł to świat, umysł to brahman. 
Dlatego umysłowi oddawaj cześć.  

7.3.2. Tego, kto czci umysł jak brahmana, 
Jak daleko sięga jego umysł, tak daleko sięga jego niezależność. 

Wszystko, co znajduje się poniżej, jest kontrolowane przez umysł. Umysł 
stanowi przyczynę, impuls wszystkich wrażeń. Nazwa i słowo zawierają się 
w umyśle, z poziomu umysłu widać, dlaczego doświadczając zjawisk nie odróż-
nia się tych dwóch elementów. Tutaj ten związek wydaje się ściślejszy; jak wy-
różnienie osobnych poziomów słowa i nazwy prowadziło do wyraźnej dycho-
tomii na podmiot i przedmiot poznania, tak na poziomie umysłu stan poznania 
można dokładniej wyrazić za pomocą zdania: „ja jestem umysłem” niż: „umysł 
jest mój”. Przechodzenie przez kolejne poziomy konsekwentnie ogranicza dy-
chotomizację świata. Umysł nie tylko obejmuje sobą przedmioty poznania, ale 
zarazem wyznacza swoją strukturą ich zasięg. Taka interpretacja dziedziny umy-
słu prowadziła niekiedy do zarzutu, iż w tych systemach spotykamy się z tezą 
prowadzącą do idealizmu subiektywnego. Dokładną polemikę z tym zarzutem 
będę mogła przeprowadzić pod koniec pracy, gdy przedstawię poszczególne 
poziomy przejawiania się i funkcjonowania świata. Na razie odrzucam go, 
choćby w świetle analizy dziedzin związanych z pojęciami nazwy i słowa, które 
jak widzieliśmy, rządzą się na tyle swoimi prawami, że tylko ich pełne rozpo-
znanie i wynikające stąd, odpowiednie działanie może prowadzić do pełnego 
wglądu w naturę rzeczywistości. 

Przyjrzyjmy się tutaj samemu terminowi: umysł – manas. Pochodzi on od 
czasownika: man – „myśleć” i zazwyczaj określa szeroko pojętą dziedzinę my-
ślenia, szerszą niż sam proces myślenia. Należy cały czas pamiętać, że analizu-
jemy bardzo stary tekst, tekst „pre-filozoficzny”, gdzie poszczególne słowa nie 
zostały jeszcze ściśle zdefiniowane w celu ich technicznego, terminologicznego 
zastosowania. W późniejszych klasycznych systemach sankhji i jogi manas pełni 
rolę zmysłu wewnętrznego, koordynującego wynik kontaktu pomiędzy zmysła-
mi zewnętrznymi a odpowiadającymi im przedmiotami poznania. Sam z siebie 
nie ma natury czynnej, bardziej pełni rolę swoistej „bramy” oddzielającej świat 
zewnętrzny od organizmu psychicznego. W adwaita-wedancie manas jest jed-
nym z czterech modi (v®tti) wewnętrznego narządu poznawczego (an-
ta×karaõa). Pomimo pewnych różnic pomiędzy tymi systemami, manas pozosta-
je na poziomie indywidualnych poziomów poznawczych, zatem nie jest już 
szeroko pojętą dziedziną myślenia, ma bardziej indywidualny charakter. W po-
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wyższych systemach indywidualność poszczególnych manasów ostatecznie 
okazuje się względna. Ale inny system klasyczny – waiśeszika przyjmuje realną 
odrębność poszczególnych manasów na wszystkich poziomach poznawania 
rzeczywistości.  

Zatem manas, tak jak jest pojmowany według najstarszych tekstów, odpo-
wiada poziomowi migrującego podmiotu świadomościowego i postrzegany jest, 
mniej czy bardziej, ale jednak jako byt indywidualny. Wszelako wydaje się, iż 
w tekstach wedyjskich, antycypowanie późniejszego rozumienia tego terminu 
już występuje, lecz nachodzi na to rozumienie manasu jako szeroko rozumianej 
dziedziny myślenia. Poziom uniwersalny jest trudno odróżnialny od poziomu 
indywidualnego.  
7.4.1. Wyobrażenie – sankalpa jest zaprawdę wyższe od umysłu, 

Kiedy sobie człowiek coś wyobrazi, wtedy rozważa to w umyśle, 
Następnie wypowiada słowo, a słowo jest nadaniem nazwy, 
Święte hymny stają się jednym w nazwie, zaś święte czynności w świętych hymnach. 

7.4.2. Wszystko łączy się w wyobrażeniu, 
Wyobrażenie jest wszystkiego duszą, wyobrażenie jest wszystkiego podstawą, 
Niebiosa i ziemia zostały uformowane w wyobrażeniu, 
Wyobrażone zostały wiatr i przestworza, wody i żar, 
Kiedy one zostały wyobrażone, wyobrażono deszcz, 
Z wyobrażonego deszczu, wyobrażono pokarm, 
Z wyobrażonego pokarmu wyobrażono tchnienia życiowe, 
Z wyobrażonych tchnień życiowych wyobrażono święte wersy, 
Z wyobrażonych świętych wersów wyobrażono działanie, 
Z wyobrażonego działania wyobrażono świat. 
Kiedy świat został wyobrażony, wszystko zostało wyobrażone, 
To jest właśnie wyobrażenie, dlatego wyobrażeniu oddawaj cześć. 

7.4.3. Ten, kto czci wyobrażenie jak brahmana, 
Osiąga wyobrażone światy, będąc niezmiennym, światy niezmienne, 
Sam będąc podstawą, światy będące podstawą, 
A będąc nieporuszonym, światy nieporuszone, 
I jak daleko sięga jego wyobrażenie, tak daleko sięga jego niezależność, 
Tego, kto czci wyobrażenie jak brahmana.  

Słowo saÕkalpa – tłumaczone tu jako „wyobrażenie”, pochodzi od czasow-
nika: k¹p – oznaczającego układać, składać. Wraz z przedrostkiem sam – odwo-
łuje się do czynności zbierania razem, układania, jakby tworzenia pewnej cało-
ści z poszczególnych części. Jeżeli porównamy takie rozumienie sankalpy 
z wcześniej omawianym manasem, zwłaszcza z jego funkcją rozumianą jako 
„wrota umysłu”, czyli jako pośrednika pomiędzy światem doświadczanym jako 
zewnętrzny, gdyż poznawanym poprzez zmysły zewnętrzne, a światem do-
świadczanym jako wewnętrzny, „wewnątrz umysłu”, dochodzimy do objaśnie-
nia procesu poznawczego. Dopiero w kontekście sankalpy manas okazuje się 
biernym odbiorcą wyniku doświadczeń zmysłów z ich przedmiotami, sankalpa 
jest impulsem dla działania umysłu, dlatego często tłumaczy się ją jako: „wola”. 
Ale wydaje się, że jest to bardziej determinant psychologiczny niż pierwotny 
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impuls woli. Sankalpa jest impulsem dla organu psychicznego, nakazem, 
w którym kierunku ma iść i działać umysł. 

W systemach, które opisują obraz świata w duchu pluralistycznego realizmu, 
objaśnienie procesu poznawczego wydaje się względnie proste; zmysły nawią-
zują kontakt z odpowiadającymi im przedmiotami i wynik tego doświadczenia 
jest „przekazywany” do wewnętrznego narządu poznawczego. Podmioty pozna-
jące i przedmioty poznawane zachowują realnie swoją ontologiczną odrębność. 
W systemach, do których się odwołujemy, gdzie ostateczną realność przypisuje 
się uniwersalnie rozumianemu podmiotowi, sytuacja się komplikuje. W dążeniu 
do źródła przejawiania się świata, przedmiotom świata zewnętrznego przypisu-
jemy ostatecznie niższy stopień realności.  

Analizowany przez nas fragment przedstawia tę tezę w sposób niesłychanie 
wyraźny. Sankalpa, będąca funkcją wewnętrznego organu poznawczego, swoją 
strukturą determinuje obraz świata przedstawionego. Wymienione zostają, 
omówione wcześniej, elementy odpowiadające danym poziomom przejawiania 
się świata. Pojawia się tu objaśnienie ostatniego, najbardziej zewnętrznego po-
ziomu, poziomu nazwy – n˜man. W tym fragmencie stwierdzone zostaje, iż 
nazwa, od której rozpoczyna się całą procedurę soteriologiczną, odnosi się prze-
de wszystkim do tekstów świętych, rytualnych, do tekstów, które mają się stać 
impulsem do odpowiedniego działania. N˜mni  mantr˜ ekam bhavanti mantreÿu 
karm˜õi  – odpowiedni czyn – karman jest zależny i uwarunkowany wcześniej-
szymi poziomami, bezpośrednio poziomem wyrażonym w aktach rytualnych. 
(Obraz ten w pełni koresponduje z omówionym wcześniej hymnem wedyjskim 
„Puruszasukta” oraz „Mundaką” 1.2.1.) Zatem właściwie wypełniony czyn, 
czyn, który może mieć walor soteriologiczny, posiada rytualny cha- 
rakter. 

Mechanizm przejawiania się świata zewnętrznego zostaje zainicjowany na 
poziomie sankalpy. Poprzez niego wyróżnia się i oddziela poszczególne elemen-
ty; to, co ma swoje wspólne źródło, przejawia się jako różnorodne. A upaniszada 
wyraźnie powiada, iż „wyobrażenie jest wszystkiego duszą” – saÕ-
kalp˜tmak˜ni  – sankalpa jak dusza – ˜tman – przenika wszystko. Struktura 
świata zewnętrznego, zjawisk atmosferycznych i wyłaniania się kolejnych ży-
wiołów ma swoją podstawę w sankalpie, to znów warunkuje ich funkcjonowa-
nie, podtrzymywanie życia poprzez pokarm i tchnienia życiowe. Po zapewnieniu 
funkcjonowania podstawowych funkcji życiowych wyłaniają się poziomy, które 
poprzez nadanie im wymiaru rytualnego ustanawiają charakter wszystkich dzia-
łań. Powtórzona tu zostaje sekwencja: święte hymny, uczynki – karman, co w 
odpowiedni sposób kształtuje obraz świata przedstawionego – loka.  

