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Oświadczenie autora pracy 

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa 
została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób 
niezgodny z obowiązującymi przepisami.  

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur 
związanych z uzyskaniem stopnia doktora. 

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją 
elektroniczną 

 
Słowa kluczowe 
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Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus): 

Literaturoznawstwo ogólne i porównawcze (09200) 

Tytuł w języku angielskim 

Aspects of Abhinavagupta's philosophy of language 
on the basis of Parātrīśikāvivaraṇa and related texts 

with reference to grammatical literature 
 

Streszczenie 

Praca poświęcona jest Abhinawagupcie (Abhinavagupta / Abhinavaguptapāda), indyjskiemu 
uczonemu, filozofowi i teoretykowi sztuki, żyjącemu w Kaszmirze na przełomie X i XI wieku. Jej 
celem jest opisanie aspektów filozofii języka Abhinawagupty na podstawie jego różnych dzieł, 
zwłaszcza na podstawie traktatu filozoficznego pt. Paratriśikawiwarana i w rozpatrzenie ich w 
świetle filozofii indyjskich gramatyków. Praca składa się z trzech bloków tematycznych: I. 
Omówienia życia i twórczości Abhinawagupty, a także jego powiązań z gramatykami; II. 
Omówienia wybranych aspektów jego filozofii języka; III. Omówienia Paratriśikawiwarany, z 
podkreśleniem aspektów zawartej w niej filozofii języka. Dwa pierwsze bloki tematyczne pracy 
zawierają przekłady licznych fragmentów powiązanych dzieł sanskryckich, zwłaszcza 
Abhinawagupty, oraz liczne nawiązania do literatury i filozofii indyjskich gramatyków i filozofów 
języka; trzecia zaś ma charakter wprowadzenia do zrozumienia zaproponowanego w aneksie 
przekładu Paratriśikawiwarany. Autor dysertacji uzasadnia ogromny wpływ przede wszystkim tez 
gramatyka Bhartryhariego (V w.) zawartych w dziele pt. Wakjapadija na filozofię Abhinawagupty; 
filozofię reprezentującą charakterystyczne dla Bhartryhariego stanowisko semantyczne, zwane 
djotaka-paksza, zgodnie z którym za nośnik znaczenia uznaje się szczególnie rozumianą zasadę 
tożsamości; a także pokazuje, w jaki sposób niektóre tezy Bhartryhariego zinterpretowane i 
rozwinięte zostały przez Abhinawaguptę w duchu filozoficznej szkoły pratjabhidżnia siwaizmu 
kaszmirskiego. W aneksach do niniejszej pracy zamieszczone zostały: 1) przekład na język polski 
pierwszej księgi Paratriśikawiwarany; 2) sanskrycka edycja przetłumaczonego fragmentu 
Paratriśikawiwarany, uwzględniająca w aparacie krytycznym trzy dotychczas nieopublikowane 
manuskrypty kaszmirskie i poprzedzona opisem licznych innych manuskryptów; 3) wykaz cytatów 
Wakjapadiji Bhartryhariego w ważniejszych dziełach Abhinawagupty. Praca jest pierwszą próbą 
całościowego ujęcia filozofii języka największego indyjskiego teoretyka sztuki i jednego z 
najwybitniejszych filozofów średniowiecznych Indii oraz propozycją interpretacji jego dzieł z 
filozofii pratjabhidźnia i estetyki w kontekście filozofii indyjskich gramatyków i teoretyków języka.   



3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

अन$तपारं *कल श.दशा0ं 1व3पं तथायुब8हव: िव<ाः । 
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Nieskończona, zaprawdę, jest wiedza o słowie, 

A żywot krótki, w nim liczne przeszkody; 

Przyjąć trzeba co ważne, odrzucić jałowe, 

Jak łabędź mleko oddzielić od wody. 
 

Pañcatantra I. 6. 
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Uwagi dotyczące transliteracji, transkrypcji 
W zapisie terminów i tekstów sanskryckich w całej pracy stosowana jest transliteracja 

według obowiązującego standardu IAST ustalonego na X Międzynarodowym Kongresie 

Orientalistycznym w Genewie w 1894 roku dla sanskrytu (z dodatkowymi znakami dla 

języka hindi). W tekstach ponadto stosuję zasady zgodne z ustaleniami SI (1994)1. W 

związku z tym: 

1. Rozdzielam wszystkie odrębne wyrazy, które w sanskrycie łączą się na skutek sandhi, 

np. tadeva > tad eva ‘to tylko’, taddhi > tad dhi ‘to bowiem’.    

2. W przypadku wyrazów złożonych (o ile złożenie to nie jest utrwalone lub jego człon 

ma funkcję klityki i nie jest imieniem własnym), pojedyncze człony złożeń rozdzielam 

łącznikiem, np. abhinavasṛṣṭi  > abhinava-sṛṣṭi ‘nowe stworzenie’.     

3. W przypadku połączeń odrębnych wyrazów lub tworzących złożenia, w wyniku których 

powstaje samogłoska długa, długość samogłoski oddaję akcentem przeciągłym ( ̂ ), np. 

śabdārtha > śabdârtha ‘słowo i znaczenie’, sā eva > saîva ‘tylko ona’.  

Powyższych zasad nie stosuję do wyrażeń, które można rozbijać na wiele sposobów, a 

taka wieloznaczność jest oczywistym zamierzeniem autora, np. mahābhāga, chyba że 

celowo chcę podkreślić znaczenie, które wymaga rozdzielenia złożenia.  

  Nazwy afiksów w języku technicznym Paniniego zapisuję wyłącznie w transkrypcji 

naukowej, a ‘znaki indeksujące’ (tzw. anubandha) odróżniam od właściwego afiksu wielką 

literą, np. ṆiC (oznacza infiks -i-), tiṄ (-ti). 

Wyrazy zapisane w międzynarodowej transkrypcji naukowej oddane są kursywą, z 

wyjątkiem sytuacji, w której stanowią one nazwę własną bądź są częścią tytułu artykułu 

(pisanego w cudzysłowie), chyba że w oryginalnym tytule autor użył kursywy.      

Nazwy sanskryckie w postaci spolszczonej stosuję w wypadku, gdy struktura 

gramatyczna w języku polskim wymaga ich odmiany przez przypadki. Spolszczam także 

nazwy własne. Ale jeśli nazwa własna pojawia się po raz pierwszy lub po długiej przerwie, 

zapisuję ją w dwóch wersjach – spolszczonej i transkrypcji.  

W spolszczonych wyrazach złożonych (np. tytułach i imionach) nie oddzielam 

elementów złożeń. Spośród dwóch polskich transkrypcji, używanych w polskiej indologii, 

stosuję transkrypcję twardą, przyjętą w SI (1994)2, i wszystkie inne zasady ustalone przez 

redakcję SI.  

W sanskryckiej edycji i cytatach wielokropek w nawiasach półokrągłych – (...) –  

oznacza, że tekst został opuszczony przez samego autora w tekście źródłowym (cytat 
                                                   
1 Balcerowicz, P.: „Słowo wstępne”, SI Nr 1 (1994): 5-7. 
2 M. Mejor, M.: „W sprawie transkrypcji polskiej wyrazów indyjskich (sanskryt, hindi)”, SI Nr 1 (1994): 

9-11.  
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częściowy). Gdy to ja opuszczam fragment przytaczanego tekstu, wielokropek zapisuję w 

nawiasie kwadratowym – [...].  

Zamieszczone w tekście przekłady, jeśli nie podaję nazwiska tłumacza, są mojego 

autorstwa.  
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WPROWADZENIE	

1.1 Natura badanego przedmiotu i jego znaczenie  
Rozważania nad naturą języka i mowy w Indiach zawsze zajmowały szczególne 

miejsce, stanowiąc nieodłączny element indyjskiej szkoły gramatycznej znanej jako 

‘vyākaraṇa-śāstra’. Jak słusznie stwierdza lingwista i reżyser indyjski, A.K. Ramanujan, 

„gramatyka jest centralnym modelem myśli w wielu hinduskich tekstach” 3 . Dzięki 

znajomości indyjskiej gramatyki, w tym nieodłącznej od niej indyjskiej filozofii języka, można 

dotrzeć do najgłębszych struktur indyjskich systemów filozoficznych. W podobnym tonie 

pisze R. Torella, wybitny badacz pochodzącego z Kaszmiru indyjskiego filozofa 

Abhinawagupty, w pierwszym z serii artykułów na temat filozofii  Kaszmirczyka:  

 „Wiedza o języku stała się w Indiach nauką par excellence, jednocześnie tworząc 

model dla innych gałęzi nauk. Tak jak D.H.H. Ingalls (1954) i J.F. Staal (1965)4 

pierwsi to ujęli, gramatyka w Indiach zajmowała takie miejsce, jakie zajmowała 

geometria w starożytnej Grecji jako nauka wzorcowa.”5 

Wielu uczonych, którzy napisali liczące się prace w dziedzinie indologii, podziela ten 

pogląd. F. Staal, włączając gramatykę Paniniego w zakres badań nad Wedą, w sposób 

jasny, racjonalny i całościowy zbadał i udokumentował rytuał wedyjski6. Z kolei D.H.H. 

Ingalls wraz z J.M. Massonem i M.V. Patwardhanem przełożył „Światło sugestii” 

(Dhvanyāloka), Anandawardhany (VIII w) oraz jego komentarz pióra Abhinawagupty (X-XI 

w.).7  

Jak stwierdza gramatyk Bhartryhari (ok. V w. n.e.):  

„Tak jak wszelkie ogólne znaczenia polegają na formie słowa,  

tak dla wszystkich nauk na świecie ta nauka [tj. gramatyka] jest podstawą“8.   

Anandawardhana i Abhinawagupta uważali poetycką teorię sugestii za rozwinięcie na 

                                                   
3 RAMANUJAN 1989: 53: „Grammar is the central model of thinking in many Hindu texts”. 
4 Patrz też inne publikacje F. Staala, np., 1960: 53, recenzję monografii Ruegga dotyczącej indyjskiej 

filozofii języka, gdzie powtarza tę tezę. 
5 TORELLA 1987: 153: „The science of language thus became the science by excellence, also 

creating a model for other branches of learning. As D.H.H. Ingalls (1954) and J.F. Staal (1965) were 

the first to show, grammar in India occupied the place held by geometry in ancient Greece as the 

model science”. 
6 W STAAL 1983.   
7 Patrz: § II.5.6.1.  
8 VP-I.15  

yathârtha-jātayaḥ sarvāḥ sabâkṛti-nibandhanāḥ | 

tathaîva loke vidyānām esā vidyā parāyaṇam || 
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gruncie poetyki najważniejszej tezy gramatycznej, jaką jest twierdzenie o nieodłączności 

słowa i znaczenia. Ich dzieła stanowią jedne w wielu przykładów, jak prawidłowości opisane 

przez gramatyków wykorzystywane były do budowania innych dyscyplin wiedzy9. Wydaje 

się słuszne, że filozofię Abhinawagupty należy badać w świetle podstawowych zasad 

gramatyków, a zwłaszcza w świetle najważniejszego indyjskiego dzieła z filozofii języka, 

jakim jest „O zdaniach i wyrazach” (Vākyapadīya, VP) Bhartryhariego.  Niniejsza dysertacja 

ma w zamierzeniu pokazać, w jaki sposób stanowi ona ukrytą strukturę kaszmirskie j  

f i lozof i i  prat jabhidżnia (pratyabhijñā) 10 , głównego filozoficznego nurtu 

reprezentowanego przez Abhinawaguptę, będącego filozoficzną podstawą rozwiniętego w 

IX-X wieku siwaizmu kaszmirskiego 11 . Tezę, że możliwym źródłem najważniejszych 

                                                   
9 DhĀ / DhĀL I.13. Patrz: § I.4.8, § II.5.4. 
10 Dosł. ‘rozpoznanie’, czyli chodzi o szkołę ‘filozofii rozpoznania’ (pratyabhijñā-darśana), jak nazywa 

się powstała w IX wieku filozoficzny (epistemologiczny) i najważniejszy kierunek filozoficzny 

siwaizmu kaszmirskiego.   
11 Nazwa ‘siwaizm’ powszechnie oznacza religię charakteryzującą się kultem Śiwy, ale określenia 

‘siwaizm kaszmirski’ przyjęło się stosować w odniesieniu do n iedual is tycznej  f i lozof i i  

kaszmirskich siwaitów z okresu od ok. IX wieku do czasów obecnych. Tymczasem od wczesnego 

średniowiecza w Kaszmirze zaznaczył swoją obecność także siwaizm dual is tyczny, mający swój 

rytuał i filozofię, zwany dla odróżnienia ‘doktryną Śiwy’ (śaiva-siddānta). Oba nurty rozwijały się w 

obrębie religii siwaickiej, stosując odmienne interpretacje jednego korpusu tekstów objawionych, tzw. 

agam (āgama); tekstów rozpowszechnionych nie tylko w Kaszmirze, ale i poza jego obszarem. (O 

kaszmirskich szkołach filozoficznych i religijnych tego okresu patrz SANDERSON 1991). Stąd 

określenie ‘siwaizm kaszmirski’ powinno odnosić się do religii, a zarazem obejmować zarówno 

kaszmirską siajwasiddhantę oraz inne doktryny dualistyczne, jak i wszystkie doktryny 

niedualistyczne. I tak jest. Z drugiej strony, gdy przyjmie się, że termin ten obejmuje także 

siajwasiddhantę, to staje się on zbyt szeroki, gdyż owa pluralistyczna w swych podstawowych 

założeniach forma siwaizmu, obecnego w całych Indiach, nie wykształciła szczególnie 

wyróżniającego się, kaszmirskiego nurtu, a ponadto była krytykowana przez omawianych w tej pracy 

przedstawicieli niedualistycznego siwaizmu w Kaszmirze. W Kaszmirze szczególna była właśnie 

filozofia niedualistyczna określona jako pratjabhidżnia (pratyabhijñā), pomijająca siajwasiddhantę. W 

ostatnich latach niektórzy badacze (np. RASTOGI 2013 i in., TORELLA 2007a-c) odchodzą od 

nazwy ‘siwaizm kaszmirski’, proponując nazywać niedualistyczne nurty filozoficzne w Kaszmirze 

‘śivâdvaya-vāda’, tj. ‘stanowisko (lub doktryna) niedualistycznego siwaizmu’ (RASTOGI 2002), czy 

też kāśmīra-śivâdvaya-vāda, tj. ‘stanowisko (lub doktryna) kaszmirskiego niedualistycznego 

siwaizmu’ (Kaśmīrian Śaivādvaita, TORELLA 2007a-d, RASTOGI 2013), bądź niekiedy określać je 

jedną z nazw podstawowych nurtów (czy aspektów) tego ostatniego stanowiska: pratyabhijñā-

darśana, tj. ‘filozofia rozpoznania’ (RATIÉ 2007b: 39: „l’école śivaïte non dualiste de la 

Pratyabhijñā”), lub ‘trika / trika-śāsana’, tj. dyscyplina triady / trójcy’ – po rozciągnięciu ich znaczeń 

na pozostałe szkoły. Według N. Rastogiego (2002) tę ‘niedualność Śiwy’ (śivâdvaya) należy 
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twierdzeń filozofii pratjabhidżnia jest dzieło Bhartryhariego, w ostatnich latach coraz 

częściej, acz w różny sposób, formułują badacze, między innymi niedawno M. Ferrante 

(2017: 1)12.  

W tytule pracy użyłem nazwy ‘filozofia języka’. Pod pojęciem tym rozumiem rozważania 

nad istotnymi zagadnieniami języka, podejmowane przez różne kierunki filozoficzne, 

niezależnie od tego, w jakim kręgu kulturowym czy religijnym wyrosłe, ale przede 

wszystkim indyjskie. Zakładam, że pytania stawiane przez starożytnych i średniowiecznych 

Indusów dotyczyły tego samego, co współczesnych filozofów, gdyż fenomen języka jest 

wspólny całej ludzkości, a refleksja nad nim – nieodłącznym motorem rozwoju każdej 

kultury i nauki. Od zarania dziejów mowa intrygowała i powstawały rozmaite teorie 

dotyczące jej, ale ponieważ pojęcie ‘filozofia języka’ w stosunku do dyscypliny w obrębie 

nauk humanistycznych rozwinęło się w Europie po odkryciu gramatyki sanskryckiej 

Paniniego (Pāṇini, IV w. p.n.e.) oraz dzieła Bhartryhariego pt. „O zdaniach i wyrazach” 

(Vākyapadīya, VP), pozwalam sobie zastosować to określenie także do tych rozważań 

Abhinawagupty, które dotyczą mowy i języka13. Wykazuję przy tym, że jego filozofia ma 

                                                                                                                                                            
rozumieć jako ‘nieodłączność [Siakti] od Śiwy’ (śiva-śakty-advaya-vāda). W filozofii pratjabhidżnia 

obecne są następujące kaszmirskie nurty niedualistyczne: 1) ‘Filozofia rozpoznania’ pratyabhijñā / 

pratyabhijñā-darśana, która w późniejszych wiekach (XVI w.) opisana została w doksograficznym 

‘Kompendium wszystkich filozofii’ (Sarva-darśana-saṅgraha, SDS) jako niezależny system 

filozoficzny; 2) komplementarna do niej i rozwijająca się równolegle witalistyczna ‘filozofia pulsu / 

wibracji’ (spanda), 3) doktryna triady / trójcy (trika, trika-śāsana), której filozoficzne rozważania 

oparte są na przekazach siwaickich i siaktyjskich, opierająca się na podstawowym tekście 

objawionym pt. „Wyższa tantra zwycięstwa nad nieuporządkowanym alfabetem” (MVT) oraz 

omawianej w tej pracy „Najwyższej [mowy] władczyni trzech [mocy]” (PT), 4) holistyczna szkoła kuli 

(kula), 5) pokrewna jej siwaicko-siaktyjska kaula (kaula), 6) rdzennie kaszmirska doktryna 

‘następstwa czasowego’ (krama), spokrewniona z kultem bogini Kālī, 7) oraz tzw. mata. (Gradację 

systemów od 3) do 7) patrz: PTV I.4.4, gradacja ta jednocześnie odzwierciedla s top ień 

niedualizmu). Należy przy tym podkreślić, że Sajana i Madhawa, autorzy „Kompendium wszystkich 

filozofii” (SDS), przedstawili filozofię s iwaicką (śaiva-darśana) w rozdziale VII odrębnie od filozofii 

pratyabhijñā (pratyabhijñā-darśana), omówionej przez nich w rozdziale VIII SDS. Filozofia 

Abhinawagupty obejmuje zarówno epistemologię pratjabhidżnia, jak i metafizykę innych odłamów 

siwaizmu zawsze interpretowanych w duchu ‘niedualistycznym’. Gdy zatem używam pojęcia 

‘siwaizm kaszmirski’, mam na myśli szeroki nurt f i lozof iczny budowany na bazie wymienionych tu 

kaszmirskich kierunków myśli i stanowisk filozoficznych, reprezentujących różne formy niedualizmu, 

odzwierciedlanych w praktykach religijnych X-wiecznego Kaszmiru. 
12 FERRANTE 2017: 1: „The paper then considers the possibility that the source of the Śaivas’ 

discussion was the work of the philosopher/grammarian Bhartṛhari (5th c. CE)“.   
13 W pracy używam słowa ‘mowa’ w znaczeniu szerszym niż ‘język’, inaczej niż w desaussurowskim 

rozróżnieniu na langue (język) i parole (mówienie, wypowiedź). U F. de Saussura langue oznacza 
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wiele wspólnego z filozofią języka per se14 i pozostaje w ścisłym związku z Bhartryharim, 

mimansą oraz innymi uznanymi kierunkami, tudzież wpasowuje się w wielowiekową 

polemikę między różnymi indyjskimi szkołami, skoncentrowanymi na aspekcie kognitywnym 

i performatywnym języka. 

W niniejszej pracy chcę ukazać wkład Abhinawagupty w rozwój indyjskiej filozofii. 

Wykazuję, że Abhinawagupta rozpatruje rzeczywistość ludzkiego doświadczenia i filozofię 

                                                                                                                                                            
zespół reguł, czyli formę, w której materia językowa niejako znajduje swój wzorzec dla 

indywidualnych aktów mownych (mówienia), określanych pojęciem ‘parole’. Problemem pozostaje, 

jakiego określenia używać dla wyrażenia rozróżnień pojęć terminów sanskryckich, których zakresy 

zawsze tylko częściowo pokrywają się z dobieranymi przeze mnie polskimi odpowienikami, a także z 

odpowiednikami innych języków europejskich. W niniejszej pracy słowa ‘mowa’, a także ‘istota 

mowy’ i ‘istota języka’, będę używać aby wspólnie zakreślić znaczenie sanskryckiego terminu ‘vāc’, 

częściowo wykraczającego poza dziedzinę lingwistyki. Natomiast pojęciem ‘język’ zwykle będę 

oddawać sanskrycki termin ‘śabda’ i jego różne aspekty. W uzasadnionych przypadkach – gdy 

wyniknie to z kontekstu – od tej zasady będę zmuszony odejść. Desausurowskie ‘langue’ z jednej 

strony będzie odpowiadać  nieco węższemu rozumieniu ‘vāc’, jako istoty języka; z drugiej – zarówno 

‘langue’ jak i ‘parole’ zawierać się mogą w rozważaniach gramatyka Bhartryhariego (VP I.44, § II.5.1) 

nad tym, czym jest śabda. Por. sanskryckie określenia mowy i języka na początku § II. 
14 Podobnych intuicji, co w filozoficznych rozważaniach indyjskich gramatyków, można dopatrzyć się 

u niektórych lingwistów europejskich, zwłaszcza reprezentujących kierunek strukturalistyczny. 

Uderzające jest, przykładowo, podobieństwo gramatycznych podstaw teorii anuttary Abhinawagupty 

z wczesnymi ideami F. de Saussura, który w swojej pracy doktorskiej z 1881 r. pt. De l'emploi du 

génitif absolu en Sanscrit, badał zastosowanie w literaturze sanskryckiej reguły gramatycznej 

Paniniego (PSū II.3.36, ṣaṣṭḥī cânādare), formułującej ogólną zasadę stosowania genetivus 

absolutus (patrz: de SAUSSURE 1881: 20, 78 itd.). Omawia on w niej zastosowanie tej reguły 

Paniniego na przykładach w literaturze sanskryckiej, m.in. w strofach z Bhaṭṭī-kāvya, która należy do 

sanskryckiej poezji gramatycznej (przykłady patrz: SAUSSURE 1881: 20 itd., BhK VIII.113). Do tej 

reguły Paniniego szwajcarski lingwista nawiązuje kilkadziesiąt razy, kilkakrotnie cytuje ją w 

sanskrycie. Całkiem prawdopodobne, że znane mu były koncepcje językowe Bhartryhariego i że z 

nich czerpał, gdyż w jego najpóźniejszej pracy (wyd. francuskie SAUSSURE 1916, wyd. polskie 

SAUSSURE 2004) wygłaszane twierdzenia wykazują te same intuicje, co indyjskiego filozofa (por. 

twierdzenia de Saussure’a: „brak pojęcia w znaku, gdy jest znak i następstwo czasowe; brak 

następstwa czasowego, gdy jest znak i pojęcie” (SAUSSURE 2004: 66) z VP I.48, VP III.7, czyli 

zagadnienia dotykające istoty teorii sphoty, która wiąże się z zanikiem następstwa czasowego w 

akcie poznania). Badanie „Szkiców” szwajcarskiego lingwisty w świetle Bhartryhariego mogłoby 

przyczynić się do lepszego rozumienia obu wielkich myślicieli. Mimo że z całą pewnością F. de 

Saussure nie znał dzieł Abhinawagupty, gdyż za jego czasów nie były one dostępne, to uderzające 

jest to, że funkcja ‘pomijania’ – anādara, ilustrowana przez niego na podstawie różnych użyć 

genetivus absolutus w sanskrycie – pełni kluczową rolę właśnie w teorii anuttary Abhinawagupty 

(patrz: § II.8 i § III.4).  
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pratjabhidżnia w kategoriach językowych. Śiwa jako Bóg w tej szkole myśli jest rozumiany 

jako Światło, które, metaforycznie mówiąc, jest ‘świat łem refleksji’ i stanowi istotę języka 

(vāk-tattva). Nieodłączna od niego ‘Moc’ – Siakti, tworząca z nim parę, z którą jest on w 

relacji tożsamości, to ref leksja (vimarśa), która staje się treścią (‘rzeczą’), czyli tym, co 

zostaje ‘powiedziane’ (‘rzeczone’), tj. ujęte przedmiotowo (artha) w doświadczeniu jako 

rzeczywistość obiektywno-subiektywna. Tym, co realne i uchwytne, nawet w obiektywnych 

rzeczach, jest jedynie tożsamość owego ‘światła’ i ‘refleksji’. Abhinawagupta w ten sposób 

wychodząc od założeń epistemologicznych, buduje swoją ontologię. Wiodącą regułą 

filozofii pratjabhidżnia jest strofa Bhartryhariego –  

„Gdyby odeszła Mowa,  

będąca formą odwieczną poznania,  

wówczas Światło by nie świeciło –  

ona [tj. forma odwieczna poznania] bowiem jest tą,  

która ma wewnętrzną refleksję (pratyavamarśa)”15 

Przytaczanie wprost gramatyków i aluzje do twierdzeń gramatyków rozsiane są po 

różnych dziełach kaszmirskiego filozofa, a ich identyfikacja i zrozumienie wymaga 

ogromnego wysiłku badawczego. Jest to zadanie tym trudniejsze, że znanych jest łącznie 

40 tytułów różnych utworów Abhinawagupty, z czego około połowa dzieł zachowała się w 

całości (niektóre inne tylko we fragmentach); przy czym kilka z nich składa się z wielu 

tysięcy wierszy. Treść tych dzieł osadzona jest w ścisłym kontekście kwestii filozoficznych, 

które najprawdopodobniej były żywo dyskutowane w średniowiecznym Kaszmirze i nie 

wymagały szerszego wprowadzenia16. Zakładał on, że odbiorca miał o nich wiedzę i był 

wykształcony przynajmniej w gramatyce (vyākaraṇa, pada), metodologii opartej na logice 

i epistemologii (nyāya, pramāṇa) oraz mimansie (vākya), stanowiących podstawę 

bramińskiego wykształcenia i nauki w dziesięciowiecznym Kaszmirze17. W miarę jak w 

ciągu perypetii dziejowych nawet to podstawowe kształcenie upadało, wyrwane z tego 

kontekstu pisma stawały się coraz mniej zrozumiałe, a co za tym idzie, coraz bardziej 

traktowane jako ezoteryczne i sekretne, utarło się fałszywe przekonanie, że zrozumieć je 

mogą tylko wtajemniczeni adepci tantry.  

Jeszcze do niedawna myślano, że twórczość Abhinawagupty można studiować bez 

znajomości gramatyki Paniniego i obszernej literatury sanskryckiej. Włoski uczony R. 

                                                   
15 VP I.124 cytowana przez Abhinawaguptę w ĪPVV I.5.11 (t. II, s. 182), ĪPV I.5.14 oraz ĪPVV I.5.14 

(t. II, s. 206): 
vāg-rūpatā ced utkramet sâvabodhasya śāśvatī |  

na prakāśaṁ prakāśeta sā hi pratyavamarśinī ||. 
16 Omówienie tych dzieł patrz: § I.3. 
17 Patrz: PTV I.4. 
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Torella, badacz siwaizmu siwaizmu kaszmirskiego, stwierdził:  

„Zadanie, jakie stoi przed współczesnym specjalistą pratyabhijñā, nie jest łatwe. 

Staje się coraz bardziej oczywiste, że nie można prowadzić poważnych badań nad 

filozofią pratjabhidżnia bez uwzględnienia złożonej relacji jej zasad z główną linią 

indyjskiej filozofii jako całości, w szczególności z Dharmakirtim, epistemologiczną 

szkołą buddyzmu, Bhratryharim, mimansą i innymi ważniejszymi darsianami [tj. 

systemami filozoficznymi, FR], estetyką tudzież spekulacją językową. Innymi słowy 

czas, w którym filozofię adwajty18 siwaickiej studiowano skupiając się wyłącznie (lub 

prawie wyłącznie) na źródłach siwaickich, jest definitywnie miniony”.19 

Być może właśnie niesłuszne odrywanie filozofii Abhinawagupty od reszty dyscyplin i 

systemów indyjskich spowodowało, że wkład Abhinawagupty do filozofii języka wspominany 

był tylko marginalnie w pracach dotyczących indyjskiej lingwistyki. W literaturze badawczej 

równie rzadko podkreśla się wpływy gramatyków na filozofię siwaizmu kaszmirskiego.20 

Proces wzajemnego oddziaływania – siwaizmu na filozofię gramatyków i odwrotnie – jest 

wciąż mało znany21. R. Torella w pierwszym artykule poświęconym temu tematowi tak 

przedstawił sytuację współczesnych badań:  

„Możemy znaleźć liczne wnikliwe uwagi o naturze języka, rozproszone w dziełach 

Abhinawagupty. Jak dotąd nikt nie podjął całościowej oceny jego stanowiska w 

indyjskiej spekulacji na temat siabdy (śabda) [tj. elemencie znaczącym języka, FR] i 

z pewnością nie jest to łatwym zadaniem ze względu na liczne komponenty jego 

eklektycznego nauczania i różnorodne jego źródła. Innym powodem takiego braku 

w ogólnych przeglądach indyjskich studiów lingwistycznych może być milczące 

założenie, że jego filozofii nie można traktować poważnie, gdyż jest on mistrzem 

tantrycznym, a zatem przede wszystkim ‘mistykiem’, przy czym wyjątek robi się dla 

jego dobrze znanego wkładu do estetyki. A skoro takie jest milczące założenie, to 

dostępne studia Abhinawagupty jako filozofa języka kończą się na tym, że albo 

stanowią dodany rozdział do konkretnych badań nad tantrą, albo krótki akapit w 

studiach nad Bhartryharim, gdzie doktryna Abhinawagupty uważana jest za 

                                                   
18 Tj. niedualizmu (advaita). 
19 TORELLA 2011: 2. 
20  R. Torella (2008) przedstawia przebieg argumentacji Somanandy podważającego tezy 

Bhartryhariego. Wcześniejsi badacze również zwracali uwagę na toczącą się dyskusję między 

gramatykami a twórcami szkoły pratjabhidżnia, mianowicie (za Torellą): SASTRI 1959: 59-61, 68-73, 

SEYFORT REUGG 1959: 113-114, GNOLI 1959a: 55-63; FILLIOZAT 1992: 471-74; DWIVEDI 1993 

i inni.   
21 KAUL 2011: 2. 
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ezoteryczny suplement 22 . Teraz, kiedy staje się coraz bardziej oczywiste, że 

Abhinawagupta jest jednym z wielkich filozofów tradycyjnych Indii, nadszedł czas, 

aby podjąć próbę ponownego rozważenia jego idei z szerszej perspektywy.”23  

R. Torella przedstawił następnie podwaliny lingwistycznej myśli Abhinawagupty. 

Wcześniejsze publikacje jego i innych nielicznych uczonych 24 stworzyły już filologiczny 

grunt do podjęcia badań w tym kierunku. W badaniach tych jednym z najważniejszych 

tekstów jest „Objaśnienie «Najwyższej [mowy] jako władczyni trzech [mocy]»“, czyli 

Paratriśikawiwarana (Parātrīsikā-vivaraṇa, PTV), dzieło zawierające wnikliwe i błyskotliwe 

spostrzeżenia na temat natury języka25. B. Bäumer, która prowadzi ośrodek badań nad 

Abhinawaguptą w Waranasi, wyraziła się o Paratriśikawiwaranie, że „jest jednym z 

najważniejszych dzieł Abhinawagupty na temat filozofii języka.”26  

Stanowi ono przy tym ogromne wyzwanie badawcze, zarówno pod względem 

filologicznym jak i filozoficznym. Jak zauważa B. Bäumer we wstępie do pierwszego, 

obecnie jedynego, tłumaczenia angielskiego dokonanego przez J. Singha27:  

„[…] jest ono jednym z najgłębszych i najtrudniejszych tekstów siwaizmu 

kaszmirskiego czy ogólnie triki, a szczególnie Abhinawagupty, a obecny [tj. SINGH 

1988] przekład może stać się punktem wyjściowym dla dalszych badań nie tylko w 

zakresie siwaizmu kaszmirskiego [...]“28.  

Trudności filologiczne tego i innych tekstów zaważyła na tym, że do tej pory – poza 

kilkoma tematycznymi artykułami R. Torelli29 – nie podjęto się jeszcze analizy filozoficznej 

ani nawet weryfikacji niejasnych fragmentów przekładu Paratriśikawiwarany. O tym, że 

                                                   
22 TORELLA 2004: 173 p. 2:  SHASTRI 1959, RUEGG 1959: 101-116, PADOUX 1990, FILLIOZAT 

1994, TORELLA 1998, 1999b, 2000.   
23 TORELLA 2004: 173. 
24 Przede wszystkim wydania i przekłady tekstów źródłowych, a także ich opracowania. Pierwszego 

monograficznego opracowania teorii mowy w tantrach dokonał PADOUX (1990), opierając się w 

dużym stopniu na dziełach Abhinawagupty. Ponadto liczne publikacje N. Rastogiego są gruntownym 

przedstawieniem filozofii Abhinawagupty; zawierają m.in. omówienie jego filozofii języka (przede 

wszystkim RASTOGI 2013). 
25  TORELLA 2004: 174.  
26  BÄUMER 2011: 16: „The Parātrīsikā Vivaraṇa is one of the most important works by 

Abhinavagupta on philosophy of language”.  
27 Przekład i edycja PTV, SINGH 1988. 
28 BÄUMER 1988: xii: „This is one of the deepest and the most difficult texts of Kashmir Shaivism or 

Trika in general and Abhinavagupta in particular, and the present translation can become the starting 

point for further research, not only in the field of Kashmir Śaivism [...]”.  
29  TORELLA 1987, 1998, 1999 oraz 2004. Nieliczne inne najnowsze prace, które temat ten 

podejmują, omówiłem w § 1.2, a także uwzględniłem w bibliografii. 
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warto podejmować taki wysiłek badawczy, R. Gnoli, nauczyciel R. Torelli i pierwszy badacz, 

który zmierzył się z tym tekstem prawie w tym samym czasie, co J. Singh i pierwszy 

dokonał jego przekładu (na język włoski), napisał we wstępie:   

„To, co przyciągnęło mnie do omawianego dzieła, to nie tylko jego trudność 

wynikająca z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, tzn. niezrozumiałości 

argumentów, które są czasem tylko napomknięte i zdają się wymagać od czytelnika 

dogłębnej znajomości doktryny szkoły, czy niedoskonałości przekładanego 

manuskryptu. Na świecie jest mnóstwo trudnych tekstów, które mogą leżeć 

zapomniane w archiwach ku ciekawości i satysfakcji nielicznych lub czekać na 

lepsze czasy. Ale prawda jest taka, że wiele stronic tego komentarza to, w mojej 

opinii, jedne z najpiękniejszych i najciekawszych w sanskryckiej literaturze 

filozoficznej, napisanych w języku, choć czasem przesadzonym, ale zawsze żywym 

i potężnym, ujawniającym bezpośrednie doświadczenie i głębię oryginalnej myśli, 

starającej się, czasem z trudem, znaleźć drogę wśród ograniczeń języka”.30  

Autor powyższego cytatu ma całkowitą rację, gdy odnosi się do trudności związanych z 

przekładem PTV z sanskrytu.  

J. Singh był pierwszym, który podjął się zadania udostępnienia tekstu w języku 

angielskim. Jednak ów uczony pominął fakt, że pod powierzchnią tego treściwego traktatu 

kryje się linia rozumowania dotykająca kwestii głęboko osadzonych w indyjskiej myśli 

lingwistycznej, a także żywotnych i dyskutowanych w głównym nurcie klasycznej filozofii 

indyjskiej zagadnień filozofii języka. Często – jak choćby w PTV I.1.4.2, gdzie jest wyraźne 

odniesienie do metody derywacji podanej szkole etymologii (Nirukta)31 – skutkuje to mylną 

interpretacją tekstu. Pomijanie przez J. Singha faktu, iż AG tworzył nie tylko w tradycji 

tantrycznej, ale ogólnoindyjskiej, powoduje, że cały wymiar lingwistyczny dyskutowany 

przez różne szkoły filozoficzne jest niedostrzegany lub pomijany jako mało ważny. Choć 

dostrzegalne jest to wyraźnie w PTV, to przypuszczalnie dotyczy także innych dzieł 

Abhinawagupty, takich jak ĪPVV, ĪPV, MVV, TĀ, TS i DhĀL, w których właśnie ten wymiar 
                                                   
30 GNOLI 1985: XIII-XIV (Introduzione): „Quanto mi ha attratto in quest’opera non è stata tuttavia 

solo la difficoltà, dovuta a cause interne ed esterne, quanto a dire l’astrusità degli argomenti, spesso 

solo trattati per accenni, e, comunque, in un modo da presumere, nel lettore, un’approfondita 

conoscenza delle dottrine della scuola, e l’insufficienza della tradizione manoscritta. Il mondo è pieno 

di testi difficili, che è più saggio lasciar dormire negli archivi, per la curiosità ed il diletto dei pochi o in 

attesa di tempi migliori. La verità è che molte pagina di questo commento sono, a mio giudizio, tra le 

più belle ed interessanti della letteratura filosofica in sanscrito, scritte in una lingua qua e là 

certamente ridondante, ma sempre vivace e possente, che rivela l’immediatezza dell’esperienza e la 

profondità di un pensiero originale che cerca di aprirsi un cammino, sia pur faticosamente talora, tra 

le strettoie della parola.” 
31 Szczegóły patrz § II.4.  
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filozoficzno-lingwistyczny może stanowić szczególną wartość.  

Choć z problemem nieprzekładalności językowej, a tym bardziej kulturowej, zmierzyć się 

musi każdy, kto podejmuje się przedstawienia filozofii odległej kultury poprzez teksty 

dodatkowo bardzo trudne, a w związku z tym przekład i interpretacje są zawsze tylko mniej 

lub bardziej przybliżone, to proponowany przeze mnie przekład (zamieszony w Aneksie 1) i 

analiza fragmentów tekstu PTV i innych dzieł Abhinawagupty, z odniesieniem do filozofii 

gramatyków, stanowi w moim zamierzeniu próbę wiernego przedstawienia 

rzeczywiste j  myśl i  f i lozof icznej  Abhinawagupty.  

1.2 Dotychczasowy stan badań nad Abhinawaguptą 
Abhinawagupta (X-XI w.) znany jest w Indiach przede wszystkim jako autor i autorytet w 

dziedzinie estetyki (teoria przeżycia estetycznego), teatru i muzyki 32 . Zainteresowanie 

innymi jego dziełami pojawiło się poza Kaszmirem stosunkowo późno, na początku XX 

wieku, i wiązało się z odkryciem tzw. ‘siwaizmu kaszmirskiego’ i nieodłącznej od niego 

filozofii pratjabhidżnia (pratyabhijñā), tj. ‘rozpoznania’, określanych jako śivâdvaya-vāda, tj. 

niedualistycznej ‘doktryny o niepodzielnym Śiwie’. 33  

W Polsce badania naukowe na temat Abhinawagupty praktycznie nie istnieją. Wyjątek 

stanowi praca doktorska (nieopublikowana) A. Niteckiej (2007), dotycząca analizy 

doświadczenia estetycznego i mistycznego, zawierająca tłumaczenie fragmentów NŚAG (3-

22), PTV (s. 199-203 wg edycji GNOLI 1985, którą dalej oznaczam skrótem Gn) oraz ĪPVV 

(t. II: 177-179)34. Autorka broni tezy, że doświadczenie mistyczne według Abhinawagupty 

jest czymś innym niż estetyczne. Oprócz tego opublikowała ona wcześniej parę 

wartościowych artykułów (NITECKA 2006a, 2006b). W różnych innych pracach poświęcono 

trochę miejsca kaszmirskiemu myślicielowi, z czego na uwagę zasługuje przede wszystkim 

rozdział pt. „Tantra siwaicka” Ł. Trzcińskiego (2001: 287-307), dwie publikacje książkowe 

M. Sachy-Piekło (1999, 2003), artykuł o koncepcji mowy E. Dębnickiej-Borek (2006) czy z 

kolei artykuł J. Zaparta (2011) o doświadczeniu estetycznym i mistycznym Abhinawagupty, 

albo wcześniejszy od niego artykuł H. Marlewicz (1998), zawierający idee Abhinawagupty 

dotyczące koncepcji ‘rasy’ (rasa).  