Na poziomie sankalpy coraz ściślejszy jest związek pomiędzy poziomem 
uniwersalnym, uniwersalną strukturą, a poziomem, który przejawia się jako 
zróżnicowany. Wszystkie poszczególne człony znajdują swoją podstawę w san-
kalpie i dlatego, jak dalej powiada tekst, poziom sankalpy jest wyższy od po-
ziomu manasu, gdyż manas podążał za swymi obiektami, a sankalpa w swojej 
podstawie łączy je wszystkie i jednoczy.  
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7.5.1. Myśl – czitta jest zaprawdę wyższa od wyobrażenia, 
Kiedy człowiek myśli, wtedy sobie wyobraża i następnie rozważa w umyśle, 
Później wypowiada słowo, a słowo jest nadaniem nazwy, 
Święte hymny stają się jednym w nazwie, zaś święte czynności w świętych hymnach. 

7.5.2. To wszystko łączy się w myśli, 
Dlatego o człowieku, który posiadł wielką wiedzę, lecz nie myśli, 
Powiadają, że jest nikim, bez względu na jego wiedzę, 
Zaiste, gdyby naprawdę posiadł wiedzę, nie byłby bezmyślny, 
Zaś człowieka, który nie posiadł wielkiej wiedzy, ale myśli, 
Ludzie pragną słuchać jego właśnie. 
Myśl jest punktem łączącym to wszystko, 
Myśl to zaprawdę atman, myśl to podstawa. (...) 

7.5.3. Ten, kto czci myśl jak brahmana, (...) 
I jak daleko sięga jego myśl, tak daleko sięga jego niezależność. 

Termin citta jest jednym z głównych terminów technicznych w klasycznym 
systemie jogi, jaki został przedstawiony przez Patańdżalego w „Jogasutrach”. 
Odnosi się on do wewnętrznego organu świadomościowego, którego modi po-
wodują stany wyłonienia (wtedy czitta jest odpowiedzialna za wszelkie procesy 
poznawcze, utrzymujące ją w sansarze), jak i do stanu powściągnięcia, który 
prowadzi z kolei do stanu ostatecznego wyzwolenia – sam˜dhi. Trzy podstawo-
we modi czitty to: buddhi, ahankara i manas. Buddhi to odpowiednik funkcji 
rozumu, inteligencji, organ odpowiedzialny za osądzanie i wartościowanie. War-
tościowanie i wybór, które zależą od funkcji buddhi, są możliwe dzięki temu, że 
na tym poziomie znajduje się jak gdyby zbiornik pamięci. W analizowanym 
przez nas tekście poziomowi buddhi odpowiadałby poziom sankalpy. Kolejne 
modi to ahaÕk˜ra – organ pełniący funkcję przejawiania się podmiotowości, 
indywidualności, organ odpowiedzialny za kształtowanie wszelkich wrażeń i 
doświadczeń podmiotu. Jak wiadomo, schemat jogi Patańdżalego odwołuje się 
do dualistycznego systemu, gdzie dziedzina puruszy – niezmiennego bytu świa-
domościowego, i dziedzina prakriti – dynamicznej, nieświadomej materii, pozo-
stają w sensie ostatecznym oddzielne; ontologicznie są niesprowadzalnymi do 
siebie istnościami. Upaniszada, którą omawiam, jest tekstem monistycznym, 
gdzie podstawę świata, a właściwie jedyną rzeczywistość stanowi brahman- 
-atman – principium jedynej rzeczywistości, która przejawia się zarówno na 
poziomie obiektywnym, jak i subiektywnym (podmiotowym). Tak jak w innych 
tekstach upaniszadowych, na niższych stopniach przejawiania się jednego bytu 
nie występuje specjalnie wyróżniony podmiot indywidualny (ahaÕk˜ra), gdyż 
właściwie wszystko jest atmanem. Takie zresztą sformułowanie pojawiało się 
przy omawianiu sankalpy. Modi czitty, działające jako manas, pojawiające się 
w tym tekście, jest bardzo bliskie temu rozumieniu, jakie pojawia się w sutrach 
Patańdżalego.  

I tak poziom czitty, jaką opisuje Naradzie Sanatkumara, odpowiada funkcji 
czitty ze skodyfikowanego w sposób klasyczny systemu jogi. Ruchy czitty po-
wodują wszelkie procesy poznawcze, których wynik spoczywa w czitcie w for-
mie sanskar; grupy sanskar formują wasany, determinujące charakter procesów 
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poznawczych i wynikających z tego działań. Zatem czitta jest organem, który 
poprzez znajdujące się w nim sanskary i wasany – znów ze swej natury prące do 
fenomenalizacji, „wyładowania swych potencji” – raz wprawiony w ruch pozo-
staje ciągle aktywny. Staje się więc impulsem każdego aktu poznawczego i każ-
dego działania. Czitta, poprzez znajdującą się w niej kombinację sanskar i wa-
san, mimo rdzennie takiego samego ich charakteru, zwiększa poczucie odrębno-
ści „ja”, dzięki czemu podtrzymuje poczucie indywidualności i różnorodności 
podmiotów empirycznych.  

W analizowanym fragmencie, upaniszada mówi o tym, czym jest prawdziwa 
wiedza. Prawdziwa wiedza – aby mogła być wpisana w procedurę soteriolo-
giczną, czego wykazanie jest celem nauki Sanatkumary – nie może być tylko 
zbiorem informacji, znajomością katalogu słów i nazw, lecz musi być zakorze-
niona w refleksji i wartościowaniu. W tym miejscu tekstu ukazana jest relacja 
pomiędzy poziomem wiedzy, z jaką Narada przychodzi do nauczyciela, a jej 
wyższym rozumieniem. Na samym początku zostały wymienione wszystkie 
gałęzie wiedzy, jakie posiadł, a mimo to nie uzyskał poczucia szczęścia, gdyż 
nie zbliżył się do zdobycia wiedzy o naturze atmana. W tym fragmencie, który 
objaśnia czittę, mówi się, iż namysł nad rodzajem posiadanej wiedzy jest nie-
zbędny, by mogła prowadzić do wiedzy wyzwalającej. Jak widzieliśmy to na 
przykładzie poziomu słowa – wacz, wartościowanie ma charakter głównie 
etyczny.  
7.6.1. Kontemplacja – dhjana jest zaprawdę wyższa od myśli, 

Ziemia kontempluje na swój sposób, na swój sposób kontemplują przestworza, 
Niebiosa na swój sposób kontemplują, kontemplują wody i góry, 
I tak samo na swój sposób kontemplują bogowie, a także ludzie, (...) 

7.6.2. Ten, kto czci kontemplację jak brahmana, 
Osiąga kontemplowane światy, będąc niezmiennym, światy niezmienne, 
Sam będąc podstawą, światy będące podstawą, 
A będąc nieporuszonym, światy nieporuszone, 
I jak daleko sięga jego kontemplacja, tak daleko sięga jego niezależność, 
Tego, kto oddaje cześć kontemplacji jako brahmanowi.  

Czitta – tak jak została opisana w powyższym fragmencie, co było właściwie 
antycypacją klasycznego rozumienia czitty według systemu jogi – jest z natury 
aktywna, pozostaje w ciągłym ruchu. W systemie jogi procedura przekształcają-
ca świadomość tak, by doprowadzić do jej unieruchomienia, rozpoczyna się 
w sensie właściwym od szóstego etapu. Trzy ostatnie etapy ośmiostopniowej 
ścieżki jogi: dh˜raõ˜, dhy˜na, sam˜dhi stanowią w pewnym sensie całość i dla-
tego nazywane są saÕyama – ściągnięcie. Według Patańdżalego, tym się wyróż-
niają od pozostałych, iż stopień rozpoznawania przedmiotu medytacji przebiega 
jakby bezwysiłkowo, to znaczy po zrealizowaniu wcześniejszego etapu popada 
się (sam˜patti) „naturalnie” w poziom subtelniejszy, prostszy. Dhjana została 
wyróżniona w klasycznym systemie, owe subtelne stany zaawansowanej medy-
tacji zostały dopracowane i subtelnie rozróżnione. We wcześniejszych tekstach 
termin dhjana zastępuje właściwie późniejsze „podetapy” samjamy.  
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Cała praktyka ośmiostopniowej ścieżki jogi, a zwłaszcza ostatnich jej etapów 
– samjamy, ma na celu unieruchomienie czitty, gdyż tylko w nieruchomej czitcie 
odbić się może nie zmącone niczym światło świadomości puruszy, co jest sta-
nem asaÕprajñ˜ta sam˜dhi, stanem pełnego wyzwolenia. Zatem ostatnie etapy 
praktyki jogicznej sprowadzać się będą do szeroko pojętej kontemplacji – 
dhy˜na. I tak, wydaje mi się, należy rozumieć tutaj pojawienie się terminu 
„dhjana”, określanego jako coś wyższego od czitty. Wcześniej została określona 
natura wewnętrznego organu świadomościowego, tutaj jest powiedziane, jakie 
są „zasady” pracy z czittą, aby można było dalej podążać na drodze samoreali-
zacji. Poziom dhjany porządkuje i wycisza „rozbieganą” czittę. Czitta jest struk-
turą, dla której podstawowe dane są programowane na poziomie dhjany, tylko w 
ten sposób można zrozumieć możliwość „odkodowania” struktur czitty na po-
ziomie dhjany. Działanie modi czitty i poziomów, które się w niej zawierają, 
może prowadzić do zmącenia obrazu rzeczywistości. Wszystkie struktury po-
znawcze, które znajdują się w czitcie, mogą zachodzić na siebie, a wtedy 
przedmioty poznania nie przedstawiają się w swojej własnej istocie, lecz jako 
posiadające naturę nachodzących obrazów – (pratyaya). Na poziomie dhjany 
rzeczy postrzegają siebie takimi, jakimi są; ziemia siebie jako ziemię, przestwo-
rza – jako przestworza, człowiek – jako człowieka. Aktywność zostaje ograni-
czona do kontemplacji, już nie jest chaotyczna i dlatego nie prowadzi do błędu 
poznawczego. Dhjana jest wyższa od czitty, gdyż działanie poznawcze staje się 
świadome, nie ma „automatycznego” biegania za przedmiotami poznania. 
7.7.1. Zrozumienie – widżniana jest zaprawdę wyższe od kontemplacji, 

Dzięki zrozumieniu zostaje rozpoznana Rigweda, Jadżurweda, Samaweda (...) 
Oraz sztuki piękne, niebiosa i ziemia, wiatr i przestworza, 
Wody i żar, bogowie i ludzie, bydło i ptaki, trawa i drzewa, 
Zwierzęta i nawet robaki, muchy czy mrówki, 
Prawość, nieprawość, prawda, fałsz, dobro, zło, miłe i niemiłe, 
Pokarm i smak, ten świat i tamten świat,  
Zostają rozpoznane dzięki zrozumieniu – dlatego zrozumieniu oddawaj cześć. 

Zrozumienie – vijñ˜na jest wyższe od poprzedniego etapu w tym znaczeniu, 
iż ma polegać na zrozumieniu, czym jest dhjana. Jeżeli medytacja przebiega bez 
zrozumienia swojego przedmiotu, nie ma znaczenia. Ponownie, w omawianym 
fragmencie upaniszady (poza poziomem słowa – v˜c), pojawiają się terminy 
aksjologiczne: dobro – zło, prawość – nieprawość, prawda – fałsz. Lecz tu od-
noszą się do poziomu ponadindywidualnego, gdyż indywidualność wykształca 
się na poziomie czitty. Na poziomie dhjany było już postrzeganie przedmiotów 
w ich właściwej naturze, a tu występuje jakby uświadomienie, zrozumienie na-
tury postrzegania. Przedmioty, rozumiane jako wzorce poznawcze, są tym, czym 
są, pozostają w swych własnych dziedzinach. Pierwszy raz w tym tekście poja-
wia się para: pokarm i smak – anna i rasa. Odpowiada to przedmiotowi i naj-
bardziej charakterystycznej dla danego przedmiotu cesze. Na poziomie świata 
przedstawionego pokarm, czy najbardziej odpowiadający mu żywioł 
(mah˜bh¨ta) ziemi, jest definiowany jako posiadający smak. Substancja i atry-
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but wydają się nierozłączne. W omawianym fragmencie występują oddzielnie, 
jakby autor tekstu chciał zwrócić uwagę na oddzielność wzorców, dziedzin. 
Dlatego pojawiające się tu terminy aksjologiczne należy rozumieć bardziej jako 
zrozumienie samej zasady wartościowania, niż proces wartościowania; zrozu-
mienie podlegania prawom jest wyższe niż samo wartościowanie. 
7.8.1. Moc – bala jest zaprawdę wyższa od zrozumienia, 

Jeden człowiek obdarzony mocą wywołuje drżenie  
U stu ludzi, którzy osiągnęli zrozumienie, 
Kiedy staje się mocny, wznosi się ku górze, 
Kiedy wzniesie się ku górze, zbliża się ku mędrcom, 
Będąc ich blisko, zostaje przyjęty na ucznia, 
A będąc uczniem, staje się widzącym, staje się słuchającym, 
Staje się myślącym, postrzegającym, działającym, rozumiejącym. 
Dzięki mocy stoją niebiosa, góry, bogowie i ludzie, 
Dzięki mocy trwa bydło i ptaki, trawy i drzewa, 
Mocą stoją zwierzęta, nawet robaki, muchy czy mrówki, 
Dzięki mocy świat stoi, dlatego mocy oddawaj cześć. 

B˜la – to moc, siła, energia niezbędna do funkcjonowania. Po przekroczeniu 
poziomu czitty osiąga się poziom rzeczywistości subtelnej. By utrzymać spój-
ność całego schematu, energia musi być osadzona na ponadindywidualnym 
poziomie. Wyszczególnione są w tym fragmencie przedmioty, które pojawiły się 
na poziomie widżniany jako kontemplujące same siebie, co miało oznaczać, iż 
wnikają w swą własną istotę dzięki zrozumieniu swej natury. Poziomy odnoszą-
ce się do dhjany i widżniany opisują właściwe funkcjonowanie czitty, a „bala” to 
energia niezbędna do jakiejkolwiek medytacji.  

W „Brihadaranjace” 5.5.1 pojawia się opis bramina, który poznawszy naturę 
rzeczywistości, odrzuca wszelkie ziemskie pragnienia, gdyż pragnie przebywać 
jedynie w swojej dziedzinie, dziedzinie, która jest wtedy tożsama z naturą atma-
na-brahmana. Znajduje się w tym fragmencie zdanie nawołujące do przyjęcia 
modelowej postawy: „Przeto niech bramin nie pragnie być uczonym i stanie się 
jako dziecko”. W oryginale druga część zdania brzmi: b˜lyena tiÿ÷h˜set. Słowo 
b˜lya oznacza tego, kto posiada w sobie dziecięcą prostotę, stan, na który powo-
łują się mistycy różnych kultur, jako na symbolizujący bezpośredni, ponad-
kategorialny wgląd w naturę rzeczywistości. Istnieje możliwość tłumaczenia 
tego fragmentu w inny sposób, gdy słowo b˜lya zinterpretujemy jako: moc, siła. 
Wtedy mogłoby to brzmieć: „Przeto niech bramin nie pragnie być uczonym 
i oprze się na mocy”. Ta druga możliwość odpowiada interpretacji, jaką przyję-
łam przy analizowaniu doktryny bh¨mavidy˜ . Lecz biorąc pod uwagę wielość 
celowo wieloznacznych fragmentów Upaniszad, odnosimy wrażenie, że obydwa 
znaczenia, które się wszak nie wykluczają, poszerzają zrozumienie interesujące-
go nas fragmentu. I choć vijñ˜na sam tekst interpretuje jako wnikanie w istotę 
przedmiotu medytacji, to jednak ten stan jest określony terminem jñ˜na – mą-
drość z prefiksem vi – używanym zazwyczaj w sanskrycie dla zaznaczenia róż-
nicy, porządku, rozdzielenia. Wtedy prostota i ponadkategorialność terminów: 
b˜la, b˜lya w sposób oczywisty transcenduje wcześniejszy poziom vijñ˜na.  
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Ta energia na poziomie grubym, na poziomie ciała materialnego, będzie się 
przejawiać jako siła niezbędna do utrzymania ciała fizycznego, jako narzędzie 
konieczne do prowadzenia medytacji. Dlatego wszystkie szkoły jogi tak wielką 
rolę będą przypisywać utrzymaniu ciała w odpowiedniej kondycji. Już w upani-
szadach pojawiają się fragmenty, które wykazują bezcelowość i nieskuteczność 
prowadzenia zbyt wyczerpujących praktyk ascetycznych. W upaniszadzie 
„Czhandogja” 6.7.1–6 mistrz-ojciec objaśnia synowi-uczniowi, iż zbyt wyczer-
pująca głodówka prowadzi do niemocy w przyswajaniu nauki. Innym znacze-
niem energii – „bala” jest siła, którą się uzyskuje w wyniku medytacji. Dzięki tej 
sile, jak powiadają często upaniszady: „o czymkolwiek pomyślisz, tym się sta-
jesz”, „czegokolwiek zapragniesz, to uzyskasz”. Zatem bala to energia, która 
przejawia się jako zdrowie, siła fizyczna, a specjalnie przetransformowana, jest 
nie tylko czynnikiem podtrzymującym medytację, lecz także jej wynikiem. 
7.9.1. Pokarm – anna jest zaprawdę wyższy od mocy, 

Człowiek, który by nie jadł przez dziesięć dni, choć żyć może, 
Jednak staje się nie-widzącym, staje się nie-słyszącym, 
Staje się nie-myślącym, nie-postrzegającym, nie-działającym, nie-rozumiejącym. 
Lecz kiedy przyjmie pokarm, znów staje się widzącym, 
Staje się słyszącym, myślącym, 
Staje się postrzegającym, działającym, rozumiejącym, 
Dlatego pokarmowi oddawaj cześć.  

W upaniszadach termin anna oznacza pokarm, ale również symbolizuje 
ogólnie materię, jako coś dzięki czemu inne poziomy mogą podtrzymać swoją 
energię życiową. Zatem termin anna należy rozumieć bardzo szeroko, jako to, 
co dostarcza pokarmu niezbędnego do uzyskania energii i mocy. Znamienne, iż 
poziom odpowiedzialny za podtrzymywanie energii jest określany poprzez swój 
materialny charakter, nieważne jak subtelnie byśmy tutaj materię pojmowali. 
Omówione do tego momentu poziomy, w większości opisujące mechanizmy 
działania procesów świadomościowych, są zakorzenione w quasi-materialnym 
substracie.  
7.10.1. Wody – apas są zaiste wyższe od pokarmu, 

Dlatego gdy brak deszczu, stworzenia się smucą: „Och, będzie zbyt mało pokarmu!”, 
Zaś gdy spadnie deszcz, stworzenia się radują: „Och, będzie dużo pokarmu!”, 
Zaprawdę, dzięki wodom istnieje różnorodność form: 
Ziemia, przestworza, niebiosa, góry, bogowie, ludzie, 
Bydło i ptaki, trawa i drzewa, wszelkie zwierzęta aż po robaki, muchy i mrówki, 
Wody przyjmują zaprawdę formy tego wszystkiego, 
Dlatego wodom oddawaj cześć.  

Wody – ˜pas to kolejny aspekt materialności. I choć tekst odwołuje się tu do 
obrazów danych z doświadczenia, to wody – ˜pas należy interpretować nie tylko 
w ich aspekcie czysto fizykalnym, ale również jako samą zasadę materialności. 
Szczególną rolę subtelnie rozumianego elementu wody – jako „wehikułu” utwo-
rzonego w wyniku właściwie odprawianych rytuałów ofiarnych dla migrującego 
podmiotu – przypisuje temu czynnikowi Śankara w komentarzu do „Brahma-
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sutr”2. Wraz z kolejnym czynnikiem, który wymienia upaniszada, z tedżasem 
(tejas) – wchodzimy w sferę protosankhicznego obrazu, gdzie materia jest 
przedstawiana jako istność dynamiczna, będąca komponentem trzech właściwo-
ści: sattwy, radżasu i tamasu.  
7.11.1. Żar – tedżas jest zaiste wyższy od wód, 

Dlatego, gdy wiatr uchwycony, przestworza są rozgrzane, 
Wtedy ludzie powiadają: Jest gorąco, będzie padać, 
Żar jest pierwszym znakiem, zaraz po nim pojawiają się wody, 
Zaś błyskawica w górze czy na nieboskłonie poprzedza grzmot, 
Dlatego ludzie mówią: Błyska się, grzmi, będzie padać, 
Żar jest zaprawdę pierwszym znakiem, po jego pojawieniu rodzą się wody, 
Dlatego żarowi oddawaj cześć.  

Trzy guny prakriti to różne stany występowania materii. Anna – pokarm, 
symbolizowana przez kolor czarny, odpowiada stałemu stanowi występowania 
materii. W klasycznej sankhji będzie określana przez gunę tamas – zasadę pod-
trzymywania, bezwładu, inercji, najbardziej „grubego” aspektu materialności. 
·pas  – wody, symbolizowane przez kolor biały, odpowiadają stanowi płynne-
mu. One są też tym elementem, który różnicuje trwałość i jednolitość podstawy. 
Tejas – żar, element ognia, nie tylko pośredniczy pomiędzy pozostałymi stana-
mi, ale jest impulsem ich aktywności. Wszystkie te trzy elementy składają się na 
dynamicznie pojmowaną materialność. Wzajemnie na siebie oddziaływają 
i stymulują właściwe sobie formy aktywności.  