Ogromnej wagi jest najnowsza publikacja M.K. Byrskiego (2017), która choć nie dotyczy 

ściśle Abhinawagupty, to przedstawia jego stanowiska dotyczące dramaturgii i teatru. Autor 

tej publikacji napisał wcześniej hasło „Abhinawaguptapada” w Encyklopedii Katolickiej 

(BYRSKI 1989). Mistyczny aspekt siwaizmu kaszmirskiego przybliża też obszerna praca A. 
                                                   
32 Muzyki również, dlatego że Śarṅgadeva (1210-1247), autor jednego z najbardziej miarodajnych 

traktatów muzykologicznych pt. Perłonośny ocean muzyki (Saṅgīta-ratnākara), przenosił poglądy 

Abhinawagupty do dziedziny muzykologii.    
33 Patrz: przypis we wprowadzeniu, § 1.1.  
34 NITECKA 2007: 140-168. 
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Rucińskiej (2014), zawierająca, obok licznych cytatów z różnej literatury spandy i innych 

dzieł, przekład Siwasutr (Śivasūtra, ŚS) Wasugupty i dwóch sanskryckich komentarzy ŚSV 

Kszemaradży (ucznia Abhinawagupty) i ŚSVāVar Waradaradży – ten ostatni, przełożony 

wierszem, przetłumaczony został po raz pierwszy w historii na jakikolwiek język. Jednak w 

żadnych z powyższych prac, poza wspomnianym encyklopedycznym hasłem i pracą pani 

A. Niteckiej, filozofia Abhinawagupty nie zajmuje centralnego miejsca, a o jego filozofii 

języka po polsku nie ma żadnej literatury.  

Choć dzieła Paniniego – najważniejszego starożytnego gramatyka indyjskiego – jak też 

innych gramatyków są studiowane i opracowywane przez polskich indologów (np. 

WIELIŃSKA 2006, WIELIŃSKA-SOLTWEL 2006, SULICH 2006, SULICH-COWLEY 2012 

itd.), to prac stricte z indyjskiej filozofii języka w Polsce prawie zupełnie nie ma. Jedyną z 

dwóch znanych mi monografii jest Spór o Słowo. Obrona Mandana Miśry teorii sphoty P. 

Sajdka (SAJDEK 2011), zawierający przekład Sphoṭa-siddhi Mandana Miśry oraz śmiałą 

próbę przełożenia niezwykle trudnego, aczkolwiek bardzo ważnego traktatu ‘Śloka-vārtika 

(ŚV XII, rozdz. Sphoṭa-vāda) Kumarili Bhatty, który wywarł ogromny wpływ na 

Abhinawaguptę. Na szczególną uwagę zasługuje najnowsza, druga obszerna monografia 

dotycząca filozofii słowa w klasycznej i poklasycznej sankhji O. Łucyszyny (2018), gdzie 

autorka, bardzo rzeczowo analizując treść licznych sanskryckich tekstów źródłowych, 

przedstawiła filozofię języka sankhji, a także opracowała staranny przekład fragmentu 

Sankhjasutr (Sāṅkhyasūtra) z komentarzem Aniruddhy (dowodzący tezy dokładnie 

przeciwnej, niż u Abhinawagupty). Poza tymi dwoma najnowszymi publikacjami wspomnieć 

warto, że ogólne stanowiska najbardziej znanych indyjskich filozofów języka uwzględnione 

zostały w pracy A. Bogusławskiego i E. Drzazgowskiej (2016). W żadnej z tych publikacji 

nie ma jednak nawet wzmianki o Abhinawagupcie.   

Nieco lepiej wygląda stan badań w innych krajach. Pominę tu badania nad filozofią 

języka, a skoncentruję się na opisie badań nad Abhinawaguptą jako filozofem szkoły 

siwaizmu kaszmirskiego, na końcu zaś przedstawię najnowsze badania nad jego filozofią 

języka. 

Wyszczególnić można trzy zasadnicze fazy w rozwoju badań:   

(A) Edycje tekstów:  

W KSTS dokonano edycji prawie wszystkich zachowanych dzieł Abhinawagupty, 

mianowicie PS, PTV, TS, IPV t. I-II, TĀ t. 1-12, TVD, MVV, ĪPVV t.1-3, GKK, PTLV, PC; 

edycje te do tej pory są podstawą do badań nad siwaizmem kaszmirskim i większość 

późniejszych edycji na nich się opiera. PANDEY (1963) i RAGHAVAN (1981) dokonali 

edycji hymnów AG (ten ostatni dokonał też analizy ich treści). Wydania krytycznego 

doczekała się Tantrôccaya (TC, GNOLI & TORELLA: 1990); pewne brakujące fragmenty 

komentarza do „Traktatu o teatrze” (NŚAG) zostały także zrekonstruowane z innych źródeł 
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literatury z zakresu poetyki (KULKARNI 1983 a,c). Podkreślić jednak trzeba, że niektóre 

edycje PS, TĀ, TS i in. nie tylko zawierają warianty innych manuskryptów, ale często 

również bezcenne notatki z marginesów manuskryptów, których brak w innych 

współczesnych edycjach. Uczeni z IGNCA zapowiedzieli pracę nad krytyczną edycją i 

przekładem komentarza do „Traktatu o teatrze”, tj. „Odnowionego «[Traktatu o teatrze] 

Bharaty»” (Abhinavabhāratī NŚAG) 35. Dotychczasowe jego edycje (KAVI 1954, NAGAR & 

JOSHI 2003) zawierają liczne błędy przeniesione z zachowanego manuskryptu. PTV 

została starannie edytowana przez R. Gnoliego (GNOLI 1985), jednak w świetle nowo 

odkrytych manuskryptów36 i wobec wątpliwych fragmentów tekstu wciąż istnieje potrzeba 

uzupełniania tej edycji. Duży wkład w edycję tekstów siwaizmu kaszmirskiego ma obecnie 

działający w Varanasi Muktabodha Indological Reserach Institute37 kierowany przez Marka 

Dyczkowskiego, zajmujący się m.in. digitalizacją tekstów (m.in. dostępna jest tam cała seria 

KSTS, a wiele tekstów zostało przepisanych w transkrypcji łacińskiej) i udostępnianiem ich 

badaczom, m.in. w bazie GRETIL38.  

(B) Przekłady:  

Najlepiej opracowanym tekstem wciąż pozostaje PS, która doczekała się aż ośmiu 

przekładów; ostatni, BANSAT-BOUDON & TRIPATHI 2011, jest jedną z najpełniej 

opracowanych analiz tekstu siwaizmu kaszmirskiego w ogóle; zawiera ponadto edycję i 

staranny przekład komentarza Jogaradży (PSY). Kilkakrotnie tłumaczony był też komentarz 

Abhinawagupty do Bhagawadgity (BhGAG, ostatni: MARJANOVIC 2004) – 

najprawdopodobniej jedno z jego pierwszych i najłatwiejszych dzieł. Natomiast tłumaczenie 

pozostałych prac jest trudne i powolne. W latach 1938-1940 został edytowany w trzech 

tomach (t. 1-2) i po raz pierwszy przetłumaczony na język angielski (t. 3) ważny ĪPV (nowe 

wydanie: PANDEY & IYER 1998); jego znacznie obszerniejsza wersja, komentarz do 

autokomentarza Utpaladewy, ĪPVV, nie doczekała się przekładu na żaden język. Jest to o 

tyle ważne, że AG w tym właśnie dziele wielokrotnie powołuje się na tradycję gramatyczną 

(Bhartryhariego) i podejmuje dyskusję z innymi szkołami filozoficznymi oraz przedstawia 

szczegółową koncepcję mowy. „Odnowiony «[Traktat o teatrze] Bharaty»” (NŚAG) będący 

najobszerniejszym i najważniejszym indyjskim wyjaśnieniem teorii dramatu, do tej pory 

ukazał się wyłącznie w przekładzie na hindi i w formie nieukończonej – obejmuje 29 

rozdziałów z łącznej ich liczby 36 – w czterech tomach wydanych przez SSV w Varanasi 

                                                   
35  Informację tę uzyskałem podczas konferencji poświęconej Abhinawagupcie i Bhartryhariemu, 

BHU, Varanasi 2017.  
36 Patrz opis dostępnych manuskryptów PTV w niniejszej pracy.    
37 http://muktalib5.org/digital_library.htm.    
38 GRETIL - Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages and related Indological 

materials from Central and Southeast Asia. http://gretil.sub.uni-goettingen.de 



22 

(ostatni tom wyd. w 2004 roku, wznowienie wszystkich czterech tomów w 2015) 39 . 

Natomiast drugie ważne dzieło, DhĀL, dotyczące sztuki poetyckiej, zawierające 

najistotniejsze kwestie z filozofii języka, przełożone zostało najpierw we fragmentach przez 

Massona i Patwardhana (1969), a w całości dopiero pod koniec ubiegłego wieku pod 

kierunkiem D. Ingallsa (INGALLS & MASSON & PATWARDHAN 1990). Dostępne są już co 

prawda najnowsze opracowania w języku hindi (PATHAK 2014, RAI 2016). Jeszcze 

później, w przekładzie J. Hannadera (1998), ukazała się pierwsza, obejmująca 399 strof, 

część MVV, bardzo trudnego tekstu dotyczącego filozofii triki, zawierająca m.in. subtelne 

rozważania z zakresu filozofii języka i epistemologii; jest to pionierski przekład na 

jakikolwiek język, a także pierwsze wydanie krytyczne przetłumaczonego fragmentu. 

Najbardziej znane dzieło, TĀ, opus magnum filozofa, długo pozostające jedynie w 

przekładzie włoskim (GNOLI 1972), dopiero w ostatnich latach doczekało się przekładu na 

inne języki. Przekład na hindi obejmuje też komentarz TĀV (CHATURVEDI 2002), 

przekłady angielski i francuski obejmują tylko fragmenty (PADOUX & SILBURN 1998, 

DUPUCHE 2003, CHATTERJEE 2008-2014). Tantra-sāra (TS), będąca jej skrótem, została 

przełożona najpierw na język włoski (GNOLI 1960a), a angielskiego przekładu doczekała 

się dopiero w 2012 roku (fragmenty także po polsku: RUCIŃSKI 2014). PTV natomiast, 

kluczowy dla filozofii Abhinawagupty i omawiający naturę języka, przełożony został przez 

R. Gnoli’ego (1985) i J. Singha (2005, pierwsze wyd. 1988), przy czym wydanie Singha i 

Gnoliego, a także  odkrycie nowych manuskryptów (kopie w wersji elektronicznej w 

posiadaniu B. Bäumer, która ze swej uprzejmości udostępniła je autorowi niniejszej 

dysertacji), ujawniły potrzebę  krytycznej edycji PTV.  

Szczególne znaczenie dla badań nad tekstami źródłowymi Abhinawagupty ma 

tłumaczenie i opracowanie filologiczne (edycja) dokonywane przez R. Torellę 

podstawowych dzieł filozofii pratjabhidżnia: „Strof o rozpoznaniu Iśwary” - Īśvara-

pratyabhijñā-kārikā (ĪPK i ĪPKvṛ) Utpaladewy (TORELLA 1994, 2002). Dzieło to wyjaśniane 

jest w świetle komentarzy Abhinawagupty, stąd prace R. Torelli zawierają liczne fragmenty i 

analizy filologiczne i filozoficzne „Wniknięcia w «Rozpoznanie Iśwary»” (ĪPV) oraz 

„Wniknięcia w «Objaśnienie rozpoznania Iśwary» (ĪPVV), encyklopedycznych komentarzy 

Abhinawagupty do tego podstawowego traktatu z filozofii pratjabhidżnia. Odkrycie, 

edytowanie, przetłumaczenie i omówienie przez R. Torellę wcześniej zaginionych 

fragmentów ĪPKvi (TORELLA 1988, 1994/2002, 2007a, 2007b, 2007c, 2007d) okazało się 

kluczowe do zrozumienia odpowiadających im fragmentów największego dzieła 

Abhinawagupty, jakim jest ĪPVV. Choć ĪPVV jest komentarzem do ĪPKvi, którego większa 

część zaginęła, to opublikowane w ostatnim dwudziestoleciu prace R. Torelli stanowią 

                                                   
39 Publikacja jest trudno dostępna m.in. ze względu na niewielkie nakłady obu wydań (zaledwie 1000 

w pierwszym i 500 w drugim).  
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przełom w badaniach nad tym komentarzem, a generalnie filozofią Abhinawagupty, i 

obecnie są najważniejszym drogowskazem do właściwej jej interpretacji. 

(C) Opracowania tematyczne. 

a) Studium Abhinawagupty w szerokim zakresie historycznym i ujmującym jego wkład 

zarówno do sztuki, jak i religii i filozofii,  poświęcone są ważne prace po angielsku 

(PANDEY 1963, PANDIT 1977, RAGHAVAN 1981, PANDIT 1989) i inne, a w ostatnich 

latach także wnikliwa praca w hindi N. Rastogiego (2009). Należy uwzględnić także liczne 

cenne publikacje z historii tantry A. Sandersona (SANDERSON 1985, 1988, 2006, 2007, 

2009a, 2009b, 2014) i M. Dyczkowskiego (DYCZKOWSKI 1988, 1989 i inne), które 

dodatkowo opisują szeroki kontekst historyczny i religijny twórczości Abhinawagupty40.  
b) O jego koncepcji piękna i przeżycia estetycznego, teorii sugestii poetyckiej itd. traktują 

H. Chaturvedi (1987), D.H.H. Ingalls (1990), Kulkarni (2003) i inni badacze teorii literatury 

sanskryckiej. Wielu z nich, np. K.C. Pandey (1963, 1972), N. Rastogi (2013a), R. Gnoli 

(1968), J.M. Masson i M.V. Patwardhan (1969, 1970), Ingalls & Masson & Patwardhan 

(1990), Aklujkar & Gerow (1972), G.J. Larson (1974), K.D. Tripathi (1995), B. Bäumer 

(1997), A. Nitecka (2007) i inni badali bądź wciąż badają także relację teorii sztuki z religią i 

filozofią Abhinawagupty. Teoria piękna u AG wykorzystywana jest także i rozwijana w 

prowadzonym przez Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA) w New Delhi 

projekcie badawczym tworzenia wielkiej encyklopedii filozofii sztuki – Kalā-tattva-koṣa.  

c) Abhinawagupta znany jest nie tylko jako estetyk, ale także jako egzegeta, dokonujący 

syntezy i wyjaśnienia filozoficznego licznych nurtów tantrycznych. Do najwybitniejszych 

indologów badających doktrynę tantrycznych nurtów należą A. Sanderson, M. Dyczkowski, 

A. Padoux (2003, 2005) i B. Bäumer. Dodać należy, że wobec faktu, iż teksty AG są 

egzegezą tantr, ich badanie weszło w zakres zachodniego religioznawstwa. Dużą wartość 

przedstawia niedawna publikacja B. Bäumer (2011), traktująca o hermeneutyce anuttary 

(anuttara) – jest to najnowsza praca dotycząca PTV. B. Bäumer stwierdza w niej, że 

koncepcje językowe Abhinawagupty są wkładem do ogólnoludzkiej filozofii języka41. W tej 

dziedzinie napisała ona także artykuł o koncepcji trzech osób gramatycznych w 

Paratriśikawiwaranie (BÄUMER 2008). Do uznanych badaczy, nadających religioznawczy 

kierunek interpretacji filozofii Abhinwagupty, zaliczyć należy P. Muller-Ortegę (1989, 2007). 

W większości powyższych prac badawczych charakterystyczne jest także przedstawianie 

Abhinawagupty w obrębie nieortodoksyjnych (tantrycznych) tradycji, przy jednoczesnym 

marginalnym traktowaniu faktu, że równie mocno osadzony był on w tradycji bramińskiej, z 

której wywodzi się główny nurt analizy języka i klasyczna filozofia indyjska.  

                                                   
40 Z merytorycznych prac analizujących myśl Abhinawagupty patrz: SANDERSON (1987, 2005 itd.).   
41 BÄUMER 2011: 174. 
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d) Nad filozofią Abhinawagupty pracował K.C. Pandey (1963), R.K. Kaw (1967, 1968), K. 

Mishra (1999), obecnie także wiele zagadnień opracował D. Lawrence (1999). Powstała też 

pewna liczba artykułów porównawczych (ale niedotyczących stricte Abhinawagupty), 

zestawiających filozofię siwaizmu kaszmirskiego z innymi nurtami indyjskimi, np. DVIVEDI 

1987 – z jogą, 1993 – z wedantą, 1993 – z Bhartryharim i inne. Mapę umożliwiającą 

poruszanie się po zagadnieniach siwaizmu kaszmirskiego stanowi przygotowana w ciągu 

kilkudziesięciu lat pracy B.N. Pandita oraz jego zespołu i wydana niedawno dwutomowa 

encyklopedia siwaizmu kaszmirskiego (PANDIT 2001 (t. 1), 2005 (t. 2)). Ważny jest też 

projekt stworzenia wielojęzycznej encyklopedii terminów tantrycznych – 

Tāntrikābhidhānakośa (w skrócie: TAK), zawierający liczne definicje pochodzące z dzieł 

Abhinawagupty, realizowany od kilkunastu lat przez Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften w Wiedniu, w którym uczestniczą wybitni badacze literatury tantrycznej i 

Abhinawagupty z całego świata, tacy jak np. H. Isaacson z Uniwersytetu w Hamburgu, M. 

Czerniak-Drożdżowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego i wielu innych. Z innych światowych 

badaczy mających wkład w badania nad filozofią Abhinawagupty szczególne miejsce 

zajmują także G.T. Deshpande (1989), L. Silburne (1983), Somadeva Vasudeva (2004, 

2007, który opracował naukowo zagadnienie jogi w MVT, najważniejszym dla 

Abhinawagupty tekście tantrycznym), E. Ratié (2006, 2007, 2016a, 2016b), T. Goudriaan 

(GOUDRIAAN & GUPTA 1981), S. Gupta (GUPTA & HOENS & GOUDRIAAN 1979, 

GOUDRIAAN & GUPTA 1981), N. Isayeva (1996), D.P. Lawrence (1998, 1999, 2003, 2005, 

2013) , A. Padoux (1975, 1990, 2005), J. Nemec (2011), D. Goodall i wielu innych.   

e) O związkach Abhinawagupty z wedyjską tradycją gramatyczną i Bhartryharim, 

uznawanym dotąd za najwybitniejszego indyjskiego filozofa języka, wspominali niektórzy 

badacze gramatyki (np. JOSHI 1980, LARSON 1974). Podobnie zauważali to pierwsi 

edytorzy jego dzieł w serii KSTS. Sugestie, że Abhinawagupta był filozofem języka par 

excellence, w ostatnich latach coraz częściej pojawiają się w literaturze badawczej. 

Stwierdza to m.in N. Rastogi (1997: 7)42, M. Kaul (2002: ), B. Bäumer (2011) i inni. Badanie 

teorii języka Abhinawagupty rozpoczęło się w dużej mierze dzięki pracy A. Padoux (1969), 

przedstawiającej koncepcje języka (mowy, vāc) w wybranej literaturze tantrycznej, ukazując 

średniowiecznego uczonego jako wybitnego interpretatora różnych koncepcji tantrycznych. 

Obecnie takie badania prowadzą głównie R. Torella (seria referatów i artykułów, 1987, 

1998, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014), N. Rastogi (1986, 1992, 2002, 2013a), a 

także przede wszystkim wybitny znawca filozofii Bhartryhariego i Helaradży V. Vergiani 

                                                   
42 RASTOGI (1997: 7): „Abhinavagupta’s linguistic thesis projects him as a philosopher of language 

par excellence and lays bare subtle inner linkage obtaining between his theories of word, meaning 

and conveyance of art-experience”.  
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(2011, 2016, m.in. porównania z gramatykiem Helaradżą), M. Ferrante (2017), I. Ratié 

(2006, 2016 itd.) i inni.  

Najbardziej podstawowymi tekstami źródłowymi dla badań filozofii języka 

Abhinawagupty są przede wszystkim omawiane tu przeze mnie „Objaśnienie «Najwyższej 

[mowy] jako władczyni trzech [mocy]»” (PTV), „Wyjaśnienie girlandy głosek” (MVV), oba 

komentarze do „Strof o rozpoznania Iśwary” (tj. ĪPV i ĪPVV, to ostatnie dostępne wyłącznie 

w sanskrycie), „Spojrzenie na «Światło sugestii»” (DhĀL), a w mniejszym stopniu także 

pozostałe dzieła Abhinawgaupty.   

Następujące aspekty filozofii języka u Abhinwagupty dotychczas były rozpatrywane: 

teoria znaczenia (PANDEY 1939, TORELLA 2004), teoria odzwierciedlenia 

(pratibimbavāda, KAUL, niedostępna mi jego praca doktorska), teoria przekazu werbalnego 

(āgama, HANNADER 1998, LAWRENCE 2003), intuicja (pratibhā, KAVIRAJ 1990, 

KUANPOONPOL 1991), teoria błędu (RASTOGI 1986, TORELLA), teoria percepcji 

(TORELLA 2012, RASTOGI 2013). E. Kahrs (1998) dowodzi, iż metoda hermeneutyczna 

Abhinawagupty jest zgodna z zasadą Nirukty – metody derywacji semantycznej stosowanej 

do interpretacji słów Wed. R. Torella (2008a) omówił przebieg dyskusji między Somanadą, 

założycielem szkoły filozoficznej pratjabhidżnia, a gramatykami (Bartryharim), a następnie 

asymilację filozofii gramatyków przez Utpaladewę i Abhinawaguptę (TORELLA 2003, 

2008). Teza o syntezie dwóch systemów – Bhartryhariego i tantry, dokonanej przez 

Abhinawaguptę, który w jednym systemie zawarł koncepcje mowy obu nurtów, 

zasugerowana została w pracy A. Padoux (1963). O związkach obu tradycji wspomina się 

ogólnie w niektórych wymienionych wyżej pracach. Zagadnienie, czym jest refleksja 

werbalna (vimarśa / pratyavamarśa), o której stwierdza zarówno Bhartryhari, jak i 

Abhinawagupta, że leży u podłoża wszelkich aktów poznawczych, rozwinął R. Torella 

(1992, 2001, 2004, 2007a-b-c), N. Rastogi (2009), a w ostatnich miesiącach także 

znakomitej jej analizy dokonał M. Ferrante (2017). Prace R. Torelli zasługują tutaj na 

szczególne uwzględnienie, ponieważ ten obecnie wiodący prym uczony podejmuje 

zagadnienie ściśle dotykające filozofii języka AG, w szczególności analizy zagadnień 

poruszanych w PTV i ĪPVV. Należy do nich: zagadnienie czasu perfectum w teorii refleksji 

(TORELLA 1999); ogólna koncepcja języka (TORELLA 2001 i 2013) i rozumienia 

werbalnego (TORELLA 2004); zagadnienia epistemologiczne, takie jak pamięć (TORELLA 

2007, RATIÉ 2006, 2016a), błąd poznawczy (RATIÉ 2016a). Na uwagę zasługuje praca w 

hindi N. Rastogiego (RASTOGI 2013a), w której na stronach 141-196 dokonał on 

nadzwyczaj wnikliwej analizy teorii poznania (i kryteriów poznawczych) u Abhinawagupty, 

przede wszystkim na podstawie ĪPV, ĪPVV, MVV oraz VP – tym cenniejsza, że MVV jest 

tekstem jeszcze mało poznanym. Jednak książka ta, jako że dostępna tylko w mocno 

sanskrytyzowanym hindi, sama wymaga wnikliwych studiów.   
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Jak wynika z opisanego wyżej stanu badań nad Abhinawaguptą, zajmowanie się 

szczególną koncepcją języka u Abhinawagupty jest najnowszym nurtem w indologii, lecz 

mimo że obecnie wielu uczonych podkreśla rolę AG jako filozofa języka i prowadzone są 

badania w tym kierunku, to wiele kwestii pozostaje wciąż niejasnych i brakuje ogólnego 

przedstawienia całości myśli lingwistycznej Abhinawagupty. Natomiast w języku polskim nie 

ma ani jednej pracy poświęconej temu zagadnieniu.   

1.3 Cel, teza i metodologia  
Głównym celem analizy Paratriśika-vivaraṇy i pokrewnych tekstów jest opisanie 

aspektów filozofii języka Abhinawagupty, rozważań dotyczących istoty języka, 

zmierzających do odpowiedzi na pytania: czym jest język? Jak dochodzi do jego 

rozumienia? – zatem zbadanie semantycznego stanowiska kaszmirskiego filozofa. W pracy 

chcę pokazać ogromną złożoność jego rozważań nad językiem. Dążę nadto do 

przedstawienia związku jego myśli z filozofią języka gramatyków, w szczególności ze stale 

obecną w tle teorią języka Bhartryhariego, którego stanowiska wciąż bronił.    

U podłoża myśli obu filozofów najwyraźniej leży założenie, że prawidłowości poznania i 

prawidłowości bytu zgodne są z uniwersalnymi prawidłowościami przejawiającymi się w 

strukturze mowy, która stanowi łącznik między nimi. Gramatyka indyjska – vyākaraṇa – z 

tej perspektywy stanowi zespół reguł, które służą za punkt wyjścia do abstrakcyjnych 

refleksji epistemologicznych i ontologicznych. Gdyby gramatyka nie pełniła takiej roli, to 

powoływanie się na jej zasady nie miałoby siły liczącego się argumentu w dyskusji 

filozoficznej. Odnoszenie się do morfologii i składni jest argumentem nie tylko dla 

Abhinawagupty, ale jest powszechne w dyskursie filozoficznym w Indiach, zwłaszcza w 

systemach, które w swej epistemologii głoszą stanowisko svataḥ-prāmāṇya-vāda43 (gdzie 

uważa się, że kryterium prawdziwości twierdzeń zawarte jest w samej naturze języka). W 

tych kierunkach filozoficznych, wychodzących od założeń epistemologicznych, twierdzenia 

dotyczące natury świadomości i poznania, nie powinny stać w sprzeczności z twierdzeniami 

gramatyki. Z tej perspektywy filozofowie ci, w tym również Abhinawagupta, rozważali i 

wyjaśniali te prawa, mając swój wkład zarówno w rozwój filozofii języka, jak i teorii 

poznania. Twierdzę więc, że na podobnej zasadzie Abhinawagupta miał swój wkład w 

rozwój filozofii języka.  

W swej analizie filozofii Abhinawagupty oparłem się na różnych jego dziełach. Jako 

podstawę do głębszej analizy obrałem tekst pt. Parātrīśikā-vivaraṇa, lub (tradycyjnie) 

                                                   
43  Spośród klasycznych systemów filozofii indyjskiej samoistność poznania głoszą: mimansa 

(mīmāṁsā), niedualistyczna wedanta (advaita-vedānta) oraz w pewnym stopniu prawdopodobnie 

sankhja (sāṅkhya) i joga. Samoistność poznania przyjmowali także gramatycy i filozofie szkoły 

pratjabhidżnia.  
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Parātriṁśikā-vivaraṇa / Parātriṁsikā-tattva-vivaraṇa (PTV), tekst, którego tytuł można 

przetłumaczyć jako „Objaśnienie «Najwyższej [mowy] jako władczyni trzech [mocy]»”, lub, 

w wersji tradycyjnej, „Objaśnienie «Trzydziestki strof o Najwyższej»”.  

Mimo, że komentowany tekst należy do tantr, a jego rozbudowany komentarz, jak 

słusznie stwierdziła B. Bäumer, jest jednym z najważniejszych dzieł Abhinawagupty na 

temat filozofii języka i jako taki stanowi podstawę nielicznych artykułów o filozofii języka, to 

nikt do tej pory nie podjął opracowania tego tekstu z tej perspektywy.  

Dysertacja ta jest więc z jednej strony studium filozofii języka AG, ale z drugiej jest próbą 

objaśnienia tej części PTV, która reprezentuje wprowadzenie do zagadnień dalszych części 

traktatu, jest próbą odpowiedzi na pytania, czym jest według Abhinawagupty mowa i język i 

jak dochodzi do jej / jego rozumienia i komunikacji, i jakie prawidłowości nią / nim rządzą 

mową.   

Mimo że cały tekst PTV zawiera cenne spostrzeżenia dotyczące natury mowy i języka, 

to ja koncentruję się bardziej na analizie p ierwszej części  dzie ła. Tutaj bowiem 

postawione zostały podstawowe tezy, niezbędne do zrozumienia reszty traktatu. Zgodnie z 

jego strukturą tutaj omówiony został charakter rzeczywistości jako jednego ‘bytu’ – sat, 

obejmującego zarówno świadomościowe, jak i fizyczne funkcjonowanie, odzwierciedlane w 

istocie języka, określanej pojęciem ‘anuttara’. Druga część mówi o aspekcie 

teoriopoznawczym – relacji fonemów z kategoriami rzeczywistości, przejawiających się jako 

odzwierciedlanie / odbijanie świadomości (refleksja), czyli uświadamianie. Teoria 

odzwierciedlania została przedstawiona po raz pierwszy przez A. Padoux (1975, 1990). 

Trzecia zaś – o jej przyczynowej, niezróżnicowanej i nieprzejawionej warstwie, ujętej jako 

‘mantra-zarodek’. Ostatnia zaś księga nie została dotąd właściwie zanalizowana i powinna 

stać się przedmiotem osobnego opracowania – tutaj potraktowałem ją marginalnie.  

Metodą stosowaną w pracy jest tradycyjna analiza filologiczna, tekstologiczna i opisowa; 

częściowo stosuję też opis historyczny (w rozdziale o życiu Abhinawagupty). Kiedy tylko 

jest to uzasadnione, stosuję metodę analizy gramatycznej, a także ujmuję pewne 

zagadnienia w świetle innych indyjskich systemów filozoficznych. Całość swojej pracy 

opieram w pierwszej kolejności na analizie i interpretacji sanskryckich tekstów źródłowych, 

literaturę przedmiotu traktując jako uzupełnienie i drogowskaz w poruszaniu się po tekstach 

źródłowych.  

1.4 Struktura i treść pracy 
Filozofię języka Abhinawagupty ujmę w trzech częściach.  

Część I .  Życie i  twórczość Abhinawagupty.  
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Na samym początku (§ I.1) zamierzam przybliżyć postać Abhinawagupty. Staram się na 

podstawie tego, co sam o sobie pisze w swoich licznych utworach44, a pomocniczo na 

podstawie też dostępnej literatury badawczej (która zresztą opiera się dokładnie na tych 

samych źródłowych tekstach) opisać to, co wiadomo o jego życiu i doświadczeniu.  

Następnie (§ I.2) przechodzę do szczegółowego opisu sylwetek i twórczości jego 

nauczycieli. Dysponując bardzo skąpymi informacjami, staram przedstawić w sposób 

wyczerpujący ich wszystkich, także ich twórczość, gdyż wielu z nich było wielkimi 

postaciami indyjskiej nauki i kultury, reprezentującymi konkretne szkoły myśli. Szczególną 

uwagę zwracam na nauczycieli, którzy mieli związki z tradycją gramatyczną, a więc na 

Bhutiradżę (§ I.2.2) i jego prawdopodobnego syna Helaradżę (§ I.2.3).  

W § I.3 omawiam w wielkim skrócie indyjskich gramatyków, którzy stworzyli podwaliny 

indyjskiej filozofii języka, oraz tych, do których dzieł Abhinawagupta się odnosił, a także 

wymieniam ich dzieła. Więcej uwagi poświęcam tutaj jedynie Patańdżalemu (I.3.1.) i 

Bhartryhariemu (I.3.2), gdyż oni mieli najbardziej oczywisty wpływ na Abhinawaguptę. Co 

do pierwszego z nich, staram się przy okazji rozstrzygnąć (I.3.1.1), czy Patańdżali-

gramatyk jest według Abhinawagupty tą samą osobą, co Patańdżali-jogin, czy też, jak 

uważa się obecnie w nauce, było dwóch uczonych Patańdżalich. Natomiast koncentrując 

się na sylwetce Bhartryhariego (I.3.2), omawiam wszystkie jego dzieła (I.3.2.1 – I.3.2.3). Na 

końcu (I.3.3) rozważam, czy to Bhartryhati czy też, zgodnie ze świadectwem 

Abhinawagupty, nieznany skądinąd Bartriśwara mógł być autorem niezidentyfikowanego 

dzieła pt. Vacana-vārttikā, wykazującego związki z bardzo ważnym dziełem gramatycznym 

pt. Bhāṣā-vṛtti buddysty Puruszottamadewy.   

Następnie (§ I.4) opisuję dzieła Abhinawagupty. Na wstępnie podejmuję próbę ustalenia 

chronologii tych dzieł w oparciu o ich wzajemne referencje i analizę. Charakteryzując 

kolejno wszystkie te dzieła (§§ I.4.1 – I.4.13), zwracam uwagę na ich wydźwięk filozoficzny 

oraz faktyczne czy możliwe przyczynki do filozofii języka, zwłaszcza do tych zagadnień, do 

których odnoszę się w tej dysertacji. 

Na końcu tej części (§ I.5) omawiam literaturę religijno-filozoficznej szkoły tr ik i  (‘triady’ 

/ ‘trójcy’), którą Abhinawaguta reprezentuje jako najwybitniejszy interpretator, i do której 

                                                   
44  Analizuję zwykle wprowadzenia, początkowe rozdziały, strofy podsumowujące i końcowe  

rozdziały następujących dzieł: „Światło tantr” (Tantrāloka, TĀ, zwłaszcza TĀ XXXVI), „Refleksje nad 

«Rozpoznaniem Pana»” (Īśvara-pratyabhijñā-vimarśinī, ĪPV), „Refleksje nad «Objaśnieniem 

Rozpoznania Pana»” (Īśvara-pratyabhijñā-vivṛti-vimarśinī, ĪPVV), „Spojrzenie na «Światło sugestii»” 

(Dhvanyāloka-locana, DhĀL), „Objaśnienie «Pieśni o fragmentach dzbana»” (Ghaṭa-kharpara-

kulaka-vivṛti, GhKV) oraz „Zbiór znaczeń «Pieśni Pana»” (Bhagavadgītârtha-saṁgraha, BhGAG), a 

także fragmentów dzieła z teorii teatru pt. „Odnowiony przez Abhinawaguptę «Traktat Bharaty»” 

(Abhinavabhāratī, NŚAG).   
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należy kluczowy w tej pracy traktat Parātrīsikā-vivaraṇa (PTV). Opiszę ogólnie dzieło pt. 

Parātrīsikā (PT), kanoniczne dla tej tradycji, a następnie (§§ I.5.1 – I.5.4) przedstawię 

wszystkie jego komentarze: niezachowane (§ I.5.1), o których wiadomo jedynie ze 

wzmianek oraz zachowane (§§ I.5.2 – I.5.4). Przy okazji (§ I.5.2.1) rozpatrzę szczegółowo 

kwestię autorstwa Parātrīsikā-laghu-vṛtti’ (PTLV), jednego z komentarzy do niedawna 

mylnie uważanego za Abhinawagupty.  

Cześć I I .  F i lozof ia języka Abhinawagupty.  

W drugiej części omawiam wybrane aspekty filozofii języka Abhinawagupty. Staram się 

w nich znaleźć odpowiedzi na pytania: 1) Czym według Abhinawagupty jest język i mowa?  

2) Jakie są źródła filozofii języka Abhinawagupty? 3) Do jakiego ogólnie nurtu 

lingwistycznego można zaliczyć Abhinawaguptę ze względu na jego główne stanowiska 

lingwistyczne?  

Mając na uwadze te trzy kwestie najpierw (§§ II.1 – II.2) analizuję pojęcie vāc i różne 

jego aspekty na podstawie PTV, ĪPVV, DhĀL oraz NŚAG. Na początku koncentruję się na 

zagadnieniu istoty mowy – vāc (§ II.1). Następnie (§ II.2) charakteryzuję krótko trzy 

poziomy przejawu vāc: jako mówienie (poziom mowy ‘fizycznej’, § II.2.1), myślenie 

(poziom ‘pośredni’, § II.2.2) oraz rozumienie (poziom tzw. mowy ‘patrzącej’, § II.2.3). Pod 

koniec krótko wskazuję na źródło, że wszystkie poziomy mają zawsze charakter dialogu (§ 

II.2.4).   

Pierwotnych źródeł koncepcji vāc, przynajmniej niektórych jej aspektów w filozofii języka 

Abhinwagupty, doszukuję się w Wedzie. W tym celu w następnym rozdziale (§ II.3)  

analizuję cytaty wedyjskie, które mogą na to wskazywać. Tutaj uzasadniam na przykładzie 

cytatów, że domeny źródłowe pojęć używanych w jego filozofii sięgają wedyjskich 

koncepcji vāc, które dotarły do Abhinawagupty za pośrednictwem f i lozof icznej  

szkoły gramatyków.  

Następnie w pracy wykazuję ewidentny związek z Niruktą (§ II.4), że semantyczne 

derywacje pojęć w dziełach Abhinawagupty nie są dowolne, lecz opierają s ię na je j  

t rzech fundamentalnych zasadach.  

W kolejnym rozdziale koncentruję się na ścisłych zagadnieniach filozofii języka, 

omawianych przez gramatyków (§ II.5) i podstawowych jednostkach semantycznych 

zawartych w pojęciu ‘śabda’. Pytaniem przewodnim jest, co jest nośnikiem znaczenia: 

fonem, słowo, zdanie, czy też inne. Pytanie to sprowadzam (§ II.5.1) do zagadnienia tzw. 

upādāna-śabda, czyli przyczynowa jednostka języka. Opisuję tu trzy zasadnicze punkty 

widzenia, z których rozpatruje się mowę i jej znaczenie: nie-derywacyjną (avyutpatti), 

derywacyjną (vyutpatti) oraz teorię ‘oświetlającego słowa’ (dyotaka).  

Za najpełniejszą jednostkę uznając zdanie /  wypowiedź, ilustruję (§ II.5.2)  

klasyfikację ośmiu stanowisk dotyczących teorii zdania / wypowiedzi. Zgodnie z 
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gramatykiem Punjaradżą (komentatorem Bhartryhariego) sprowadzę je do trzech: teorii 

kompozycyjnej, niekompozycyjnej oraz teorii sphoty gramatyków45; te trzy sprowadzę do 

dwóch: o rozczłonkowaniu (podzielności) i nierozczłonkowaniu (niepodzielności) zdania. W 

ten sposób w rozdziałach II.5.1-2 dokonuję systematyzacji różnych stanowisk gramatyków.  

W następnym rozdziale (§ II.5.3) omawiam, w jaki sposób Abhinawagupta  interpretuje 

proces przenoszenie podstawowego znaczenia przez wypowiedź. Zajmuję się szczegółową 

analizą (§ II.5.3) rozpatrywanej w DhĀL siły semantycznej zawartej w związku 

syntaktycznym (anvaya), określanej jako ‘nakierowanie’  (tātparya). Rozpatruję ją dalej 

(§ II.5.3.1) w związku z metaforą (lakṣaṇā), a także konwencjonalnie ustalonymi 

znaczeniami leksemów, ustalając, że w semantyce zdania Abhinawagupta zgadzał się z 

najjajikami (Dżajanta Bhattą) i mimansakami szkoły Kumarili.  

Analizując wciąż siłę semantyczną zdania na podstawie DhĀL, przedstawiam 

następnie (§ II.5.4) siłę sugestii, polegającą na ‘ujawnianiu rzeczy’ (vyañjanā) i stanowiącą 

kulminację wszystkich poprzednich sił.  

Następnie (§ II.5.5) zważywszy, że spośród tych wszystkich sił semantycznych w 

głosce jest tylko ta ostatnia (tj. siła sugestii), wykazuję w następnym rozdziale, w jaki 

sposób sam fonem może pełnić rolę całego zdania i w jaki sposób może mieć charakter 

łącznika oraz funkcję dyferencyjną.  

Szerzej omawiam teorię sugestii (dhvani) dalej (§ II.5.6) w połączeniu z teorią sphoty 

Bhartryhariego i w odniesieniu zarówno do głosek, jak i pozostałych jednostek 

semantycznych. W szczegółowej analizie teorii dhwani (§ II.5.6.1) wykazuję, że teoria 

dhwani i sphoty gramatyków została przeniesiona na pole poetyki i przeobraziła się w 

rozważania nad czterema siłami semantycznymi (omówiłem je wcześniej w §§ II.5.3 i 

II.5.4). Zauważam, że interpretacja sphoty Bhartryhariego przez Abhinawaguptę dokonana 

jest tutaj (tak jak i w §§ II.5.3 i II.5.4) pod wpływem Kumarili Bhatty i Dżajanty Bhatty, którzy 

negowali sphotę jako pojęcie zbędne – mimo że Abhinawagupta jej nie neguje. Następnie 

(§ II.5.6.2) opisuję sphotę zdania, wskazując, że ‘sphota wewnętrzna’ gramatyków jest 

interpretowana przez Abhinwaguptę jako teoria s łuchania tj. rozumienia.  

 Przechodząc do kolejnej części pracy (§ II.6) rozważam teorię czasownika (ākhyāta) w 

świetle trzeciej księgi Wakjapadiji i teorii mimansaków. Wykazuję, że Abhinawagupta 

zasadniczo zgodny był z Bhartryharim i mimansakami w kwestii rozumienia pojęcia kriyā 

(czynność) jako siły znaczenionośnej i wzbudzającej działanie (bhāvanā), któremu 

odpowiada końcówka czasownikowa (pratyaya). Abhinawagupta – także zgodnie z 

mimansą – precyzyjnie analizuje siłę semantyczną czasownika w trybie potentialis / 

warunkowym (LiṄ) na przykładzie formy ‘na prakāśeta’ (‘nie ujawniałby’), biorąc na warsztat 

                                                   
45  Według F.X. D’sa (1980: 166) są to trzy główne stanowiska dotyczące zagadnienia, co jest 

nośnikiem znaczenia zdania. Patrz też: SCHARFE 1977, KUNJUNNI RAJA 1977.  
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strofę Bhartryhariego VP I.124, odzwierciedlającej wewnętrzną ref leksję 

(pratyavamarśa). Jednak według niego, w odróżnieniu od mimansy, tryb potentialis nie 

oznacza możliwości, tylko względną (większą) możliwość, co uzasadnia na gruncie 

gramatyki. Rozważania te łączą się z zasadą światła i odbicia (§ II.6.1), charakterystyczną 

dla filozofii pratjabhidżnia.  

 To, co omawiam w następnych rozdziałach (§ II.6.2 – II.6.4.1) zgodnie z gramatykami 

podpada pod zakres semantyczny końcówki osobowej czasownika.  

 Pierwsze jest zagadnienie czasu (§ II.6.2), który u Bhartryhariego jest najważniejszą siłą 

języka, cechującą się swobodą lub autonomicznością (svātantrya, VP / VPVṛ I.2) i 

przejawiającą się w postaci sekwencji głosek i jej chwytania w rozumie. Drugim 

zagadnieniem (§ II.6.3) jest agens (podmiot, kartṛ). Za istotną cechę agensa uważa się jego 

nieodłączność od przedmiotu. Przedstawiam tu tezę Abhinawagupty, że podmiot i jego 

przedmiot są nieodłączne, na wzór formy złożenia ‘arthânubhavitṛ’ tj. ‘podmiotu 

doświadczającego przedmiotu’. Sensem złożenia, oddanym zarówno przez jego strukturę, 

jak i znaczenie, jest twierdzenie Abhinawagupty o re i f ikacj i  podmiotu w każdym 

akcie poznawczym. Przestawię tu rozumowania AG, że przytoczona forma jest 

gramatycznie poprawna i celowa, a rozbicie tego złożenia na arthasya anubhavitṛ tj. 

‘podmiot doświadczający względem przedmiotu’ (gdzie podmiot jest oddzielony od swojego 

przedmiotu) jest niepoprawne nie dlatego, że mogłaby być niezgodna z zasadami 

gramatycznymi (bo jest zgodna), tylko dlatego, że nie oddaje intencji mówcy. Koronnym 

dowodem, iż kryterium poprawności form stanowi zgodność z zamierzonym sensem, który 

chce s ię wyrazić, będzie dzieło Vācana-vārtika Bhartiśwary / Bhartryhariego. Z drugiej 

strony ukazuję tu stanowisko Abhinawagupty, że struktura również przenosi sens 

wypowiedzi, zatem jest istotna: to, czy rozbijemy złożenie, czy je zachowamy, jest 

znaczące i od tego znaczenia zależy, czy wybór padł na prawidłową formę. 

 Następnie zajmuję się mało poruszanym zagadnieniem dwupodmiotowości form 

kauzatywnych (§ II.6.4). Wobec definicji agensa, że jest on swobodny / autonomiczny 

(svatantra) w literaturze gramatycznej pojawia się wątpliwość co do jedności czy wielości 

agensów w zdaniach kauzatywnych. Pytaniem filozoficznym jest: kto jest faktycznym 

sprawcą w zdaniach kauzatywnych? Odnoszę się do złożonej dyskusji przedstawionej 

przez Bhartryhariego i Helaradżę. Kwestią w tym rozdziale jest, który z tych dwóch 

podmiotów jest właściwym podmiotem: bierny czy sprawczy, i dochodzę do wniosku, że 

według Abhinawagupty i gramatyków zwykle bierny, ale według Abhinawagupty – ten, w 

którym więcej jest  świadomości. Relacja podmiotu sprawczego i biernego ma 

odniesienie do stron gramatycznych, na co również zwracam uwagę.  

 Rozważaniami tymi następnie (§ II.6.4.1) wyjaśniam relacje między kategoriami 

rzeczywistości, omawianymi przez Abhinwaguptę w PTV. Omawiam cztery pośrednie 
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kategor ie rzeczywistości  (tzw. dhāraṇī), charakterystyczne dla siwaizmu 

kaszmirskiego. Analiza ta jest w dalszym ciągu rozważaniem na temat ‘działania’ (kriyā-

śakti), ale przenosi się na pole metafizyki siwaizmu kaszmirskiego, gdzie uznaje się, że 

sprawczość jest ustopniowana w zależności od stopnia uświadamiania podczas 

działania.  

 Następna część pracy (§ II.7) ukazuje całościową wizję rzeczywistości u 

Abhianawagupty na podstawie jego filozofii języka i twierdzenia Jogasutr (YS) 

Patańdżalego (§ II.7.2).  

W ostatnim krótkim rozdziale (§ II.8) omawiam na podstawie ĪPVV koncepcję, że 

kulminacją refleksji poznawczej jest spoczynek w sobie (ātma-viśrānti), będący 

intensywnym doświadczaniem smaku estetycznego (rasa).   

Część I I I .  Parātr īś ikā-v ivaraṇa .  L i teratura i  f i lozof ia ‘Tr iady’ .  

W trzeciej części dokonuję syntezy filozofii najdłuższego komentarza, Parātrīśikā-

vivaraṇa, omawiając jego strukturę logiczną, wyodrębniając w nim trzy księgi i zarysowuję 

najważniejsze kwestie filozoficzne, będące aspektami filozofii języka Abhinawagupty. 

Następnie prezentuję przekład pierwszej księgi wraz z obszernymi objaśnieniami, w których 

staram się ukazać odniesienia do literatury gramatycznej i odpowiednich kwestii w niej 

dyskutowanych. Objaśnienia te, podane w przypisach, są istotne dla zrozumienia tego 

trudnego tekstu. Niekiedy omawiam w nich ważne zagadnienia i pojęcia filozoficzne, w tym 

z filozofii języka, nieobecne w treści głównej pracy, wskazujące gramatyczne podłoże 

filozoficznych zagadnień wyłożonych w PTV. Tę księgę PTV podzieliłem także na bloki 

tematyczne, każdemu nadając odpowiedni tytuł. 

1.5 Ogólny zarys filozofii języka w Indiach do czasów Abhinawagupty 
Refleksja nad naturą języka i mowy kształtuje się w Indiach od czasów bardzo odległych. 

Jej świadectwem są już niektóre najstarsze hymny wedyjskie46. Z okresu późnowedyjskiego 

(ok. VII-V w p.n.e.)47 pochodzą pierwsze usystematyzowane koncepcje, które świadczą o 

obecnych w starożytności dyskusjach nad naturą mowy. Znajdowały one swój wyraz w 

czterech spośród sześciu dyscyplin uzupełniających studia wedyjskie (tzw. ṣaḍ-vedâṅga): 

‘fonetyce’ (śikṣā), która zajmowała się analizą głosek, akcentów, intonacji; ‘etymologii’ 

(nirukta), która ustalała znaczenia już w starożytności niejasnych wyrazów wedyjskich, 

zebranych w listę tzw. nighaṇṭu lub āmnāya, i posługiwała się metodą tzw. ‘derywacji 

semantycznej’ (nirvacana) 48 ; ‘metryce’ czy też  ‘prozodii’ (chandas), która opisywała i 

                                                   
46 Do najstarszych zbiorów wedyjskich należą hymny znajdujące się w środkowej części Rygwedy, tj. 

w mandalach III-IX; ich czas powstania oceniania się na II tysiąclecie p.n.e. Patrz: § II.3. 
47 W periodyzacji filozofii indyjskiej opieram się na pracy P. Balcerowicza (2003: 32-33).   
48 Na ten temat zobacz KARHS 1998.   
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rozwijała metra wedyjskie; wreszcie gramatyce (vyākaraṇa) 49, która pierwotnie ustalała 

kryteria poprawności języka w poszczególnych rytuałach wedyjskich, gdzie słowa podlegały 

odmianom w zależności od okoliczności pozajęzykowych, w tym wedyjskiej liturgii. Najstarsi 

filozofowie-gramatycy, których imiona się wymienia, to Audumbarajana 

(Audumbarāyana)50, Wjadi (Vyādi) i Wadżapjajana (Vājapyāyana)51; pierwszy twierdził, iż 

zdanie jest całością i znajduje się w postaci wzorca w ‘zdolności słuchowej’ odbiorcy52; 

drugi z nich formułował twierdzenie o ‘wykluczeniu semantycznym’ lub ‘różnicy’  (bheda), 

trzeci o ‘łączeniu s ię ’  (saṁsarga) znaczeń poszczególnych słów, by utworzyć zdanie – te 

najstarsze refleksje filozoficzne kontynuowane i rozwijane są przez cały okres historyczny 

przez gramatyków i zwolenników szkoły egzegezy wedyjskiej – mimansy (mīmāṁsā). 

Zachowały się też imiona wczesnych gramatyków, takich jak Siakalja (Śākalya), 

Siakatajana (Śākaṭāyana), Gargja (Gārgya), Sphotajana (Sphoṭāyana 53 ) i innych. 

Uwieńczeniem najstarszego okresu rozwoju gramatyki było dzieło gramatyczne, uważane 

za największe osiągnięcie umysłu starożytnych: „Prawidła Paniniego” (Pāṇinīya-sūtra, dalej 

PSū), znane też jako ‘Ośmioksiąg’ (Aṣṭādhyāyī); ułożone w ośmiu księgach, zawiera reguły 

języka wedyjskiego (vaidika) i świeckiego (laukika), a także technicznego języka 

(metajęzyka) stworzonego do opisu tejże gramatyki. To te „Prawidła Paniniego” stanowią 

podstawę i podstawowe odniesienie dla późniejszej tradycji gramatycznej. Wespół z 

napisanym do nich komentarzem Katjajany (Kātyāyana, ok. 250 w p.n.e.) 54  i „Wielkim 

Komentarzem” (Mahābhāṣya, MB) Patańdżalego-gramatyka (Patañjali, ok. 150 r. p.n.e.)55 

budują korpus gramatyki sanskrytu, przez następne stulecia aż po dzień dzisiejszy 

obowiązujący w Indiach w edukacji sanskryckiej. W V wieku, w dobie renesansu kultury 

bramińskiej, powstały kolejne dzieła gramatyczne, m.in. zachowane jedynie 

fragmentarycznie „Objaśnienie Wielkiego Komentarza” (Mahābhāṣya-ṭīkā / Mahābhāṣya-

dīpikā) Bhartryhariego. Spod pióra tego ostatniego pochodzi także niezależne dzieło pt. „O 

zdaniach i wyrazach” (Vākyapadīya, VP), będące obszernym, liczącym łącznie ok. 3000 

strof, traktatem z filozofii języka i filozoficzną interpretacją MB. U schyłku VII wieku powstał 

ponadto najważniejszy komentarz do Wielkiego Komentarza pt. „Wyjaśnienie [napisane] w 

                                                   
49 Vyākaraṇa’ znaczy dosł. ‘odmienianie się’, ‘przeobrażenie’.  
50 Wymieniany przez Jaskę, NirU I.1., MATILAL 1990a: 78-79, KUNJUNNI RAJA 1977: 7.    
51 KUNJUNNI RAJA 1977: 7.   
52 KUNJUNNI RAJA 1977: 7, MATILAL 1990a: 78-79. 
53 PSū  VI.1.123 avāṅ sphoṭāyanasya || 
54 Datowanie według SULICH 2012: 11.  
55 Datowanie za: TOLA & DRAGONETTI 2009: 233, SULICH 2012: 16, MAAS 2013: 11. 
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Kaśi [tj. Varanasi])” (Kāśikā-vṛtti, Kāś) Wamany (Vāmana) i Dżajaditji (Jayāditya). W 

dziełach tych wiedza o języku i lingwistyczna myśl filozoficzna była już dobrze rozwinięta56.  

Filozofia języka obecna była nie tylko wśród gramatyków, ale także w systemach 

filozoficznych (darśana), w obrębie których rozwinęła się jako szczególny nurt filozoficzny. 

Analizą semantyczną wypowiedzi zajmowała się przede wszystkim mimansa (mīmāṁsā), 

która dotyczyła egzegezy wedyjskiego działu o postępowaniu i rytuale (karma-kāṇḍa). 

Mając na celu dowiedzenie konieczności spełniania wedyjskich ceremonii ofiarnych (yajña), 

stała się dominującym modelem hermeneutyki wedyjskiej. Jej wkład w filozofię języka był 

ogromny, gdyż rozwinęła szczegółową teorię czasownika (ākhyāta) z jego relacjami z 

innymi częściami zdania; stąd mimansę określa się w literaturze filozoficznej jako ‘naukę o 

zdaniu / wypowiedzi’ (vākya-śāstra) 57 . Z niej wywodzą się też dwa najważniejsze 

stanowiska na temat relacji między słowami w zdaniu a zdaniem. Pierwszą jest teoria tzw. 

‘słowocentryczna’58 czy raczej ‘fonocentryczna’ lub ‘kompozycyjna’ – abhihitânvaya-vāda, 

                                                   
56Najlepsze opracowania: VASU 1891, JOSHI 1968-1974, JOSHI & ROODBERGEN 1968-1996, 

SHARMA 1987-2003. Terminologię gramatyczną opracował RENOU 1961, ABHYANKAR 1961, 

KATRE 1968-1969. 
57 DEWASTHALI 1959: 186: „It is well known that Jaimini and Śabara have incidentally and often 

expressed distinct and clear ideas regarding śabda and its interpretation, their main concern is not 

śabda which forms the main theme of grammar which on that account is by common consent called 

the pada-śāstra as opposed to Mīmāṁsā which is called vākya-śāstra”.   
58 Określenie tego stanowiska jako ‘słowocentryczne’ wziąłem od Bogusławskiego & Drzazgowskiej 

(2016: 374-375) i na razie traktuję je bardzo ogólnie, dalej określenie ‘słowocentryzm’ już będzie zbyt 

szerokie. Dalej proponuję określić je jako ‘fonocentryczne’ lub kompozycyjne. Opisując to 

stanowisko, polscy językoznawcy scharakteryzowali je w następujący sposób: „Kumārila [...] 

twierdził, że zdanie to  ze  swej   is to ty   konstrukt ,   z łożenie powiązanych ze sobą 

s łów, z  k tórych każde z osobna (także poza kontekstem zdania) pos iada swoje 

indywidualne znaczenie. Argumentował on przy tym, że w pierwszym rzędzie rozumiemy słowa, 

że są one dla nas zrozumiałe także poza kontekstem zdaniowym (tego rodzaju idee 

„słowocentryczne” znajdujemy w pismach de Saussure’a [...]). Skądinąd Kumārila w sposób 

oczywisty nie traktował zdań jako dowolnych zbiorów słów, lecz wskazywał, że są one w sposób 

szczególny uposażone, przystosowane właśnie do budowania zdań: mają określone oczekiwania 

względem siebie, określone właściwości łączliwościowe, które realizują się w zdaniach.”  Podobnie 

ujął to K. Kunjunni Raja (1977: 203-204): „According to the abhihitānvaya theory of verbal 

comprehension upheld by the Mīmānsaka-s of the Bhaṭṭa school and by some of the Naiyāyika-s, 

the meaning of a sentence is a concatenation of the individual items expressed by the words. The 

individual words have in themselves meanings which can be comprehended separately. On hearing 

a sentence, we have first an understanding of the separate meanings of the words one after the 

other; then we put together these meanings according to the three factors: ākāṅkṣā [oczekiwanie 
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której najważniejszą tezą było, zgodnie ze znaczeniem sanskryckiego określenia, iż 

‘związek syntaktyczny’ (anvaya) jest ‘określony przez leksykalne ogólne znaczenia’ 

(abhihita) poszczególnych elementów zdania; oraz 2) teoria ‘niekompozycyjna’ 

anvitâbhidhana-vāda 59 , która, podobnie jak na naszym gruncie teoria nazw K. 

Twardowskiego, uznawała zdanie za jedną całość, dosłowne znaczenie (abhidhāna) zdania 

wynika z ich poszczególnych elementów dopiero wtedy, gdy znajdują się one w związku 

syntaktycznym60. 

Oprócz mimansy, filozofią języka zajmowali się wedantyści, którzy komplementarnie do 

mimansy analizowali wypowiedzi wedyjskie dotyczące poznania (jñāna-kāṇḍa). Powołując 

się na upaniszady i na podstawie semantycznej analizy tzw. wielkich wypowiedzi (mahā-

                                                                                                                                                            
dopełnienia syntaktyczno-semantycznego], yogyatā [adekwatność semantyczna] and saṁnidhi 

[bliskość wypowiadanych elementów języka], and we arrive at the meaning of the sentence.”. 
59  Bogusławski & Drzazgowska (2016: 374-375) charakteryzują to stanowisko w następujący 

sposób: „S łowa mają znaczenie wyłącznie  w kontekśc ie  zdań, które tylko jako całość 

spełniają określone funkcje, posiadają jakieś cele, wyrażają intencje. Nośnikiem zasadniczej funkcji 

zdania (nośnikiem „siły” / bhāvāna zdania) miała być przy tym właśnie końcówka czasownika, zaś 

pozostałe składniki zdania miały ową podstawową funkcję specyfikować. W tym modelu znaczenie 

konkretnego czasownika było ujmowane jako dopełnienie ogólnego znaczenia czasownika, np. 

gotuje należałoby właściwie oddać jako robi gotowanie, gdzie robi reprezentuje ogólne znaczenie 

czasownika. Doskonale harmonizowała z takim ujęciem konstatacja, że ludzie uczą się pierwotnie 

całych zdań jako przystających do pewnych sytuacji; następnie uczą się, że zdania zasadniczo są 

rozkładalne, że można pewne ich składniki zastępować innymi i otrzymywać w ten sposób inne 

zdania, przystające do odpowiednio innych sytuacji. Tak oto w ujęciu Prabhākary i jego zwolenników 

nauka języka dokonuje się przy udziale analizy zdań na „mniejsze” składniki. Prabhākara dalej 

wskazywał, że składniki te, „wyjęte” z kontekstu zdania, mają określone oczekiwania. To ostatnie 

spostrzeżenie i zdaniocentryzm, na tle którego należy je widzieć, zbliżają wizję języka Prabhākary do 

wizji stoickiej (III w. przed Chr.) i fregowskiej (koniec XIX w.).” 
60 Stanowiska abhihitânvaya-vāda i anvitâbhidhāna-vāda pozornie pokrywają się ze stanowiskami 

kolejno o ekstensjonalnych i nieekstensjonalnych właściwościach języka. W ujęciu językoznawczym 

języki naturalne są nieekstensjonalne, czyli np. zdanie: “Jan szybko jeździ” nie znaczy, że “Jan jest 

szybki”, ani też że “Jan jeździ”. Tak samo jest według obu koncepcji mimansaków, co wynika stąd, 

że u obu znaczeniem poszczególnych słów jest zawsze powszechnik, a ten nie ma siły przenoszenia 

konkretnego sensu wypowiedzi, dopóki nie znajdzie się w relacji syntaktycznej. Oba stanowiska w tej 

kwestii są zgodne. Abhinawagupta, który reprezentuje stanowisko abhihitânvaya-vāda, także powie, 

że nazwa “mata bramina” (brāhmaṇa-paṭa) nie zawiera w swoim znaczeniu bramina. Ale leksykalne, 

ogólne znaczenie ‘bramin’, czy w tej nazwie, czy poza nią, pozostaje zawsze niezmienne i to ono 

leży u podłoża takiego a nie innego szczególnego rozumienia nazwy jako zintegrowanej całości. 

Tymczasem w myśl teorii anvitâbhidhāna-vāda słowo ‘bramin’ poza związkiem syntaktycznym, nie 

ma żadnego znaczenia. Taka jest różnica.    
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vākya), uzasadniali różny stopień tożsamości atmana (świadomości indywidualnej, duszy) z 

brahmanem (powszechną świadomością); 61  ich wkład w filozofię języka jest 

nieporównywalnie mniejszy, obejmuje przede wszystkim pogląd na proces rozumienia zdań 

wyrażających tożsamość (wyrażenia orzecznikowe). Wedantyści tam, gdzie nie 

wypracowali własnych, odrębnych teorii, przejmowali tezy mimansy: zgodnie z nimi 

odróżniając ‘znaczenia dosłowne’ słów (abhidheyârtha) od oznaczań / znaczeń 

metaforycznych62 zdań (lakṣyârtha) i przyjmując różne rodzaje metafor (lakṣaṇā)63, mieli 

także swoje własne przykłady je ilustrujące. Wszyscy oni – gramatycy, mimansakowie i 

wedantyści – głosili nadrzędność mowy w każdym akcie poznawczym i tzw. ‘samoistność 

poznania’ (svataḥ-prāmāṇya-vāda) w odniesieniu do poznania werbalnego.  

Z drugiej strony, w odróżnieniu od rozwijanych na bazie gramatyki koncepcji zabierali 

głos także najjajikowie, przedstawiciele szkoły metodologiczno-epistemologicznej, którzy 

przyjmowali korespondencyjną teor ię znaczenia; mowa według nich stanowi 

narzędzie wiarygodnego poznania (pramāṇa), a także przykładali oni dużą wagę do 

kontekstu, który tłumaczył wiele zjawisk i zmian semantycznych i do konwencji (saṁketa). 

Głosili oni stanowisko parataḥ-prāmāṇya-vāda, tj. że prawdziwe poznanie zawsze zależy 

od czynników zewnętrznych, czyli pozajęzykowych.   

W złotych wiekach filozofii indyjskiej, tj. w okresie V-VIII w., w dyskusji nad językiem 

uczestniczyły już wszystkie ważniejsze ówczesne systemy filozoficzne, przy czym ważną 

rolę odgrywali buddyści (Dignaga, Dharmakirti)64 i dżiniści (Mallawadin)65. Oś tej dyskusji 

                                                   
61 Identyfikacja indywidualnej duszy (‘ja’) z brahmanem (brahman) według niedualistycznej wedanty 

dokonywała się pod wpływem usłyszenia zdania wyrażającego taką tożsamość, tzw. ‘wielkiej 

wypowiedzi’ (mahā-vākya, por. RUCIŃSKI 2011: 702-704). Rozważania językowe posługiwały się 

analogicznymi zdaniami, np. „tamtym [Bogdanem] jest ten Bogdan“ (so ‘yam devadattaḥ).  
62 Niektórzy, np. J. Zapart (2011), za angielskimi autorami (np. pracami Matilala) tłumaczą pojęcie 

lakṣyârtha jako ‘znaczenie sekundarne’, co moim zdaniem niekiedy może być mylące z tego 

powodu, że w poetyce sanskryckiej i filozofii występują pojęcia mukhyârtha i gauṇârtha; to je właśnie 

kolejno należy tłumaczyć jako ‘znaczenie główne’ i ‘znaczenie sekundarne / drugorzędne.     
63 ‘Metafory całkowicie tracące [swoje dosłowne znaczenie]’ (jahal-lakṣaṇā), ‘metafory nietracące 

[swojego dosłownego znaczenia] (ajahal-lakṣaṇā), ‘metafory zarazem tracące i nietracące [swojego 

podstawowego znaczenia] (jahad-ajahal-lakṣaṇā) itd., przyjmowane także przez njaję i omawiane 

szeroko przez poetyków, a przez wedantystów wykorzystywane w interpretacji ‘wielkich wypowiedzi’. 

Ich omówienie patrz KUNJUNNI RAJA 1977: 249-254, 258-262, patrz też § II.5.3.1. 
64 Literatura na temat interakcji logików buddyjskich z gramatykami (Bhartryharim) jest obszerna, by 

wymienić jedną z prac HERZBERGER 1986, a także rozrzucone artykuły rozmaitych uczonych, np. 

HATTORI 1994, LINDTER 1994. W pewnym okresie pojawiły się nawet wprowadzające w błąd 

hipotezy, iż Bhartryhari był buddystą, co jest oczywistym nonsensem, niemniej jest dodatkowym 

świadectwem przenikania filozofii gramatyków do epistemologii buddyjskiej; wnikliwy artykuł R. 
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stanowiło dzieło pt. „O zdaniach i wyrazach” gramatyka Bhartryhariego. Głównymi jego 

krytykami byli właśnie buddyści, którzy jednocześnie pod jego wpływem sformułowali teorię 

‘wykluczenia semantycznego’ (apoha), a także czerpali z jego teorii czasu66. W epoce 

scholastycznej (VIII-XII) dyskusja doprowadziła do głębszego przenikania się stanowisk. 

Teoria najjajików dotycząca natury języka złączyła się wówczas z dwiema teoriami 

mimansaków w encyklopedycznym „Bukiecie Logiki” (Nyāya-mañjarī, NM) Dżajanty Bhatty 

(Jayanta Bhaṭṭa, Kaszmir, ok. 850-91067); ów logik wyjaśniał dwa stanowiska mimansaków 

na temat relacji między słowami a zdaniami i głosił jedną z nich, mianowicie 

„zmodyfikowaną wersję teorii abhihitânvaya-vāda” 68 . Jego stanowisko dotyczące 

‘nakierowania’ (tātparya-śakti) jako siły przenoszącej znaczenie zdania wcielił do swojego 

systemu filozoficznego później Abhinawagupta, a także przekazał je do tradycji poetyków 

(ālaṅkārika)69; ułożone na bazie abhihitânvaya-vāda mimansaków, przez poetyków, było 

przypisywane (według K. Kunjunni Rajy błędnie) mimansakom70. Z drugiej strony filozofia 

Dżajanty, w tym jego teoria znaczenia, już w okresie dekadencji epoki scholastycznej, tj. w 

XIII w., zainspirowała nową szkołę logiki (navya-nyāya), a w teorii języka przejęła koncepcję 

znaczenia Dżajanty w formie określanej już jako saṁsarga-maryādā71.   

Równolegle do szkoły gramatycznej, a po V wieku z możliwym wpływem 

Bhartryhariego72, rozwinęli swój obraz języka także logicy dżinijscy. W VI wieku Pudżjapada 
                                                                                                                                                            
Torelli (TORELLA 2008) ukazuje Bhartryhariego w szerszym kontekście trójkątnej dyskusji, gdyż 

włączyli się do niej przedstawiciele szkoły pratjabhidżnia, którzy w opozycji do buddyzmu uznali 

Bhartryhariego za swojego sojusznika.     
65 Relację logików dżinijskich z Bhartryharim opisuje J. E. M. Houben (2009).  
66 TORELLA 2008: 516. O interakcjach filozofii języka gramatyków i buddystów patrz też HOUBEN 

1995: 273-274. Przykładowo, fragmenty VP III.3 (Sambandha-samuddeśa) znajdują się w Traikālya-

parīkṣā Dignagi, fragmenty VP znajdujemy także w dziełach Dharmakirtiego, Kamalaśili i 

Siantarakszity, a aż 48 strof z VP przyswojonych zostało przez Dżanianaśribhadrę (Jñānaśrībhadra, 

XI w) w komentarzu do Laṅkâvatāra-sūtra (dostępnym jedynie w wersji tybetańskiej), patrz: 

TORELLA  2008: 518-519.  
67 Uzasadnienie dat życia patrz: BALCEROWICZ 2003a: 229. 
68 KUNJUNNI RAJA 1977: 220. 
69 KUNJUNNI RAJA 1977: 220, SCHARFE 1977: 89. Kwestię tę dyskutuję w § II.5.3. 
70 Patrz: KUNJUNNI RAJA 1977: 220. 
71 KUNJUNNI RAJA 1977: 220. O Dżajancie Bhatcie, w tym o twierdzeniu o jego wysokiej pozycji w 

szkole nowej logiki patrz BALCEROWICZ 2003: 227-229, 235-236; podstawowym opracowaniem 

filozofii nowej logiki jest GUHA 1979; po polsku zaś miarodajną (nieopublikowaną) pracą jest praca 

magisterska J. Szczepankiewicza (1987).  
72 Na prawdopodobieństwo wpływów idei gramatyków, w tym Bhartryhariego, na dżinistów i vice 

versa wskazuje J.E.M. Houben (2003: 385, 406). Podaje on cztery obszerne uzasadnienia, że 

Bhartryhari (ok. 450 r.) znał filozofię dżinistów; w tym pierwszy argument, niewątpliwie trudny do 
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Dewanandin (Pūjyapāda Devanandin) dostosował gramatykę Paniniego do dżinizmu w 

swoim dziele Jainêndra-vyākaraṇa. Ogromnym wkładem do filozofii języka była rozwijana 

już od czasów starożytnych, a usystematyzowana ok. V-VI wieku, teoria orzekania 

modalnego (syād-vāda), związana z głoszoną przez dżinistów teorią wieloaspektowości 

bytu (anekānta-vāda) i punktów widzenia (nikṣepa-vāda)73. Zgodnie z niedawną publikacją 

P. Balcerowicza teorie te „zachowują [...] swoją niezaprzeczalną wartość jako jedne z 

najciekawszych teorii z zakresu filozofii języka i epistemologii”.74    

Przy intensywnym rozwoju filozofii języka w obrębie różnych szkół filozoficznych i 

wzajemnym ich ścieraniu się główny nurt, jakim była tradycja gramatyków, też miał swoich 

kontynuatorów. Najszerzej wyjaśniającymi komentatorami Bhartryhariego byli 

Kaszmirczycy:  Punjaradża (Puṇyarāja, X) i Helaradża (Helārāja, X w.) 75 ; ten ostatni 

szeroko omawiał koncepcję czasu, kauzatywności i wiele innych istotnych teorii 

                                                                                                                                                            
podważenia, mianowicie, że Bhartryhari w MBhBH (I.6.18-19) explicite odnosi się do koncepcji 

dżinistów, określając ich jako ‘podążających za arhatem’ (ārhata, HOUBEN 2003: 386). Uczony 

usiłuje wykazać, że Bhartryhari mógł znać dżinijski traktat gramatyczny, pt. Jainedra-vyākaraṇa, 

tamże s. 385) Pudżjapady Dewanandina (Pūjyapāda Devanandin), powstały według niego w 

podobnym czasie (HOUBEN 2003: 398); według P. Balcerowicza (2016a: 248, 2016b) natomiast – 

sto lat po nim (ok. 540-600), gdyż Pudżjapada Dewanandin obficie przytacza Dignagę 

(BALCEROWICZ 2016b: 438), który z kolei krytykuje Bhartryhariego. Z drugiej strony 

prawdopodobnie trafnie J. Houben zauważa, że Mallawadin Kszamaśramana (Mallavādin 

Kṣamaśramaṇa, I ok. VI w.), autor „Koła sposobów orzekania o dwunastu szprychach” (Dvādaśâra-

naya-cakra), czerpał z dzieł gramatyka Bhartryhariego, a jego dzieło jest przykładem 

najwcześniejszej recepcji filozofii Bhartryhariego przez inne szkoły (tamże s. 407). Zgodnie z P. 

Balcerowiczem, który o Mallawadinie i jego filozofii traktuje szeroko, w tym m.in. ustala daty jego 

życia (BALCEROWICZ 2016a: 239-244), „choć proces interpretacji języka u Bhartryhariego żyjącego 

w V w. n.e. przypomina w dużym stopniu dżinijską teorię językową interpretacji języka poprzez 

sposoby orzekania, nie sposób ocenić, czy jego teoria mogła w jakikolwiek sposób wpłynąć na 

dalszy rozwój koncepcji dżinijskich, które powstawały przynajmniej sto lat wcześniej, czy też 

wcześniejsze koncepcje dżinijskie mogły zainspirować Bhartryhariego“ (BALCEROWICZ 2016a: 

604-605). Analogicznie równie przedwczesne jest (na tym etapie badań) stwierdzenie wpływu 

dżinijskiej teorii sposobów orzekania (dvādaśa-naya) na Abhinawaguptę, choć widoczny jest u niego 

podobny jak u Mallawadina stosunek do poglądów innych szkół: nie są one całkowicie obalane, gdyż 

analogicznie do tego, jak u dżinisty, gdzie stanowią ‘szprychy’ (āra) osadzone w osi pełnego koła 

(cakra) teorii względnego orzekania (naya), u Abhinawagupty są równie niezbędne, aby poznanie 

mogło być pełne (pūrṇa). U obu filozofów zatem obce i przeciwne stanowiska stanowią niezbywalny 

element ich filozofii, na których tle dopiero mogą uwypuklić swoje stanowiska.  
73 Szczegółową analizę patrz: BALCEROWICZ 2016a: 569-608, 608-642. 
74 BALCEROWICZ 2016a: 641.   
75 Być może jedna i ta sama osoba.  
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Bhartryhariego, a ponadto, jak się zgodnie przypuszcza, był jednym z nauczycieli 

Abhinawagupty76.  

W połączeniu ze studiami gramatyki i filozofii języka rozwijali swoją sztukę i teorię piękna 

poetycy, gdyż gramatyka była nieodzownym elementem wykształcenia poety77.  

Wreszcie w oparciu o myśl gramatyczną, a także luźno odnosząc się do ‘ortodoksyjnych’ 

i nieortodoksyjnych nurtów filozoficznych i religijnych, takich jak buddyzm, dżinizm i inne, 

oraz w nieoderwaniu od literatury pięknej i sztuki rozwijała się myśl rozmaitych kierunków 

religijnych mieszczących się w szerokim pojęciu tantry78. Myśl filozoficzna i lingwistyczna 

tych nurtów należy do najmniej zbadanych, a zarazem najtrudniejszych, gdyż wymaga 

wyłuskania jej z obszernej literatury. Za filozofa ‘tantrycznego’ uważa się powszechnie 

także Abhinawaguptę, choć jego filozofia języka zakorzeniona jest w głównym nurcie 

ortodoksyjnych rozważań językowych.  

Powyższy zarys jest bardzo skrótowy i niepełny, obejmuje tylko najważniejsze ogólne 

kierunki rozwoju myśli lingwistycznej, które rozwijały się od niemal dwóch tysiącleci przed  

Abhinawaguptą. Jednak ślady lub wyraźne odniesienie do wszystkich tych nurtów (z 

wyjątkiem dżinijskich) widoczne są w dziełach kaszmirskiego filozofa, o czym będę pisał w 

dalszych rozdziałaj niniejszej pracy.   

*** 

 

                                                   
76  SHASTRI (1930), PANDEY (1963: 165–167), IYER (1969: 40), CARDONA (1976: 299), 

SCHARFE (1977: 89), VERGIANI (2007: 557-558, 2014: 6 p. 15, 2016:), FERRANTE (2016: 12 p. 

47).  
77 Wamana (Vāmana, przełom VIII-IX w.), kaszmirski autor Kāvyâlaṅkāra-sūtra (KĀSū) wymienia trzy 

elementy poezji (kavyāṅga), niezbędne do jej tworzenia: praktyczne funkcjonowanie w świecie (loka, 

loka-vṛttitva), opanowanie pewnych dyscyplin wiedzy (vidyā), oraz sześć różnorodnych dodatkowych 

czynników (prakīrṇa) (KĀSū III.1-2). Spośród dyscyplin wiedzy jako pierwszą wymienia się 

‘rozważanie słowa’ (śabda-smṛti, KĀSū III.3), będące określeniem gramatyki (śabda-smṛter 

vyākaraṇāt śabdānāṁ śuddhiḥ sādhutva-niscayaḥ kartavyaḥ, KĀSū, KĀSūV III.4). Późniejsi poetycy 

wzbogacali swoją koncepcję języka, czerpiąc z różnych kierunków filozoficznych, czego przykładem 

jest wspaniałe podsumowanie rozmaitych koncepcji o języku, w tym koncepcji Abhinawagupty, w 

„Świetle poezji” (Kāvya-prakāśa, KāP) Kaszmirczyka Mammaty Bhatty (Mammaṭa Bhaṭṭa XI w.).   
78 Siwaickiej, wisznuickiej i innych.  
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I. Życie i twórczość Abhinawagupty.  
 

W tej części przedstawię życie uczonego: rodzinę, linię nauczycieli, związki z 

gramatykami, wszystkie jego dzieła oraz tradycję triki, do której należy komentowana przez 

niego Paratriśika (PT).  