Zatem dlaczego tekst traktuje te trzy formy materialności hierarchicznie? 
Wydaje się, że ma tu miejsce przechodzenie do coraz bardziej subtelnie pojmo-
wanej materii, rozumianej wprawdzie substancjalnie, ale tedżas w porównaniu 
zwłaszcza z anną wykazuje zdecydowanie bardziej wszechprzenikliwą naturę. 
Jest zmienny, nieuchwytny, pojawia się w różnych formach i postaciach, lecz 
wciąż jest umiejscawiany przestrzennie. Czy istnieje zatem tak subtelna forma 
materialności, by wszędzie była taka sama, poza ograniczeniami przestrzennymi 
i mogła przenikać swą naturą wszystko? Upaniszada daje na to pozytywną od-
powiedź: 
7.12.1. Przestworza – akaśa są zaiste wyższe od żaru, 

Gdyż w przestworzach jest zarówno słońce, jak i księżyc,  
błyskawica, gwiazdy oraz ogień, 
Poprzez przestworza się woła, poprzez przestworza się słucha, 
Poprzez przestworza odpowiada, 
W przestworzach się raduje, w przestworzach się smuci, 
W przestworzach się rodzi, i ku przestworzom się rodzi, 
Dlatego przestworzom oddawaj cześć.  

                                                        
2 Porównaj rozdział: Działanie etyczne a sens świata. 
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Wszystkie wcześniejsze elementy zawierają się w przestworzach, które choć 
z natury są wszechprzenikliwe, to jednak jakby zawierały w sobie sposób funk-
cjonowania wyłaniających się z nich poziomów. Termin – ˜k˜þa, tłumaczony 
jako „przestworza”, jest rozumiany w myśli indyjskiej jako zasada niczym nie 
ograniczonej przestrzeni. Lecz ta przestrzeń, co może sugerować choćby etymo-
logia (rdzeń k˜þ – oznacza jaśnieć, rozświetlać, powodować widzenie) stanowi 
rodzaj świetlistej energii, która choć sama niewidzialna, jest niezbędna, by co-
kolwiek mogło się zamanifestować i być zobaczone.  

·k˜þa  w tym fragmencie nosi w sobie cechy szeroko pojętych przestworzy, 
ale można też tu znaleźć antycypację późniejszej kategorii filozofii waiśesziki, 
kategorii kierunków przestrzennych – diś. Z jednej strony wszystko zawiera się 
w przestworzach, ale też każda rzecz uzyskuje w nich swoje znaczenie i tożsa-
mość, właśnie dzięki nadaniu jej kierunków przestrzennych – diś. Jest to poziom 
wszechprzenikliwości, ale również potencjalnej różnorodności danych obiektów 
(wydaje się podobny poziomowi nous u Plotyna). Akaśa jest przyczyną stosun-
ków przestrzennych, wynikania jednego przedmiotu z drugiego i uruchomienia 
w ten sposób całego łańcucha przyczynowo-skutkowego. Akaśa jest wszecho-
garniającą i wszechprzenikliwą uniwersalną przyczyną wszelkich przejawów 
i wszelkich relacji. Lecz przestworza, które ze swej natury nie posiadają żad-
nych wyróżników, choć są ich przyczyną, muszą znaleźć gdzieś wzorce do na-
dawania poszczególnym przejawom określonego charakteru. 
7.13.1. Pamięć – smara jest zaiste wyższa od przestworzy, 

Dlatego, gdyby się nawet zgromadziło wielu ludzi,  
Ale pamięci pozbawionych, oni nic by nie słyszeli, 
O niczym by nie myśleli, nic by nie rozumieli, 
Zaś kiedy pamiętają, wtedy słyszą, myślą, rozumieją. 
Dzięki pamięci rozpoznaje się synów oraz bydło, 
Dlatego pamięci oddawaj cześć.  

Na poziomie pamięci – smara, znajdują się zalążki wszelkich struktur. Moż-
na by to rozumieć jako zalążki, ślady karmiczne. Ale jest to również siła świa-
domości rozpoznana jako samoistnienie. Gdy wszystko odbywa się w teraźniej-
szości, w „tu i teraz”, nie ma możliwości samookreślenia. Dzięki pamięci jest 
możliwa samoświadomość i samorozpoznanie – to jakby impuls pojawienia się 
świadomości. Nasuwa się tu obraz z „Brihadaranjaki” I 4.1: „Na początku świat 
istniał jako duch, jako osoba – Purusza. On, rozglądając się dookoła, niczego 
poza sobą nie widział. Najpierw powiedział: Ja jestem! W ten sposób imię Ja – 
aham powstało”. Moment aktu samopoznania uruchamia całe mechanizmy prze-
jawiania się, możliwości formowania się struktur, gdyż jest już punkt, do które-
go można się odnieść.  

Akt samopoznania absolutu jawi się jako jego inherentna część. Gdy nie ma 
świadomości istnienia, nie ma miejsca na żadne poznanie, żadną aktywność, 
żadną medytację. To jest poziom, w którym pojawiają się warunki do orzekania, 
iż coś jest mną i nie-mną, coś jest zewnętrzne i wewnętrzne, indywidualne 
i uniwersalne. Do poziomu akaśi medytacja była rozumiana w ten sposób, że 
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przedmiotem medytacji jest coś zewnętrznego, tu zaś okazuje się, iż wszystkie 
przedmioty opierają się na samoświadomości. Każdy przedmiot, który staje się 
przedmiotem medytacji, a który był postrzegany jako zawieszony w akaśi, wy-
raźnie przejawia się jako mający naturę świadomości.  
7.14.1. Nadzieja – aśa jest zaiste wyższa od pamięci, 

Pamięć świętych wersów się uczy, kiedy nadzieją rozpalona, 
Wtedy czyny podejmuje, pragnie synów oraz bydła, 
Pragnie tego, jak i tamtego świata – dlatego nadziei oddawaj cześć.  

Dzięki pamięci – smara jest możliwe odniesienie wszelkich doświadczeń, 
doznań i wynikających z tego działań do śladów, dyspozycji, mających swe 
zakorzenienie w przeszłości. Lecz każde doświadczenie, by nabrało pełni, celo-
wości swego dziania się, musi czemuś służyć. ·þ˜  – nadzieja jest impulsem, 
motorem podejmowania wszelkiej aktywności medytacyjnej, impulsem aktyw-
ności samopoznawczej; to nadzieja, że nasza egzystencja ma jakiś sens, a nie 
jest, wprawdzie bardzo skomplikowaną, lecz przypadkowo skonstruowaną ma-
szyną. Dopiero z poziomu nadziei – ˜þ  ̃uwydatnia się sens podejmowania ja-
kichkolwiek działań – karman powodowanych pragnieniem – icch˜. Jest to na-
dzieja na nadanie naszej egzystencji sensu szerszego niż ograniczony indywidu-
alną samoświadomością.  

Pełną perspektywę na cały, omawiany na podstawie tego fragmentu upani-
szady model świata uzyskamy pod koniec wyłożenia doktryny, ale już teraz 
można przedstawić pierwsze wnioski. W modelu świata przedstawionym przez 
Sanatkumarę wszelkie indywidualne wzorce mają swoje oparcie we wzorcach 
uniwersalnych. Lecz nie jest to odwzorowanie w duchu Platońskiego dualizmu, 
tu istnieje przeświadczenie o istnieniu jednej rzeczywistości, która przejawia się 
na wiele sposobów. Dostrzegając wzajemną relację pomiędzy wszystkimi po-
ziomami świata, widząc zależność wszystkich części od siebie nawzajem, mo-
żemy dojrzeć nasze indywidualne życie w o wiele szerszej perspektywie. Już nie 
jest przypadkowym zdarzeniem we wszechświecie, okazuje się przejawem, 
wyrazem uniwersum. I właśnie z omawianego tutaj poziomu nadziei – ˜þ˜ rozta-
cza się szeroka perspektywa. Nasze życie tak czy inaczej jest wyrazem uniwer-
salnej struktury, nie ma od tego ucieczki, gdyż nie ma innej, totalnie pojmowa-
nej rzeczywistości. Uświadomienie sobie tego, daje nadzieję, że indywidualne, 
ograniczone życie, w pełni świadomie kierowane, jest w stanie przekroczyć 
ograniczenia swojej samoświadomości i przekształcić w stan otwartej świado-
mości. 

·þ˜  – to jest nadzieja na inne życie, nadzieja, która paradoksalnie trzyma nas 
przy tym życiu, ponieważ dzięki odpowiedniemu działaniu uzyskuje się szansę, 
iż przyszły stan istnienia będzie lepszy. To już nie jest kurczowe trzymanie się 
swojej indywidualności, to nadzieja, że można ją przekroczyć. Dlatego tak ro-
zumiana nadzieja przyszłego, lepszego życia nie ma nic wspólnego z hedoni-
zmem, nawet bardzo subtelnie pojmowanym, gdyż jest to nadzieja na przekro-
czenie doczesności indywidualnych norm na rzecz wejścia w normy uniwersal-
ne. To pragnienie wieczności i nieskończoności. 
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7.15.1. Oddech życiodajny – prana jest zaiste wyższy od nadziei, 
Jak w piaście koła szprychy są umocowane, 
Tak wszystko jest umocowane w oddechu życiodajnym, 
Oddech życiodajny daje życie, daje życie żywym istotom. 
Oddech życiodajny to ojciec, (...) oddech życiodajny to bramin. 

7. 15.2. Jeżeli ktoś ojcu, matce, bratu czy siostrze, 
Nauczycielowi czy braminowi szorstko by odpowiedział, 
Ludzie tak się do niego zwrócą: 
Wstydź się, tyś zaprawdę zabójcą ojca, tyś zabójcą bramina. 

7.15.3. Zaś gdy z jego bliskich uchodzą tchnienia życiowe,  
Wtedy winien rozrzucić pogrzebaczem ich szczątki, by spłonęły do cna, 
Wówczas nikt mu nie powie: 
Tyś zaprawdę zabójcą ojca, (...) tyś zabójcą bramina. 

7. 15.4. Oddech życiodajny jest zaprawdę nimi wszystkimi, 
Ten, kto w ten sposób widzi, myśli, poznaje, 
Staje się najwspanialszym mówcą.  