I.1 Życie Abhinawagupty 
Abhinawagupta (Abhinava Gupta, Abhinavagupta-pāda, Abhinavagupta-nātha, dalej też 

w skrócie AG) 79 był jednym z najwybitniejszych uczonych, filozofów i teoretyków sztuki 

indyjskiego średniowiecza. Okres jego twórczości literackiej bez wątpienia obejmuje lata 

991-101480, za okres działalności uznaje się lata 975-102581, a za lata życia niekiedy 

podaje się lata 950-102082. Niektórzy sądzą, że imię ‘Abhinawagupta’ nie jest jego imieniem 

                                                   
79  Opracowania życia Abhinawagupty dokonałem głównie na podstawie TĀ, PTV, NŚAG, DhĀL, 

ĪPVV, ĪPV, BhGAG, a także korzystałem z opracowań: PANDEY 1963, RAGHAVAN 1981, DWIVEDI 

& RASTOGI 1987, SANDERSON 1988; DYCZKOWSKI 1989, PANDIT 1990. Do tej pory nie 

opracowano życiorysu Abhinawagupty w sposób wyczerpujący. Najszerzej opracowany życiorys 

kaszmirskiego uczonego napisany został przez Swamiegop Lakshmana Joo i zamieszczony wraz z 

pięcioma innymi na stronie czasopisma Koshur Samachar 

(http://www.ikashmir.net/abhinavagupta/article1.html, data otwarcia: 12.10.2019). Patrz też: 

„Abhinavagupta” w New World’s Encyclopedia (oparte na DESHPANDE 1992: 13-27),  

„Abhinavaguptapada” w Encyklopedii Katolickiej (BYRSKI 1989: 15), „Abhinavagupta” w: Gale 

Encyclopedia of Religion (= SANDERSON 2005b: 8-9).   
80 Okres jego aktywności literackiej z marginesem pięciu lat wyznacza się na podstawie kolofonów, 

które mówią o datach powstania dzieł: Krama-stotra powstała 990-991; Bhairava-stotra – 993, ĪPVV 

– 1014-15 (RASTOGI 1978: 157 na podstawie ĪPVV IV.2 (t. III, s. 407). Ustala się, że ĪPVV jest jego 

ostatnim dziełem (lub jednym z ostatnich) napisanym po wszystkich utworach z dziedziny egzegezy 

tantrycznej i filozofii. (Patrz: § I.4).  
81 SANDERSON 1987, SANDERSON 2007: 411.  
82 DWIVEDI & RASTOGI 1987: 27 (przesłanki: 19-27), RASTOGI 1979: 157.  B.N. Pandit (1989: 37 ) 

uważa, że AG i Utpaladewa byli długowieczni, tzn. żyli niecałe 100 lat, i że schyłek życia 

Utpaladewy, który działał w 2 poł. IX w., przypadł na okres dzieciństwa AG. Stwierdza on, że AG 

został wtajemniczony przez Lakszmanaguptę na bezpośrednie polecenie Utpaladewy:  

„[…] while writing his Vimarśinī on the Vivṛti of Utpaladeva and his own Īśvara-pratyabhijñā, 

he (Abhinavagupta) says hat he was enthrusted by the author to his disciple 

Lakṣmaṇagupta, for the purpose of initiation in the monistic Śaiva philosophy, as discussed 

in that work.”  
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wyniesionym z domu, tylko zostało mu nadane jako wyraz uznania przez nauczycieli83. Był 

                                                                                                                                                            
Niestety, uczony nie wskazał dokładnego miejsca w ĪPVV, z którego wyciąga te wnioski, a ja nie 

byłem w stanie zlokalizować cytatu. R. Torella (2002: XX) ocenia życie Utpaladewy na lata 900/925 

– 950/975.   
83 DWIVEDI & RASTOGI 1987: 19. Przypuszczenie to wywodzi się prawdopodobnie z komentarza 

Wamany Siarmy (Vāmana Śarma, r. 1747) do „Światła Poezji” (Kāvya-prakāśa, KāP) Mammaty 

Bhatty (Mammaṭa Bhaṭṭa, XI w.). W edycji tego dzieła, we wstępie, przytaczana jest anegdota o tym, 

że w dzieciństwie AG czynił oryginalne (abhinava), aczkolwiek uszczypliwe uwagi swoim kolegom, 

nad którymi górował inteligencją. Stąd nauczyciele, przyrównując go do węża, tj. ‘tego, który ma nogi 

niewidoczne’ (gupta-pāda), nadali mu przezwisko ‘Abhinawaguptapada’, (SIDDHĀNTAŚIROMAṆI 

2006: 51). R.C. Dwivedi i N. Rastogi  doszukują się potwierdzenia w interpretacji TĀ 1.20. Piszą:  

„According to the Tantrāloka Abhinavagupta was not his actual name. It was a title which he earned 

from his teachers in recognition of his devotion to and reflection upon Śiva. [...] his name implied 

authoritativeness” (DWIVEDI & RASTOGI 1987, podobnie RASTOGI 1978: 157). Jednak 

przytaczane źródło TĀ I.20 moim zdaniem należy rozumieć inaczej:  

„To dzieło (kṛti) Abhinawagupty, któremu mistrzowie wyjaśnienie dali,   

spełniło się dzięki kontemplacji lotosu stóp trójokiego Śiwy” . 

 abhinavaguptasya kṛtiḥ sêyaṁ yasyôditā gurubhir ākhyā |  

trinayana-caraṇa-saroruha-cintana-labdha-prasiddhir || 

Według Dżajarathy (trinayana-prasādita-prakṛṣṭa-siddheḥ kiṁ nāmâsādhyam) AG wyraża w nim 

wdzięczność nauczycielom i Śiwie, dzięki którym jego dzieło (kṛtiḥ) doszło do skutku, tj. jest ono 

owocem s łuchania nauk nauczyc ie l i  i  kontemplac j i  Ś iwy. Tylko takie rozumienie jest 

spójne z następną strofą,  w której dopowiada, iż jest ono „lotosem serca rozkwitłym w promieniach 

słońca Siambhunathy”, tj. jego mistrza. Zresztą w TĀV I.21 (s. 52) Dżajaratha stwierdza, że ta strofa, 

a także cztery poprzednie, dowodzi, że nauka ta ‘pochodzi z przekazu nauczycieli (guru-

paramparâgata), a także jest ‘pochwałą nauczycieli’ (guru-saṅkīrtana). Dlatego należy podkreślić, że 

strofa ta n ie  ma n ic  wspólnego z pochodzeniem imienia  Abhinawagupty . Ponadto 

określenie ‘prasiddha’ (przez Dżajarathę rozumiane jako ‘prakṛṣṭa-siddha’) – jak to tłumaczy w TĀV 

I.16: „Również przez samo powiedzenie ‘Abhinawagupta’, imienia znanego na całym świecie, 

podkreśla się autorytatywność wypowiedzi” (abhinavagupta iti sakala-loka-prasiddha-

nāmôdīraṇenâpi āptatvam evôdbalitam) – świadczy o tym, że wielki filozof tak rozsławił swoje imię, 

że już samo ono nadaje wypowiedziom autory tatywności . To nie imię uhonorowało osobę 

Abhinawagupty, tylko osoba Abhinawagupty rozsławiła to imię. W XIII wieku siwaita 

Maheśwarananda (ok. 1175-1225) w swoim ‘Bukiecie wielkiego znaczenia’, Mahârthamajñjarī-

parimalā (MMP, zob. dalej w omówieniu PTLV, w rozdziale II.1.4), najwyraźniej nawiązuje do tej 

wypowiedzi Dżajarathy, twierdząc, iż to imię sławnej osoby nadaje autorytatywności „Krótkiemu 

komentarzowi do Paratriśiki” (PTLV). Ponadto imię ‘Abhinawagupta’ było popularne w Kaszmirze, 

skoro zostało nadane także młodszemu kuzynowi Abhinawagupty (PANDIT 1989: 48), mimo że nie 

otrzymywał takich zaszczytów, jak wybitny filozof. Stąd imię ‘Abhinawagupta’ czy 

‘Abhinawaguptapada’ jest właściwym imieniem, a nie epitetem, wielkiego filozofa.    
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czas, gdy bezskutecznie doszukiwano się jego ‘prawdziwego’ imienia84. Zaznaczyć muszę, 

że jest to pogląd całkowicie błędny, oparty na mylnej interpretacji strofy z TĀ85, a ponadto 

sprzeczny z faktem, że ‘Gupta’ jest nazwiskiem rodowym noszonym przez braci, ojca, 

stryjka, dziadka i dalekich przodków Abhinawagupty 86 . Honoryfikatem jest natomiast 

dodawany do jego imienia epitet pāda’87 czy nātha ‘pan’88, stąd bardzo często – zarówno w 

                                                   
84 N. Rastogi (1978: 158 p.1) zasugerował imię Balawalabhibhudżanga (Bālavalabhibhujaṅga), co 

powtórzyłem w swojej pierwszej publikacji poświęconej Abhinawagupcie (RUCIŃSKI 2014: 16). 

Powołał się przy tym na cytat przytoczony w niej jako pochodzący ze źródła oznaczonego przez 

niego w bibliografii jako Narayanan 1961 p. 342: bhavadevaḥ svakṛteḥ tautâtīmatatilake mām 

adhyayana-daśāyām uvāca vācam | darśi-svapne | bālavalabhībhujaṅgâpara-nāmā tvam asi 

bhavadeva. Tymczasem cytat ten w oczywisty sposób mówi nie o AG, tylko, o Bhawadewie 

(Bhavadeva), i stwierdza, że po napisaniu przez niego dzieła pt. „Kropla metafilozofii Tautty” – 

Tautātimata-tilaka, nadane mu zostało we śnie imię Bālavalabhībhujaṅga. Zgodnie z KANE (1930, 

vol. I: 303-305) Bālavalabhībhujaṅga Bhawadewa (Bhavadeva, ok. 1100-1150 r.(?)) pochodził z 

Bengalu i był autorem dzieł z dziedziny dharmasiastry i mimansy; poświęcona jest mu także 

inskrypcja wotywna w świątyni Ananta Wasudewy w Bhuwaneśwarze w Orisie, która informuje, że 

był on znawcą astrologii, smryti i mimansy oraz projektował świątynie, zalewy i parki. Jego dzieło pt. 

Tauttāti-mata-tilaka jest zgodnie z Kane, dostępne jedynie w manuskrypcie (India Office nr 1591) i 

wyjaśnia zagadnienia poruszane w MSū I.4 i II.1 z perspektywy mimansy Kumarili. Tymczasem w 

sanskryckim wstępie do DhĀL Abhinawagupty pandit Paṭṭābhirāma Śāstrī (2009: 19-20), pracujący 

wówczas nad edycją „Kropli metafilozofii Tauty’ stwierdził, że Bhawadewa stud iował  razem z 

Abhinawaguptą u Bhatty Tauty i mieszkając (i ucząc się) na poddaszu (pokoju położonym pod 

dachem, valabhi). Abhinawagupta zatrważał wszystkich swoich kolegów ogromem swej wiedzy i 

inteligencją, dlatego nauczyciel powiedział o nim, że jest młodym wężem z pokoju na poddaszu – 

bālavalabhi-bhujaṅga’. Takie przezwisko mu pozostało. Po latach, gdy Bhawadewa napisał ‘Kroplę 

metafizyki Tauty’ (zapewne już Orisie), wrócił we śnie do czasów młodości. Napisał w drugim 

rozdziale: 

„Powiedział mi, pojawiwszy się we śnie, gdy śniłem o czasach mych studiów:  

«jesteś Bhawadewo nazwany drugim Balawalabhibhudżangi imieniem”   

(mām adhyayana-daśāyāṁ uvāca vācaṁ darśi svapne | 

bālavalabhibhijṅgâpara-nāmā tvam asi bhavadeva ||) 

(ŚĀSTRĪ 2009: 20, cytat Tauttadimatatilaka, rozdział 2). W ten sposób można przypuszczać, że tym 

pierwszym Balawalabhibhudżangą był Abhinawagupta, to był jego epitet nadany przez nauczycieli.         
85 Vide supra, gdzie to uzasadniam w dwóch poprzednich przypisach.  
86 Vide supra, analizę tych przekonań omówiłem w przypisach wyżej.  
87 Tytuł ‘pāda’ (dosł. ‘stopa, pozycja’), nadaje się osobom poważanym, np. w ĪPVV I.2.2 (t. I, s. 115) 

tak np. określa Bhartryhariego (tad āhur bhartṛhari-pādāḥ). Podobnie u AG Utpaladeva-pāda, 

Somānanda-pāda itd. 
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tradycji południowej jak i w Kaszmirze, spotyka się go pod imieniem Abhinawaguptapada 

(Abhinanavaguptapāda), czy też, rzadziej, Abhinawaguptanatha (Abhinavaguptanātha). 

Jogaradża (Yogarāja), uczeń AG i Kszemaradży, na początku swojego komentarza do 

„Istoty rzeczywistości” (Paramārtha-sāra, PS) kaszmirskiego uczonego, aby podkreślić jego 

nowatorski wkład do jogi interpretuje imię ‘Abhinavagupta-pāda’ jako ‘ten, który jest nowym 

Patańdżalim’, gdzie ‘abhinava’ znaczy ‘zupełnie nowy’, a ‘gupta-pāda, dosł. ‘o 

niewidocznych nogach’, tj. ‘wąż’. Celem takiej egzegezy imienia jest skojarzenie go z 

legendarnym wężem „Nieskończoną resztą” (Ananta-śeṣa / Śeṣa)89, za którego inkarnację 

uważa się w tradycji indyjskiej Patańdżalego oraz (błędnie) z nim utożsamianego Siesza 

Muniego (Śeṣa-muni), autora ‘Istoty rzeczywistości’ (PSĀŚ ), dzieła, którego nową wersję 

opracował Abhinawagupta a Jogaradża skomentował; a także celem jest eulogia 

Abhinawagupty jako nauczyciela jogi dorównującego samemu Patańdżalemu. 

Ponieważ AG za życia osiągnął sławę wielkiego nauczyciela siwaizmu, określany jest 

ponadto epitetem: ‘wielkiego nauczyciela doktryny o Wielkim Panu’ – Mahā-

māheśvarâcārya90. Określenie to pochodzi od Madhuradży Jogina, którego przyciągnęła 

sława Abinawagupty aż z królestwa Czolów na dalekim południu Indii, skąd przybył do 

Kaszmiru, by stać się jego uczniem 91 ; epitet ten ma oznaczać, że w swojej filozofii 

Abhinawagupta integrował autorytatywne przekazy (tantry) wszystkich ‘szkół’ i sekt 

siwaickich obecnych w ówczesnych Indiach.   

Na podstawie informacji zawartych w dziełach AG, przede wszystkim w TĀ, PTV oraz 

MVV, a także z innych dzieł jego oraz jego następców i interpretatorów, wiadomo znacznie 

więcej o jego życiu, niż o innych wybitnych myślicielach indyjskich tak odległych czasów. W 

podsumowującej ostatniej księdze TĀ AG opisuje swój ród i wspomina najważniejsze fakty 

z życia rodziny. Obszerne są też podsumowania PTV, NŚAG, ĪPVV, ĪPV i DhĀL zawierające 

informacje, które się uzupełniają i nie wykluczają, stąd na ich podstawie można 

naszkicować w miarę jasny i spójny obraz jego życia.  

AG należał do bramińskiego rodu wywodzącego swoją genealogię od legendarnego 

mędrca Agastji. Jego przodkowie po mieczu określali się jako ‘gupta’, stąd jego właściwe 

imię jest ‘Abhinawa’. ‘Gupta’ jest nazwiskiem rodowym zarówno rodu Abhinawagupty, jak i 

                                                                                                                                                            
88  Tytuł ‘nātha’ dodawany jest do imion siddhów, czyli tradycji powołującej się na nauki 

Matsjendranathy (Matsyendra-nātha), co świadczy (poza innymi przesłankami, m.in. ), że 

Abhinawagupta zaliczany był do nurtu siddhów, z których wywodzi się m.in. hatha-yoga.  
89 Tłumaczenie “Nieskończona reszta” zaproponował M. K. Byrski.  
90 GnP 31. (ed. RAGHAVAN 1990: 10), PSYR (wprowadzenie).  
91  Szybkie rozprzestrzenianie się jego popularności w całych Indiach zawdzięcza masowym 

podróżom panditów kaszmirskich po całych Indiach. O tym, że ówcześni pandici kaszmirscy często 

podróżowali, pisze Witzel (1991: 33).  
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dynastii, która zbudowała imperium w północnych i środkowych Indiach w IV-V wieku. B.N. 

Pandit uważa, że dodawane do imion w rodzie Abhinawagupty nawiązuje nie do tej 

dynastii, tylko do zdeformowanego tytułu ‘gopta’ < skrt. ‘goptā’ (nom. sg. od goptṛ), 

nadawanego, jego zdaniem, przez władców administratorom obszaru obejmującego sto 

wiosek. 92  Na tej podstawie przypuszcza on, iż dawni przodkowie najstarszego 

wspomnianego przez Abhinawaguptę przodka, Atrigupty, pełnili taką funkcję. Z kolei 

historyk D.K. Ganguly zaświadcza, że tytuł goptṛ / goptā nosili zarządcy zachodnich i 

centralnych prowincji imperium Guptów, i że było to jednocześnie ogólne określenie 

zarządcy imperium93. Jednak można tylko spekulować, czy imię noszone przez przodków i 

potomnych Abhinawagupty wiąże ich jakiś sposób z Guptami, gdyż AG nie wspomina o 

swoich związkach ani z dynastią, ani z funkcjami goptów. Na podstawie jego twierdzeń z 

całą pewnością wiadomo jedynie, że jego najstarszy znany przodek miał na imię Atrigupta, 

żył w Doabie, ‘Kraju Środka’ (Madhya-deśa), jak nazywano Kanjakubdżę (Kānyakubja, 

obecnie Kanaudż / Kannauj w Uttar Pradesh), kwitnące wówczas centrum kultury w 

międzyrzeczu Gangi (Gangesu) i Jamuny, i zajmował się filozofią. Napisał o tym w „Świetle 

Tantr”: 

„Ojczyzną wszystkich nauk, zaprawdę, jest Kraj Środka.  

Tam się urodził pewien obdarzony cnotami nadzwyczajnymi  

podwójnie urodzony; na imię miał Atrigupta – imię rodu znanego,  wywodzącego się 

od Agastji94, i oddającego się sztuce smakowania oceanu nauk. 

                                                   
92 PANDIT 1989: 47 „An administrative officer, governing one hundred villages, was designated in 

ancient times as a goptā (from goptṛ). Some Ancestor of Atrigupta was such a prominent goptā that 

his family was subsequently known by such name. […] The word ‘gupta’ in this context, is just a 

distorted form of the word ‘gopta’.” Należy jednak zauważyć, że również ‘gupta’ w nazwie rodowej 

dynastii, według histoyków wywodzi się od sanskryckiego goptṛ, co znaczy ‘opiekun’.   
93  GANGULY 1994: 16: „The governors of the Gupta kingdom were accordingly differently 

designated; in the east they were style Uparikas, and sibsequently, Uparika Mahārājas unlike in the 

central region and the west where they were designate as Goptās”. D.K. Ganguly zwraca także 

uwagę, że zgodnie z inskrypcją w Junagarh władcy Samudragupty (czwarty władca dynastii Guptów, 

daty panowania: ok. 335/35- - 375 w. n.e., syn Chandragupty I), określenie goptṛ odnosi się do 

wszystk ich namiestn ików wyznaczonych w różnych rejonach imperium (Inskr.: sarveṣu deśeṣu 

vidhāya goptṝṇ – ‘we wszystkich krajach wyznaczywszy namiestników) i że na podstawie tej samej 

inskrypcji takim goptā w Saurasztrze (współcześnie Gudżarat) był niejaki Parṇadatta (“The same 

Junagarh inscription refers to Parṇadatta as being appointed by the emperor Skandagupta to be the 

Goptā of Saurāṣṭra”, ibidem).  
94 TĀ XXX.37.38.  

niḥśeṣa-śāstra-sadanaṁ kila madhya-deśas  

tasminn ajāyata guṇâbhyâdhiko dvijanmā | 
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Ów ‘pochodzący z rodu Agastji’ przodek Abhinawagupty służył radży Jasiowarmanowi 

z Kanaudż (ok. 730-740), sukcesorowi Harszawardhany (panującego w latach ok. 606-

647), którego dynastia zastąpiła dynastię Guptów 95 . Kaszmirski władca Lalitaditja 

Muktapida (Lalitāditya Muktapīḍa, ok. 724-761)96 z dynastii Karkota (Karkoṭa, 527-856) – 

jak zaświadcza kaszmirski współczesny historyk 97  – człowiek o wielkich ambicjach i 

szerokich horyzontach, w swych podbojach najechał na Kanaudż i w roku 730 pokonał 

Jasiowarmana, kładąc kres dominacji królestwa Kanaudż w pn. Indiach i rozciągając swe 

imperium aż po Orisę. Jak wielu innych uczonych braminów, Atrigupta – pisze AG pod 

koniec „Światła tantr” – skorzystał z zaproszenia monarchy i przeniósł się do Prawarapury 

(obecnie Śrinagar), stolicy wybudowanej dwa wieki wcześniej przez Prawarasenę II98, i 

zamieszkał w domu wybudowanym dlań przez władcę na brzegu rzeki Witasty (Vitasta, 

zwana też Ujjvalā, obecnie rz. Jhelum), naprzeciwko świątyni Śiwy, kryjącej naturalną 

(‘samorodną’, svayambhū) 99  lingę Śiwy, mogąc bez przeszkód oddawać się pracy 

naukowej, nauczaniu i praktyce religijnej100.    

                                                                                                                                                            
ko’py atrigupta iti nāma-nirukta-gotraḥ | 

śāstrâbdhi-carvaṇa-kalôdyad-agastya-gotraḥ ||  

To samo innymi słowami AG stwierdza w pierwszej strofie podsumowującej  ĪPVV IV.4 (t. III, s. 405).  
95 Jasiowarman (Yaśovarman) z dynastii Maukharich, sukcesor Harszawardhany, był ostatnim z 

wielkich władców Kanaudż. 
96 Datowanie za BAMZAI 2008: 117.  
97 BAMZAI 2008: 119.  
98 TĀ XXXVII.47ab.  

„[...] i tam do miasta (pura) poświęconego bogini Śrī [tj. bogini bogactwa, nauki i sztuki], 

nazwanego ‘Prawara’, które wybudował był władca imieniem Prawarasena”  

(śrīmat-paraṁ pravara-nāma-puraṁ ca tatra yan nirmame pravarasena iti kṣitīśaḥ|)  

Dżajaratha (TĀV XXXVII.47) komentuje:   

„W mieście, które wybudował był władca imieniem Prawarasena, król Lalitadija osiedlił 

owego bramina.    

(yat pravarasena iti – kṣitīśaḥ puraṁ nirmame, tasminn amuṣya dvijasya lalitādityo rājā 

nivāsaṁ cakre—iti |).  

Daty panowania Prawaraseny II, tego ważnego dla historii Kaszmiru monarchy, nie są znane. 

Według Sandersona (2006: 13) pochodził on z Widarbhy (obecnie wschodnia Maharasztra) i 

panował w latach 420-450. Kaszmirski historyk Sufi (1996: 47) jest zdania, że był księciem Malwy 

(rejon obecnego miasta Ujjain), który po śmierci kaszmirskiego władcy Harszy w 2 poł. VI wieku 

pokonał Kaszmir i wybudował stolicę Prawarapurę (Śrinagar), a następnie Pratiszthapurę 

(Pratiṣṭhāpura, obecnie Pandrenthan).     
99 Liṅga, jako kamienny symbol symbolizujący Śiwę, może być wytworzona lub naturalna. Naturalną 

lingą (svayambhū-liṅga) jest zwykle kamień narzutowy o szczególnym kształcie i znajdujący się w 
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Kolejny przodek, o którym AG pisze, to Warahagupta (Varāhagupta), jego dziadek od 

strony ojca, o którym wiadomo jedynie, że na stare lata stał się żarliwym czcielem Śiwy:  

„Wśród jego [tj. Atrigupty] potomnych  

zrodził się pewien [człowiek] zwany Warahaguptą;  

jemu to w ostatnich dniach życia sam bóg, 

którego czoło fale boskiej rzeki stroją101,  

dał błogosławieństwo najwyższe” 102. 

Ród matki Abhinawagupty był szczególny. W NŚAG Abhinawagupta mówi o sobie jako 

o prawnuku ze strony matki sławnego poety imieniem Jasioraga (Yaśorāga)103. O samej 

matce niewiele wiadomo, poza tym, że miała na imię Wimalakala (Vimalakalā) i że zmarła 

dość wcześnie. Ojciec natomiast znany był jako Narasinhagupta Czukhalaka (Cukhalaka, 

czy też, raczej błędnie, Mukhala)104.  

AG kilkakrotnie wspomina też swojego stryja Wamanaguptę (Vāmanagupta), 

młodszego brata ojca, którego twórczość poetycka posłużyła mu do egzemplifikacji nastroju 

lekkiego żartu (hāsyâbhāsa): 

 „Tutaj ‘lekki żart’ to tak jak u mojego stryja Wamanagupty: 

«Jego czyny są ponad światem – jeśli świat ich nie docenia, cóż ja mogę uczynić? 

A skoro ty się uśmiechasz, to któż boków zrywać nie będzie ze śmiechu?»’”105 
                                                                                                                                                            
szczególnym miejscu, wokół którego siwaici budują świątynię i otaczają go czcią. Świątynia, o której 

Abhinawagupta pisze, nie została jeszcze zidentyfikowana.  
100 TĀ XXXVII.50, 51c, 52.  

rodhaḥ-pratiṣṭhita-maheśvara-siddha-liṅga-svayambhuvā cârcana-vilepana-gandha-puṣpaiḥ| 

āvarjyamāna-tanu-vīci-nimajjanaûgha-vidhvasta-papma-muni-siddha-manuṣya-vandyā || 

[...] yad bhūṣayati taṭinī vitastā ||  

tasmin kuvera-pura-cāri-śitāṁśumauli-sāṁmukhya-darśana-virūḍha-pavitra-bhāve | 

vaitasta-rodhasi nivāsam amuṣya cakre rājā dvijasya parikalpita-bhūri-saṁpat ||   
101 Tj. Śiwa, z którego splotów włosów, zgodnie z ikonografią, spływa rzeka Ganga (Ganges).   
102 TĀ XXXVII.53cd  

tasyânvaye mahati ko’pi varāhagupta-nāma babhūva bhagavān svayam antakāle | 

gīrvāṇa-sindhu-laharī-kalitâgra-mūrdhā yasyâkarot param anugraham āgraheṇa ||   
103 Kolofon do NŚAG XVI (NAGAR 2003, t.II: 238), RAGHAVAN 1981: 108: 

iti ṣoḍaśam adhyāyaṁ granthaṁ nirgranthakaṁ vyadhāt |  

yaśorāśer yaśorāga-nāmno dauhitra-deha-jaḥ |  
104 W NŚAG XXVII 104 występuje ‘mukhala’, podczas gdy wszędzie indziej w NŚAG, a także innych 

tekstach Abhinawaguta zaświadcza formę ‘cukhala’ i ‘cukhalaka’. Ponieważ edycje NŚAG roją się od 

błędów, a litery ‘ma’ i ‘ca’ w piśmie śāradā są bardzo podobne, myślę, że słusznie V. Raghavan 

(1981: 107) proponuje tu emendację tekstu.  
105 NŚAG w RAGHAVAN 1981: 107:   

tatra hāsyâbhāso yathā asmat-pitṛvyasya vāmanaguptasya –  
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Niewątpliwie zatem AG wychował się w rodzinie siwaickiej, która kultywowała także 

tradycje literackie i sceniczne.  

Abhinawagupta przyszedł na świat jako najstarszy z trojga rodzeństwa: miał siostrę 

imieniem Amba i młodszego brata Manorathę, ‘biegłego w gramatyce, poezji i teorii 

poznania (pramāṇa)’ 106 , który stał się jednym z jego najbliższych uczniów. Miał też 

młodszych stryjecznych braci (od stryjka Wamanagupty) – Kszemę (Kṣema), Utpalę, 

Abhinawę (Abhinava) 107 , Czakrakę (Cakraka) oraz Padmaguptę, ‘głęboko oddanych 

studiowaniu’108.  

Matka AG wcześnie zmarła, co było dla niego tak dotkliwym ciosem, że, jak się poetycko 

wyraził w „Świetle Tantr”, od tamtego czasu stał się niczym ‘wyzwolony za życia’:  

„Matka odeszła, niestety, w dzieciństwie, 

nieszczęsny los, zaiste, przyszłe czyny święci; 

matka, jak mówią, krewnym jest najbliższym, 

miłość wszak najgłębsze powoduje więzi. 

Gdy więź u źródła zostaje zerwana,  

myślę, za życia jest się wyzwolonym”109.  

                                                                                                                                                            
lokôttarāṇi caritāni na loka eṣa saṁmanyante yadi kim aṅga vadāma nāma  | 

yat tv atra hāsa-mukhas tvam amuṣya tena pārśvôpapīḍam iha ko na vijāhasîti | 
106 PTV kończąca strofa 8. 
107  PANDIT (1989: 63) sugeruje, że to właśnie on, podpisany jako ‚Abhinavagupta-viśeṣa’, jest 

autorem TVD (Tantra-vaṭa-dhanikā), do niedawna przypisywanego Abhinawagupcie.  
108 TĀ XXXVI.67.  

anya pitṛvya-tanayāḥ śiva-śakti-subhrāḥ kṣemôtpalâbhinava-cakra-padma-guptāḥ. |  

ye sampadaṁ tṛṇam amaṁsata śambhu-sevâpūritaṁ svahṛdayaṁ hṛdi bhāvayantaḥ ||  
109 TĀ XXXVII.56b-57:   

mātā vyayuyūjad amuṁ kila bālya eva |  

daivaṁ hi bhāvi-parikarmaṇi saṁskaroti ||  

mātā paraṁ bandhur iti pravādaḥ sneho ‘tigāḍhī-kurute hi pāśān |  

tan-mūla-bandhe galite kilâsya manye sthitā jīvita eva muktiḥ || 

Należy zwrócić uwagę, że ‘wyzwolenie za życia’ to wyrażenie eufemistyczne znaczące to samo, co 

oksymoron ‘śmierć za życia’. W mistyce stan ten oznacza życie w stanie równowagi i 

beznamiętności, niezależnie od okoliczności, co zwykle wiąże się z wcześniejszymi traumatycznymi 

przeżyciami, które wywołują przemianę duchową. Por. poezję siwaitki kaszmirskiej Lal Ded 

(Lalleśwari, ok. XIV w.):   

„Choćby królestwo zabrano, nie traci równowagi,  

choćby królestwo mu dano, nie czuje sytości,  

dusza niechciwa nigdy nie umiera  

śmierć za życia jest mądrością właśnie.” (LV 12, RUCIŃSKI 2014:70) 
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Wychowaniem dzieci zajął się ojciec Narasimhagupta, który, jak zaświadcza strofa 

komentarza do „Traktatu o teatrze”, w owym czasie był znanym muzykiem (śpiewakiem):  

  „Słynący szeroko z metod sty lów i  rag muzyki,  

  ze szlachetnego rodu był Narasinhagupta;  

  jego syn, zwany Abhinawaguptapadą,  

  oczyścił ciało kurzem ze stóp110 Bhattenduradży111; 

  z ust dobrego bramina [Bhaṭṭa] Tauty112 opanowawszy sztukę sceniczną, 

  ułożył objaśnienia krótkie, acz w sens brzemienne.”113  

Zgodnie z NŚAG XX.77 ojciec wprowadził go także w tajniki opisanych właśnie w tym 

rozdziale „Traktatu o Teatrze”  ‘zachowań’ czy ‘manier’ teatralnych (vṛtti): 

„Nrysinhagupta wyłożył [mi] tutaj jasno naturę vṛtti.” 114 

    Uczył go też śpiewu, którego rolę w teatrze AG podkreślał, gdyż to on doprowadza 

przedstawienie teatralne (prayoga) do spełnienia:  

„Nrysinhagupta, którego takie było drugie imię,  

wśród głoszących sztuki (vidyā-vadat) nazywany Czukhalą,  

w tej śpiewnej wiedzy, w którą mnie zaprzęgał,  

osiągnął perfekcję wykonania115, owoc wielki przynoszącą” 116.   
                                                   
110 Nawiązanie do zwyczaju wyrażania pokornego szacunku wobec nauczyciela poprzez dotykanie 

jego stóp.   
111 czyli Induradży, patrz: § I.2.4. 
112 Dokonałem emendacji ‘tāta’ na ‘tauta’.  
113 Podsumowująca strofa NŚAG XXXVII.1-2:  

saṅgīta-rāga-naya-śṛṅkhala-suprasiddho  

vaṁśôdbhava-sthiti-vaśān narasiṁhaguptaḥ ||   

tasyâtmajo ‘bhinavagupta-padâbhidhāno  

bhaṭṭendurāja-pada-pāṁsu-pavitra-mūrtiḥ | 

sad-vipra-tauta-vadanād abhigamya nāṭya-  

vedaṁ vyadhatta vivṛtiṁ laghum artha-pūrṇām ||   
114 NŚAG XX.77, podsumowanie rozdziału opisującego vṛtti (NAGAR & JOSHI 2009 (t. III, s. 101), 

RAGHAVAN 1981: 106): 

nṛsiṁha-guptenêttham atra vṛtti-svarūpaṁ prakaṭaṁ vyadhāyi |  

Omawiane w tym rozdziale vṛtti, czyli działania, zachowania bądź konwencje teatralne aktora, to 

charakter, w jakim zachodzi komunikacja sztuki. NŚ XX wymienia cztery konwencje: 1) ‘werbalna’ 

(bhāratī-vṛtti), 2) ‘psychiczna’ (‘świadoma’, sāttvatī-vṛtti), która jest dodatkową ekspresją mowy i 

wynika z samej uwagi, 3) ‘delikatna’ (kaiśikī), wyrażona poprzez gest i delikatną sugestię mowy ciała 

oraz 4) ‘gwałtowna’ (ārabhatī), wyrażona poprzez gwałtowny czyn; najważniejsze z nich jest 

działanie werbalne. Analizę vṛtti patrz BYRSKI (1997: 9-20), BYRSKI (2017: LI-LX).  
115 ‘Wykonanie’ czyli prayoga. W NŚ słowo ‘prayoga’ oznacza inscenizację sztuki. 
116 NŚAG XXVII.104 z emendacją RAGHAVAN (1981: 310): 
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Z tej strofy – dzięki słusznej emendacji pierwotnego ‘mukhala’ na ‘cukhala’117 przez V. 

Raghavana – dowiadujemy się istotnej rzeczy: że ojciec był śpiewakiem występującym na 

scenie. Strofy z TĀ dodatkowo sugerują, że poezja i śpiew, które również zaszczepił 

Abhinawagupcie, miały (zapewne m.in.) charakter bhakti siwaickiej. AG tak napisał o swoim 

ojcu:  

„Nie zważając na fale morza młodości,  

wytrwale wiosłował w łodzi beznamiętności,  

melodią kontemplacji Wielkiego Pana; do brzegu miłości  

dobiwszy gwałtownie, osiągnął boskiego uwielbienia 

klejnot życzeń – kontemplację Wielkiego Pana,  

który zdolny jest skruszyć nieszczęścia bytowania;  

z jego serca zrodzony Abhinawagupta zasłynął, oczyszczony  

pyłkiem z kwiatu lotosu stóp Śiwy mającego Księżyc w diademie.” 118  

Obok życia artystycznego ojciec trzymał się tradycji bramińskiego kształcenia. Zadbał on 

bowiem o to, by jego syn poznał nie tylko teorię literatury, ale też sam dał mu solidne 

podstawy gramatyki (‘nauki o słowie’) i teorii poznania / logiki (metodologii, pramāṇa / 

tarka), w których obowiązuje dyscyplina myśli i precyzja słowa. Świadczy o tym strofa:   

„I przez ojca wprowadzony w arkana języka,   

ze świadomością oczyszczoną falami morza logiki,  

Oddany kosztowaniu gęstego soku (rasa) literatury –  

wpadłem w nałóg oddawania czci Wielkiemu Panu.”119.   

Z jego własnych twierdzeń wynika, że jego studia były nadzwyczaj intensywne, a 

determinacja do ciągłego zdobywania wiedzy nigdy nie gasła: 

„Całkowicie nimi pochłonięty, 

                                                                                                                                                            
nṛsiṁhaguptâparanamadheyo vidyâvadataḥ cukhalâbhidhanaḥ |  

yaṁ geya-vidyābhir ayūyujat saḥ prayoga-siddhiṁ kṛtavān mahârthām ||  
117 Uzasadnienie emendacji podałem wyżej,  błąd w NŚAG polegał na pomyleniu zapisu spółgłoski 

‘ca’ z ‘ma’, bardzo do siebie podobnych w piśmie śarada.  
118 TĀ XXXVII.55-56ab:  

tāruṇya-sāgara-taraṅga-bharān apohya  

vairāgya-potam adhiruhya dṛḍhaṁ haṭhena |  

yo bhakti-rohaṇam avāpya maheśa-cintā- 

-ratnair alaṁ dalayati sma bhavâpadas tāḥ. ||  

tasyâtmajo ‘bhinavagupta iti prasiddhaḥ  

śrī-candra-cūḍa-caraṇâbja-parāga-pūtaḥ |   
119 TĀ XXXVII.58:  

pitrā ca śabda-gahane kṛta-sampraveśaḥ tarkârṇavôrmi-pṛṣatâmala-pūta-cittaḥ | 

sāhitya-sāndra-rasa-bhoga-paro mahēśa-bhaktyā svayaṁ grahaṇa-durmadayā gṛhītaḥ || 
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z żadną się nie licząc poprawnością na świecie, to znowu  

aby kosztowanie [esencji ksiąg] wzmóc jeszcze bardziej,  

służbę będę wykonywać120 w domach nauczycieli”.121 

Z tekstów TĀ, PTV, NŚAG, ĪPVV i DhĀL dowiadujemy się, że tymi innymi nauczycielami 

byli Wamanatha (Vāmanātha), który wprowadził go w doktrynę dualistyczną (dvaita-tantra), 

Bhutiradża (Bhūtirāja), nauczyciel jego ojca, wówczas już w podeszłym wieku, i jego syn 

(Bhūtirāja-tanaya) identyfikowany jako Induradża 122  bądź jako Helaradża (Helārāja) 123 , 

którzy uczyli go wiedzy o słowie, czasie i filozoficznej doktryny dualistyczno-

niedualistycznej (dvaitâdvaita-tantra), oraz Lakszmanagupta (Lakṣmaṇagupta), który uczył 

go głównego nurtu kaszmirskiej pratjabhidżni 124 . Z BhGAG, NŚAG i DhĀL wiemy, że 

Induradża (Indurāja), być może drugi syn Bhutiradży, uczył go odpowiednio Bhagawadgity, 

teorii sugestii poetyckiej (dhvani) oraz krytyki literackiej, a wreszcie Tauta Bhatta (Tauta 

Bhaṭṭa) był jego nauczycielem w teorii i praktyce sztuki teatralnej125.   

Legendą i ideałem otwartości na wszelką wiedzę zdawał się być dlań Kallaṭa Bhaṭṭa 

(przełom IX-X w. 126), wszechstronny erudyta, człowiek teatru (na podstawie RT), który, jak 

widać z twierdzeń AG, był nie tylko inicjatorem ogromnie wpływowej filozoficznej szkoły 

‘wibracji / pulsu’ – spandy, najważniejszego obok szkoły ‘rozpoznania’ (pratjabhjñā) 

filozoficznego nurtu w obrębie siwaizmu kaszmirskiego127:   

 „Wzorem wskazanym przez Kallatę  

później ja także z ciekawości  

nauczycielom niższych nauk służyłem –   

logikom, śrautom, buddystom, arhatom, a także wisznuitom”128.  

                                                   
120  Gramatycznna forma ‘purā karoti’ odnosi się do przyszłości, stąd tłumaczę: ‘służbę będę 

wykonywać’. Może tutaj oznaczać, że AG był tak zdeterminowany służyć nauczycielom, że nawet po 

napisaniu „Światła tantr” swe dawne postanowienie czynił aktualnym i odnosił je do przyszłości.     
121 TĀ  XXXVII.59  

sa tan-mayī-bhūya na loka-vartanīm ajīgaṇat kām api kevalaṁ punaḥ | 

tadīya-sambhoga-vivṛddhaye purā karoti dāsyaṁ guru-veśmasu svayam || 
122 KUNJUNNI RAJA 2008: 193.  
123 Patrz dalej, § I.2.3. 
124 O nauczycielach vide infra. 
125 PANDEY 1963: 12 p.10., NŚAG I.1.  
126 Daty życia na podstawie PANDEY 1963 i RASTOGI 1978.  
127 Omówienie tej szkoły filozoficznej patrz: DYCZKOWSKI 1982, 1987; na jej miejsce w siwaizmie 

kaszmirskim krótko wskazałem w przypisie na początku pracy, § 1.1.  
128 TĀ XIII.345-346ab.  
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Zachęcony przez wzorzec, jaki dał mu Kallata Bhatta, zachęcał uczniów do 

wszechstronnego kształcenia się, pokonywania barier między tradycjami, czerpania z 

odmiennych tradycji wszystkiego, co w nich jest dobre, nie ograniczania do jednej tradycji:  

„Tak jak pszczoła złakniona nektaru  

z jednego kwiatu na drugi przelatuje, 

tak samo uczeń, który pragnie wiedzy,  

winien przechodzić od guru do guru.   

Przeto niech się nigdy nie waha 

uczyć od licznych nauczycieli. 

W tenże sposób niech rozumie,  

przekaz, iż przeszkodą jest, gdy głupi,  

przystając do innego guru, 

innej tradycji służy.”129   

Rastogi & Dvivedi przypuszczają, że w poszukiwaniu dalszej wiedzy AG odbył podróż do 

Dżalandhary, gdzie spotkał swojego najważniejszego nauczyciela, Siambhunathę 

(Śambhunātha)130; K.C. Pandey co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości i przypuszcza, 

że AG w pewnym okresie życia wędrował po Indiach w poszukiwaniu wiedzy131. Zdaniem 

M. Dyczkowskiego z kolei, to Siambhunatha sam przybył do Kaszmiru z Dżalandharapithy 

(Jalandhara-pīṭha) i wprowadził go w nauki triki132. Nie jest do końca pewne, czy chodzi o 

Dżalandharę, obecnie miasto w Pendżabie, czy, jak sugeruje B.N. Pandit, rejon Kangry w 

                                                                                                                                                            
śrīmatā kallaṭenêtthaṁ guruṇā tu nyarūpyata |  

aham apy ata evâdhaḥ-śāstra-dṛṣṭi-kutūhalāt || 

tārkika-śrauta-bauddhârhad-vaiṣṇavâdīn aseviṣi |  
129 TĀ XIII.335  

āmodârthī yathā bhṛṅgaḥ puṣpāt puṣpântaraṁ vrajet | 

vijñānârthī tathā śiṣyo guror gurv-antaraṁ vrajet ||  

tasmān na guru-bhūyastve viśaṅketa kadācana | 

gurv-antara-rate mūḍhe āgamântara-sevake || 

pratyavāyo ya āmnātaḥ sa ittham iti gṛhyatām | 
130 RASTOGI & DWIVEDI (1987: 45-47); RASTOGI (1978: 142).  
131 PANDEY (1969: 12), powołując się na TĀV I.213. Strofa ta wskazuje jedynie, że Siambhunatha 

pochodził z Dżalandhary, a jego mistrz, Sumati – z południa Indii.  
132  DYCZKOWSKI (1989: 12): „As we know that Śāmbhunātha came to Kashmir from 

Jālandharapīṭha (Punjab? Himachal?)”  and that his teacher, Sumati, came from „some sacred place 

in the southern land” [...], it seams therefore that Trika, in the form Abhinavagupta learned it, was not 

originally Kashmiri.  […]”. 
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Himaczal Pradeś133. Według M. Dyczkowskiego nauki triki Siambhunathy były inne w swym 

charakterze niż filozofia pratjabhidżnia, ale to one stały się dominujące w filozofii 

pratjabhidżnia Abhinawagupty. 134  Zgodnie z N. Rastogim, to właśnie Siambhunatha w 

sposób istotny oddziałał na jego filozoficzne i życiowe postawy. Jednak ponieważ żadne 

dzieło Siambhunathy się nie zachowało, twierdzenia te mają charakter przypuszczeń.  

Po zakończeniu nauki AG zajmował się przede wszystkim nauczaniem i pisaniem. Z 

DhĀL (kolofon 2-3) wiadomo, że był ‘nauczycielem znającym nauki o zdaniu, wiarygodności 

poznania (metodologię) i słowie (vākya-pramāṇa-pada-vedi-guru)’135, czyli mógł nauczać 

mimansy, njaji i wjakarany. Zgodnie z PTTD, anonimowym komentarzem do PT, wsławił się 

w dwóch dyscyplinach: filozofii pratjabhidżnia oraz teorii teatru / dramatu.  

Jednym z młodych jego słuchaczy136 w dziedzinie dramatu był znany później satyryk 

Kszemendra (Kṣemendra, ok. 995-1065), który określił Abhinawaguptę jako ‘tego, który 

czynił prawdy wyjaśnienie’ (satya-vivṛti-kara). M. Mejor (1994:87) 137  słowo ‘vivṛti’ 

(‘wyjaśnienie’) najwyraźniej odnosi do Īśvara-pratyabhijñā-bṛhaṭī-vimarśī (tj. ĪPVV), gdyż to 

właśnie dzieło, ukończone w roku 1014138, sugeruje, że Kszemendra studiował właśnie 

wtedy139. Innym uczniem z tego samego okresu był siwaicki jogin i poeta Madhuradża 

(Madhurāja-yogin), autor GnP, wskazujący także na rok 1014 jako datę ukończenia także 
                                                   
133 PANDIT 1989: XVIII-XIX. Należy zauważyć, że związki Kaszmiru z Himaczal Pradeś były bardzo 

ścisłe, by wymienić fakt, że pismo ṭākarī, używane w niektórych rejonach Himaczal Pradeś, wywodzi 

się poprzez XIII-wieczną formę dewasiesza (devāśeṣa) z kaszmirskiego pisma siarada (śāradā, 

patrz DEAMBI 2008: IX).  
134 DYCZKOWSKI 1989: 12 „The Triad of Supreme (Parā) Middling (Parāparā) and Inferior (Aparā) 

goddesses, who are the focus of worship in this school, were also known and venerated in Kashmir 

before Abhinavagupta’s time. Even so, it was he who made Trika the focal point of non-dualist 

Kashmir Śaivism. 
135 DhĀL strofy podsumowujące 2-3:   

ānandavardhana-viveka-vikāsi-kāvyâlokârtha-tattva-ghaṭanād anumeya-sāram | 

yat-pronmiṣat-sakala-sad-viṣaya-prakāśi vyāpāryatâbhinavagupta-vilocanaṁ tat || 

śrīsiddha-cela-caraṇâbja-parāga-pūta-bhaṭṭendurāja-mati-saṁskṛta-buddhi-leśaḥ | 

vākya-pramāṇa-pada-vedi-guruḥ prabandha-sevā-raso vyaracayad dhvani-vastu-vṛttim || 
136  K.C. Pandey (1963) uważa, że wyrażenie ‘śrutvā’ (‘usłyszawszy’) u Kszemendry oznacza, że nie 

był on uczniem duchowym, a jedynie s łuchaczem nauk Abhinawagupty. Tak zapewne było, bo 

Kszemendra (ok. 990–1060) studiował u niego wyłącznie literaturę, a z siwaizmu, który był jego 

rodzinną religią, przeszedł pod wpływem nauczyciela imieniem Someśwara (Someśvara) na 

wisznuizm.   
137 MEJOR 1994: 87, tamże opis twórczości Kszemendry.  
138 Patrz: § I.4, § I.4.11. 
139 Należy to traktować jako hipotezę, gdyż AG napisał kilka dzieł z tytułem vivṛti; za hipotezą tę 

przemawia fakt, że ĪPVV jest spośród nich najbardziej znane.  
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swojego dzieła pt. „Kontemplacja pana Guru” (Guru-nātha-parāmarśa, GnP) 140. Można 

przyjąć, że w tym okresie wykłady Abhinawagupty były bardzo sławne.  

Wiadomo także na podstawie PTV i TĀ, że AG był nauczycielem trzech pokoleń rodziny 

królewskich ministrów (mantrī)141. Pierwszy z nich, Siauri (Śaurī), był jego mecenasem – to 

w jego domu oraz jego żony Watsaliki (Vātsalikā) tworzył „Światło Tantr” (TĀ) i być może 

też PTV. Wyrażając im wdzięczność, AG wyznaje, że Watsalika szczególnie zadbała o jego 

wszystkie potrzeby, gdy siedział pochłonięty pisaniem142. Ich syn Karna (Karṇa), podwójnie 

urodzony (dvija), ‘już w dzieciństwie wyzbyty przywiązania do przedmiotów i zajęty 

głębokim namysłem nad tą nauką’143, poślubił siostrę Abhinawagupty, Ambę. Dla AG musiał 

on być szczególnie bliską osobą i zapewne bliskim uczniem, skoro dedykował mu PTV. To 

właśnie Karna przejął urząd ministra, gdy jego ojciec Siauri zrzekł się go, aby oddać się 

życiu religijnemu i słuchaniu nauk Abhinawagupty. AG wspomina go w TĀ XXXVII.72 z 

wdzięcznością za udzielane mu wsparcie.  

Karna zmarł po napisaniu PTV przez Abhinawaguptę, a przed ukończeniem TĀ, o czym 

świadczy strofa mająca charakter epitafium:   

“Syn Siauriego, któremu na imię Karna,  

w młodości w czyn wcielił prawdy siwaickiej istotę – 

gdy ciało porzucał, wieść rozniósł wśród ludzi,  

iż słowa wielkiego mędrca Kryszny o wypadłym z jogi – są prawdą”144.  

                                                   
140 RASTOGI 1978.  
141 AG pisze w zakończeniu PTV, strofy 4-6.  
142 TĀ XXXVII.82, RASTOGI 1978: 158.  
143 PTV strofa podsumowująca 5cd: bālye ‘py atha yauvane ‘pi viṣayâsaktiṁ vihāya sthirām enām 

āśrayate vimarśa-padavīm |.  
144 TĀ XXX.VII.35:  

śrīśauri-sañjña-tanayaḥ kila karṇa-nāmā yo yauvane vihita-śāmbhava-tattva-sāraḥ |  

dehaṁ tyajan prathayati sma janasya satyaṁ yoga-cyutaṁ prati mahāmuni-kṛṣṇa-vākyam || 

Strofa ta zawiera odniesienie do BhG VI.40-45, która w przekładzie brzmi następująco:    

„Ni tu, ni na tamtym świecie nie czeka go zguba, Partho.  

Nikt bowiem, kto dobrze czyni, nie wpadnie w biedę, mój drogi.  

Osiąga świat zasłużonych! Długie przeżywszy tam lata, 

Rodzi się z jogi wypadły w domu szlachetnych i możnych.  

Albo w rodzinie joginów pełnych mądrości się zjawia – 

Takie jak te narodziny najrzadsze są wszakże w świecie.  

Tam uzyskuje on łączność z rozumem przeszłego ciała, 

A potem podąża dalej, do końca, potomku Kuru.  

Tym właśnie przeszłym ćwiczeniem porwany jest mimo woli. 

Ten nawet, kto szuka jogi, przekracza Brahmana Słowa.  
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To, że pod koniec pisania PTV Karna jeszcze żył, gdyż tekst był mu dedykowany, a pod 

koniec pisania TĀ już nie, jest niewątpliwym dowodem na to, że TĀ jest późniejsza od 

PTV145. 

Po jego śmierci AG stał się opiekunem swojej siostry Amby (żony Karny), która „znalazła 

pocieszenie w naukach o Śiwie”146. Wówczas także siostrzeniec Abhinawagupty, imieniem 

Jogeśwaridatta (Yogeśvarīdatta), znalazł się pod jego opiekę i uczył się u niego. W TĀ AG 

czyni aluzję, że jego imię ‘Yogeśvarīdatta’ (dosł. ‘dany przez władczynię jogi’) było trafnie 

nadane, bo odzwierciedlało rzeczywistość:   

„[...] Jogeśwaridattę, którego imię prawdę rzeczy ukazuje.”147  

 Można by wysunąć warunkową hipotezę, że Jogeśwaridatta, był tą samą osobą, co 

Jogaradża, uczeń Abhinawagupty i Kszemaradży (Kṣemarāja), który zasłynął jako autor 

„Wyjaśnienia” (Vivṛti) do „Istoty najwyższej rzeczywistości” (Paramārtha-sāra, PS) 

Abhinawagupty; warunkiem takiej hipotezy jest uznanie twierdzenia K.C. Pandeya i M. 

Dyczkowskiego (1989: 11), że Kszemaradża był bratankiem Abhinawagupty, a nie należał 

do rodu Bhutiradży, jak proponuje B.N. Pandit (1989: 48).148   

                                                                                                                                                            
Usilnie się starający jogin, ze zmaz oczyszczony, 

Przeżywszy liczne żywoty, osiąga cel ostateczny” (tł. RUCIŃSKA 2016: 54). 
145 Nasuwa się przypuszczenie, że Karna padł ofiarą politycznych wydarzeń w roku 1003. Zgodnie z 

Bamzai (2008: 142-145), w latach 958-1003 w Kaszmirze de facto rządziła twardą ręką królowa 

Didda pochodząca z klanu Loharów z okolic obecnego Punch w zachodnim Kaszmirze. W tym 

okresie wymordowała ona wszystkich członków swej rodziny, łącznie z własnymi dziećmi z jej 

małżeństwa zawartego niemal pół wieku wcześniej z bramińskim władcą Kszemaguptą, i łącznie z 

wnukami. Tuż przed śmiercią przekazała władzę swojemu bratankowi, co doprowadziło do przejęcia 

korony przez książęcy ród Loharów, na co siwaiccy pandici, w 1003 roku, rozpoczęli powszechny 

protest głodowy. W jego wyniku wielu z nich zmarło. Nowy władca część ocalałych protestujących 

uwięził, część skazał na banicję lub śmierć (patrz BAMZAI 2008: 146). Przypuszczam, że PTV 

została napisana przed, a TĀ – po tej przełomowej dacie, a także że Karna był jedną z ofiar tego 

protestu. Wskazują na to aluzje ukryte w tej strofie: kontekstem cytowanej strofy w BhG jest kwestia 

przedwczesnej śmierci jogina na polu walki. Przypuszczam, że skojarzenie jego śmierci z bitwą 

Mahabharaty, przed którą wygłoszona została BhG, mogło także nie być przypadkowe, dlatego, że 

Karna był imiennikiem bohatera, który właśnie zginął na polu tej bitwy.    
146 TĀ XXXVII.78-79. 
147 TĀ XXXVII.76:  yogeśvarīdattaṁ nāmânurūpa-sphurad-artha-tattvam .  
148 Hipoteza ta jest tylko prawdopodobna i wygłaszam ją bardzo ostrożnie, gdyż warunkiem jej 

potwierdzenia jest uznanie za hipotezą K.C. Pandeya (1963: 254), powielaną przez M. 

Dyczkowskiego (1989: 11) i innych, że Kszemaradża był bratankiem Abhinawagupty (patrz dalej). 

Należy jednak wziąć pod uwagę głos przeciwny. B.N. Pandit (1989: 48) zauważył, że Kszemaradża, 

ze względu na przydomek ‘-radża’, powinien należeć do rodu Bhutiradży. Ten sam argument 

uczonego Kaszmirczyka należałoby w tej sytuacji odnieść do Jogaradży, a wówczas Jogeśwaridatta, 
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Dużo uwagi poświęca też mieszkającemu wraz z żoną Mandrze (Mandra), przyjacielowi 

Karny z dzieciństwa, bratankowi męża siostry Siauriego149; jego również określał jako ‘syn 

ministra’ (mantri-suta). To właśnie po wielokrotnych prośbach obu, Mandry i Karny, 

Abhinawagupta napisał MVV150. AG pisał o Mandrze, że cieszył się zarówno łaską Lakszmi, 

jak i Saraswati’, tj. był i bogaty, i mądry, a jego gospodarstwo chwalił za to, że w nim 

‘wszyscy, nawet pasterskie dzieci, oddawali cześć Śiwie’151. Mandra przyjął do swojego 

domostwa pewnego biednego i niewyształconego człowieka, który pod wpływem inicjacji w 

siwaizm garnął się do zrozumienia wszystkich tantr „niczym ten, kto pragnie tańczyć do 

dobiegającego go dźwięku swego ulubionego instrumentu”, stając się najgorliwszym 

słuchaczem nauk Abhinawagupty152.  

W TĀ XXXVII.68 AG wymienia także wśród uczniów niejakiego Ramaguptę, szczególnie 

‘oddanego naukom Siambhunathy’, ale nie wspomina, żeby był z nim w jakikolwiek sposób 

spokrewniony, choć sugeruje to człon ‘gupta’ jego imienia.   

Według przybyłego z południa Indii Madhuradży Jogina, autora GnP, AG stał się wielkim 

autorytetem dla wszystkich odłamów siwaickich – siddhanty, wamy, bhairawy, kuli i triki153. 

Ważnym, może i najważniejszym, uczniem był Kszemaradża, traktowany jako sukcesor 

wielkiego mistrza154. Niektórzy badacze przypuszczają, że był on młodszym stryjecznym 

bratem AG155. Jednak B.N. Pandit temu zaprzecza, twierdząc, że, jak sugeruje imię, należał 
                                                                                                                                                            
bratanek Abhinawagupty, musiałby być kimś innym niż Jogaradża, mógł należeć do rodu 

Kszemaradży i Bhutiradży. Są to przypuszczenia, których na tym etapie wiedzy nie sposób 

potwierdzić ani zakwestionować w sposób pewny.     
149  Pokrewieństwo to jest jednoznaczne na podstawie TĀ XXXVII.73-74. AG wychwala tam cnoty 

żony stryja Mandry (stryjenki, pitṛvya-vadhū); następnie przechodzi do wychwalania pobożności 

Siauriego, rozpoczynając (TĀ XXXVII.75) od słów: bhrātâpi tasyāḥ ‘a także jej brat’. Jasne stąd się 

staje, że Mandra należy do tego samego pokolenia co Karna, syn Siauriego, i że obaj byli 

rówieśnikami i najbliższymi sobie przyjaciółmi z dzieciństwa (bāla-mitra, TĀ XXXVII.66). Dlatego też 

twierdzenie Dwivedi & Rastogi 1987: 32, że Mandra był bratem Siauriego, jest pomyłką.   
150 Patrz: MVV I.11.   
151 TA XXXVII 72cd: ābāla-gopam api yatra maheśvarasya dāsyaṁ janaś carati pīṭha-nivāsa-kalpe | 

Zdanie to implikuje, że siwaizm w Kaszmirze wcale nie docierał łatwo do wiejskiej ludności i stanowił 

domenę elity.  
152 TA XXXVII 70ab:  

so ‘py abhyupāgamad abhīpsitam asya yad vā  

sv-ātodyam eva hi ninartiṣato ‘vatīrṇam |  
153 GnP 20. 
154  GnP; kolofon do ŚSV określa Kszemaradżę jako „żyjącego u stóp wielkiego nauczyciela o 

wielkim Śiwie, czcigodnego Abhinawagupty” (śrīman mahāmāheśvarâcāryâbhinavagupta-pādôpajīvi-

śrīkṣemarāja).   
155 DYCZKOWSKI 1989: 11 i inni, vide supra. 
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on raczej do rodu Bhutiradży, nauczycieli Abhinawagupty.156 Co więcej, ów wielki badacz 

literatury siwaizmu kaszmirskiego podważa przekonanie, jakoby Kszemaradża był głównym 

uczniem AG157. O tym, że był jego uczniem, mówi tylko on sam w swoich dziełach158, 

Abhinawagupta z niewiadomego powodu go pomija. B.N. Pandit sugeruje, że Kszemaradża 

bardziej podawał się za ucznia Abhinawagupty, niż nim był. To, że uczył się u niego, 

wiadomo także z dzieła jego kolegi, Madhuradży Jogina, który uważał go za 

najznakomitszego spośród otaczających mistrza uczniów159. Nie ulega jednak wątpliwości, 

że to właśnie Kszemaradża okazał się następnym wielkim i samodzielnym filozofem, 

podobnie wszechstronnym i wpływowym jak jego mistrz, choć już nie dorównywał mu 

błyskotliwością.  

O okolicznościach śmierci Abhinawagupty nic pewnego nie wiadomo. K.C. Pandey 

podczas swoich badań w Kaszmirze w I poł. XX w. usłyszał tylko legendę, powtarzaną 

także w opracowaniach na temat kaszmirskiego mistrza, że pod koniec swego życia wszedł 

                                                   
156 PANDIT 1989: 48, także 21-22. 
157 B.N. Pandit (1989: 48, także 21-22) zwraca uwagę, że AG nie wymienia imienia Kszemaradży w 

żadnym ze swoich dzieł („it is a wonder that Ksemaraja's name has not been mentioned by the great 

teacher in any of his available works”). Przypuszcza, że był on „zbytnio przewrażliwiony na punkcie 

swoich zdolności, co skutkowało egoizmem, który nie przystoi świątobliwemu uczonemu” 

(overconscious about the superiority of his intelligence which may have amounted to egoism not 

appreciable in the case of a scholar-saint”). B.N. Pandit zauważa także inne niezgodności między 

Kszemaradżą a AG. Kszemaradża deprecjonuje najważniejszego nauczyciela szkoły spandy, Kallata 

Bhattę, szanowanego ogromnie przez AG, i odmawia mu autorstwa jego głównego dzieła SK. 

Słuszna jest ponadto uwaga (PANDIT 1989: 48), że Kszemaradża nie napisał ani jednego 

komentarza do jakiegokolwiek dzieła AG. Jednak powód zarówno ‘arogancji’, jak i tego, że nie 

komentował on dzieł AG, może leżeć zupełnie gdzie indziej. Jeśli bowiem słuszne jest 

przypuszczenie, że „Ksemaraja, who is different from Ksemagupta and who may have belonged to a 

family from which sprung scholars like Bhutiraja, Adityaraja, Induraja etc.” był członkiem rodziny 

mistrzów, to Abhinawaguptę obowiązywała zasada guruvat guru-putreṣu, tj. “synów nauczyciela 

należy traktować jak swoich nauczycieli”.  Stąd mógł nie wymieniać go jako ucznia zgodnie z tą 

zasadą (mogły być oba powody). Twierdzenie Pandita, że Kszemaradża był potomkiem Bhutiradży 

jest dla mnie przekonujące nie tylko z tego powodu, że nie ma, jak twierdzi, drugiego rodu w 

Kaszmirze posługującego się tytułem ‘-radża’ (rāja), ale także uzasadnia ono, dlaczego Madhuradża 

wysławiając Abhinawaguptę, wymienił w GnP 12 właśnie Kszemaradżę jako najważniejszego 

ucznia: bo to właśnie wielkość uczniów świadczy o nauczycielu.  
158 Svaccanda-tantrôdyota, strofy wprowadzające 4-6.   
159 GnP 12-13a:  

„Jest w otoczeniu wszystkich swych uczniów z Kszemaradżą na czele, 

Siedzących cicho z myślą skupioną u stóp nauczyciela, 

Zapisujących wszystko, co mówi (...).”  (przekład z rękopisu Anny Rucińskiej).  
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do jaskini Bhajrawy (lokalnie zwanej Bhīruvā) wraz z grupą uczniów i już nigdy z niej nie 

wrócił160. Jaskinia ta znajduje się koło wioski Bhiru niedaleko miejscowości Magam między 

Śrinagarem a Gulmargiem.  

Podsumowując, o życiu Abhinawagupty wiemy w sposób wiarygodny znacznie więcej, 

niż o jakimkolwiek innym indyjskim tak dawnym autorze. Jego życie upływało przede 

wszystkim na studiowaniu i nauczaniu, a także jest pewne, że od dzieciństwa był związany 

z siwaizmem i sztukami scenicznymi. Dlatego w jego filozofii języka charakterystyczny 

będzie element estetyczny oraz nawiązanie do teorii muzyki.  

 

 

 

 
Ryc. 1 Abhinawagupta w otoczeniu uczniów. Malowidło wykonane na podstawie opisu z GnP, strof 1-16 

(PANDEY 1963: 20)   

                                                   
160 PANDEY 1963: 23, 24.  
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I.2 Nauczyciele Abhinawagupty 
Aby dotrzeć do źródeł myśli filozoficznej Abhinawagupty, a w szczególności do jego 

interpretacji natury języka, należałoby przyjrzeć się bliżej stanowiskom filozoficznym jego 

nauczycieli. Kaszmirski uczony miał ich wielu i starał się być sprawiedliwym w wyrażaniu 

tego, co któremu zawdzięczał. Jest to sytuacja szczególna w tradycji indyjskiej, żeby jeden 

autor miał tak wielu mistrzów, reprezentujących różne stanowiska i dyscypliny wiedzy, i 

każdemu z nich oddawał należny szacunek za to, co od nich otrzymał, a także starał się 

kontynuować ich tradycję. AG nie tylko nawiązywał do nich wiedzy, nie przywłaszczając jej 

sobie, ale także dodawał do ich nauk swoją myśl, starając się podkreślać ogólną zgodność 

z otrzymanymi wcześniej naukami. Świadczy to o jego skromności, dojrzałości naukowej, 

ogromnej zdolności do syntezy, jednocześnie przekładając się na fakt, że był on w stanie w 

swej filozofii zintegrować liczne dziedziny ówczesnej wiedzy. Trafnie to ujęła B. Bäumer:  

„Nieliczni są autorzy, nawet w indyjskiej tradycji, którzy tak jak Abhinawagupta 

spletli ze sobą tak ogromny zakres tematów i dziedzin z głębią mistycznego 

doświadczenia i filozoficzną wnikliwością. Wszystkie te obszary wiedzy nie są 

rozbieżne, lecz wzajemnie połączone w spójnej kosmologii i soteriologii, w oparciu o 

siwaicką agamę (śaivâgama). Z drugiej strony, jakikolwiek temat Abhinawagupta 

podejmuje, nabiera on smaku jego osobistego doświadczenia i rozumienia. Jest on 

zatem doskonałym przykładem na to, jak, będąc wiernym tradycji, czy to objawieniu 

agamicznemu, czy też sukcesji nauczycieli (sampradāya), nie przygasza się 

oryginalnej myśli, tylko raczej się ją wzmacnia”161.  

AG w TĀ mówi o dwóch kategoriach swoich nauczycieli. Jednych łączy z tradycją triki, 

ponieważ głosili poglądy dające się zaklasyfikować — zgodnie z podziałem filozoficznego 

wymiaru agam — jako niedualizm (advaita), dualizm w niedualizmie (dvaitâdvaita) bądź 

dualizm (dvaita). Takich nauczycieli o określonej linii przekazu (santati-krama) określał on w 

TĀ XXXVI.14 jako ‘maṭhikā-guru’162. Pozostali to nauczyciele poszczególnych dyscyplin 
                                                   
161 BÄUMER 2011: 8 „There are few authors, even in the Indian tradition, who, like Abhinavagupta, 

combine such an enormous range of subjects and fields with the depth of mystical experience and 

philosophical insight. All these areas of knowledge are not diverse, but are interconnected within a 

consistent cosmology and soteriology, based on the Śaivāgamas. But whatever subject 

Abhinavagupta touches, it has the fragrance of his own personal experience and understanding. He 

is thus a perfect example how allegiance to the tradition, be it an Āgamic revelation or the lineage of 

teachers (sampradāya), does not stifle the original thought, but rather nourishes it”.    
162 Zgodnie z B.N. Panditem (1989: 15) maṭhikā oznacza tutaj szkołę tradycji triki wywodzącej się od 

Trjambaki. Ogólnie maṭhikā oznacza niewielki ośrodek religijny, w którym kształci się młodych 

studentów, a maṭhikā-guru oznacza zwierzchnika takiego ośrodka. Na podstawie lektury „A History 

of Kashmir” P.N.K. Bamzai (2008) można sądzić, że mathiki lub mathy (maṭha) odgrywały także 

ważną rolę, a ich fundatorami byli władcy. Zgodnie z P.N.K. Bamzai (2008: 140) król Jasiaskara 
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wiedzy (jñāna-guru). Do tej grupy zaliczyć należy także nauczycieli, którzy wprowadzali go 

w literaturę piękną i teatr. Gramatyki uczyli go nauczyciele siwaiccy z jego własnej linii, 

którzy niekiedy zaznaczyli się w historii indyjskiej myśli gramatycznej. Ponieważ nauka 

odbywała się w linii przekazu, to również poprzednicy jego nauczycieli odgrywali ważną rolę 

w edukacji AG, na równi z bezpośrednimi nauczycielami. Dlatego w podpunktach 

wymieniam najważniejszych z nich, takich jak Utpaladewa, czy Somananda.  

W tym kontekście osobne miejsce poświęcam Bhartryhariemu, który wpłynął na 

Abhinawaguptę w sposób ogromny – co będę jeszcze podkreślać – choć żył kilka wieków 

wcześniej. Wymieniam go w dziale nauczycieli także z powodu, że AG określał go epitetem 

‘nauczyciel’ (guru) albo ‘czcigodny’ (bhagavān). Ponadto przypuszczam, że gramatyk 

Helaradża, który był nauczycielem Abhinawagupty i synem Bhutiradży, przedstawiciela 

kaszmirskiej tradycji kramy (krama), jako najważniejszy komentator Bhartryhariego mógł 

należeć do tej samej tradycji, co Bhartryhari. Chcę zasugerować, że nie jest wykluczone, iż 

w ten sposób Bhartryhari należał do linii agamy pokrewnej Abhinawagupcie, choć jest to 

obecnie trudne do dowiedzenia. Ponieważ Abhinawaguptę uważa się za heterodoksyjnego, 

to zapewne dlatego N. Rastogi zalicza Bhartryhariego jedynie do ‘zaprzyjaźnionego obozu 

przeciwnika’163. Jednak biorąc pod uwagę ogromną zgodność tez i dogłębną znajomość 

dzieł Bhartryhariego przez Abhinawaguptę, uważam, że nie należy zbyt mocno oddzielać 

tradycji tantrycznych od tych, które uważają się za wedyjskie. Tym bardziej, że w systemie 
                                                                                                                                                            
(Yaśaskara, 939-948) wybudował mathę, „aby w niej mogli mieszkać uczniowie z innych części Indii i 

zrealizował piędziesiąt pięć nadań ziemi dla braminów”. Z kolei radża Kszemagupta (Kṣemagupta, 

czas panowania: 950-958), małżonek despotycznej królowej Diddy, panującej już za życia 

Abhinawagupty, umarł na skutek gorączki w swojej matsze (maṭha) w miejscowości Baramula 

“dziewiątego dnia jasnej połowy miesiąca pausza (grudnia) roku 4034 ery laukika (958 A.D.)” 

(BAMZAI 2008: 142). Ponadto wiadomo na podstawie szczegółowych źródeł zebranych przez A. 

Sandersona (2007: 359-370), że w przejęciu władzy przez ministra Parwaguptę (czas panowania po 

przejęciu tronu: 940-950), ojca Kszemagupty, w pewien sposób uczestniczył minister wojny 

Wiranatha (Vīranātha), o którym mówiono, że zabił króla za pomocą magii w zemście za ukaranie 

jego siostrzeńca Czakrabhanu za odprawienie gorszącego tzw. ‘obrzędu kręgu’ (cakra-pūjā), i że 

Czakrabhanu, z kolei był nauczycielem Bhutiradży, jednego z mathika-guru Abhinawagupty, a także, 

że Bhutiradża uczył Abhinawagupty ‘sztuki umierania’, można spekulować, że władca Kszemagupta 

umierał właśnie w mathice Bhutiradży. Ponadto należy zauważyć, że siostra AG wżeniona została w 

rodzinę innego byłego ministra władcy Jasiaskary (Yaśaskāra, patrz: PTV, strofa podsumowująca nr 

3, która mówi, że dziadek Karny był ministrem na jego dworze), po którym urząd przejął ów 

Parwatagupta, ojciec Kszemagupty. Zatem powiązania Abhinawagupty z rodem ministrów są 

ewidentne. Niewykluczone, że ta krótko trwająca dynastia, której kres nastąpił w roku 1003, również 

mogła mieć jakieś związki z rodem Abhinawagupty, choć jedyną przesłanką za tym jest tylko 

wspólna nazwa rodowa ‘Gupta’.  
163 RASTOGI 2002: 4.  
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triki obie są splecione ze sobą nawet na poziomie rytuału164. Biorąc pod uwagę powyższe, 

uważam, że broniącego autorytatywności Wed Bhartryhariego można uznać za jednego z 

najważniejszych pośrednich nauczycieli Abhinawagupty. Uznałem więc za właściwe 

poświęcić dalej szczególną uwagę nauczycielom-gramatykom, także dawnym, którzy 

zaznaczyli się w filozofii Abhinawagupty; a zwłaszcza gramatykowi Bhartryhariemu.  

I.2.1 Narasimhagupta  
Narasimhagupta (Narasiṁhagupta), zwany też Czukhala (Cukhala, Cukhalaka), był 

ojcem Abhinawagupty i uczniem Bhutiradży. W rozdziale o życiu AG obszernie napisałem o 

jego wkładzie w rozwój intelektualny syna. Wskazałem tam na strofy, które sugerują, że 

prawdopodobnie był on znanym śpiewakiem i znawcą „Traktatu o Teatrze” (NŚ), a także, 

co w publikacjach dotyczących jest pomijane, że nauczył Abhinwaguptę teorii komunikacji 

teatralnej (vṛtti). Tutaj przypomnę, że zgodnie z TĀ XII.413, a także kolofonem 3 do ĪPVV 

III, Narasimhagupta przekazał Abhinawagupcie podstawy gramatyki (pada-śāstra), 

mimansy (dosł. ‘nauki o zdaniu / wypowiedzi’, vākya-śāstra), logiki / teorii poznania (tarka-/ 

pramāṇa-śāstra) oraz literatury pięknej (sāhitya). Z pierwszej strofy inwokacyjnej do 

najważniejszych dzieł, TĀ, TS, PTV oraz MVV, brzmiącej we wszystkich jednakowo, można 

sądzić, że AG zawdzięczał mu także pierwsze wprowadzenie w siwaizm. AG widzi w nim 

uosobienie samego Śiwy, podczas gdy w swojej matce widział uosobienie bogini, boskiej 

Matki-rodzicielki.  

Mimo szerokiego wykształcenia Narasimhagupta nie napisał żadnego dzieła, gdyż jego 

syn nigdzie nie przytacza żadnego jego utworu. K.C. Pandey przypuszczał, iż w młodym 

wieku przyjął on sannjasę (tj. wyrzekł się życia rodzinnego) i zostawił rodzinę. Jednak 

analiza treści dzieł Abhinawagupty tego nie potwierdza. Porzucenie obowiązku rodzinnego 

byłoby przede wszystkim niezgodne z naukami Bhutiradży, jego guru, kwestionowałoby 

interpretację „Pieśni Pana” przez Abhinwaguptę tudzież ogólną tradycją siwaizmu 

kaszmirskiego, gdzie wiedzę przekazuje się w rodzinie (kula). Choć AG wychwala 

nieprzywiązanie do świata i osoby nieprzywiązane, to uważa życie społeczne za przejaw 

świadomości-Śiwy, niezbędny do tego, aby poznać uniwersalną jaźń-Śiwę. Strofy, które 

miały o tym świadczyć, wskazują jedynie, że jego ojciec nie interesował się karierą i 

materialnymi korzyściami, pragnąc poświęcić się życiu religijnemu.  

                                                   
164 Patrz: PTLV ad. PT 33b, gdzie za pełny rytuał wykonywany w systemie Triki uważa się gdy 

połączy się go z liturgią wedyjską: „W ten sposób bowiem oddawanie czci (pūjā) ma swoją pełną 

postać, gdy w istocie jest połączeniem [wedyjskiej] żertwy ogniowej (homa) z ofiarą (yāga)” (evaṁ 

yāga-homo-maya-melanâtmakaṁ pūrṇaṁ hi pūjāyāḥ svarūpam). Moim zdaniem przesadą jest 

zbytnie podkreślanie opozycji tradycji tantrycznych do wedyjskich.   
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I.2.2 Bhutiradża  
Gdy w „Objaśnieniu do Zwycięskiej Malini’” (MVV) po wyrażeniu szacunku swojemu ojcu 

AG przechodzi do oddania czci Bhutiradży (Bhūtirāja), określając go jako gurutaraḥ, nie 

należy z tego wnosić, że AG darzył go większym szacunkiem niż własnego ojca; znaczy to 

tylko, że był on nauczycielem jego ojca165. Potwierdza to strofa:   

„W rodzie Atrigupty i z ojca Warahagupty zrodzony Czukhalaka  

wierny był ścieżce Śiwy; promieniem prawdy nauk Siambhu,  

przekazanej z ust czcigodnego Bhutiradży,  

ciemność bytowania w całości oddalił” 166  

Biorąc pod uwagę, że Bhutiradża był nauczycielem Czukhalaki, czyli ojca 

Abhinawagupty, a także to, że jednym z bez wątpienia najwcześniejszych hymnów 

Abhinawagupty, datowanym na podstawie kolofonu na rok 991 167 , jest ‘Hymn kramy’ 

(Krama-stotra), można przypuścić, że był jednym z jego pierwszych nauczycieli. Nauczał go 

także Bhagawadgity168 oraz tzw. siambhusiastry (śambhu-śāstra)169 , co oznacza nieznany 

bliżej tekst lub ogólnie teksty siwaickie. 

Zgodnie z R.C. Dwivedim i N. Rastogim (1987: 34) i na podstawie TĀ, Bhutiradża 

reprezentował tzw. nātha-māṭhikā, czyli ośrodek nauk, w którym głoszono metafizyczne 

stanowisko dualistyczno-niedualistyczne (dvayâdvaya-vāda). A. Sanderson podaje ponadto 

przekonujące argumenty, że był on nauczycielem i ważnym przedstawicielem kramy 

(krama), rdzennie kaszmirskiego nurtu siwaicko-siaktyjskiego, którego charakterystyczną 

cechą jest kult bogini Kali170 ; potwierdzają to także R.C. Dwivedi i N. Rastogi.  

                                                   
165  MVV I.6. tato gurutaraḥ śrīmān bhūti-rājo mahā-matiḥ | ‘Gurutaraḥ’ znaczy ‘nauczyciel 

nauczyciela’.  
166 ĪPVV IV.4, podsumowująca strofa 1 (t. III, s. 405).  

bhaṭṭâtrigupta-kula-jāta-varāhagupta-janmâbhavac cukhalakaḥ śiva-mārga-niṣṭhaḥ | 

śrībhūtirāja-vadanôdita-śambhu-śāstra-tattvâṁśu-śāsita-samasta-bhāvândhakāraḥ || 
167 Vide supra § I.2.  
168 Inne szczegóły rozważań o Bhutiradży patrz: SANDERSON 2007: 359-370. 
169 ĪPVV IV.1. strofa podsumowujāca 5 (t. III, s. 405).  
170 SANDERSON 2007: 360-362. Krama, dosł. ‘następstwo czasowe’ jest ważnym nurtem siwaizmu 

kaszmirskiego, opartym na kulcie bogini czasu – Kālī. Zgodnie z N. Rastogim, który poświęcił temu 

nurtowi monografię (RASTOGI 1978), jest to nurt rdzennie kaszmirski i siaktyjski (kult bogini). 