Pragnienie i nadzieja wiecznego oraz nieskończonego życia zakłada prze-
świadczenie o istnieniu podstawowej kategorii życia. Pr˜õa – oddech życiodajny 
odnosi się nie tylko do samego procesu oddychania (witalności), nie tylko nawet 
do pojęcia subtelnej energii, ale do kategorii życia w samej jego istocie. Tak 
rozumiana kategoria życia przekracza rozumienie procesu życiowego zarówno 
w jego aspekcie indywidualnym, jak i uniwersalnym. Wszystko nabiera wtedy 
sensu. Podstawowe normy moralne i zwyczaje z nimi związane okazują się nie 
czystą konwencją, którą można by dowolnie odrzucić, lecz wyrazem uniwersal-
nej zasady istnienia. Z poziomu rzeczywistości, który opisuje upaniszada, wy-
raźnie widać, iż narodziny, trwanie czy śmierć indywidualnego życia, ich zni-
komość i uniwersalna naprzemienność nie są czymś ostatecznym, ale normy, 
które je porządkują są normami uniwersalnymi i absolutnymi. Dlatego nie jest 
obojętne, jak traktuje się indywidualne życie, w różnych jego fazach trwania 
i funkcjonowania.  

W tym momencie uczeń milknie, pogrąża się w medytacji, zatapia się w naj-
głębszej istocie życia. Dotąd za każdym razem pytał nauczyciela, czy istnieje 
poziom rzeczywistości wyższy niż omówiony wcześniej. I za każdym razem 
odpowiedź była pozytywna, i odsłaniały się nam coraz głębsze struktury. Lecz 
tutaj dotarliśmy już do samej istoty życia, istnienia. Uczeń, pogrążając się na 
tym poziomie w medytacji, wie, iż nie ma już nic „wyższego”. Nauczyciel – 
guru sam zatem zaczyna objaśnianie istoty tego poziomu rzeczywistości. 
7.16.1. Ten mówi najwspanialej, kto mówi z pomocą prawdy – 

Czcigodny, obym mówił zgodnie z prawdą.  

Mowa, łączona ze słowami, co odsyła nas do pierwszego, najbardziej ze-
wnętrznego poziomu rzeczywistości – v˜c jest wyrazem transcendentnej prawdy 
– satya. Prawda – satya jest czymś, co ma w sobie podstawowy pierwiastek 
rzeczywistości, istnienia – sat. Tylko taka mowa jest odzwierciedleniem rze-
czywistości – sat. Lecz słowa winny być oparte na poziomie transcendentnej 
wiedzy o rzeczywistości. 
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Lecz należy dążyć do zrozumienia prawdy – 
Ja, Panie, chcę zrozumieć prawdę. 

7.17. Zaiste, kto zrozumie, wtedy mówi prawdę,  
Nie rozumiejąc, nie mówi prawdy, 
Rozumiejąc, mówi zgodnie z prawdą, 
Należy dążyć do zrozumienia zrozumienia.  

Pojawia się tu termin: satya vijñ˜na – zrozumienie prawdy, prawdziwości. 
By mówić zgodnie z prawdą, trzeba poznać tę prawdę. Prawda z tego poziomu 
jest to prawda wiedzy transcendentnej – to szczyt wiedzy i doświadczenia. Owo 
rozpoznanie – vijñ˜na prawdziwości – satya nie jest rozpoznaniem, zrozumie-
niem, które pojawiło się powyżej poziomu – dhy˜na, gdzie były jeszcze ślady 
doświadczeń i aktów poznawczych z poziomu świata przedstawionego, lecz 
rozpoznaniem prawdy absolutnej. Lecz co to oznacza? 
7.18. Zaiste, kto myśli, ten rozumie, nie myśląc nie rozumie, myśląc rozumie, 

Należy dążyć do zrozumienia myślenia – 
Ja, Panie, chcę zrozumieć myślenie.  

Słowo mati – „myślenie” pochodzi podobnie jak słowo manas od czasowni-
ka man – myśleć. Lecz słowo mati nie ma takiego wydźwięku biernego, jak 
słowo manas. Mati pojawia się w kontekstach, które podkreślają intencjonalny 
charakter tej czynności. Często rozumiane jest jako hymn, święta pieśń czy idea. 
Zatem mati można by interpretować jako pogląd, impuls do zrozumienia rze-
czywistości. Mati to pogląd na poziomie rzeczywistości transcendentnej. Lecz 
czy ten pogląd z czegoś wypływa, czy jest w czymś ugruntowany? 
7.19. Zaiste, kto ma wiarę, ten myśli,  

Pozbawiony wiary nie myśli, obdarzony wiarą myśli, 
Wiarę winno się pragnąć zrozumieć. 
Ja, Panie, pragnę zrozumieć wiarę.  

�raddh˜ – wiara, przeświadczenie o istnieniu rzeczywistości. By móc mieć 
określony pogląd na rzeczywistość, niezbędne jest przeświadczenie o istnieniu 
takiej rzeczywistości. Funkcjonuje się według danego poglądu, od tego są zależ-
ne wszelkie działania, akty poznawcze, wartościowania. Ważne jest, względem 
jakiej rzeczywistości podejmuje się jakąkolwiek aktywność. Słowo użyte w tym 
fragmencie do określenia wiary, przeświadczenia, stosowane jest jeszcze w tra-
dycji bramińskiej w nieznacznie innym kontekście.  

Słowo þraddh ̃jest jednym z głównych terminów charakteryzujących trady-
cję bramińską. Przyjrzenie się temu, jak zmieniały się jego semantyczne konota-
cje, przybliżyć nam może zrozumienie ewolucji samej tradycji bramińskiej. 
Uwagi na temat koncepcji terminu þraddh ̃ opieram na monografii Seshagiri 
Rao3. Sam termin jest wyprowadzany od złożenia śrat/śrad – dh˜, co oznacza: 

                                                        
3 K.L.S. Rao, The Concept of Śraddh  ̃ (in the Br˜hmaõas, Upaniÿads and the GŸt˜ ), Motilal 

Banarsidass, Delhi 1974. 
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„składać, pokładać w sercu”, gdzie z jednej strony należy pamiętać o specyficz-
nym w tradycji indyjskiej rozumieniu pojęcia „serce” – jako symbolicznego 
ośrodka psychiczno-duchowego, siedziby najgłębszego pierwiastka człowieka – 
atmana, a z drugiej strony termin śrat był rozumiany jako tożsamy z terminem 
satya – prawda, prawdziwość. Stąd najczęstsze, ogólne tłumaczenie þraddh ̃
jako: wiara, zaufanie, przeświadczenie, odnosi się do pojęcia, które jest głęboko 
zakorzenione i winno mieć duchowy charakter. W swojej monografii Seshagiri 
Rao jako wstępne przedstawia dwa rozumienia tego terminu: płynące z głębi 
serca pragnienie osiągnięcia jakiegoś ostatecznego rezultatu oraz zaufanie, wiara 
w środki, które mogą prowadzić do upragnionego celu. „Thus the total signifi-
cance of þraddh  ̃involves both a desire for a goal and confidence in an appro-
priate means to reach it”4. 

Kluczowe terminy występujące w Upaniszadach noszą w sobie jakby trzy 
pola znaczeń. Mamy w nich odwołanie do wcześniejszych pokładów tradycji 
wedyjskiej, ezoteryczne rozumienie, typowe dla Upaniszad, oraz antycypację 
dalszego rozwoju. Choć czasami owe trzy płaszczyzny odnoszą się do różnych 
interpretacji, to właściwie wszystkie możliwości ich rozumienia, w swoisty 
sposób uzupełniające się, można znaleźć w zwieńczeniu tradycji śruti. Podobne 
wnioski wynikają z przeprowadzonej przez Rao analizy śraddhy. W swojej kon-
kluzji wyróżnia formalne aspekty terminu, takie jak: płynące z serca dążenie do 
osiągnięcia transcendentnego celu, wiara w odpowiednie środki, zaufanie do 
wiedzy zawartej w Piśmie oraz materialna zawartość odpowiednia do formalne-
go charakteru. Tym, co zmienne i wyróżniające, jest owa druga grupa denotująca 
materialną zawartość. Odróżnienie tych dwu płaszczyzn umożliwia oddzielenie 
tego, co specyficzne dla danego okresu, od uniwersalnego znaczenia. 

I tak, w Brahmanach pragnienie typowe dla dziedziny śraddhy jest rozumia-
ne jako pragnienie pomyślności tu, na ziemi i w niebie. Uzyskuje się to poprzez 
rytuał ofiarny. Ofiara staje się kosmicznym principium, a uczestnicząc w nim, 
ofiarnik wkracza na wyższy poziom egzystencji. Podkreśla się tu wyjątkową 
i niezbędną rolę braminów, zatem śraddha oznacza również zaufanie wobec 
kapłanów, wynagradzanych przez ofiarujących. Śraddha w Brahmanach ma 
wydźwięk przede wszystkim rytualistyczny, określa samą siebie jako czyn – 
k®ta, jest pragnieniem osiągnięcia nieba, ufnością, iż środki przepisane w rytuale 
są wystarczające, zaufaniem wobec kapłanów i pragnieniem składania ofiar. Jej 
charakter jest w przeważającej części magiczny, formalny, zewnętrzny, bezoso-
bowy, chłodny i moralnie obojętny5. 

W Upaniszadach þraddh ̃ już nie odnosi się do pragnienia osiągnięcia po-
myślności na ziemi i w przyszłym życiu, lecz jest to pragnienie wyzwolenia się 
z sansarycznej egzystencji. Odrzuca się zewnętrzne środki związane z rytuałem, 
głównym środkiem staje się indywidualna realizacja tożsamości atmana i brah-

                                                        
4 Ibidem, s. 176. 
5 Ibidem, s. 183. 
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mana, a zaufaniem obdarza się głównie duchowego nauczyciela. Przeświadcze-
nie to wiąże się przede wszystkim z możliwością osiągnięcia transcendentnej 
rzeczywistości.  

W młodszych Upaniszadach, a przede wszystkim w „Bhagawadgicie”, naj-
wyższy cel jest rozumiany jako złączenie z Bogiem, który wchodzi w osobistą 
relację z człowiekiem. Odpowiedni środek do osiągnięcia tego celu jest defi-
niowany jako niÿk˜makarmayoga – droga czynów wyzbytych indywidualnych 
intencji i motywacji, w duchu miłości, oddania i wiary w Boga. Pojawia się tu 
problem łaski – pras˜da, pomocnej w osiągnięciu celu; þraddh ̃ nabiera zatem 
także znaczenia nie tylko wiary w Boga, ale w pragnienie bycia obdarzonym 
jego łaską.  