Sanderson dowodzi, że Bhutiradża reprezentował właśnie szkołę kramy, na co jego argumenty 

streścić można w następujący sposób: 1) W TĀV I.9 Dżajaratha stwierdza, że Bhutiradża należał do 

linii zapoczątkowanej przez kobietę określaną epitetem Bhaṭṭārikā, czyli ‘czcigodna’, a jedyną linią w 

Kaszmirze zapoczątkowaną przez kobietę jest krama; 2) Abhinawagupta, gdy w TS podaje 

znaczenie bogini Kālī, powołuje się na Bhutiradżę; 3) Dwa cytaty Bhutiradży w MMV w kontekście 

wyjaśniania hymnu „Igraszka kramy” (Krama-keli) Abhinawagupty. Do tego dodaje, że według 
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Zgodnie z TĀV Bhutiradża był uczniem znanego tantryka i nauczyciela kramy, 

Czakrabhanu (Cakrabhānu), ten zaś był uczniem Hraswanathy (Hrasvanātha), doradcy 

królewskiego. 171  Na podstawie ostatnich strof komentarza do Bhagawadgity (BhGAG) 

wiadomo, że Bhutiradża był synem Sausiuki (Sauśuka) i pochodził z rodu niejakiego 

Katjajany (Kātyāyana)172. Nie tylko cieszył się wielkim autorytetem, ale też ‘działał dla dobra 

świata’, co należy rozumieć, że prawdopodobnie pełnił ważną rolę społeczną w ówczesnym 

Kaszmirze:  

„Był czcigodny Katjajana podobny do pięknopromiennego,  

nasycony rozbłyskującą wiedzą. 

Jego rodu ozdoba niezłomnej myśli się zrodził 

imieniem Sausiuka (Sauśuka), wybitny uczony.  

Po nim nastąpił bramin czcigodny Bhutiradża, 

syn jego, o wielkim sercu.   

Przez niego ten świat cały, z cierpienia omdlały, 

podniósł się, jak gdyby dzięki słońcu173.    

                                                                                                                                                            
Dżajarathy Czakrabhanu (znany tantryk tradycji kramy) był nauczycielem Bhutiradży. Podsumowując 

też przytoczone przez brytyjskiego badacza źródła, w tym przede wszystkim TĀV, należy stwierdzić, 

że liczni późniejsi kaszmirscy przedstawiciele kultu kręgu dwunastu form Kalī, którzy uważali się za 

kontynuatorów nauk Czakrabhanu (Cakrabhānu), zarówno Bhutiradżę, jak i Abhinawaguptę, zaliczali 

do tej samej szkoły. Tymczasem Dżajaratha uważał, że Abhinawagupta nie był uczniem Bhutiradży 

w tej samej tradycji kramy, co owi liczni jej przedstawiciele. Komentator stwierdza, że Bhutiradża 

uczył kramy takiej, jak w „Pięciuset strofach do bogini” (Devī-pañcaśataka, dzieła niezachowanego), 

gdzie nie wymaga się kultu dwunastu bogiń. (Szczegóły patrz: SANDERSON 2007: 361 oraz TĀV t. 

3, s. 193-194).  
171 TĀV t. 3, s. 193-194. Bardzo  ciekawe dane historyczne o Czakrabhanu i Hraswanatsze zebrał A. 

Sanderson (2007: 280-289).  
172 Nie chodzi tu o ród sławnego starożytnego Katjajany (II w p.n.e.), choć nazywanie imionami 

sławnych gramatyków może świadczyć o tym, że w rodzinie tej kultywuje się nauczanie gramatyki.  
173 BhGAG strofa podsumowująca 1:  

śrīmān kātyayano ‘bhūd vararuci-sadṛśaḥ prasphurad-bodha-tṛptas 

tad-vaṁśâlaṅkṛto yaḥ sthira-matir abhavat sauśukâkhyo ‘tividvān |  

vipraḥ śrī-bhūtirājas tad-anu samabhavat tasya sūnur mahâtmā  

yenâmī sarva-lokās tapasi-nipatitāḥ prôddhṛtā bhānunêva || 

W strofie tej nie do końca jest jasne, czy tasya sūnur ‘jego syn’ odnosi się do Bhutiradży czy do jego 

syna, tj. Induradży. Bowiem we wstępie (BhGAG wprowadzająca strofa 6) AG w sposób 

jednoznaczny stwierdza, że komentarz napisał dokładnie tak, jak przekazał mu go Induradża. 

Natomiast w innej podsumowującej strofie (BhGAG strofa poprzedzająca powyżej zacytowaną) 

znajduje się aluzja do drugiego syna, Helaradży. Składnia jednak bardziej przemawia za tym, że 

tutaj mówi się o Bhutiradży, ale nie jako nauczycielu, ale po to, aby oddać mu cześć, gdyż nawet 
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AG uczył się u niego i jego syna (być może nawet dwóch synów, vide infra). Można 

stwierdzić, że relacja między rodziną Abhinawagupty a rodziną Bhutiradży była taka, że ta 

ostatnia była autorytetem dla tej pierwszej.   

Bhutiradża jest autorem liczącego zaledwie 33 strof dzieła pt. „Przebudzenie samego 

siebie” (Svātma-bodha) 174, do niedawna nieopublikowanego, ostatnio udostępnionego w 

internetowej bazie tekstów sanskryckich GRETIL. Zawiera on prosty przekaz, nawołujący 

do odkrywania siebie (svâtman) drogą samorefleksji, a także charakterystyczne są w nim 

aluzje do „Pieśni Pana”. Abhinawagupta darzył Bhutiradżę ogromną czcią, nazywając go 

inkarnacją samego Śrikanthy (Śrīkaṇṭha), pierwszego nauczyciela siwaizmu. Jak stwierdza 

w TĀ, otrzymał on od niego tzw. ‘trzy wiedze’ (tri-vidyā), tj. mantry stosowane w sztuce 

wykraczania poza fizyczne uwarunkowania ciała i przygotowujące do świadomego 

opuszczenia ciała w chwili śmierci:    

„Te trzy ‘wiedze’ przedstawił czcigodny Bhutiradża, 

czcigodny Śrikantha, który przyjął widome ludzkie ciało.” 175.  

Tym ‘wiedzom’ poświęcona jest większa część TĀ XXX (od strofy 62cd do 123, czyli do 

końca rozdziału). Opisane zostały skrótowo, a następnie ujęte w formie trzech mantr; stąd 

tytuł całego rozdziału TĀ XXX: „Wyjaśnienie mantr” (mantra-prakāśana). Na uwagę 

zasługuje pierwsza z nich, tzw. brahma-vidyā. Nie chodzi tu o ‘wiedzę o brahmanie’, którą, 

zgodnie z kolofonami po każdej ‘lekcji’, przedstawia „Pieśń Pana” (BhG)176; nie była to 

również filozofia wedantyczna, którą również określa się brahma-vidyā; ani też taka, w 

której brahmana utożsamia się z istotą słowa, jak u Bhartryhariego177 (choć w trakcie jej 

opisu w TĀ XXX.108 AG używa pojęcia śabda-brahman):  

„Teraz się podaje brahmawidję, natychmiast dającą poznanie,  

którą Śiwa – czcigodny Bhutiradża nam przekazał.  

Gdy kres nadchodzi każdego stworzenia,  

ciało porzucając, wraz z jej wymawianiem  

                                                                                                                                                            
ucząc się BhG od Induradży, AG nie mógł go tutaj pominąć, tym bardziej, że był on jego mistrzem. 

Patrz też RASTOGI 1978:154. 
174 SANDERSON 2007: 364. 
175  TĀ XXX.120cd–121:  

etad vidyā-trayaṁ śrīmad-bhūtirājo nyarūpayat ||  

yaḥ sākṣād abhajac chrīmāñ śrīkaṇṭho mānuṣīṁ tanum |   
176  Każda lekcja BhG zakończona jest formułą: iti śrīmad-bhagavadgītāsaôpaniṣatsu brahma-

vidyāyāṁ yoga-śāstre itd. 
177 Dzieło z filozofii gramatyki Bhartryhariego głosi ‘tezę o brahmanie’. Albowiem VPvṛ I.1 rozpoczyna 

się twierdzeniem: „[Mówiąc] ‘brahman’ wygłasza się tezę (prati √jña)” (brahmêti pratijñāyate). 

Ponieważ w myśl Bhartryhariego jest on tożsamy z istotą mowy, określa się go mianem brahmana-

słowa (śabda-brahman).     
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dusza do stanu czystego przechodzi” 178.  

Jak dalej stwierdza, ma ona uwalniać od strachu przed śmiercią179. Polega na piętnastu 

‘szlachetnych wymówieniach’ (ārya-vākya), które wywołują kolejne fazy porzucania ciała 

(od stóp do głowy), określane jako utkrānti. Po ostatnim wymówieniu ma się przejść w ‘stan 

nieskalany’ (nirañjana). Jest to przykład, że rozważania o sile oddziaływania słowa miały w 

Kaszmirze znaczny wpływ na praktyki religijne, które dotykały istotnych dla człowieka 

doświadczeń granicznych, związanych z nurtującą ludzkość zagadką czasu: rodzenia się, 

trwania, przemijania.  

Wiadomo z innego źródła, że Bhutiradża nauczał właśnie wiedzy o czasie (vide infra), 

główne zagadnienie filozoficznego nurtu kramy. W jedynym zachowanym jego cytacie w TS 

definiował boginię Kali jako ‘zdolność tworzenia’, ‘projekcji’ i ‘poznania’:  

„Tak powiedział czcigodny guru Bhutiradża: «Z powodu projekcji (kṣepa) i poznania 

(jñāna) nazywa się Mocą czasu Kālī, gdyż jest [w niej] zdolność (vaśatā) tworzenia 

(kalanā)»”180  

Pojęcie ‘utkrānti’, czyli według Abhinawagupty ‘umieranie’, pojawia się także u 

Bhartryhariego, co Abhinawagupta w jednym miejscu ĪPVV przywołuje jako dowód, że 

nawet w wielkim cierpieniu i u osoby umierającej (mumūrṣu), obecny jest smak samego 

siebie (camatkāra), który zachowuje się nawet po śmierci181. Twierdząc to łączy pojęcie 

umierania z teorią języka, po czym przytacza strofę Bhartryhariego:  

„Gdyby ‘umarła’ (ut√kram) odwieczna mowa, jako forma poznania, wówczas światło 

by nie świeciło – ona jest bowiem wewnętrzną refleksją (pratyavamarśa)”182.  

Wydźwięk jest taki, że ponieważ wewnętrzna struktura werbalna leżąca u podłoża 

świadomości nigdy nie zanika, implikuje się stanowisko, że dla słowa-świadomości śmierć 

nie istnieje jako przejście do całkowitego niebytu. Ponieważ nauki Bhutiradży bardziej niż 

innych nauczycieli dotyczą czasu, o czym świadczą zachowane nieliczne cytaty, i z racji 

                                                   
178 TĀ XXX.62cd–64ab:  

athôcyate brahma-vidyā sadyaḥ pratyaya-dāyinī | 

śivaḥ śrī-bhūtirājo yām asmabhyaṁ pratyapādayat ||    
179 TĀ XXX.65ab prāṇâdi-cchedajāṁ mṛtyu-vyathāṁ sadyo vyapohati | 
180 yad āhuḥ śrī-bhūtirāja-guravaḥ – „kṣepāj jñānāc ca kālī kalana-vaśatayâthêti” TS 4, por. moje 

alternatywne tłumaczenie w RUCIŃSKI 2014: 147, 171. 
181  ĪPVV I.5.11 (t. I, s. 181-182):  śarīrântare ca taṁ camatkāra-graham abhisaṁcārayanti, 

pāramârthikīm eva tu camatkārânanda-daśāṁ vita-vighnam eva avalilambiṣante mumūrṣu-

daśâpannāḥ | etad upasaṁharati tad evam iti | etat saṁvādayati tathā ca iti bhartṛharir ityavocat iti 

saṁbandhaḥ | kena vākyena | āha – vāg-rūpatā (...) |. 
182 VP I.124 cytowana w ĪPVV I.5.11 (t. I, s. 181-182):  

vāg-rūpatā ced utkramet sâvabodhasya śāśvatī |  

na prakāśaṁ prakāśeta sā hi pratyavamarśinī ||  
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tego, że należał on do linii kramy i nauczył Abhinawaguptę sztuki umierania, można 

przypuścić, że ta szczególna interpretacja była pod wpływem nauk Bhutiradży. 

Należy przy tym dodać, że AG ostro krytykuje w TĀ obecne w tradycjach tantrycznych 

rozumienie ‘utkrānti’ jako śmierci wynikającej z intensywnego ‘napływu mocy w chwili 

wtajemniczenia’ (tīvra-śaktipāta), czyli wtajemniczenia zwanego utkrānti-dīkṣā.183 Wierzy on 

w nierozerwalność duszy – powszechnego podmiotu i zmieniającego się ciała / ciał, 

podobnie jak wieczne słowo nierozerwalnie (z definicji) połączone jest ze zmieniającymi się 

znaczeniami. Wygląda na to, że zamierzonym wydźwiękiem tej strofy jest lingwistyczny 

dowód na nierozerwalność duszy i ciała, a zatem metempsychozę duszy, a także 

potępienie rytualnego samobójstwa w imię duchowego ‘zbawienia’. 

W pozostałych dwóch ‘wiedzach’, które AG przypisuje Bhutiradży w TĀ, znajdują się 

m.in. zagadnienia 'pradźwięku’ (praṇava), maji (māyā), punktu (bindu) oraz ‘sfer 

kosmicznych’ (bhuvana) jako elementów dotyczących 'potencji mantry' (mantra-vīrya). 

Powiązania teorii metafizyki czasu i języka podkreślane są przez N. Rastogiego (1978: 

63), który sugeruje wpływ filozofii Bhartryhariego na tradycję kramy. Stwierdza, iż 

kramiczne ‘oczyszczenie myśli’ (vikalpa-saṁskāra), będące bezpośrednim celem 

wszystkich praktyk kramy, w przeważającej mierze jest zdeterminowane koncepcją 
                                                   
183  Patrz: TĀ XIV.32. Właściwa utkrama / utkrānti to, jak stwierdza AG w TĀ XIV.31, nie jest 

pozbawieniem siebie lub kogoś siły życiowej (prāṇa-vikṣepa), tylko praktyką opisaną w BhG 

XVIII.12-13 (strofy w całości zacytowane w TĀV XIV.32), metodą na opanowanie pędu do 

doznania (bhoga). Mówiąc o niej, jak stwierdza Dżajaratha, Abhinawagupta uzasadnia, że 

tantryczna inicjacja, w której inicjowany umiera, czyli tzw. utkrānti-dīkṣā nie powinna być stosowana 

(upāya: anena ca utkrānter anupa-yuktatvam āsūtritam, TĀV XIV.32). AG uzasadnia:  

„Jeśli Duch (deva jest wszechobecny, to powiedz,  

dokąd idzie, gdy porzuci ciało?  

A jeśli nie jest wszechobecny, to [porzuciwszy ciało]  

podobny do glinianego garnka się staje [tj. bez życia]. 

Zastosowanie przepisu (vidhi) na utkrānti  

podaje się z wyznaczeniem jednego miejsca, 

więc jakże może to być spójne z tym,  

że pierwiastek Śiwy (śiva-tattva) jest niepodzielny?         

(yadi sarva-gato devo vadôtkramya kva yāsyati || 14-33 || 

athâsarvagatas tarhi ghaṭa-tulyas tadā bhavet | 

utkrānti-vidhi-yogo 'yam eka-deśena kathyate || 14-34 ||   

niraṁśe śiva-tattve tu katham utkrānti-saṁgatiḥ |) TĀ XIV.33cd-34.  

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że dwa rozdziały dalej, w XVI.182, AG opisuje, jak guru może 

‘przeprowadzić’ (ut √kram, caus.) ucznia, który jest stary i schorowany, by ten nie musiał dalej się 

więcej wcielać. Wyróżnia dwa rodzaje świadomej śmierci: samodzielnie oraz z pomocą kogoś 

drugiego (guru) i obie dotyczą tylko osób, które są maraṇâsanna tj. na skraju śmierci.   
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‘zdolności słowa’ (śabda-saṁskāra), będącej ‘jogą poprzedzoną dźwiękiem’ (śabda-pūrva-

yoga, VP I.20) 184 . Na uwagę zasługuje jego twierdzenie, że sama koncepcja Kālī – 

głównego bóstwa kramy i najważniejszej jej zasady, jest ogólnie przełożeniem na grunt 

siwaizmu koncepcji kāla-śakti (mocy czasu) czy też krama-śakti (mocy następstwa 

czasowego) Bhartryhariego 185 . U Abhinawagupty, można przypuścić, również łączenie 

kramy i gramatyki mogło mieć źródło w naukach Bhutiradży.  

I.2.3 Helaradża, syn Bhutiradży  
'Światło na różne zagadnienia' (Prakīrṇa-prakāśa, dalej VPHel), najwybitniejszy 

komentarz do trzeciej księgi VP Bhartryhariego (Pada-kāṇḍa, dalej VP III), napisany został 

przez Helaradżę (Helarāja), syna Bhutiradży (Bhūtirāja-tanaya), o czym informują kolofony 

po każdym podrozdziale186, choć nie jest pewne, czy chodzi o tę samą osobę. Jego życie 

ocenia się na 2 poł. X wieku, czyli byłby starszym współczesnym Abhinawagupty, również 

żyjącym w Kaszmirze. W TĀ Abhinawagupta używa tego samego określenia, ‘syn 

Bhutiradży’ (Bhūtirāja-tanaya), na jednego ze swoich nauczycieli.  

„[...] blaskiem będący żaru wielkiej przestrzeni sukcesji Śrinathy,  

syn Bhutiradży, którego własny ojciec łaską obdarzył”187 

Już niemal sto lat temu Charudeva Shastri 188  wysunął hipotezę, że zarówno w 

kolofonach do VPHel jak i w tej strofie, epitet ‘Bhūtirāja-tanaya’  odnosi się do jednej i tej 

samej osoby i nikt dotąd tego nie podważył, choć badacze wciąż wypowiadają się na ten 

temat ostrożnie189. Należy zauważyć, że Abhinawagupta nie wyjaśnia, kim jest ów ‘syn 

Bhutiradży’, ani nie wymienia w swoich dziełach imienia ‘Helārāja’.  

Jak sugerowałem w § I.1 na podstawie twierdzenia B.N. Pandita, człon imienia ‘rāja’ (od 

tematu rājan) być może oznacza szczególny ród 190 . Człon ‘helā’ z kolei byłby zatem 

właściwym imieniem. W tekstach filozoficznych Abhinawagupty słowo ‘helā’ jest dość 

                                                   
184 RASTOGI 1978:  63-64. 
185 RASTOGI 1978:  63-64. 
186   Kolofony do każdego podrozdziału zakończone są stwierdzeniem: iti (...) bhūtirāja-tanaya-

helārāja-kṛte prakīrṇa-prakāśe (...).  
187 TĀ XXXVII.60cd:  

śrīnātha-santati-mahâmbara-gharma-kāntiḥ |  

śrī-bhūtirāja-tanayḥ svapitṛ-prasādaḥ || 
188 SHASTRI 1930: 653. 
189 Patrz: np. PANDEY 1963: 166-167, KUNJUNNI RAJA 2008:     
190  Stąd należy wywodzić późniejsze ‘rājānaka’ i jego poddaną perskim wpływom współczesną 

odmianę ‘Razdan’ (Rāzdān), która jest częstym nazwiskiem panditów kaszmirskich.  
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rzadkie, dosłownie znaczy ‘zabawa’, ‘gra’191, ale Abhinawagupta używa je w znaczeniu 

swobodnej zabawy, charakteryzującej stan wyzwolenia192. W BhGAG XVIII.76, gdy używa 

go właśnie w tym znaczeniu, być może czyni aluzję zarówno do Bhutiradży jako potęgi 

atmana (vi-bhūta), jak i Helaradży jako swobodnej zabawy atmana (helā):  

„Podzieliwszy myśl na poznanie, ogłupienie i mącenie,  

według sattwy i pozostałych [tj. tamasu i radżasu],  

pięknem własnej duszy potęgi (svâtma-vibhūta, aluzja do Bhutiradży)  

osiągnąwszy Wisznu-przenikliwego, który jest ponad dyskursywną myślą,  

cokolwiek czyni dzięki zabawie (helā, aluzja do Helaradży),  

wynikłej z samego stanu działania zmysłów  

pobudzonych smakowaniem (rasa) samego siebie –   

w całości zaprowadza spokój – Siankarę [tj. Śiwę]”.193   

Określenie ‘dzięki zabawie’ (helātaḥ) w tej strofie komentarza do „Pieśni Pana” może być 

aluzją do Helaradży, skoro zaraz po tych słowach w dalszej strofie – podsumowaniu całej 

BhGAG, zacytowanej przeze mnie w poprzednim paragrafie, Abhinawagupta podaje 

najpełniejszą dotąd informacją o Bhutiradży i jego przodkach,194 oddając cześć jemu oraz 

jego synowi (tasya sūnuḥ). Wówczas należałoby uznać, że Helaradża także mógł być 

nauczycielem Bhagawadgity dla Abhinawagupty.   

                                                   
191 BhGAG XVIII, podsumowanie księgi werset 5: „[...] helātaḥ kurute tad asya sakalaṁ sampadyate 

śaṅkaram”. Interpretację tego słowa sugeruje Jogaradża w PSY 99 jako antonimu do ‘prayāsa’ – 

‘trud’ (instr. heleyā – ‘bez wysiłku, łatwo, bawiąc się’). Por. pochodne w hindi ‘khelnā’  i wyrażenia 

‘khel-khel me, bāī ̃ hāth kā khel itd. Oznacza więc zabawę, której cechą jest swoboda, swobodny 

ruch.   
192 Przykładowo w MVV II.78:  

yad āśrayati śaivī sā parā devī tataḥ punaḥ |        

svātantrya-helā-nirmeye tat-tad-artha-kriyā-maye  || 
193 BhGAG XVIII.78:  

„bhaṅktvā jñāna-vimoha-manthara-mayīṁ sattvâdi-bhinnāṁ dhiyaṁ  

prāpya svâtma-vibhūta-sundaratayā viṣṇuṁ vikalpâtigam |  

yat kiñcit svarasôdyad indriya-nija-vyāpāra-mātra-sthiter 

helātaḥ kurute tad asya sakalaṁ sampadyate śaṅkaram ||   

Interpretację słowa ‘helā’ sugeruje Jogaradża jako antynonimu do ‘prayāsa’ – ‘trud’ (instr. heleyā – 

‘bez wysiłku, łatwo, bawiąc się’) i stwierdza, że działanie ‘w zabawie / bez wysiłku’ charakteryzuje 

osoby, które osiągnęły stan wyzwolenia, a następnie pozostają wciąż aktywne w świecie (patrz:  

PSY 99). Por. też użycie pochodnego słowa hindi ‘khelnā’  w wyrażeniach ‘khel-khel me, bāī ̃hāth kā 

khel itd.   
194 BhGAG XVIII.78, przekład patrz: § I.2.2. 
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Wątpliwość jednak powstaje wobec faktu, że z inwokacji do „Pieśni Pana” wiadomo, iż 

AG poznał sens Bhagawadgity nie od Helaradży, ale od Induradży195. Dlatego uzasadnione 

jest, że K.C. Pandey i inni uczeni odnoszą wyrażenie ‘tasya sūnuḥ’ do Induradży. Przy 

takim stanie rzeczy jednak, nawet jeśli Helaradża nie nauczał Bhagawadgity, to hipoteza, 

że jako syn Bhutiradży (Bhutirāja-tanaya) był nauczycielem gramatyki dla Abhinawagupty, 

jest wciąż aktualna. Dlatego, że związki Abhinawagupty z Helaradżą zaświadczone są na 

podstawie innych przesłanek, m.in. na podstawie charakteru filozofii języka obu uczonych.   

Abhinawagupta napisał dzieło pt. „Wyjaśnienie «Zagadnień niepoklasyfikowanych»” 

(Prakīrṇaka-vivaraṇa), które być może było komentarzem do trzeciego rozdziału 

Wakjapadiji (VP III), tj. „O zagadnieniach niepoklasyfikowanych” (Prakīrṇaka-kāṇḍa”), bądź 

subkomentarzem do „Światła «Zagadnień niepoklasyfikowanych»” (Prakīrṇaka-prakāśa, 

VPHel) Helaradży196. O pokrewieństwie obu dzieł świadczy nie tylko prawie identyczny tytuł, 

ale także charakter jedynych zachowanych strof tego zaginionego dzieła Abhinawagupty 

(cytowanych przeze mnie w § II.6.4): dotyczą one zagadnienia kauzatywności i relacji 

dwóch podmiotów, ważnych tematów także w dziele Helaradży. Konkluzje obu autorów w 

kwestii kauzatywności relacji dwóch podmiotów zasadniczo się nie różnią, co wykazałem w  

§ II.6.4. Jest to przesłanka przemawiająca za słusznością hipotezy, że Bhūtirāja-tanaya z 

kolofonów VP III i Bhūtirāja-tanaya z TĀ mogli być jedną i tą samą osobą, a zatem 

nauczycielem Abhinawagupty. Ponadto M. Ferrante (2017) niedawno w inny sposób 

wykazał pokrewieństwo myśli lingwistycznej Abhinawagupty i Helaradży, co również 

uprawdopodabnia powyższą hipotezę.   

I.2.4 Induradża Bhatta  
Sformułowanie ‘tasya sūnuḥ’ tj. ‘jego [Bhutiradży] syn’ 197  w cytowanej wyżej strofie 

kolofonu do BhGAG może odnosić się nie do Helaradży, tylko równie dobrze do Induradży 

(Indurāja Bhaṭṭa, Bhaṭṭendurāja). Tak właśnie sugeruje C.K. Pandey198 , dochodząc do 

konkluzji, że Bhutiradża miał dwóch synów. Zgodnie z tą hipotezą, byłby on bratem 

Helaradży. Miał on wyjaśnić Abhinawagupcie znaczenie „Pieśni Pana” (BhG):  

„Pojąwszy z przekazu Bhatty Induradży,  

rozważywszy je długo samemu w rozumie, 

Abhinawagupta ułożył ten oto  

„Zbiór znaczeń Pieśni Pana” – Gitarthasangrahę.199  
                                                   
195 Inwokacja do BhGAG cytat i przekład patrz niżej § I.2.4. 
196 SCHARFE 1977: 172 (na podstawie PADOUX 1963: 16):  “Abhinavagupta wrote a commentary 

on the third kanda called Prakirnaka-vivarana”. Podobnie o tym pisał już SHASTRI (1930: 653) i inni.  
197 Patrz: § I.2.2 mój przypis do cytatu BhGAG strofa podsumowująca 1.  
198 PANDEY 1963: 214.  
199 BhGAG inwokacja strofa 6:  
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Inwokacje do „Światła sugestii” (DhĀ)200 oraz „Wyjaśnienie Pieśni o fragmentach dzbana” 

(GhKV)201 świadczą, że Induradża wprowadził Abhinawaguptę również w poetykę i krytykę 

literacką, a także w teorię dhvani. Studia u niego były też preludium do studiów nad sztuką 

teatralną202. Na podstawie tego, że wszystkie dzieła niereligijne i spoza tradycji szkoły 

pratjabhidżnia oraz triki są dedykowane Induradży, można stwierdzić, że był on 

najważniejszym ‘jñāna-guru’  Abhinawagupty.  

Mimo rozbieżności opinii na ten temat C.K. Pandey podał argumenty na to, że ten sam 

Induradża, pod imieniem Pratihārendurāja, mógł być autorem „Łatwego komentarza” — 

Laghu-vṛtti (KSSL)203 do „Kompendium esencji ozdób poetyckich” — Kāvyâlaṁkāra-sāra-

saṁgraha (KSS) Udbhaty (Udbhaṭa, VIII w.). Swoje argumenty oparł on na epitecie ‘poeta’ 

(kavi) itd., jakim AG określał Induradżę w swoim komentarzu do GhKV, a także na 

zgodności miejsca i czasu życia autora obu dzieł. Należy przy tym podkreślić, że  

przemawiającą za tym przesłanką jest także to, że Pratihārendurāja w swoim KSSL 

przyjmuje teorię dhvani za autorem „Światła sugestii”, którego także przytacza in 

extenso204.  

I.2.4.1 Mukula Bhatta  
Induradża był uczniem Mukuli Bhatty (Mukula Bhaṭṭa, 1 poł. X w.), gramatyka, retora, 

logika i mimansaki205, znanego autora ważnego w historii indyjskiej filozofii języka dzieła pt. 

„Matryca dosłownego znaczenia” (Abhidhā-vṛtti-mātṛkā, AVM) 206 . Na podstawie jego 

                                                                                                                                                            
bhaṭṭêndurājad āmnāya vivicya ca ciraṁ dhiyā |  

kṛto ‘bhinavaguptena so’yaṁ gītârtha-saṅgrahaḥ || 
200 DhĀL inwokacja strofa 1:  

bhaṭṭendurāja-caraṇâbja-krtâdhivāso hṛdya-śruto’bhinavagupta-padâbhidho ’ham |  

yat kiñcid apy anuraṇan sphuṭayāmi kāvyâlokaṁ sva-locana-niyojanayā janasya ||     
201 GhKV 5.  

kavîndor indurājasya te mac-citta-vikāsakāḥ | 

bodhâṁśavo vigāhantāṁ bhūr bhuvaḥ svas trayīm api || 
202 NŚAG strofa podsumowująca 2ab.  

(...) bhaṭṭendurāja-pada-pāṁsu-pavitra-mūrtiḥ | (...) 

Całość strofy wraz z przekładem przytoczyłem w § I.1.  
203 Ed. N.D. Banahatti, Bombay 1925, patrz AGRAWAL 2008: 29.     
204 Patrz: omówienie DhĀL, § I.4.8. 
205 AGRAWAL 2008: 29.   
206 Patrz edycję i przekład AGRAWAL 2008: 29. Na koncepcji Mukuli w całości opiera się analiza 

metafory u Mammaty (XI-XII w., autora KP); z drugiej strony Mammaty koncepcja smaku 

estetycznego (rasa) została sformułowana w oparciu o rozumienie AG. Dzieło Mukuli składa się z 

piętnastu strof (kārikā) i ich obszernego wyjaśnienia. Omawia on dwie właściwości słowa: moc 
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własnego twierdzenia w AVM wiadomo, że był on synem słynnego Kallaty Bhatty  – ‘ojca’ 

tradycji spandy:  

„Przez Mukulę, syna Bhatty Kallaty, została opisana,  

Ta „Matryca dosłownego znaczenia.” 207   

Mukula był też ojcem innego znanego poetyka, Harszaty (Harṣata), autora glossy do 

„Podręcznika prozodii” (Chanda-śāstra), napisanego przez Dżajadewę (Jayadeva)208. Jest 

to kolejne świadectwo bliskich powiązań krytyków literackich, poetyków i teoretyków teatru 

z nurtem spandy, głównym odłamem siwaizmu kaszmirskiego, zapoczątkowanym przez 

Kallatę.   

W swoim dziele Mukula dowodził, że s i łą każdego słowa jest ‘dosłowne 

oddzia ływanie werbalne (abhidhā-vyāpāra). Do niego sprowadzają się główne 

(mukhya) i metaforyczne (lākṣaṇika) ‘działania semantyczne’ (vṛtti), a trzy typy ‘znaczenia 

sugerowanego’ (ujawnianego, vyaṅgyârtha) sprowadzają s ię do znaczenia 

metaforycznego (lākṣaṇikârtha). Twierdził, że do zaistnienia każdej metafory konieczna 

jest intencja (prayojana) osoby mówiącej, a także dwa inne warunki: ‘wykluczenie głównego 

znaczenia’ (mukhyârtha-bādha) oraz ‘bliskość głównego znaczenia’ (mukhyârtha-

pratyāsatti)209.  

Interpretacja natury metafory, stworzona przez Mukulę, miała ogromny wpływ na 

późniejszych poetyków, w tym przede wszystkim na Mammatę Bhattę. Jednak ów uczony 

nie uznawał  teorii dhvani, którą przyjmował zarówno jego uczeń Induradża, jak i uczeń 

Induradży Abhinawagupta, a także Mammata Bhatta, który dwieście lat później dokonał 

wielkiej syntezy teorii poetyków.   

I.2.4.2 Kallata Bhatta  
Kallata Bhatta (Kallaṭa Bhaṭṭa), ojciec Mukuli Bhatty, wspominany jest jako ‘siddha’, tj. 

‘doskonały’, w kaszmirskiej kronice historycznej pt. “Rzeka królów” (Rāja-taraṅginī, RT); żył 

za czasów władcy Kaszmiru Awantiwarmana (Avantivarman, 855-883) i był bezpośrednim 

uczniem oraz następcą Wasugupty (Vasugupta). Wasugupta był autorem „Prawideł Śiwy” 

(Śiva-sūtra, ŚSū), uważanych za ostatni tantryczny tekst objawiony (āgama) 

średniowiecznego siwaizmu w Kaszmirze oraz pierwszy tekst f i lozof icznego nurtu 

spandy, komplementarnego do szkoły pratjabhidżnia. Kallata ułożył podstawowy 
                                                                                                                                                            
znaczenia dosłownego (abhidhā) i metaforycznego (wtórnego, lakṣaṇā), co ilustruje przykładami z 

literatury.  
207 AVM 15 (AGRAWAL 2008: 28): 

bhaṭṭakallaṭa-putreṇa mukulena nirūpitā |  

sūri-prabodhanāyêyam abhidhā-vṛtti-mātṛkā || 
208 AGRAWAL 2008: 29. 
209 AGRAWAL 2008: 30. 
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podręcznik tej szkoły: „Strofy o pulsie / wibracji” – Spanda-kārikā  (SK), które niewątpliwie 

opierają się na ŚSū. Wraz z ĪPK Utpaladewy tworzą one dwa równoległe i uzupełniające się 

fundamenty filozoficzne i dialektyczne siwaizmu kaszmirskiego.  

Kallata był starszym współczesnym Somanandy, nauczyciela Utpaladewy. Był także w 

pewnym powiązaniu z Lollata Bhattą (Lollaṭa Bhaṭṭa) – o którym z NŚAG wiadomo, że 

napisał komentarz do „Traktatu o teatrze” (NŚ), oraz że był mimansaką210.  

Za czasów Abhinawagupty Kallata musiał już być wielką legendą; nie tylko imponował 

mu swą rozległą wiedzą, która obejmowała zarówno filozofię, jak i dramat i teatr, ale też stał 

się jednym z najpełniej przez niego cytowanych autorów: większość “Strof o pulsie” została 

przytoczona i wyjaśniona w różnych dziełach AG, w tym długie fragmenty w PTV.    

Sławny był także młodszy brat Kallaty, Muktakana (Muktākaṇa), o którym “Rzeka królów” 

(RT) informuje, że był nadwornym poetą radży Awantiwarmana.211 To, że Muktakana był 

bratem Kallaty, wiadomo od Ramakanthy, pierwszego ucznia Utpaladewy, z jego 

zachowanego do dziś komentarza do „Pieśni Pana” (BhG).   

I.2.5 Tauta Bhatta  
Tauta Bhatta (Tauta Bhaṭṭa, IX w.) był wykształconym braminem (vipra) i drugim po 

Induradży nauczycielem Abhinawagupty w dziedzinie sztuki. Wprowadził go w ‘prawdziwe 

znaczenie Wedy teatru’ (nāṭya-veda-tattvârtha), tj. w „Traktat o teatrze” (Nāṭya-śāstra, NŚ), 

co AG wyraża w jednej ze wprowadzających strof do NŚAG:  

„Istotny sens ‘Wedy teatru’, który był cnotliwy bramin Tauta wyłożył,  

by spełnić to, o co proszą ludzie,  

wyjaśnia czciciel Maheśwary, sławny pod imieniem Abhinawaguptapady, 

techniką zwięzłego komentarza”212.  

Według Śāstrī’ego (2009: 19-20) Abhinawagupta uczył się u Tauty Bhatty we wczesnej 

młodości i mieszkał u niego w ‘najwyżej położonym pokoju’ (valabhi); ponieważ imponował 

kolegom swoją wiedzą, otrzymał od niego epitet Balawalabhibhudżanga 

(Bālavalabhibhujaṅga) – ‘młody wąż z pokoju na poddaszu’ 213 . To dziwne określenie 

wyjaśniłem w obszernym przypisie na początku życiorysu Abhinawagupty (§ I.1). Można 

spekulować, że aluzyjną odpowiedzią na ten właśnie epitet jest określenie siebie w 

cytowanej wyżej strofie w trzeciej osobie jako ‘sławny pod imieniem ‘Abhinawaguptapady’’.    

                                                   
210 KUNJUNNI RAJA 1969: 287.  
211 PANDIT 1989: 36. 
212 NŚAG I., strofa wprowadzająca 4:     

sad-vipra-tauta-vadanôdita-nāṭya-veda-tattvârtham arthi-jana-vāñchita-siddhi-hetoḥ | 

māheśvarâbhinavagupta-pratiṣṭhaḥ saṁkṣipta-vṛtti-vidhinā viśadīkaroti ||   
213 Szczegóły patrz § I.1.  
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Dzieła Tautty Bhatty z poetyki i dramatu zachowały się jedynie we fragmentach w 

NŚAG, a także u dżinijskiego myśliciela, gramatyka, leksykografa, poety, Hemaczandry214. Z 

przytaczanych fragmentów wnosi się, iż obok teorii przeżycia estetycznego, największy 

wkład miał on w wyjaśnianie natury intu ic j i  (pratibhā)215 jako poetyckiej wyobraźni. W 

dziele pt. „Rozważania na temat akuratności poetyckiej” (Aucitya-vicāra-carcā) satyryka 

Kszemendry znajduje się zachowany cytat:  

„Tak powiedział Bhatta Tauta: ‘wiedza (prajñā), która wciąż na nowo się 

odsłania216, jest intuicją’ – tak się przyjęło’”.  

I.2.6 Lakszmanagupta 
Lakszmanagupta (Lakṣmanagupta) był uczniem Utpaladewy; być może to na prośbę 

Utpaladewy wtajemniczył Abhinawaguptę jako jeszcze małego chłopca w filozofię 

pratjabhidżnia217.  

Z ĪPVV wiadomo, że Lakszmanagupta również pisał, ale żadne jego dzieło się nie 

zachowało. W tym samym traktacie czytamy, że był autorem Śrisiastry (Śṛīśāstra) 218 . 

Dwivedi & Rastogi (1989: 44) wysunęli przypuszczenie, że może być ona tym samym, co 

Siaradatilakatantra (Śāradā-tilaka-tantra, ŚTT, gdzie Śāradā = Śrī, bogini szczęścia i 

bogactwa, tj. Lakszmi). Zdania uczonych w tej kwestii są jednak podzielone i na tym etapie 

badań konkluzje są przedwczesne219.  

                                                   
214 Hemaczandra (Hemacandra-sūri, 1088/1089–1172), pochodzący spod Ahmadabadu bramin 

nawrócony na dżinizm był jednym z największych myślicieli indyjskich i autorem ok.  50 dzieł. Patrz 

BALCEROWICZ 2003b: 259-265, 2016: 293-300. 
215  Patrz: CHRISTIE 1979: 162.  
216 Nava-navônmeṣa-śālinī, tj. „mająca charakter wciąż nowego rozbłysku”. Por. ŚS / ŚSV I.12.  
217 PANDIT 1990: 61. 
218 ĪPVV IV.2, strofa podsumowująca 3 (t. III, s. 405).  
219 Autorem ŚTT jest zgodnie z jej kolofonem (ŚTT XXV.89) Lakszmana Desikendra (Lakṣmaṇa 

Deśikêndra). Warto zauważyć, że ‘deśikêndra’ nie musi być częścią jego imienia, gdyż deśika jest 

tytułem dodawanym do imion i oznacza nauczyciela (√diś – ‘wskazywać, instruować’; używane jest 

np. przez AG w TĀ w stosunku do Eraki, dawnego nauczyciela tej samej linii przekazu). Podobnie 

‘Gupta’ jest nazwą rodową. Stąd właściwe imię zarówno Lakszmanagupty, jak i Lakszmanadesiki, 

jest Lakszmana. Lakszmanadesika napisał w ŚTT XXV.83-85 że był synem Śrikryszny (Śrīkṛṣṇa), 

wnukiem Aczarji Pandity (Ācārya Paṇḍita) oraz prawnukiem Mahabali (Mahābala); jego zaś 

komentator, Raghawa (Rāghava, komentarz napisał w roku 1484), pisze, że Lakszmanadeśika był 

uczniem Utpalaczarji (Utpalācārya), ten zaś uczniem Somanandy, który z kolei był uczniem 

Wasumaty (Vasumat, tj. Wasugupta?), będącego uczniem Śrikanthy, czyli uważa Lakszmanadesikę 

za Lakszmanaguptę. Sanderson (2006: 230-232) kategorycznie odrzuca twierdzenia Raghawy, 

wynajdując w nich błędy i dopatrując się także niezgodności ŚTT z tantrą siwaicką. Uważa obu 
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I.2.6.1 Utpaladewa 
Utpaladewa (Utpaladeva, poł. IX - poł. X w.) jest tym, który zaczął określać nauki 

swojego mistrza Somanady pojęciem pratjabhidżnia i to za jego sprawą stało się ono 

nazwą szkoły filozoficznej220. Zgodnie z TĀ był dwudziestym nauczycielem w linii Trjambaki, 

legendarnego założyciela linii przekazu kuli i triki.  

Jak stwierdza jego wybitny uczeń Ramakantha (autor do dziś w pełni zachowanego acz 

mało znanego komentarza do BhG), pochodził on z kaszmirskiego rodu Radżanaków 

(Rājānaka)221. Jego matka miała na imię Vāgīśwarī, a ojciec, zgodnie z twierdzeniem AG w 

komentarzu do ĪPK, był z pochodzenia Latą (Lāṭa), czyli jego przodkowie pochodzili z 

dawnego ludu zamieszkującego Gudżarat i przybyli do Kaszmiru za czasów króla 

Lalitaditji 222 . Ów współczesny uczony kaszmirski stwierdził, że istnieje ustny przekaz 

starych braminów, zgodnie z którym Utpaladewa mieszkał w Gotapore (sanskr. Guptapura) 

w północnej części Śrinagaru po drodze do miejscowości Vetsarnag223. 

Utpaladewa nie był bezpośrednim nauczycielem Abhinawagupty, choć, jeśli przyjąć datę 

urodzenia Abhinawagupty na ok. 950 rok, mógł jeszcze żyć we wczesnych latach jego 

życia224. Jednak przez swoje najważniejsze dzieła wpłynął na niego najbardziej i to właśnie 

do nich kaszmirski uczony pisał komentarze, które pozostają jego największym 

osiągnięciem filozoficznym.  

Utpaladewa był bezpośrednim uczniem Somanandy, pierwszego autora pierwszego 

dzieła z filozofii “rozpoznania” (pratyabhijñā), pt. „Spojrzenie Śiwy” – Śiva-dṛṣṭi (ŚD). To 

właśnie Utpaladewę R. Torella uważa za tego, który przeniósł pratjabhidżnię z poziomu 

doktryny religijnej na poziom filozofii; to on jest najważniejszym reprezentantem tej  

szkoły225. Jest on autorem następujących dzieł:  

- „Komentarz do «Spojrzenia Śiwy»” (Śiva-dṛṣṭi-vṛtti, ŚDvṛ),   

- „Strofy o rozpoznaniu Pana” – Īśvara-pratyabhijñā-kārikā (ĪPK), wraz z własnym 

krótkim komentarzem – Vṛtti, Īśvara-pratyabhijñā-kārikā-vṛtti, (ĪPKvṛ).  

                                                                                                                                                            
Lakszmanów za różne osoby (autor ŚTT był według niego związany z Orisą). Jednak do ostatecznej 

konkluzji konieczna jest głębsza analiza ŚTT, po dziś dzień słabo zbadanego dzieła.  
220 TORELLA 2002: XX, PANDIT 1990. 
221 PANDIT 1990: 35. 
222 PANDIT 1990: 60. 
223 PANDIT 1990: 61. Gotapore nie udało mi się zlokalizować. 
224 B.N. Pandit, który sam żył prawie sto lat, uważał, że Utpaladewa też był długowieczny i powołuje 

się na twierdzenie z ĪPV Abhinawagupty, że Lakszmanagupta wtajemniczył go na polecenie 

Utpaladewy (patrz: PANDIT 1990: 48).    
225 TORELLA 1988: 140; [1994] 2002: xliii, RATIÉ: 2001: 222.  
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- „Wyjaśnienia do «Strof o rozpoznaniu Pana»” – Īśvara-pratyabhijñā-vivṛti (ĪPKvi), 

zachowanego tylko we fragmentach226.  

Dwa ostatnie zostały skomentowane obszernie przez AG w traktatach Īśvara-pratyabhijñā-

vimarśinī (ĪPV) oraz Īśvara-pratyabhijñā-vivṛti-vimarśnī (ĪPVV).  

- „Dowód, że podmiot nie jest nieświadomy” – Ajaḍa-pramātṛ-siddhi (APS)227,   

- „Dowód [na istnienie] Boga” – Īśvara-siddhi, wraz z autokomentarzem (Vṛtti),  

- „Dowód relacji” (Sambandha-siddhi), wraz z autokomentarzem (Vṛtti). 

Trzy powyższe są obszernie przytaczane i wyjaśniane przez Abhinwaguptę w jego 

wszystkich ważnych dziełach filozoficznych. Wspólnie określa się je tytułem „Trójka 

dowodów” – Siddhi-trayī.   

Utpaladewa nie ograniczał się do intelektualnej spekulacji. Układał też hymny religijno-

filozoficzne pełne mistycznej miłości, które zostały zebrane przez jego dwóch uczniów, 

Aditjaradżę i Śriramę jako „Litania hymnów Śiwy” (Śivastotrâvalī). Są one najstarszym 

zachowanym przykładem mistycznej bhakti siwaickiej w Kaszmirze i do tej pory śpiewa się 

je w kręgu braminów kaszmirskich.      

Zgodnie z E. Ratié, Abhinawagupta jest nadzwyczaj wierny myśli Utpaladewy i ściśle 

podąża za jego linią argumentacyjną228.  

I.2.6.2 Somananda 
Somananda (Somānanda, 2 poł. IX w.) był pierwszym autorytetem filozofii pratjabhidżnia 

i guru Utpaladewy. Wpłynął ogromnie na Abhinawaguptę poprzez swoje dwa najważniejsze 

dzieła: „Spojrzenie Śiwy” (Śiva-dṛṣṛi), gdzie wyznacza doktrynalne podstawy 

niedualistycznego siwaizmu, oraz komentarz do PT, na którym opiera się traktat PTV. 

Zwłaszcza to pierwsze dzieło, stanowiące pierwszy traktat filozofii siwaizmu kaszmirskiego, 

jest przez AG bardzo często przytaczane i wyjaśniane.  

Na podstawie TĀ można zidentyfikować całą genealogię poprzedników Somanandy, 

tworzących przekaz (āmnāya) szkoły triki229. Był on dziewiętnastym nauczycielem w swojej 

linii, wywodzącej się od niejakiego Trjambaki (Tryambaka). Przed Somanandą byli 

Gowindaradża (Govindarāja), przed nim kobieta Kejurawati (Keyūravatī), a przed nią – 

Śiwananda (Śivānanda, ok. 800-850); Śiwananda miał wielu uczniów, ale Kejurawati była 

jedną z trzech jego najważniejszych uczennic, obok Madaniki (Madanikā) i Kaljaniki 

                                                   
226 Edycje i tłumaczenia: TORELLA 1988, 2002, 2007a, 2007b, 2007c2007d, 2012a, 2013b, RATIÉ 

2016a. 
227 Przekład i omówienie: LAWRENCE 2009.  
228 RATIÉ 2016a: 222:  „Abhinavagupta is extremely faithful to Utpaladeva’s thought and closely 

follows his argumentation”.  
229 TĀ IV.172, TĀ XXXVII.60-64.  
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(Kalyāṇikā), które zapoczątkowały trzy główne linie przekazu 230 . Przed Śiwanandą był 

Siaktjanandanatha (Śaktyānandanātha). Jego z kolei nauczyciel, Widjanandanatha 

(Vidyānandanātha, ok. 750-800), znany jest jako autor zachowanych „Prawideł 

Watulanathy” (Vātulanātha-sūtra), które nazwał od swojego pra-nauczyciela, Watulanathy 

(Vātulanātha, ok. 675-725), oraz, również zachowanego, tekstu w prakrycie pt. 

„Magnesowy przekaz” (Cumma-sampradāya) z własnym komentarzem sanskryckim 231 . 

Właśnie ta linia przekazu, sięgająca jeszcze kilku pokoleń dalej, łączyła w sobie nauki kuli, 

triki i kramy; jej kontynuacją jest dialektyczna i uniwersalistyczna forma filozofii 

pratjabhidżnia232. 

Omawiany przeze mnie tekst PTV AG jest komentarzem właśnie do niezachowanego 

komentarza Somanandy do PT, o czym napiszę jeszcze w odpowiednim miejscu.   

I.2.7 Siambhunatha  
Ze sposobu, w jaki Abhinawagupta odnosi się do swojego guru, Siambhunathy 

(Śambhunātha), wnosić można, że był on jego głównym przewodnikiem. Wiadomo także z 

TĀV, że był on zwierzchnikiem ośrodka religijnego (maṭhikā) w Dżalandharze 

(Jalandhara)233. Był uczniem niejakiego Sumatinatha oraz niejakiego Somadewy, ucznia 

Sumatinathy. Niektórzy na tej podstawie przypuszczają, że AG specjalnie odbył podróż do 

Dżalandhary, gdzie otrzymał od niego wtajemniczenie. A. Sanderson twierdzi, że nauczał 

on ‘drogi transcendentnej’  (atimārga)234, która charakteryzuje się dążeniem do wyzwolenia. 

Uważa się, że nauczał ‘metody całości’ (kula-prakriyā), związanej z południowym i 

zachodnim przekazem kuli235. AG wiąże go z tzw. ‘piątym’, tj. ‘górnym’ przekazem (tzw. 
                                                   
230 Uczniem Kaljaniki był Bhanuka, a Madaniki – Eraka. Eraka nie zostawił po sobie uczniów, stąd 

faktycznie tylko dwie odnogi kramy były kontynuowane. Linię Bhanuki kontynuował późniejszy 

komentator TĀ, Dżajaratha (XII-XIII w.). Patrz: RUCIŃSKI 2009: 45. 
231 Jedyne wydanie manuskryptu ukazało się niedawno w apendyksie w RASTOGI 2011.   
232 Patrz: DWIVEDI & RASTOGI 1987: 40. Historia tych siwaickich nurtów religijnych została dobrze 

przedstawiona w publikacjach A. Sandersona,  N. Rastogiego i innych. 
233 TĀV I.213 (ed. DWIVEDI & RASTOGI s. 236). 
234  Charakterystykę tzw. atimargi (atimārga) oraz podział religii siwaickich na atimargę i 

mantramargę patrz: SANDERSON 2007. Generalnie atimarga ma za ideał przekroczenie świata i 

wyzwolenie, podczas gdy w ścieżkach mantramargi dąży się także do innych celów, takich jak różne 

doznania, doskonałość ciała itd. 
235  Kula jako pewna tradycja i nauka, przekazywana głównie w rodzinach, dzieli się na cztery 

(czasem pięć) przekazów, tzw. āmnāya, nazywanych od czterech lub pięciu kierunków świata. 

Pojęcie ‘kula’, od którego pochodzi nazwa tej tradycji, AG zdefiniował m.in. w PTV I.1.7, PTV I.1.7.1 i 

opisał jej różne aspekty w wielu innych miejscach PTV. Słowo to wywodzi on od czasownika √kul w 

znaczeniu ‘spajania, tężenia, twardnienia, kondensacji, konkretyzacji’ (saṁstyāna, patrz: § II.7.1 oraz 

PTV I.1.7). Proponuję tłumaczyć je w zależności od kontekstu, m.in. jako: 1) ‘całość’ lub ‘powiązana / 
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ūrdhvâmnāya). Tak jak w linii od Trjambaki (Tryambaka) do Lakszmanagupty nauczany był 

niedualizm, w linii od Śrinathy do Bhutiradży – dualizm w niedualizmie, a w linii od 

Amardaki do Wamanathy – dualizm siwaicki, tak linia Siambhunathy, według TĀ, objawiona 

jako czwarta, przekraczała wszystkie trzy postawy. To był właśnie ten przekaz tzw. tradycji 

‘kuli’, czyli ‘całościowej’ (‘holistycznej’, kaulika), nauczającej o koncepcji ‘kuli’ jako 

‘powiązanej / zwartej całości’ i mówiący o przekraczaniu ograniczeń i podziałów. Wszystkie 

te cztery linie wywodzi się od legendarnego Śrikanthy, którego kojarzy się ze starożytnymi 

Pasiupatami (Pāśupāta), w odróżnieniu do Lakuliśi (Lākulīśa), którego przekaz jest 

odmienny236.    

Można przypuszczać, że Siambhunatha nauczał filozofii triki, tj. nauki o czterech / trzech 

tzw. upajach, czyli 'środkach' czy ‘metodach’ dochodzenia do jedności z Śiwą, które 

opisane są w MVT, a także odzwierciedlone w strukturze TĀ i TS. Są to: (0) brak środka 

                                                                                                                                                            
zwarta całość’, 2) ‘ciało’ oraz 3) ‘ród, rodzina’ – także w odniesieniu do ‘rodu’ fonemów czyli całego 

porządku głosek. Z kolei pojęcie kaulika / kaulikī’ ‘całościowy / całościowa’ tj. dotyczący / dotycząca 

‘całego ciała’ / ‘całego rodu’ używany jest w PTV w odniesieniu do ‘mocy’  (śakti: moc ‘powiązanej 

całości’, np. grupy fonemów). W PTV I.2.3 Abhinawagupta wywodzi przymiotnik ‘kaulikī’  – 

‘całościowy’ (1) z jednej strony od ‘kula’:  

„Ta, która powstała w całości (kula) i ma postać całości (kula), to ‘całościowa’ (kaulikī)” 

(Patrz też tłumaczenie w Aneksie 1 i tekst sanskrycki w Aneksie 2);  

(2) z drugiej od ‘kaula’, derywatu słowa ‘kula’, interpretowanego jako ‘powstały w [obrębie] całości’:  

„Kaula to to, co powstało w obrębie całosci (kula) i czego is to tą  jest całość (kula); w 

k tóre j  obrębie się znajduje to, co powstało w całości (kaula) na zasadzie tożsamości , to 

[moc] ‘całościowa’ (kaulikī). Dlatego, że zwarta całość (kula) jest taką, gdy wyrasta ze 

światła poza-ca łośc i  (a-kula)”.  

Czyli ‘całościowy’ oznacza taki, który jest nie tylko sam w sobie zwartą jednością, ale także 

powiązany jest z tym, co jest poza nim (np. obejmująca go większa całość). W końcu w PTV I.4.1 

AG stwierdza to wprost:  

„‘Całościowa [moc]’ (kaulika) to mająca naturę zarówno ‘całości’ (kula), jak i ‘poza-całości’ 

(a-kula); opisana wcześniej, na skutek tego, że jest ustalona w sposób afirmujący 

(vidhīyamāna), jest ‘ustaloną afirmacją’ (vidhi), tj. w postaci wielkiego stworzenia – mahā-

sṛṣṭi.”  

Mówiąc ‘ustalona w sposób afirmujący’ (vidhīyamāna, vi √dhā) AG antycypuje omawianą w PTV II 

tzw. kaulika-vidhi, czyli teorię emanacji fonematycznej. Na gruncie filozofii języka pod pojęciem 

‘kaulikī’ należy rozumieć s i łę  powiązanych ze sobą i  wspóln ie  tworzących zwartą ca łość 

fonemów, zdolnych jak do wykraczania poza s ieb ie , pozostając wciąż sobą. Inne aspekty tej 

teorii omówiłem w § II.7, § II.7.1-2 oraz § III.3. Być może Siambhunatha uczył Abhinawaguptę 

właśnie podobnej teorii.   
236  Ponieważ nie jest tematem mojej pracy omawianie różnych odłamów i szkół tantrycznych, 

zainteresowanych odsyłam do znakomitego artykułu A. Sandersona (2007). 
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(an-upāya), (1) 'środek Śiwy (śāmbhavôpāya), (2) 'środek Mocy (śāktôpāya) oraz (3) 

'środek duszy' (aṇavôpāya), tj. droga indywidualna237. W ramach tej ostatniej mógł nauczyć 

Abhinawaguptę medytacji (dhyāna) oraz 'pobudzania' własnej siły życiowej w powiązaniu z 

mantrami (prāṇa-vṛtti-samuccāra). Dwivedi & Rastogi przypuszczają, że od Siambhunathy 

pochodzi także wykład o wymiarze czasu (kālâdhvan), w tym podział na dzień i noc 

(ahorātra-vibhāga), oraz wiedza o przestrzeni (deśâdhvan), będące teoriami 

uzupełniającymi dla praktyki ‘środka duszy'238. Obie powiązane są z wykładem o języku. 

Nauczał on także wiedzy o pięciu 'poziomach snów'.239 Od niego również mógł nauczyć się 

elementów rytuału kaulicznego oraz jego mistycznej interpretacji, m.in. wykładu o dziesięciu 

aspektach żertwy ogniowej (homa)240. Wiedzę o dziewięciu rodzajach radości (ānanda), w 

tym o ostatnim – radości świata (jagadânanda), też przypuszczalnie Abhinawagupta 

zawdzięcza jemu 241 . Wiele innych elementów praktyki kaulicznej i koncepcji AG 

prawdopodobnie nauczył się od niego, w tym procesu tzw. ofiary kuli (kula-yāga), opisanej 

symbolicznie pod koniec TĀ.  

Na podstawie TĀ XXIII.102 wiadomo, że Siambhunatha odrzucał koncepcje 

ustopniowania wtajemniczenia. Ma to swój oddźwięk w odrzuceniu hierarchiczności 

również przez Abhinawaguptę, m.in. podziałów społecznych w definicji anuttary w PTV242.   

Siambhunatha interpretował „Wyższą tantrę zwycięstwa nad girlandą głosek” (Mālinī-

vijayôttara-tantra, MVT), ale niektórzy wzorem K.C. Pandeya243 twierdzą, że również sam 

był autorem „Rzeczywistego sensu tantry” – Tantra-sadbhāva. To ostatnie dzieło, MVT i 

Tantra Wamakeśwara (Vāmakêśvara-tantra) 244  tworzą korpus trzech podstawowych 

autorytatywnych tekstów tradycji triki, które (zwłaszcza pierwszy z nich) znacznie wpłynęły 

na filozofię Abhinawagupty.  

I.2.8 Wamanatha  
Zgodnie z jedyną strofą o tym nauczycielu, TĀ XXXVII.60, przyjmuje się, że Wamanatha 

(Vāmanātha) „był sternikiem [okrętu płynącego] przez ocean Przekazu (āgama) 

                                                   
237  Patrz TS, tł. RUCIŃSKI 2014: 135-136 (anupāya), 136-141 (śāmbhavôpāya), 142-149 

(śāktôpāya), 149-156 (āṇavôpāya). 
238 DWIVEDI & RASTOGI 1987: 50.  
239 DWIVEDI & RASTOGI 1987: 50. 
240 DWIVEDI & RASTOGI 1987:  50-51. 
241 TS 5 w tł. w RUCIŃSKI 2014: 151-152. 
242 Patrz: DWIVEDI & RASTOGI 1987: 50-51. 
243 PANDEY 1963: 583. 
244 Vāmakeśvara-tantra, trzeci z trzech 'kanonicznych' tekstów triki, jest także łącznikiem tradycji triki 

i tripury – ta ostatnia będąca źródłem kultu śriwidji, praktykowanego obecnie przez Siankaraczarjów.   
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wywodzącego się od Anandy, duchowym synem Eraki pośród wybitnych nauczycieli.245  A. 

Sanderson246, a także inny badacze,247 interpretując tę strofę, najwyraźniej uważają linię 

wymienionego w niej Anandy za równoznaczną z linią Amardaki, który na podstawie TĀ 

XXXVI.12 był legendarnym przedstawic ie lem przekazu dual is tycznego (dvaya) 

siwaizmu. Wamanatha byłby zatem głównym przedstawicielem siwaickiego stanowiska 

dualistycznego, w odróżnieniu od Lakszmanagupty, przedstawiciela niedualizmu (advaya), i 

Bhutiradży, przedstawiciela dualizmu-cum-niedualizmu (dvayâdvaya); byłby zatem trzecim 

māthikā-guru Abhinawagupty. Poza tymi szczątkowymi informacjami i wnioskami z nich 

wynikłymi nic o tym nauczycielu nie wiadomo.  

I.2.9 Inni nauczyciele siwaiccy 
Gdy pod koniec TĀ XXXVII Abhinawagupta oddaje należny szacunek wszystkim swoim 

nauczycielom, którym służył w młodości, określa ich ogólnie słowem ‘wielcy’ (mahant). Są 

to: Śriczandra Siarma (Śrīcandra Śarmā), Bhawanatha (Bhāvanātha), Bhaktiwilasanatha 

(Bhaktivilāsanātha), Joganandanatha (Yoganandanātha), Abhinandanatha 

(Abhinandanātha), a także nauczyciele filozofii spandy: Udbhata (Udbhaṭa, ok. 900-970), 

Bhaskara (Bhāskara, ok. 925-97) oraz Bhutesia (Bhūteśa)248. Jednak nie podaje na ich 

temat żadnych szczegółów ani w TĀ, ani w innych swoich dziełach. Ich imiona sugerują, że 

prawdopodobnie byli siwaitami.  

I.2.10 Wamanadatta Aczarja i wpływy wisznuickie 
W TĀ V.154cd-155ab, w kontekście omawiania świadomościowej natury głosek (varṇa) i 

jak gdyby świadomościowej natury ich układów (TĀ V.152cd-153ab), interpretowanych też 

jako barwy (varṇa) i źródła wrażeń mentalnych, AG mówi o nauczycielu (lub 

nauczycielach), wobec którego używa określenia ‘guru’ w pluralis (maiestatis?), tj. 

‘gurubhiḥ’ (nauczyciele):  

„W błękicie czy żółci [tj. we wrażeniach fizycznych], w przyjemności czy cierpieniu 

[tj. we wrażeniach mentalnych], forma świadomości jest niepodzielna – tak 

wyjaśnione zostało przez nauczycieli; dlatego istnieje rozmaitość metod (upāya).249 

                                                   
245  TĀ XXXVII.60  : ānanda-santati-mahârṇava-karṇdhāraḥ sad-daiśikaîrakâtmaja-vāmanāthaḥ. 
246 SANDERSON 2007: 328: „Vāmanātha, son of the excellent Guru Eraka, [my] helmsman over the 

ocean of the [Saiddhāntika] Āmardaka lineage”.  
247 KŚDBK vol. II s. 598, DWIVEDI&RASTOGI 1987: 35 
248 TĀ XXXVII.62. Datowanie na podstawie PANDEY 1963.12. Inne szczegóły tamże.  
249 TĀ V.154cd-155ab:  

nīle pīte sukhe duḥkhe saṁvid-rūpam akhaṇḍitam || 

gurubhir bhāṣitaṁ tasmād upāyeṣu vicitratā | 
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Dżajaratha uważa, że forma ‘przez nauczycieli’ to pluralis maiestatis odnoszące się do 

Wamanadatty (Vāmanadatta), który był nauczycielem ze szkoły wisznuickich pańczaratrów:  

„[Wyrażenie] «przez nauczycieli» (gurubhiḥ) należy rozumieć, że przez nauczyciela 

Wamanadattę (Vāmanadattâcārya); przez «wyjaśnione zostało» – że [wyjaśnione 

zostało w dziele pt.] „Światło Świadomości” (Saṁvit-prakāśa, SPr.)”250.  

Dzieło o tym samym tytule – „Światło świadomości” (Saṁvit-prakāśa, SPr) zostało odkryte i 

edytowane (bez przekładu) z obszernym wstępem przez M. Dyczkowskiego251. Mimo że 

powyższego cytatu w nim nie ma, to znaleźć go można w dwóch wisznuickich tekstach 

zawierających także liczne inne strofy wspólne ze strofami w dostępnej wersji SPr: w 

kanonicznym tekście pańczaratrów, Lakszmitantrze (Lakṣmī-tantra, LT) 252 , oraz w 

wisznuickiej „Lampce Pulsowania” (Spanda-pradīpikā, SP) 253  – komentarzu do „Strof o 

Spandzie”, napisanym przez współczesnego Abhinawagupcie wisznuitę Utpalaczarję 

(Utpalācārya) 254. Kontekst powyższego zdania Abhinawagupty jest bardzo podobny do 

zagadnień omawianych w drugiej księdze SPr: i tu i tam mówi się o świadomościowej 

naturze leżącej u podstawy doświadczenia przyjemności i cierpienia255.  

Zachowane dzieło SPr również zaświadcza, że zostało ono napisane przez 

Wamanadattę256. Autor pisze w nim o sobie, że był wnukiem Ratridattiego (Rātridatti) oraz 

synem Dewadatty i Ratnadewi 257 , urodzonym jako ‘podwójnie urodzony’ (dvija) 258  w 

Kaszmirze, i że należał do tradycji Ekajany (ekāyāna) 259, tj. wisznuickiej pańczaratry. Jak 

                                                   
250  TĀV V.154cd: gurubhir vāmana-dattâcāryeṇa, bhāṣitam iti saṁvit-prakāśe | Ta sama strofa, 

przytaczana też w SP (s.96), gdzie są także inne cytaty ze SPr. 
251 DYCZKOWSKI 1990, sama edycja tekstu bez przekładu.    
252  LT XIV.8, na podstawie DYCZKOWSKI 1990: 31. Zagadnienia filozofii języka LT i ich 

podobieństwo do filozofii języka Abhinawagupty omówione przez E. Dębicką (2006: 50-58). O 

pańczaratrach i Lakszmitantrze patrz także CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2009.  
253 SP I.4, patrz: DYCZKOWSKI 1990: 31.  
254 PADOUX 1990: 67. M. Dyczkowski (1990: 31-36) zamieścił listę około 39 strof z SPr cytowanych 

w SP, ok. 23 powiązanych ze strofami w LT.  
255 Por. SPr II.2-3, rozpoczynające omawianie tego zagadnienia.  
256  SPr I 134cd: mayā vāmana-dattena tvayā saṁvit prakāśitā || SPr I.138ab: kṛtir 

vāmanadattasyeyaṁ bhagavad-āśrayā |  
257 SPr IV 135cd-136a:  

rātradatter-devadatto ratnā-devyāṁ yam ātmajam  ||  

lebhe vāmabadattâkhyaṁ (...).  

Patrz też DYCZKOWSKI 1990: 6-7, 6 p. 4.   
258  Podwójnie urodzonymi są trzy wyższe stany społeczne w Indiach: bramini (brāhmaṇa), 

kszatrijowie (kṣatriya) oraz rolnicy i kupcy (vaiśya). Tutaj jednak chodzi o stan bramiński.  
259 SPr I.137-138ab:  
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stwierdza M. Dyczkowski, jego dzieło stanowi ważny podręcznik monistycznej f i lozof i i  

Ekajany.260  

Przed odkryciem dzieła wiadomo o nim było wyłącznie ze źródeł s iwaizmu 

kaszmirskiego. 

Świadectwem, że opublikowana SPr jest tym samym dziełem, o którym pisze 

Dżajaratha, są także słowa ucznia Abhinawagupty, Kszemaradży, który w swoim 

komentarzu do spandy (SN), omawiając naturę świadomości-saṁvit, cytuje werset z 

zachowanego SPr i wprost przypisuje go Bhatcie Śri Wamanie, tj. Wamanadatcie:  

„Nawet Bhatta Śri Wamana powiedział:    

«Ponieważ wszystko jest uświadamiane na podstawie tego,  

że uświadamiany przedmiot nie jest naturalny,  

stąd polegając na świadomości,  

niech ze świadomością stanie się tożsamy.»” 261    

 Znamienne jest także to, że z zachowanego dzieła Wamanadatty całą strofę SPr II.30 

cytuje in extenso także sam Abhinawagupta (ale bez wspominania, skąd ona pochodzi), 

omawiając w PTV (I.3.5) relację genetivus absolutus między pojęciem uttara a anuttara. 

Kontekst jest podobny do tego, co wyżej zacytowanej strofy w TĀ. Tutaj jednak dopiero 

zrozumienie strof poprzedzających, SPr II.28-29, umożliwia zrozumienie tego cytatu 

PTV.262  Wamanadatta omawia w nich naturę bytu (sattā):   

„Po rozpuszczeniu grupy przypadków logicznych (kāraka)263,  

niechaj oddzieli formę czasownika / czynności (kriyā). 

                                                                                                                                                            
 ekāyane prasūtasya kaśmīreṣu dvijâtmanaḥ || 

kṛtir vāmanadattasya sêyam, bhagavad-āśrayā | 

Z tradycji Ekajany wywodzi się filozofia Jamunaczarji (Yamunācārya, XI/XII w.) i Ramanudży 

(Rāmānuja, XI-XII w.), głównego reprezentanta wisiszta adwajty (viśiṣṭâdvaita). Szczegóły patrz: 

DYCZKOWSKI 1990: 5. Szerokie omówienie ekajany, tradycji pańczaratrów, patrz: CZERNIAK-

DROŻDŻOWICZ 2011.    
260 DYCZKOWSKI 1990: 1, patrz też: CZERNIAK-DROŻDŻOWICZ 2011: 33-34.  
261 SN s. 48 (PANDIT s. 598, DYCZKOWSKI 1990: 2: Bhaṭṭa-śrī-vāmanenâpy uktam – 

ālambya saṁvidaṁ yasmāt saṁvedyaṁ na svabhāvataḥ |  

tasmāt saṁviditaṁ sarvam iti saṁvin-mayo bhavet ||  

Należy jednak zauważyć, że w dostępnej edycji SPr nie ma tej strofy, choć podobną treść wyraża 

SPr 57. Stąd tekst, który się zachował, może być niekompletny.     
262 Cytat jest trudny, jak zauważa J.D. Singh (1989: 76). Jakkolwiek, należy podkreślić, że już R. 

Gnoli zaznaczył, że cytat ten pochodzi z SPr Wamanadatty.   
263 Czym jest kāraka, wyjaśniłem obszernie w przypisie do rozdziale poświęconym czasownikowi (§ 

II.6) oraz w teorii kauzatywności (§ II.6.4). Sens tej strofy staje się jasny w świetle filozofii 

Abhinawagupty przedstwionej dalej (§§ II.6, II.6.4).  
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Po oddzieleniu czasownika od wszystkich odniesień (bhāva),  

pozostaje sam byt (sattā).  

Myśl, że jest on ode mnie jest różny, a ja jestem różny od niego, 

 nawet przez chwilę nie może się utrzymać,  

gdyż ona podważyłaby jedność.” 264    

Po niej następuje strofa, którą przytoczył AG w PTV:   

„Dopóty rozróżnienia265 , że jest inne, nie można uczynić,  

dopóki inne nie zostanie  

[w sobie] przyswojone; 

albowiem inne [wtedy] zostaje pojęte jako inne.”266 

 Jak wynika z obszernego wstępu do edycji, gdzie M. Dyczkowski analizuje filozofię 

Wamanadatty, tekst ten stanowi pomost między wisznuizmem pańczaratrów a 

siwaizmem 267 . Filozoficznie jest pokrewny wisznuickiej Paramarthasarze (PSAŚ) 268 , 

zaadaptowanej także przez Abhinawaguptę. Kilka strof SPr pochodzi z wczesnego 

siwaickiego tekstu pt. „Rozpoznanie Bhajrawy” (VB), inne z kolei są cytowane przez 

wisznuitę Utpalawajsznawę, komentatora kaszmirskiej spandy w „Lampie Pulsowania” 

(Spanda-pradīpa, SP) i kilka wieków później w siwaickim dziele Maheśwaranandy, MM (XII 

w.)269.  

 Ponieważ cytat u Abhinawagupty zapowiedziany jest bez podania imienia jego autora 

(‘tak powiedziano’, ity ukta), zrozumiałe jest, że był on jednym z nauczycieli ‘niższych’ 

nurtów religijnych, jakim m.in. był dla Abhinawagupty wisznuizm. Abhinawagupta, jak 

wspomniałem wcześniej powołując się na TA XIII.345-346ab270, przyswajał wisznuizm tylko 

z ciekawości, niestety, nie dbał o ich sławę, jak o sławę swoich nauczycieli siwaickich, 

mimo że doceniał ich filozofię.  

                                                   
264 SPr II.28-29:  

kāraka-grāma-vilaye kriyā-rūpaṁ parityajet |  

kriyā-viyogad bhāvānāṁ sattaîvaîkâvaśiṣyate || 

mattaḥ paro ’yam etasmād anyo ‘ham iti yâpi dhīḥ | 

nêyam aikya-virodhena sthātuṁ kṣaṇam api kṣamā ||   
265 Ed. PTV I.3.5 vyavasthâpi – ‘ustanowienia’, ed. SPr vyavasyâpi – ‘rozróżnienia; decyzji’. Wersja z 

SPr wydaje się właściwsza.  
266 Patrz op. cit. w PTV I.3.5. Por. też przekład w J. Singha (1988: 76), który podał w przypisie, że 

strofa jest niejasna. Ten kontekst jednak wyjaśnia ją.    
267 DYCZKOWSKI 1990: 27.   
268 Patrz: DYCZKOWSKI 1990: 9. Omówienie PS patrz § I.4.3. 
269 Wykaz cytatów patrz: DYCZKOWSKI 1990: 31-35.   
270 Vide supra § I.1.  
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I.3.Wielcy gramatycy i ich wpływ na Abhinawaguptę 
Swoje najobszerniejsze dzieło filozoficzne, ĪPVV, AG rozpoczyna w następujący sposób:  

„Oczyszczony kąpielą pełnej gramatyki,  

uczciwszy bóstwo serca kwiatami rozróżniania,  

zakwitłymi na pnączu rozwagi z poprawnej logiki (sat-tarka)271 wyrosłym,  

nasycony nektarem pięknej i wzniosłej literatury, 

teraz odpoczywam w objęciach najdroższej przyjaciółki – miłosnej rozmowy o 

Iśwarze [tj. Śiwie], wolnym od dwoistości272.   

Pierwsze sformułowanie w tej zawierającej double entendre poetyckiej zapowiedzi 

rozważań filozoficznych można równie dobrze tłumaczyć jako „w pełni oczyszczony 

zanurzeniem się w gramatyce”, bądź: „oczyszczony całkowitym zanurzeniem się w 

gramatyce”. Określenie ‘pūrṇa’ pozwala zatem przypuścić, że AG przestudiował cały 

ówczesny kanon wiedzy gramatycznej, obowiązujący braminów. Do tego kanonu – zgodnie 

z żyjącym w Kaszmirze krótko po Abhinawagupcie gramatykiem Kajjatą (Kayyaṭa Bhaṭṭa) – 

zaliczają się przede wszystkim dzieła ‘trzech mędrców’ (muni-traya): Paniniego (Pāṇini, ok. 

V-IV w. p.n.e.), Katjajany (Kātyāyana, ok. 250 r. p.n.e.273) oraz Patańdżalego (ok. 150 r. 

p.n.e.274).  

Pierwszy z nich, Panini, jest autorem „Ośmioksięgu” (dosł. ‘[Traktatu] składającego się z 

ośmiu studiów’, Aṣṭādhyāyi), zwanego też „Prawidłami Paniniego” (Pāṇinīya-sūtra, PSū) 275. 

                                                   
271 ‘Poprawna logika’, czy też ‘właściwe rozumowanie’ – sat-tarka, jest terminem technicznym, 

oznacza ostatni człon jogi wymieniony w TĀ i innych tekstach. Opisywany jest jako przejaw kategorii 

‘czystej wiedzy’ (śuddha-vidyā), jednej z 36 kategorii ontologicznych. Dżajaratha stwierdza, że jest 

ona ‘logiczną metodą’ (TĀV I.106: sattarko yuktiḥ). Abhinawagupta w TĀ IV.13 porównuje ją do 

ostrza topora, którym możliwe jest wycięcie od korzenia drzewa złych podziałów (durbheda) i w ten 

sposób dotarcie do rozstrzygającej wiedzy (niścaya, TĀ IV.13), co następnie Dżajaratha interpretuje, 

iż jest to „logiczne rozumowanie (tarka), które osiągnęło swój najwyższy poziom i ma innych 

charakter niż inne logiczne rozumowania (...) i przez które świadomość uświadamiająca (saṁvit), 

może stać się wyraźna, choć wcześniej była niewyraźna (TĀV IV.13: tarkântara-vilakṣaṇo yo'sau 

parāṁ koṭiṁ prāptas tarkaḥ (...) yena asphuṭam api saṁvid-rūpaṁ sphuṭatām āsādayet |).  
272  Wprowadzenie do ĪPVV, strofa 5 (t. I, s. 2):  

pūrṇa-vyākaraṇâvagāhana-śuciḥ sat-tarka-mūlônmiṣaṭ- 

prajñā-kalpa-latā-viveka-kusumair abhyarcya hṛd-devatām |  

pīyūṣâsava-sāra-sundara-mahā-sāhitya-sauhitya-bhāg 

viśrāmyamy aham īśvarâdvaya-kathā-kāntā-sakhaḥ sāmpratam || 
273 Datowanie według SULICH 2012: 11.  
274 Takie datowanie patrz TOLA & DRAGONETTI 2009: 233, SULICH 2012: 16, MAAS 2013: 11.  
275 Literatura badawcza i opracowania PSū i komentarzy jest liczna, podstawowe pozycje to: VASU 

1891, JOSHI 1968-1974, JOSHI & ROODBERGEN 1968-1996, SHARMA 1987-2003. Terminologię 
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Stanowią one zbiór 3976 krótkich reguł (sūtra), w których sformułowane zostały zasady 

dotyczące sanskryckiej fonetyki, fleksji i składni. Każda z ośmiu ksiąg stanowiących 

rozdziały dzieła składa się z czterech podrozdziałów (‘ćwiartek’, pāda). Omawia się kolejno: 

1. terminy gramatyczne (sañjñā) i zasady interpretacji (paribhāṣā), 2. złożenia (samāsa), 

przypadki logiczne (kāraka) oraz końcówki imienne i słowne, 3. przyrostki pierwotne (kṛt), 4-

5. przyrostki wtórne (tadhita), 6-7. akcent, zasady reduplikacji, infiksy, 8. składnię, akcent 

wypowiedzi, sandhi spółgłoskowe.276   

Katjajana (Kātyāyana) z kolei napisał „Interpretację” (Vārttikā, PSVā), która zachowała 

się tylko jako integralna część „Wielkiego komentarza” (Mahā-bhāṣya, MB) Patańdżalego, 

uważanego za ostatniego z trójki mędrców-gramatyków.   