Wszystkie te odcienie znaczeniowe interesującego nas tutaj terminu obecne 
są w różnym stopniu w omawianej upaniszadzie; śraddha ma zarówno rytuali-
styczny, gnostyczny, jak i dewocyjny charakter. Ogólnie śraddha odnosi się do 
koncepcji związanej z transcendowaniem indywidualnego, personalnego charak-
teru wszelkich dążeń i poczynań. Zobaczmy, przez jakie czynniki jest umacnia-
na, tak szeroko rozumiana „śraddha”: 
7.20. Zaiste, kto jest stały, ten posiada wiarę, 

Nie będąc stałym, pozbawiony jest wiary, będąc stałym, obdarzony jest wiarą, 
Należy dążyć do zrozumienia bycia stałym. 
Ja, Panie, chcę zrozumieć bycie stałym. 

Stałość – niÿ÷h  ̃ to nieugięte, niezachwiane pozostawanie przy obranej dro-
dze. Wiara, która jest związana z daną wizją rzeczywistości i do jej realizacji 
angażuje odpowiednie środki, aby osiągnąć cel, musi być wiarą pewną, stałą, 
niezachwianą. Tylko wtedy, gdy się jest mocno osadzonym w rzeczywistości, 
wiarę rozpoznaje się jako coś przynależnego do istoty człowieka, a nie jako 
akcydent. Teraz następuje objaśnienie natury stałości: 
7.21. Zaiste, kto działa, ten jest stały, nie działając nie jest stały, działając jest stały, 

Należy dążyć do zrozumienia działania, 
Ja, Panie, chcę zrozumieć działanie.  

Tu następuje dosyć zagadkowe stwierdzenie: stałość – k®ti jest aktywnością. 
O jaki rodzaj aktywności tu chodzi? Śankara w swoim komentarzu odnosi tę 
aktywność do powinności adepta, medytującego, jako dotyczącą powstrzymania 
zmysłów i skupienia się na czitcie6. Zatem jest to aktywność, ale odmienna od 
tego, co rozumie się przez aktywność codzienną. Aktywność, działania najbar-
dziej charakterystyczne dla różnych poziomów świata przedstawionego związa-
ne są przede wszystkim z funkcjonowaniem zmysłów, które na tym poziomie 
mają zostać już ostatecznie powstrzymane. Ale ów stan nie ma też być stanem 
statycznym, bez jakiejkolwiek dynamiki. 

                                                        
6 indriya-samyamaþ cittaik˜grat˜-karaõaÕ ca. 
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7.22. Zaiste, kto osiąga szczęście, ten działa, nieszczęśliwy nie działa, szczęśliwy działa, 
Należy dążyć do zrozumienia szczęścia. 
Ja, Panie, chcę zrozumieć szczęście.  

Szczęście – sukha nie jest tu rozumiane jako przyjemność zmysłowa czy 
w jakimkolwiek sensie „doczesna”; pojęcie aktywności – k®ti wyraźnie to do-
precyzowało. Ów stan w późniejszych tekstach wedantycznych będzie częściej 
określany poprzez termin ˜nanda – błogość, by wyraźnie oddzielić przyjemność 
ograniczoną jakimkolwiek miejscem i wynikłą z relacji przedmiotowej od stanu 
nie ograniczonej niczym błogości. Zatem szczęście opisane w tym fragmencie 
należy rozumieć jako pierwotny impuls wszelkiej aktywności, uniwersalnej, 
kosmicznej, przejawiającej się na niższych poziomach jako indywidualna. Jest 
zarazem wewnętrzną naturą absolutu i najwyższym atraktorem. Cały proces 
kreacji, manifestacji, powrotu do źródła, ewolucji, jak i inwolucji jest możliwy 
dzięki impulsowi oznaczonemu terminem – sukha. Dlatego wszelkie działanie 
jest motywowane osiągnięciem szczęścia.  

Szczęście nie jest czymś, co jest w przedmiotach, ani w umyśle, nie jest też 
prostą sumą doznań „przyjemnych”. Jest najbardziej rdzenną naturą rzeczywi-
stości. Najwyższa rzeczywistość nie jest ograniczona doznaniami z poziomu 
świata przedstawionego, w tym sensie jest ponadkategorialna, ale nie jest też 
pustką. Jak mówi kolejna strofa, to pełnia: 
7.23. Zaiste, to, co wielkie, to szczęście, w tym, co małe, nie ma szczęścia.  

Tylko wielkość jest zaprawdę szczęściem. 
Należy dążyć do zrozumienia wielkości.  

Słowo bh¨m˜  oznacza wielkość, nieskończoność, pełnię, coś najwspanial-
szego. W słowie tym zawiera się również rdzeń czasownikowy bh¨  – stawać się, 
powstawać, manifestować się, przechodzić w stan przejawiony. Jest tu więc 
również odniesienie do dynamicznego aspektu bytu, w szkołach bramińskich 
rozumianego jako ten, który mimo przejawiania się, pozostaje nadal nieskoń-
czony i niczym nie ograniczony. Odsyła nas to do innego pojęcia używanego do 
określenia bytu absolutnego, do pojęcia brahmana. Kolejne strofy pozwalają na 
przyjęcie takiej interpretacji: 
7.24.1. Gdzie się nie widzi nic innego, nic innego nie słyszy, 

Nic innego nie rozpoznaje, to jest właśnie wielkość, 
Zaś tam, gdzie widzi się coś innego, słyszy coś innego, 
Rozpoznaje coś innego, to jest małość, 
To, co wielkie, jest nieśmiertelne, to, co małe, jest śmiertelne. 
Czcigodny, w czym to ma swe oparcie? 
W swej wielkości albo nawet nie w swej wielkości. 

7.24.2. Tu, na ziemi, ludzie nazywają krowy, konie, słonie, złoto, 
Niewolnice, małżonki, pola czy domy mianem „wielkie”, 
A ja nie mówię w ten sposób, nie mówię w ten sposób –  
On powiedział – gdyż każda rzecz wspiera się na innej. 

7.25.1. Wielkość jest zaiste poniżej, powyżej, na wschód, na zachód, 
Na południe i na północ, ona jest zaprawdę całym światem.  
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Definicja bh¨m˜  w tym fragmencie przypomina definicję brahmana, jaką 
wyłożył w słynnym dialogu swojej żonie Maitreji mędrzec Jadżniawalkja. Bhu-
ma-brahman to totalna rzeczywistość, tam gdzie jest dwoistość – dvandva, gdzie 
są części, relacje, tam nie ma pełni i zatem nie ma szczęścia, tak jak jest to zde-
finiowane w omawianym fragmencie – na alpe sukham asti. Małość – alpa jest 
rozumiana jako wyodrębnianie części z całości, jako branie poszczególnych 
części za niezależne „byty”. Części nie są „bytami” w sensie czysto esencjonal-
nym, gdyż mówi się o nich w relacji wobec innych. Wartość poszczególnych 
rzeczy wymienianych w strofie 7.24.2. wynika z ich relacji, z porównania ich 
z innymi. Sposób przeciwstawienia „bytów” zależnych, określanych tu mianem 
alpa, przypomina późniejsze rozważania wielkiego filozofa buddyjskiej szkoły 
madhjamaki – Nagardżuny.  

W tym kontekście dobitnie brzmi pytanie, w czym ma swe oparcie wielkość. 
Adekwatna na nie odpowiedź jest niemożliwa. Pytanie o miejsce implikuje 
umieszczenie w przestrzeni, a poziom bh¨m˜  jest ponad przestrzenią i czasem. 
Bh¨m˜  stanowi warunek do wyprowadzania kategorii przestrzennych, ale sama 
jest ponad tymi kategoriami. Nie można nawet określić, czy jest ona zakorze-
niona w samej sobie, gdyż to przesądza już o jej charakterze. Pobrzmiewa tu ton 
apofatycznej definicji brahmana jako neti! neti!, jak i echo końcowych strof 
z wedyjskiego hymnu „Nasadijasukta”, gdzie ostatecznie zawiesza się wszelkie 
sądy i nawet powątpiewa się w możliwość ustalenia ich ostatecznej prawdziwo-
ści7.  
7.25.1. Zaś teraz następuje objaśnienie ahankary – poczucia „ja”; 

Ja jestem poniżej, ja jestem powyżej, 
Ja jestem na zachód, ja jestem na wschód, 
Ja jestem ku południu, ja jestem ku północy, 
Ja zaprawdę jestem całym światem.  

W początkowych słowach tej strofy, cytowanych powyżej, objaśniony został 
charakter rzeczywistości określanej mianem bh¨m˜ , jako bytu wszechobejmują-
cego, pełni. Zaraz po tej charakterystyce podana została charakterystyka ahanka-
ry, rozumianej znacznie szerzej niż jako jedno z modi czitty. AhaÕk˜ra – „czy-
nienie, wytwarzanie pojęcia ja”, winna być, według mnie, interpretowana zgod-
nie z jej etymologicznym znaczeniem. W niezróżnicowaną dziedzinę bhumy 
wprowadza relacje odnoszące się do „ja” poznającego. Kategoria wielkości 
(bh¨m˜ ), choć jest ponadindywidualna, choć jest całością, to stanowi jednocze-
śnie warunek dokonywania rozróżnienia na podmiot poznający i przedmiot po-
znania. Tekst upaniszady umieszcza te dwa pojęcia na jednym poziomie. 
W części pierwszej strofy zdanie mówiące o bh¨m˜  zastępuje tę kategorię za-
imkiem sa – on. W drugiej części występuje pojęcie tej kategorii określone sło-
wem: aham – ja. Tożsamość pomiędzy sa – on, odnoszącym się do brahmana, 

                                                        
7 S. Radhakrishnan, The Principal Upaniÿads, London 1953, s. 487. 
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a pomiędzy zaimkiem wskazującym, w tym wypadku aham – ja, odnoszącym 
się do atmana, jest wyrażana w Upaniszadach w formie ważkich słów – 
mah˜v˜kya. W kolejnej strofie, w tej samej konstrukcji gramatycznej, w miejsce 
wcześniejszych terminów sa i aham pojawia się termin ˜tman. 
7.25.2. A oto objaśnienie ducha – atmana; 

Atman jest zaiste poniżej, powyżej, na wschód i zachód, 
Na południe, na północ, atman jest zaprawdę całym światem, 
Kto w ten to właśnie sposób postrzega, 
W ten sposób myśli, w ten sposób rozpoznaje, 
On w atmanie ma przyjemność, w atmanie odczuwa rozkosz, 
On atmana miłuje, w atmanie odczuwa błogość, 
I staje się panem samego siebie, niezależny we wszystkich światach, 
Zaś tych, którzy inaczej to poznali, inni są panami, 
Ich światy przemijają; nigdzie, w żadnym świecie nie są niezależni.  

Punktem wyjścia omawianego fragmentu, zwanego w tradycji bh¨mavidy˜ , 
była skierowana do Sanatkumary prośba Narady o objaśnienie natury atmana. 
Narada skarży się Sanatkumarze, iż choć opanował całą dostępną wiedzę, nie 
poznał atmana. Słowo ˜tman jest, jak wiadomo, zaimkiem i najwcześniejsze, 
a w późniejszych tekstach cały czas obecne, rozumienie tego terminu właśnie 
jako zaimka, pozostaje. Zatem zwrot, jakim określa samego siebie Narada, iż nie 
jest ˜tmavid – nie zna atmana, należy rozumieć również dosłownie – „nie znam 
siebie samego”, nie wiem kim jestem. Ta niewiedza wywołuje smutek – śoka, 
stan charakteryzujący naszą egzystencję. Swą prośbę Narada sformułował: þoka-
sya p˜raÕ t˜rayatu – przeprowadź mnie ponad smutkiem. Dopiero po zanalizo-
waniu całego fragmentu widzimy, jak można interpretować zwrot: „przeprowa-
dzać ponad”. Schemat dochodzenia do poziomu podstawowej, warunkującej 
wszystko rzeczywistości został przedstawiony jako transcendowanie kolejnych 
poziomów przedstawiania się i zarazem funkcjonowania świata. W ten sposób 
dotarliśmy do wszechobejmującej rzeczywistości, która będąc pełnią, jest zara-
zem brahmanem, atmanem, choć uniwersalna, to warunkująca indywidualność – 
ahaÕk˜ra. 

I to właśnie jest ten stan, w którym nie ma smutku, gdyż jest pełną radością, 
rozkoszą, miłością. Narada szczegółowo wymieniał kolejne dziedziny, które 
opanował, każdą z nich traktując jako coś odrębnego i wyjątkowego. I to z ta-
kiego traktowania rzeczywistości jako sumy odrębnych, niezależnych części, 
przeciwstawiania podmiotowi poznawanych przedmiotów, pojawia się niemoż-
ność uchwycenia całej rzeczywistości. Nierozpoznanie, niewiedza skutkuje 
pojawieniem się uczucia smutku. Koncepcja niewiedzy, będącej przyczyną eg-
zystencjalnego cierpienia, jest uniwersalna dla wszystkich systemów tradycji 
indyjskiej. Przekroczenie, co nie oznacza zanegowania kolejnych przedstawień 
świata, umożliwia wgląd w istotę rzeczywistości, która choć warunkuje wszyst-
ko, nie jest od poszczególnych „bytów” zależna. Jest to stan (˜tm˜ ) svar˜j – 
bycie władcą, panem samego siebie, pełna niezależność, zrealizowanie najwyż-
szego, nieuwarunkowanego bytu; stan przekroczenia smutku, przekroczenia 
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światów pozostających we wzajemnie warunkujących się relacjach. Lecz nie jest 
to stan „wycofania się” ze świata, w znaczeniu pozostawania w dziedzinie at-
mana, będącego w opozycji wobec świata. W sensie ostatecznym, atman- 
-brahman jest całym światem. Status metafizyczny, jaki przypisujemy rzeczywi-
stości, jest zależny od stanu poznania, od stanu świadomości. To nie świat się 
zmienia, zmienia się jego ogląd. 
7.26.1. Tego, kto tak to widzi, myśli, poznaje, 

Oddech życiowy pochodzi z atmana, nadzieja pochodzi z atmana,  
Pamięć pochodzi z atmana, przestworza pochodzą z atmana, 
Żar pochodzi z atmana, wody pochodzą z atmana, 
Przejawianie się oraz znikanie pochodzą z atmana, 
Pokarm pochodzi z atmana, moc pochodzi z atmana, 
Zrozumienie pochodzi z atmana, rozmyślanie pochodzi z atmana,  
Myśl pochodzi z atmana, wyobrażenie pochodzi z atmana,  
Umysł pochodzi z atmana, mowa pochodzi z atmana,  
Imię pochodzi z atmana, święte słowo pochodzi z atmana,  
Czyn pochodzi z atmana, z atmana to wszystko zaprawdę pochodzi.  

W omawianym tu fragmencie pojawiały się kolejne poziomy przejawiania 
się świata, charakteryzowane we wcześniejszych etapach jako „wyższe”, trans-
cendujące poprzednie. Przekraczanie zakończyło się na poziomie pr˜õa – ele-
mentu witalności, życia. Adept, realizujący w trakcie medytacji prawdę o rze-
czywistości i o swej najgłębszej naturze, dociera do poziomu, gdzie znika moż-
liwość jakiegokolwiek dyskursu. Pogrążony w medytacji, już nie tyle przekracza 
kolejne poziomy, co wnika w naturę stanu, którym się stał. Poziom przekracza-
nia, wnikania w coraz prostsze, to znaczy bardziej warunkujące niż uwarunko-
wane „stopnie”, kończył się na etapie określanym jako principium witalności, na 
etapie prany. Tak samo, gdy następuje objaśnienie natury atmana i kolejnych 
stopni jego przejawiania się, wyłaniania, opis tego procesu również rozpoczyna 
się od prany.  

Cały proces przedstawiony przez Sanatkumarę, którego opis rozpoczął się od 
objaśnienia dziedziny związanej z nazwą, imieniem – n˜man, wnikając w coraz 
bardziej subtelne, „wyższe” poziomy, doprowadził do stwierdzenia, iż wszystko 
jest ugruntowane w poziomie wszechogarniającej rzeczywistości. To kierunek 
odpowiadający procedurom soteriologicznym. Idąc w kierunku odwrotnym, 
„schodząc w dół” (co odpowiada procesom kosmologicznym), dochodzimy do 
ostatniego elementu, który ma jakby wieńczyć skończoność form przejawiania 
się. Jest to poziom charakteryzowany głównie przez czyny – karm˜õi . Słowo 
karm˜õi  stanowi formę pluralis rzeczownika karman. I jak zazwyczaj w tek-
stach klasycznych, forma singularis może wyrażać zarówno uniwersalną zasadę, 
jak i indywidualny postępek, tak forma pluralis częściej odnosi się wyłącznie do 
indywidualnych czynów. Słowo karm˜õi występuje w nauce Sanatkumary kil-
kakrotnie. Pierwszy raz pojawia się w 7.3.1 w kontekście postanowienia w my-
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śli, nauczenia się świętych hymnów (mantra) i następnie postępowania zgodnie 
z ich wykładnią8. Sekwencja jest następująca: myśl o czynie → czyn → pra-
gnienie osiągnięcia celu. Kolejny fragment to 7.4.1. W miejsce wcześniejszej 
myśli (manas) pojawia się dziedzina wyobrażenia (saÕkalpa). Święte słowa – 
mantry są wykładnią dla dziedziny nazwy, i tak samą wykładnią, czymś co się 
zawiera w mantrach są czyny – karm˜õi 9. Tak więc znów czyny są wypadkową 
zaleceń rytualnych. Sekwencja ta jest powtórzona w 7.5.1. w wersie omawiają-
cym dziedzinę czitty. Kolejna strofa, w której występuje słowo karm˜õi , to 
7.14.1. Przy omawianiu dziedziny nadziei – ˜þ˜, powtarza się kolejność: święte 
słowa → uczynki → pragnienie osiągnięcia celów10. Wszystkie omawiane se-
kwencje ze słowem karm˜õi można odczytać jako łańcuch wzajemnie warunku-
jących się relacji: spełnienie warunków A pociąga za sobą pojawienie się zespo-
łu B.  

Ostatni wers, w którym pojawia się słowo „uczynki”, to 7.26.1, wers, który 
kończy naukę bh¨ma vidy˜ . Sekwencja jest podobna: nazwa → święte słowo → 
czyny. Tutaj jednak jest już wyraźnie zaznaczone wynikanie jednego elementu 
z drugiego. Choć wszystkie wymieniane wcześniej dziedziny występują 
w omawianej poprzednio kolejności, to ostatecznie każda z nich wynika z atma-
na. I dopiero po pojawieniu się czynów możemy mówić o przejawieniu się całe-
go świata przedstawionego. ·tmato  n˜ma ˜tmato mantra× ˜tmata× karm˜õi 
˜tmata evedaÕ sarvam iti . Czyn (karman) jest wpisany w naturę świata. Czyn 
nie tylko wynika z natury świata pojmowanego jako warunkujący wszystko 
atman-brahman, ale forma, w jakiej funkcjonuje w świecie przedstawionym, 
zależna jest od przepisów, rozumianych przez ortodoksów bramińskich jako 
przepisy rytualne.  

Uczynki – karm˜õi , jak wszystko w zróżnicowanym świecie przedstawio-
nym, przybierają zindywidualizowaną formę. Takie rozumienie uniwersalnej 
zasady karmana nadaje im głęboko metafizyczny sens. Czyny odwołują się do 
uświęconego rytuału ofiarnego i przez swoje zakorzenienie współuczestniczą 
w naturze absolutnej, uniwersalnej rzeczywistości. Czy zatem schemat świata, 
porządek wyłaniania się kolejnych poziomów przesądza ostatecznie o jego de-
terministycznym charakterze? Sam porządek, wydaje się, iż tak. Obraz świata 
jest zdeterminowany w tym sensie, że jest zakorzeniony w bycie absolutnym, 
natura świata nie jest niezależna, lecz uwarunkowana strukturą najwyższej rze-
czywistości. Obraz świata przedstawionego jest zdeterminowany naturą abso- 
lutu.  

Zrozumienie, iż wszelkie działania, wszelkie czyny są wyrazem natury abso-
lutnej rzeczywistości, pozwala w pełni uczestniczyć w nieograniczoności 

                                                        
8 sa yad  ̃ manas ̃ manasyati mantr˜n adhŸyŸyeti uth˜dhŸte karm˜õi kurvŸyeti atha kurute 

putr˜Õþccheyeti ca Ÿccheyeti. 
9 n˜mni  mantr˜ ekam bhavanti mantreÿu karm˜õi. 
10 mant˜n adhŸte karm˜õi kurute putr˜Õþ ca paþ¨Õþ cecchate. 
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i niezależności rzeczywistości atmana-brahmana. I tak, jak byt absolutny jest 
niczym nie uwarunkowany i niezdeterminowany, podobnie z tej najwyższej 
perspektywy wszystkie poszczególne czyny stają się wolne i niezależne. Lecz 
gdy potraktujemy każdy czyn jako wyraz natury absolutu, współuczestniczymy 
w naturze bytu absolutnego, wtedy każdy czyn cechuje się tym, czym najwyższa 
rzeczywistość – niezależnością i wolnością. Jeśli natomiast potraktujemy po-
szczególne czyny jako niezależne od całości i tłumaczymy je wtedy w relacji do 
innych, a także uzależniamy od wielości wzajemnie się warunkujących oraz 
determinujących czynników – wówczas wikłamy się w sansarę, czyli zostajemy 
poddani wielu mechanizmom, na które nie mamy wpływu.  

Jak pokazuje analizowany fragment upaniszady, choć wydaje się, iż każdy 
poziom rządzi się swoimi prawami, to jednak wszystkie te prawa są wynikiem 
przejawiania się bytu absolutnego. I rozumiejąc te mechanizmy w ten sposób, 
i z takiej perspektywy się do nich dostosowując, wpisujemy się w naturę rze-
czywistości, która je warunkuje. Wszelkie struktury, które z poziomu doraźnej 
aktywności wydają się ograniczeniem, rozumiemy jako konieczny przejaw wyż-
szej struktury. I wtedy przestają być ograniczeniem, a stają się wyrazem natury 
absolutu. Tylko pełne, świadome dostosowanie daje wolność i tylko takie zro-
zumienie daje możliwość transcendowania kolejnych poziomów.  

Jednym z najważniejszych czynników, umożliwiających właściwą aktyw-
ność, taką by mogła współuczestniczyć w naturze absolutu, jest zrozumienie, iż 
atman-brahman przejawia swą aktywność poprzez akt rytualny. I właśnie te 
czyny będące wynikiem zaleceń świętych tekstów, które są wykonywane na 
wzór wypełniania czynów rytualnych, mogą stać się narzędziem do przekrocze-
nia poziomów przejawiania się świata przedstawionego i osiągnięcia natury bytu 
absolutnego. Natura tego bytu, jak przekazuje nam Sanatkumara, jest charakte-
ryzowana przez szczęście – sukha, a celem każdego czynu jest osiągnięcie 
szczęścia. Przeżywanie każdego poziomu rzeczywistości może przynosić szczę-
ście, ale tylko przeżywanie rzeczywistości absolutnej daje poczucie absolutnego 
szczęścia. I taki jest ostateczny sens nauki, jaką Sanatkumara udzielił Naradzie.  

 



ZAKOŃCZENIE 

Filozoficzna myśl Indii przyjmuje holistyczną wizję rzeczywistości. Oczywi-
ście, w obrębie tego kręgu kulturowego, jak zostało to ukazane, zdarzają się 
wyjątki, ale są to jednak poszczególne poglądy, które nie przesądzają o wy-
dźwięku całości myśli. Ogólnie przyjmuje się, iż świat jest całością i ostatecznie 
nie mówimy o odrębnych poziomach rzeczywistości, tylko o wielu jej wymia-
rach. Wszystkie, mniej czy bardziej dokładnie omówione w tej pracy, systemy 
indyjskie zorientowane są na wymiar transcendentny rzeczywistości. Wszelkie 
rozważania są zatem podporządkowane soteriologii. Starowedyjska koncepcja, 
odróżniająca poziom świata doczesnego od następującego po nim wiecznego 
bytowania w różnych formach w zaświatach, została – wraz z przyjęciem kon-
cepcji sansary – włączona w ogólnoindyjski schemat cyklicznego następowania 
po sobie kolejnych śmierci i narodzin, co uważano za różne formy bytowania 
w jednej, choć wielowymiarowej rzeczywistości. I tak, właściwie już wszystkie 
koncepcje wymiar świata doświadczalnego rozszerzyły o różne formy bytowa-
nia także w zaświatach. Również w ten sposób można zinterpretować rozumie-
nie sansary jako stanu definiowanego przez akcydens uciążliwości – jest to wte-
dy odwieczny stan wciąż zmieniających się form, które starają się zawładnąć 
istotą naszej natury. Stąd tęsknota i poszukiwanie stanu, w którym pozostaje się 
w pełni wolnym, nieobarczonym żadną formą, a w związku z tym żadną uciąż-
liwością czy cierpieniem.  

Holistyczny obraz świata wynika z modeli kosmologicznych. I w tym kon-
tekście drugoplanową staje się kwestia, czy świat jest odwieczny i w swej for-
mie bezpoczątkowy, czy jego forma i zarazem struktura została zainicjowana, na 
przykład wskutek kosmogonicznie pojmowanego aktu rytualnego. Choć te mo-
dele zasadniczo się między sobą różnią, to jednak wspólnie pozostają w opozy-
cji wobec schematu creatio ex nihilo, którego konsekwencją jest pozostawianie 
ontologicznego rozziewu pomiędzy bytem powołującym do istnienia a światem 
stworzonym. W modelach uznających creatio ex nihilo świat, jego strukturę 
i prawa nim rządzące będzie można wyjaśniać poprzez odwołanie się do pozio-
mu bytu o zupełnie odmiennym statusie metafizycznym. Modele holistyczne 
muszą poszukiwać praw rządzących światem, czy nawet wieloma światami, 
w obrębie jednej struktury, gdyż poza tą strukturą niczego nie ma. 

Wizja świata jako całości włącza w tę całość wszystkie przejawy rzeczywi-
stości. Wtedy każdy poziom, każdy przejaw bytu jest w istocie tej samej natury. 
Nie ma zasadniczo ontologicznej różnicy pomiędzy człowiekiem i otaczającym 
go światem, ale świat, choć jest wszechogarniającą całością, posiada swoją 
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strukturę. Żeby ta struktura pozostawała kosmosem, a nie przeszła w formę 
chaosu, muszą w jej ramach być przestrzegane pewne prawa, które z natury 
rzeczy są uporządkowane i zhierarchizowane. Ów porządek i hierarchia są we-
wnętrzną strukturą świata i mogą być dostrzegane albo od momentu wyłonienia, 
czyli uformowania się świata, albo w momencie zrozumienia tych praw wskutek 
analizy całego obrazu. W tej strukturze wyróżnione są elementy, które ostatecz-
nie mają większy lub mniejszy wpływ na podtrzymanie harmonii całości. Im 
większa świadomość obejmowania całej rzeczywistości, tym większy na nią 
wpływ. I dlatego zostaje wyróżniona pozycja człowieka jako istoty, jako przeja-
wu bytu obdarzonego największą świadomością. Gdy ta świadomość jest 
w stanie objąć całość, przybiera formę utożsamienia się z całością bytu; jest to 
holistyczne rozumienie utożsamienia siebie z całym wszechświatem.  

W omówionej powyżej klasycznej wykładni filozoficznej hinduizmu, wy-
różniona pozycja człowieka nie jest przypadkowa. Człowiek nie stanowi po 
prostu wyniku ciągu ewolucyjnego, lecz cała struktura świata, już jakby na sa-
mym etapie „programowania”, zakłada kluczową pozycję samoświadomego 
bytu. Tak jakby świat został utworzony ze względu na człowieka. Dlatego moż-
na powiedzieć, iż orientacja filozoficznej wizji świata w hinduizmie jest nie 
tylko transcendentna, ale i antropiczna. Aby świat pojęty jako struktura, jako 
kosmos, mógł być podtrzymywany w harmonii, musi być odkryta jego natura, 
czyli musi być byt, który jest w stanie o tę naturę zapytać i ją rozpoznać. A ade-
kwatne pytania o całość mogą pojawiać się tylko w bycie mającym świadomość 
tej całości, dlatego tylko człowiek zadaje pytania o naturę bytu. Jedynie czło-
wiek może nie tylko tę prawdę rozpoznać, lecz także ją zrealizować, czyli urze-
czywistnić. I wtedy rzeczywistość ujawnia swój sens. 

Wtedy odsłania się przed nami sens świata. Z holistycznej wizji świata wy-
nika akcydentalność wszelkiego rodzaju podziałów, ostatecznie nawet podział 
na sferę duchową i materialną, sferę sacrum i profanum, okazuje się czymś, co 
nie przynależy do samej struktury świata. To, jaki wymiar sensu świata jesteśmy 
w stanie odczytać, zależy od stopnia świadomości. Stąd podstawowy postulat 
wszystkich systemów myśli indyjskiej mówi, że obowiązkiem człowieka, jego 
dharmą1 jest praca nad rozwijaniem w pełni swego poznawczego potencjału.  

                                                        
1 Henryk Skolimowski, przedstawiając w swoich pracach projekt ekofilozofii, proponuje, między in-

nymi, przewartościować – nadając im bardziej aktualny sens – pewne podstawowe pojęcia myśli filozo-
ficznej Zachodu i Wschodu: „Yet this is not how Dharma is usually conceived. It is often received as 
something immediate, as commands from Heaven, as a voice of our destiny or an inner declaration of 
who we are and what is our mission. Even if it were so, we need to notice that: if Dharma is a voice of 
Heaven, then the heavens are very philosophical; if Dharma is a voice of deities, these deities are very 
philosophical; if Dharma is a voice of our inner conscience, this conscience is very philosophical. Under-
standing Dharma is not mindless process. It requires a deep philosophical sensitivity, but not necessarily 
a wealth of philosophical knowledge. It requires an awareness of the wonderful intricacies of human 
destiny and of the sense of belonging to the larger cosmos – even if this awareness is not explicitly articu-
lated in the individual`s mind”, [w:] Dharma, Ecology and Wisdom in the Third Millenium, New Delhi 
1999, s. 10. 
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Wykaz używanych skrótów:  
 
 
AV – Atharvaveda 
BAU – B®had˜raõyaka upaniÿad 
BHG – Bhagavad GŸt  ̃
BS – Brahma s¨tra 
CU – Ch˜ndogya upaniÿad 
JB – Yoga bh˜ÿya 
JS – Yoga s¨tra 
KAU – KauÿŸtaki upaniÿad 
MU – Muõýaka upaniÿad 
NS – Ny˜ya  s¨tra 
RV – ‚gveda 
ŚB – Śatapatha Br˜hmaõa 
VS – Vaiþeÿika s¨tra 
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