I.3.1 Patańdżali-gramatyk  
„Wielki komentarz” (Mahābhāṣya, MB) Patańdżalego jest najważniejszym komentarzem 

do PSū. Jego znaczenie jeszcze wzrosło w XI wieku za sprawą Kaszmirczyka Kajjaty 

(Kayyaṭa Bhaṭṭa), czyniąc go najbardziej autorytatywnym dziełem gramatycznym277. Jego 

pierwszy rozdział, Paspaśâdhyāya, jest fundamentalny w indyjskiej refleksji filozoficznej 

nad językiem. Abhinawagupta odnosił się też często do końcowej części Paspaśadhjaji, 

omawiającej głoski zgodnie z tzw. formułami skrótów (pratyahāra-sūtra), zwanych także 

‘Sutrami Śiwy’ (śivasūtra). Do MB powstawały liczne komentarze, m.in. zachowana dziś 

tylko fragmentarycznie „Lampka oświetlająca Wielki Komentarz” (Mahābhāṣya-dīpikā, 

MBBH) Bhartryhariego oraz zachowany w całości „Komentarz napisany w Kasi [tj. Varanasi] 

– Kāśikā-vṛtti (Kāś) autorstwa Wamany (Vāmana) i Dżajaditji (Jayāditya) z VII wieku. Na 

tym ostatnim Abhinawgupta mógł opierać się przy licznych swoich tezach, m.in. gdy w PTV 

I.1.6 podawał znaczenie sufiksu -thamU w zaimku pytającym ‘katham’. Z kolei komentarz 

Bhartryhariego, obejmujący w zachowanym fragmencie cały rozdział Paspaśâdhyāya i 

pierwsze trzy podrozdziały jest dziełem już stricte z filozofii języka. Inne najważniejsze 

dzieło Bhartryhariego, zachowane w całości, „O zdaniach i wyrazach” (Vākyapadīya, VP), 

należy traktować jako refleksję nad twórczością całej trójki mędrców i w pełni rozwiniętą 

filozofię języka, m.in. rozwija on w nim bardzo ważną w lingwistyce teorię sphoty 

(sphoṭa)278.  

Wszystkie wymienione tu dzieła, a zwłaszcza te ostatnie, tj. właśnie MB Patańdżalego i 

                                                                                                                                                            
gramatyczną opracował RENOU 1961, ABHYANKAR 1961. Na gruncie polskiej indologii miarodajną 

pracę stanowi SULICH 2012.   
276 Por. SULICH 2012: 9. 
277 Patrz: SULICH 2012: 22.  
278  Kompletną bibliografię prac badawczych poświęconych Bhartryhariemu zobacz: RAMSEIER 

2009. 
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VP Bhartryhariego, odgrywają istotną rolę w filozofii Abhinawagupty. 

I.3.1.1 Patańdżali-gramatyk vs. Patańdżali jogin – stanowisko Abhinawagupty  
Imię ‘Patańdżali’ kojarzone jest powszechnie zarówno z autorem gramatycznym, jak i 

autorem „Traktatu o jodze” (Yoga-śāstra), na który składają się „Prawidła jogi”  (Yoga-

sūtra), wraz z „Komentarzem jogi” (Yoga-bhāṣya) 279 . Abhinawagupta czerpał obficie 

zarówno z dzieła gramatycznego, jak i z „Traktatu o jodze” i można by sądzić, że uważał 

obu – Patańdżalego-gramatyka (ok. 150 r. p.n.e.)280 i Patańdżalego-jogina (ok. 325-425 w. 

n.e.)281 – za jedną osobę. W wielu swoich dziełach (np. ĪPVV, ĪPV, TĀ i PTV) obu określał 

podobnymi epitetami: byli dla niego ‘nauczycielami’ (guru), gramatyk także ‘starszym 

nauczycielem’, (parama-guru)282, a jogin ‘nauczycielem’ (guru)283 lub ‘wielkim nauczycielem’ 

(mahā-guru), obaj byli ‘czcigodnym panem’ (bhagavān) 284 , a także obu uważał za 

inkarnację mitycznego węża Sieszy 285 . Także twierdzenia obu wzajemnie się nie 

wykluczały. Na uwagę zasługuje fakt, że Abhinawagupta, omawiając w ĪPVV (II.3.14, vol. 

III. s. 103) naturę zastanawiania się (vicāra), dowodzi wiarygodności rozważań o głoskach 

‘autora ‘Wielkiego Komentarza’’ (Mahābhāṣya-kṛt), tj. Patańdżalego gramatyka, powołując 

się na twierdzenie ‘wielkiego nauczyciela’ (mahā-guru) wyrażone w Jogasiastrze, czyli na 

Patańdżalego-jogina, i wyjaśnia użycie słowa ‘vicāra’ w MB w świetle koncepcji o ‘pełnym 

                                                   
279 Świadectwa podważające rozpowszechnione przekonanie o odrębność autorów YS i YBh patrz: 

MAAS 2006: XII-XIX, także BALCEROWICZ 2014: 451-452.  
280 RENOU 1967 w STAAL 1967: 5, 19, 48 p. 19, także nowsze prace: TOLA 2010: 233,  2011: 9, 

SULICH 2012: 16, MAAS 2013: 11. 
281 Datowanie według hipotezy P. Maasa (2006: xii–xix, xivf.: “The date of the work is still uncertain, 

but a time span reaching from 325 to 425 CE seems to be most likely”, 2009: 383, 2014:1), także  

według P. Balcerowicza (2014: 456); obszerne uzasadnienie takiego datowania patrz: MAAS 

2013:11. 
282 ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 10): tathāhi avyaya-kṛtāṁ sādhyâṁśa-prādhānyāt tad-yoge kṛtvôrtha-prayoga 

ityâdi nirṇītaṁ paramaguruṇā patañjalinā ||.  
283 ĪPVV I.2.8 (t. I, s. 148): guravaḥ patañjali-prabhṛtayaḥ (...),  ĪPVV I.5.11 (t. II, s. 178): yad āha 

guruḥ patañjaliḥ (...) |.  
284 Patańdżali jogin: IPVV I.4.2 (t. II. s. 22): bhagavat-patañjali-prabhṛti (...) |. 
285 W PTV II (Gn: 246) Patańdżalego-gramatyka określił przed zacytowaniem go jako Pana węży 

(bhujaga-vibhu), natomiast nieco dalej w tej samej PTV II (Gn: 251) Patańdżalego-jogina określił 

epitetem ‘czcigodny mędrzec Siesza’ (bhagavān śeṣa-muni), gdzie Siesza jest imieniem węża. Inną 

kwestią, której tutaj nie rozstrzygnę jest, czy uważał on czcigodnego Sieszamuniego-Patańdżalego 

za tożsamego z Sieszamunim-Anantasieszą, autorem PS (dzieła omówionego dalej w § I.4.3). 
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dotarciu do poznania z zastanawianiem się (sa-vicāra-samāpatti, YSū I.44) 286  i ‘pełnym 

dotarciu do poznania bez zastanawiania się (nir-vicāra-samāpatti, YSū I.47):  
„Nie jest prawdą, że zastanawianie się (vicāra) jest, jak się powszechnie uważa, 

[jeszcze] sądem rozstrzygającym (nirṇaya) – tak rozważali uczeni; albowiem 

potocznie mówi się np.: ‘dziś jeszcze nie zdecydowałem’. Ale jeśli [w związku z tym] 

miałoby się wątpliwość, że autor „Wielkiego Komentarza” [tj. MB] też się [tylko] 

zastanawia 287 podczas rozpatrywania dyftongów (sandhyakṣara-vārtika), to 

trzeba powiedzieć, że samo tylko poszukiwanie (anveṣaṇa) wiarygodnego 

poznania (pramāṇa) jest początkiem pojawiania się poznania rozróżniającego 

(vivekâvataraṇa), co zakomunikowano słowem ‘zastanawianie się’. Nawet / także 

(api) w Przekazie (āgama) – «jogin powinien się tak długo zastanawiać, aż 

zacznie widzieć prawdę» 288  – wykazuje się, że bycie zastanawiającym się jest 

właśnie stanem poprzedzającym decyzję poznawczą, charakteryzującą się 

widzeniem prawdy. Nawet /  także /  sam (api) wielki nauczyciel [mahā-guru, tj. 

Patańdżali-jogin] twierdził, że dopiero «w następstwie pełnego docierania z 

namysłem (savicāra-samāpatti), gdy udoskonaleni się pełne docieranie bez 

namysłu (nirvicāra-samāpatti), osiąga się jasność / wyciszenie w sobie»289, a zaraz 

po tym twierdzeniu, że «w nim jest poznanie pełne prawdy290»”.291     
                                                   
286 Samāpatti jest nazwą techniczną samādhi z uświadomieniem i polega na dopasowywaniu się 

przez świadomość, porównywaną do kryształu, do podmiotu postrzegania, procesu postrzegania i 

przedmiotu postrzegania (patrz: YS I.41 i YBh I.41). L. Cyboran (2014: 180-186) tłumaczy jako 

‘popadnięcie’, ale jest to etymologizacja, i do tego błędna, gdyż zakłada, że termin pochodzi od √pat 

– ‘padać’, tymczasem pochodzi od √pad – ‘stać mocno na nogach’, ‘brać udział’ (MW), 

‘przemieszczać się’ (DhP: pada gatau), ‘poznawać’ (spotykana definicja: padyate jñāyate iti); to 

ostatnie znaczenie zawiera się w wyrazach takich jak ‘pratipatti’ – ‘poznanie’ (dosł. ‘dotarcie’), 

‘vipratipatti’ –  ‘błędne poznanie’ (dosł. ‘odejście w złym kierunku’) itd.; samāpatti oznacza zatem 

‘pełne docieranie [do przedmiotu]’, a zgodnie z definicją Patandżalego, docieranie polegające na 

tym, że czysta świadomość (‘widz’) niejako staje się tym, z czym się styka.       
287 Nawiązanie do wyrażenia rozpoczynającego rozważania o dyftongach w MB 2.3:  idaṁ vicāryate 

– ‘oto tak się przemyśliwuje’. Patańdżali omawia tam trzecią i czwartą sutrę skrótów (pratyahāra-

sūtra, zwana też Śiva-sūtra): e-o-Ṅ - obejmującą dyftongi (sandhy-akṣara) ‘e’ oraz ‘o’, tudzież ai-au-

C, obejmującą dyftongi ‘ai’ oraz ‘au’.  
288 Jest to cytat metryczny z niezidentyfikowanego źródła, wyraźnie traktującego o jodze.  
289 YS I.47. 
290 YS I. 48. 
291 ĪPVV II.3.14 (t. III. s. 103): na ca nirṇayo vicāraḥ prasiddho vicāritam etat sūribhiḥ, na ca adyâpi 

nirṇītam iti vyavahārāt | tathā-hi mahābhāṣya-kṛt  sandhy-akṣara-vārtike (MB II.3.4) idaṁ vicāryante 

(...) iti saṁśaye sati pramāṇânveṣaṇam eva vivekâvatāraṇaṁ prakalpitaṁ vicāratvena vyavahṛtavān 

| āgame 'pi tāvad vicārayed yogī yāvat tattvaṁ prapaśyati |  iti | tattva-dṛṣṭi-lakṣaṇāt nirṇayāt 
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 Wątpliwość budzi tu użyta partykuła emfatyczna ‘api’ – ‘nawet’, ‘także’, ‘sam’: raz w 

odniesieniu do metrycznego cytatu z pewnej Agamy, z pewnością dotyczącej jogi, a drugi 

raz w odniesieniu do Patańdżalego-jogina, określonego innym epitetem niż dyskutowany tu 

Patańdżali-gramatyk, można by interpretować, że dla Abhinawagupty było dwóch różnych 

nauczycieli292 – Patańdżali-jogin i Patańdżali-gramatyk. Jednak bardziej przekonuje mnie w 

tym kontekście interpretacja partykuły ‘api’ jako ‘nawet [sam]’ z sensem, że „ nawet [sam] 

Patańdżali tak twierdził”. A wtedy – zgodnie z konkluzją Abhinawagupty – używał w MB 

słowa ‘zastanawianie się’ (‘vicāra’) w takim samym znaczeniu jak savicāra-samāpatti  

implikując wiarygodność jego własnych twierdzeń (pramāṇa) na podstawie jego 

własnych nauk wyrażonych w „Traktacie o jodze”. Świadczyłoby to, że AG uważał, iż jeden 

Patańdżali był autorem zarówno traktatu gramatycznego i traktatu o jodze. Nie jest to 

jednak wystarczająco pewne. Być może należałoby zbadać użycie partykuły ‘api’ w 

analogicznie skonstruowanych zdaniach w innych jego dziełach. Mimo wszystko nie ma 

cienia wątpliwości, że zarówno Patańdżali-gramatyk jak i Patańdżali-jogin, byli dla niego w 

jednakowym stopniu autorytatywni, a Abhinawagupta lubił łączyć idee gramatyki z ideami 

jogi.  

I.3.2 Bhartryhari  
Bhartryhari (Bhartṛhari, 450-510 w.) uważany jest za twórcę koncepcji filozoficznej, 

określanej jako śabda-brahma-vāda, która głosi, że Brahman, źródło wszelkiej 

różnorodności świata, jest tożsamy ze Słowem (mową); z tego Słowa (mowy), przejawia się 

cała rzeczywistość jako jego ‘manifestacja’ (vivarta) 293 . Jest to pierwsza teza filozofii 
                                                                                                                                                            
pūrvâvasthaîva vicārayitṛtvaṁ nirūpitam | mahā-guruṇā api savicāra-samāpatty-anantaraṁ nirvicāra-

vaiśāradye 'dhyātma-prasādaḥ (YS I.47) ity uktvā ṛtambharā tatra prajñā (YS I.48) iti | 
292 Odnaleziony przeze fragment jest kontrargumentem do argumentów przedstawionych przez P. 

Maasa (2013:11), w których wskazuje się na dwóch Patańdżalich. Ponadto warto dodać, że 

Abhinawagupta zdaje się potwierdzać inną współczesną hipotezę, mianowicie, iż komentarz do 

YS przypisywany Wjasie, stanowi zbiór z różnych źródeł dokonany przez Patańdżalego-jogina patrz: 

BRONKHORST 1985: 191–203, MAAS 2009: 383). Zgodnie z ĪPVV świadczy o tym znane 

powiedzenie z Jogabhaszji (YBh I.48), które Abhinawagupta wkłada w usta Patańdżalego, a nie 

Wjasy: „Tak jak powiedział nauczyciel Patańdżali: «Nie jest tak, że Czajtra kochając jedną kobietę, 

wobec innych staje się obojętny»” (IPVV I.5.11 Vol. II s. 178: yad āha guruḥ patañjaliḥ  na hi  caitra 

ekasyāṁ striyāṁ rakta iti anyāsu viraktaḥ ity-ādi). Jednocześnie są podstawy, aby sądzić, że 

Abhinawagupta uważał, iż zbioru YBh dokonał nie sam Patańdżali, ale mieli wkład tutaj także inni 

nauczyciele szkoły jogi. Można to przypuścić na podstawie interpretacji ĪPVV II.3.2 (t. III, s. 103): tata 

eva sarva āgama āptôpadeśa-śabdena bhagavat-patañjali-prabhṛ t ibh iḥ  saṁgṛhītaḥ, oraz ĪPVV 

I.4.2 (t. II. s. 22, vide supra).    
293 Vivarta – ‘manifestacja, przejaw, wysnucie się’, według VPH I.1 – polega na „przyjmowaniu 

nierealnych i różnorodnych form przez jednostkę, która przy tym n ie  t rac i  swoje j  ca łośc iowej  
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Bhartryhariego, z którą Abhinawagupta – sądząc po jego komentarzu do drugiej i trzeciej 

strofy rozdziału „Traktatu o teatrze” (NŚ XIV.2-3) mówiących o ‘przedstawianiu za pomocą 

słowa’ (elokucji, vācika abhinaya294) – zdaje się całkowicie zgadzać. Bharatamuni, autor 

„Traktatu o teatrze” stwierdza: 

„Mowę usilnie trzeba doskonalić,  

bo ona jest ciałem dramatu uznanym;  

bo mimika (gest, aṅga), wystrój (nepatya) 295, ekspresja (sattva) 

sens wypowiedzi jeno wyrażają.  

Tutaj wszystkie dyscypliny z mowy się składają, 

i na mowie tylko polegają,  

Dlatego poza mową nic nie ma, 

mowa jest przyczyną wszystkiego.”296   

Abhinawagupta: 

„Zgodnie z przekazem wedyjskim «to mowa wszelkie obszary świata stworzyła»297; 

dowiedzione zostało przez czcigodnego Bhartryhariego i innych, że [wszystko, co 

                                                                                                                                                            
natury , a dopasowuje się do różnic; tak jak pojawianie się wyśnionego przedmiotu” (ekasya-tattvād 

apracyutasya   bhedânukāreṇâsatya-vibhaktânyarūpôpagrāhitā vivartaḥ /  svapna-viṣaya-

pratibhāsavat /). Gdy zachodzi, coś jednego, zaczyna wyglądać jako różnorodne, a jedność zostaje 

stale zachowana mimo, że różnorodne elementy powstają i zanikają. Vivarta ma dwa aspekty, 

odpowiadające dwóm aspektom ‘niewiedzy’ (avidyā): a) wysnucie przestrzennej, konkretnej formy 

‘mūrti-vivarta’, b) wysnucie ruchu / działania ‘kriyā-vivarta’, polegającego na sekwencji temporalnej 

(patrz: VPH I.1). Wysnuwanie jest aktualizacją, czy aktywnością ‘niewiedzy’, gdyż warunkiem 

wysnucia się jednostki jest częściowe zatracenie przez nią świadomości wykraczającej poza nią i 

obejmującej ją jako całość. Pojęcie wiwarty jest podstawowym zarówno w semantyce, jak i 

metafizyce Bhartryhariego; zakomunikowane zostało w pierwszej strofie jego trzyczęściowego dzieła 

poprzez użycie czasownikowe w formie czasu teraźniejszego od (vi √vṛt) – vivartate – ‘przejawia się’, 

‘wysnuwa’, ‘manifestuje’ [jako powstawanie (bhāva) znaczenia (artha)].  
294 Tłumaczenie terminu abhinaya jako ‘elokucja’ za BYRSKI 2017: XLIX. Zagadnienie ‘aktorstwa’ 

(dosł. ‘doprowadzenia’, abhinaya), które polega na elokucji (vācikâbhinaya), ‘geście’ (mimice, 

aṅgikâbhinaya), ‘ekspresji’ (sile wyrazu, sāttvikâbhinaya) oraz kostiumie wraz z makijażem 

(āhāryâbhinaya), a przede wszystkim powiązane z nim cztery ‘konwencje’ w teorii komunikacji 

werbalnej (vṛtti) omówił M.K. Byrski (2017): XLIX – LV. 
295 Nepatya ‘garderoba‘ jest tutaj w znaczeniu āhāryâbhinaya, dlatego tłumaczę jako ‘wystrój’. 
296 NŚ XIV 2-3, ed. NAGAR 2003 (t. 2): 167: 

vāci yatnas tu kartavyo nāṭyasyêyaṁ tanuḥ smṛtā | 

aṅga-nepatya-sattvāni vākyârthaṁ vyañjayanti hi | 

vāṅmayānîha śāstrāṇi vāṅ-niṣṭhāni tathaîva ca || 

tasmād vācaḥ paraṁ nâsti vāg ghi sarvasya kāraṇam || 
297 RV (?), VPvṛ I.120: 
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istnieje], jest formą manifestowania się mowy, i zgodnie z tym należy to tutaj 

rozumieć.” 298    
Fragment ten, a także odwoływanie się przez Abhinawaguptę parę zdań wcześniej299 do 

dzieł swojego praguru Utpaladewy oraz własnych komentarzy doń300, są przesłanką do 

stwierdzenia, że Abhinawagupta nie widzi sprzeczności między główną tezą 

Bhartryhariego, a swoją filozofią języka.  

Choć refleksja nad językiem Bhartryhariego, w tym jego teoria sphoty (patrz: § II.5.6), 

wywarła przemożny wpływ na filozofię indyjską, to zdania uczonych na to, jak należy ją 

rozumieć, są różne. Moim zdaniem można podjąć próbę spojrzenia na obu filozofów ze 

wzajemnej perspektywy, tym bardziej, że kaszmirski uczony wnikliwie omawiał najbardziej 

kluczowe strofy Bhartryhariego i stanowią one odniesienie do istotnych tez filozofii 

rozpoznania.  

O życiu Bhartryhariego wiadomo bardzo niewiele. Z końcowych strof VP II dowiedzieć 

się można, że był on uczniem gramatyka Wasuraty (Vāsurāta, szacowany czas życia 430-

490301), ten zaś był uczniem Czandry (Candra), który być może jest tą sama osobą, co 

wymieniany w „Rzece królów” (Rāja-taraṅginī, RT) Czandra Gomin, autor 

rozpowszechnionej w Kaszmirze „Gramatyki Czandry” (Candra-vyakaraṇa). Chyba 

wszystko, co można w sposób pewny ustalić o Bhartryharim jako osobie historycznej, 
                                                                                                                                                            

„To Mowa wszelkie obszary świata stworzyła,  

z Mowy  to wszystko, co nieśmiertelne jest i śmiertelne,  

I Mowa jest tym, co tego doświadcza, co mówi na różne sposoby. 

Nie ma stanu, który mową nie jest.”  

vāg eva viśvā bhuvanāni jajñe vāca it-sarvam amṛtaṁ yac ca martyaṁm | 

athêd-vāg bubhuje vāg uvāca purutrā vāco na padaṁ yac ca nâha || 

Cytat ten przytaczany jest przez VPvṛ I.120, gdzie Bhartryhari / Hariwryszabha stwierdza, że 

pochodzi z RV, mimo że w edycji RV go nie ma (IYER 1965: 109). Uwzględniając ponadto 

twierdzenie N. Rastogiego, że wszystkie cytaty wedyjskie u AG pochodzą od gramatyków, AG 

przytacza go najprawdopodobniej z VPvṛ. Strofa VP. I.120 wyjaśnia przemiany (pariṇāma) 

zachodzące w świecie jako ‘manifestowanie się mowy’ (vivarta):  

„To [tj. ten świat] jest przemianą (pariṇāma) Słowa –  

tak to poznali znawcy tradycji (āmnāya);  

ten świat na początku wydobył się (vi√vṛt)  

z samych miar wedyjskich pieśni (chandas).  
298  NŚAG XIV.3, ed. NAGAR 2003:167: vāg eva viśvā bhuvanānîti śruteḥ śabda-vivartâdi-rūpatvaṁ 

ca prasādhitaṁ tatrabhavad-bhartṛhari-prabhṛtibhir iti tad ihânusaraṇīyam | 
299 NŚAG XIV.3, ed. NAGAR 2003:167, cytowane przeze mnie w rozdziale o Abhinawabharati (§ 

I.4.9).  
300 Niezachowanego, innego niż ĪPV i ĪPVV.   
301 MEJOR 1992: 7. 
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napisał już S. Iyer302. Ponadto, jak zauważa J. Bronkhorst, odnajdowane manuskrypty jego 

MBBH wskazują, że mógł pochodzić z Gudżaratu lub północnej Maharasztry 303 ; ustna 

tradycja wiąże go z miastem Ujjain w północnej Maharasztrze. Natomiast najważniejsze 

zachowane komentarze do jego gramatycznych dzieł pochodzą z Kaszmiru i tam jest on 

wyjątkowo często cytowany.  

Abhinawagupta nadzwyczaj często przytacza w różnych miejscach główne dzieło 

Bhartryhariego pt. „O zdaniach i wyrazach” (Vākyapadīya, VP). Z kolei przypisywany 

Bhartryhariemu „Przegląd sześciu pierwiastków” (Ṣaḍ-dhātu-samīkṣā) był dyskutowany i 

krytykowany przez poprzedników Abhinawagupty, Somanandę i Utpaladewę, a 

Abhinawagupta odniósł się do tej dyskusji w PTV II (ed. SINGH s. 229), a także w ĪPVV 

wyjaśnił, czym jest owe ‘sześć pierwiastków’ (vide infra, § I.3.2.3). Znajomość przez 

Abhinawaguptę trzeciego dzieła Bhartryhariego – „Lampki oświetlającej «Wielki 

Komentarz»” (MBBH ), wymaga jeszcze zbadania, choć można przypuszczać, że 

wspomniany przez niego tytuł ‘Vacana-vārtika’ odnosi się właśnie do tego dzieła (vide infra 

§ I.3.3). Dzieła te omówię pokrótce poniżej. 

I.3.2.1 Vākya-padīya – „O zdaniach i wyrazach” Bhartryhariego 
Bhartryhari jest przede wszystkim znany z liczącego prawie 2000 strof trzyczęściowego 

dzieła pt. „O zdaniach i wyrazach” (Vākya-padīya, VP), zwanego też „Trójksięgą” 

(Trikāṇḍī)304. Nazwa ‘Vākya-padīya’ zawiera w sobie tytuły drugiej i trzeciej księgi, zwanych 

kolejno: “Księga o zdaniach / o wypowiedzi” – Vākya-kāṇḍa lub „Księga o  przekazie” – 

Āgama-kāṇḍa, oraz „Księga o wyrazach / słowach” – Pada-kāṇḍa. “Księgę o zdaniach / o 

wypowiedzi” Abhinawagupta określa też jako “Rozpatrzenie zdania / wypowiedzi” – Vākya-

vicāra. 305   Zgodnie z S. Iyerem, wszystkie trzy księgi, łącznie z pierwszą z nich, „O 

Brahmanie” – Brahma-kāṇḍa, składają się na jedno dzieło, które powstawało po kolei, przy 

czym na końcu ułożona została ‘Księga o wyrazach’ – Pada-kāṇḍa. Księga pierwsza, „O 

Brahmanie”, stanowi ogólny wstęp do obu i metafizykę języka (mowy) jako podłoża 

rzeczywistości. 

Brahma-kāṇḍa, tj. księga lub rozdział „O Brahmanie”, zwana też Āgama-kāṇḍa, tj. 

księgą lub rozdziałem „O przekazie”, składa się z 147-183 strof, w zależności od edycji306. 

Do niej (a we fragmentach także do drugiej) zachowało się „Objaśnienie zgodnie z własnym 
                                                   
302 Wstęp do IYER 1969.  
303 BRONKHORST  1983: 395-397, 1987: 31.  
304  Ed. i tł. całości: IYER 1969 (przekład angielski), BIARDEAU 1966a, RAU 2002 (przekład 

niemiecki). 
305 PTV ad. 9-18, s. 85. 
306 147 (ed. IYER 1966), 155 (ed. BIARDEAU 1964,  SHARMA 2006), lub 183 (ed. RAU 2002). 

Przekład na niemiecki: BANDINI 1980. 
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rozumieniem” (Svōpajña-vṛtti, lub w skrócie Vṛtti, VPvṛ), którego autorstwo manuskrypty 

przypisują Hariwryszabsze (Hari-vṛṣabha). Jest to komentarz podstawowy. Tradycja, m.in. 

Mandana Miśra (Maṇḍana Miśra, VIII w.), uważa samego Bhartryhariego za jego autora. 

Można przypuszczać, że wówczas różnica imion wynikałaby z różnic epitetów, gdzie 

właściwym imieniem miałoby być ‘Hari’, a poprzedzające je ‘bhartṛ’ w imieniu ‘Bhartṛ-hari’ to 

‘pan’, ‘mąż’, a także ‘vṛṣabha’ w imieniu ‘Hari-vṛṣabha’ – miałoby by być epitetem 

honoryfikatywnym tego samego imienia ‘Hari’307.  

M. Biardeau, która przełożyła VP I na język francuski, doszukała się pewnych, jej 

zdaniem, niezgodności między stanowiskiem autora VP i VPvṛ, przede wszystkim w 

interpretacji pojęcia vivarta i avidyā, i na tej podstawie broniła tezy o odrębności autorów 

obu dzieł. 308  A. Aklujkar (1972, 1992) uznał jej, a także J. Bronkhorsta i J. Houbena 

podobne argumenty za niewystarczające. Jedność autora sugeruje także Abhinawagupta, 

gdy przytacza długi fragment prozy z VPvṛ I.142 opisujący trzy poziomy mowy, 

poprzedzając ten cytat twierdzeniem: „tak powiedział czcigodny pan Bhartryhari”309. Dalszy 

fragment VPvṛ, już w formie wersyfikowanej, w edycji W. Rau’s (RAU 1977) włączony do 

źródłowych strof, przytacza kaszmirski filozof także w PTV310. Nie jest zatem wykluczone, 

że VP i VPvṛ mogły być jednym dziełem, podobnie jak bez wątpienia jednym dziełem jest 

ĪPK i ĪPKvṛ Utpaladewy, lub jak jednym „Traktatem o jodze” (Yoga-śāstra) Patańdźalego są 

„Prawidła jogi” (Yoga-sūtra) i ich komentarz „Omówienie Jogi” (Yoga-bhāṣya) przypisywany 

Wjasie (Vyāsa)311.  
Do VP I zachowany jest jeszcze inny, krótki komentarz, autorstwa Wryszabhadewy 

                                                   
307 Słowo ‘bhartṛ’ zostało sprakrytyzowane do formy ‘bhaṭṭa’ ‘bhaṭṭi’ i ponownie w tej formie weszło 

także do sanskrytu; w Kaszmirze sanskr. ‘bhartṛka’ (masc.) > bhaṭṭāraka oraz sanskr. bhartṛkā (fem.) 

> bhaṭṭārikā, dodawane są do imion dla wyrażenia szacunku. Słowo ‘vṛṣabha’ – ‘byk’, ‘moc’ jest z 

kolei starszym, wedyjskim epitetem honoryfikatywnym.  
308 BIARDEAU 1964a. Podobnie za odrębnością autorów są J. Bronkhorst (1988) i J.E.M. Houben 

(1997c). Za jednym autorem argumentują S. Iyer, A. Aklujkar (1972, 1992), także ostatnio M. 

Ferrante (2007, 2013); Zainteresowanych dyskusją odsyłam do wyczerpującej relacji z jej przebiegu 

w FERRANTE 2013: 18-43. Kompromisowym rozwiązaniem zaproponowanym przez M. Ferrante 

jest pogląd oparty na VP II.482, że ułożył je (pra√ṇī) nauczyciel Bhartryhariego, Wasurata 

(Vāsurāta), jako ‘Kompendium autorytatywnych przekazów’ (Āgama-saṅgraha), on zaś (być może 

wspólnie z innymi uczniami, gdyż taką opcję sugeruje Helaradża) jedynie spisał nauki swojego 

mistrza w formie strof (kārika); następnie zgodnie ‘ze swoim rozumieniem’ (svôpajñā) dodał własny 

komentarz (vṛtti, svôpajñā-vṛtti).  
309 ĪPVV I.5.19 (t. II, s. 226): tad āha tatra-bhavān bhartṛhari | Patrz: § II.1.1, porównanie wersji 

Abhinawagupty i VPvṛ patrz: Aneks III.  
310 PTV II.5-8b (ed. SINGH s. 63). 
311 Patrz: przypis w § I.3.1.1.  
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(Vṛṣabhadeva), zatytułowany „[wyjaśnienie] mające jasno wyrażone głoski” (Sphuṭâkṣarā, 

VPVṚ)312, nawiązujący swym tytułem do teorii sphoty.   

Pandit Raghunath Sharma uważa, że do VP I napisał swój komentarz Punjaradża 

(Puṇyarāja), komentator VPPuṇ II, gdyż początek VPPuṇ II sprawia wrażenie kontynuacji 

komentarza do VP-I.313 A. Aklujkar314, a za nim także H. Coward i K. Kunjunni Raja315 

uważają jednak, że Punjaradża jest  tą samą osobą, co Helaradża; jego 

niezachowany komentarz do VP I nosi tytuł “Blask słowa” (Śabda-prabhā).  

Vākya-kāṇḍa („O zdaniach“), VP II. Vākya-kāṇḍa „O zdaniach”, Abhinawagupta w PTV 

określił ten rozdział jako „Rozważanie zdania” – Vākya-vicāra, gdy przytaczał VP II.2316. 

Składa się on z 490 strof317, niepodzielonych na żadne podrozdziały. Zawarte są w nim 

stanowiska m.in. mimansaków, dotyczące znaczenia zdania, a także rozpatrywana jest 

teoria sphoty.   

Do tej księgi zachował się obszerny komentarz Punjaradży / Helaradży, zatytułowany 

‘Światło’ – Prakāśa318.    

Pada-kāṇḍa „O wyrazach“ znana też jako Prakīrṇaka-kāṇḍa, tj. „O zagadnieniach / 

tematach niepoklasyfikowanych“ składa się z 14 podrozdziałów (samuddeśa) o łącznej 

długości ok. 1325 strof 319 . Rozdziały są następujące: Jāti-samuddeśa (VP III.I)  „O 

powszechniku”,  Dravya-samuddeśa (VP III.II)  „O substancji”, Sambandha-samuddeśa 

(VP.III.III) „O relacji”320, Bhūyo-dravya-samuddeśa (VP III.IV)  „Jeszcze raz o rzeczowniku / 

substancji”, Guṇa-samuddeśa (VP III.V) „O przymiotach”, Dik-samuddeśa (VP III.VI)  „O 

kierunku”,  Sādhana-samuddeśa (VP III.VII) „O przypadkach”,  Kriyā-samuddeśa (VP 

III.VIII) „O czasowniku / działaniu”, Kāla-saumddeśa (VP III.IX)  „O czasie”321, Puruṣa-

samuddeśa (VP III.X) „O osobie” 322 , Saṅkhyā-samuddeśa (VP III.XI) „O liczbie” 323  , 

Upagraha-samuddeśa (VP III.XII) „O stronie”,  Liṅga-samuddeśa (VP III.XIII) „O rodzaju”, 

Vṛtti-samuddeśa (VP III.XIV) „O odniesieniu semantycznym”. 

                                                   
312 Ed. IYER 1966, FERRANTE 2013 (ad. VP I.1-22).  
313 SHARMA (2006: 3). 
314 AKLUJKAR 1974: 165-188. 
315 COWARD & KUNJUNNI RAJA 2008: 193, 201.   
316 PTV ad. 9-18, s. 85: „Tak powiedziano w rozważaniu zdania” (ity uktaṁ vākya-vicāre). 
317 Według edycji RAU 2002. 
318 Ed. SHARMA 2006. 
319 Tyle według edycji RAU 2002.  
320 Ed. i przekład HOUBEN 1995.  
321 Ed. SHARMA 1972.  
322 Przekład na niemiecki BANDINI 1982.  
323 Przekład na francuski HAAG 2005. 
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Zgodnie z twierdzeniem S. Iyera (1969) istniały jeszcze przynajmniej trzy inne 

podrozdziały.  

Do tej najobszerniejszej księgi napisany został w Kaszmirze najdłuższy komentarz 

Helaradży (Helārājā) pt. Prakīrṇa-prakāśa (lub Prakāśa, VPHel) „Światło na «Zagadnienia 

niepoklasyfikowane»”. Wywarł on wpływ na Abhinawaguptę, który napisał niemal 

identycznie zatytułowane własne „Światło na «Zagadnienia niepoklasyfikowane»” – 

Prakīrṇaka-prakāśa, niestety, niezachowane (poza małym fragmentem). Pandit 

Raghunatha Sharma na podstawie VPHel, stwierdził, że Helaradża nie ograniczył się do 

objaśnienia trzeciej księgi; stwierdził, że jego komentarz pt. „Blask słowa” – Śabda-prabhā 

do pierwszego i drugiego rozdziału – zaginął,324 choć należy pamiętać także o wspomnianej 

wyżej hipotezie A. Aklujkara, że komentarz „Blask słowa” jest tym samym, co zachowane 

“Światło” (Prakāśa, w domyśle “Światło słowa”) Punjaradży; zgodnie z tym imię 

‘Punjaradża’, byłoby tylko innym epitetem Helaradży, który mógł napisać komentarze do 

wszystkich trzech ksiąg Wakjapadiji.    

*** 

To wielkie trzytomowe dzieło Bhartryhariego aż do dziś nie straciło swej aktualności, a 

tradycja komentatorska bynajmniej się nie zatrzymała. Pt. Raghunath Sharma z Varanasi 

jest prawdopodobnie najwybitniejszym znawcą filozofii Bhartryhariego XX wieku, a zarazem 

jej kontynuatorem. Napisał on encyklopedyczny, rozjaśniający wiele kwestii, sanskrycki 

komentarz do wszystkich trzech ksiąg i ich komentarzy: VPvṛ (ad. VP-I)325, VPPuṇ  (ad. VP 

II)326 oraz VPHel (ad. VP-III)327. Wydany w 6 tomach, zatytułowany nawiązując do strofy VP-

I1.151 „Ta, która każe wołać ‘mamo’” – Amba-kartrī  (VPAm), pozwala rozjaśnić wiele 

zawiłości tego niełatwego, obszernego dzieła gramatycznego328.  

                                                   
324 SHARMA 1961: 4. 
325 ed. SHARMA 2006 (I wyd. 1963). 
326  ed. SHARMA 2016 (I wyd. 1968). 
327  ed. SHARMA 2016 (I wyd. 1974), cz. I, VP III.1-3; SHARMA 1997 (I. wyd. 1976), cz. II, VP III.4-

13; SHARMA 2000 (I wyd. 1977), cz. III , VP III.14.   
328  Ponieważ komentarz ten jest w sanskrycie, sam wymaga studiów. Z innych współczesnych 

sanskryckich komentarzy na uwagę zasługuje pięć (1) Dravyesa Jhā Śarma: Pratyekârtha-

prakāśikā 328  ad. VP I (Dravyeśa Jhā Śarma: Pratyekârthaprakāsikā, ed. Sitaramacari Śastri, 

Vrndavana 1926-1927). (2) Nārāyaṇadatta Śarman Tripāṭhin : Prakāśa ad. VP I, (3) Sūryanārāyaṇa 

Śukla: Bhāva-pradīpa ad. VP I. (Wyd. 1937), (4) Vāmadeva Ācārya: Pratibhā ad VP I (Vākyapadīyam 

Brahmakāṇḍam of Bhartṛhari The great scholar of Pada, Vakya and Pramana With 'Pratibha' 

Sanskrit-Hindi Commentaries. Krishnadas Sanskrit Series 97, Chowkhamba Krishnadas Academy, 

Varanasi 2007; w zapowiedzi też drugi i trzeci rozdział). Żaden z nich jak dotąd nie objął wszystkich 

trzech ksiąg. Powstawanie sanskryckich komentarzy do dzieła Bhartryhariego pozwala stwierdzić, że 

tradycja gramatyczna w Indiach rozwija się nadal.  
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I.3.2.2 Mahābhāṣya-dīpikā – „Lampka oświetlająca Wielki Komentarz” 
 Mahābhāṣya-dīpikā – „Lampka oświetlająca Wielki Komentarz” bądź Mahābhāṣya-

ṭīkā „Objaśnienie Wielkiego Komentarza” (MBBH), subkomentarz do „Wielkiego Komentarza” 

(MB) do „Ośmioksięgu” (Asztadhjaji), tj. „Prawideł Paniniego (PSū).329 A. Aklujkar (1971) na 

podstawie pewnych przesłanek tekstowych, m.in. określeń ‘tripadī’ przez Wardhamanę 

(Vardhamāna, XII w.), przypuszczalnie odnoszących się do tego dzieła Bhartryhariego, 

starał się dowieść, że MBBH obejmowała tylko trzy pierwsze pady PSū.330 Jednak bardziej 

przekonujące jest zdanie J. Bronkhorsta, który na podstawie przesłanek z „Lampki 

oświetlającej «Wielki komentarz»” (Mahābhāṣya-pradīpa), późniejszego subkomentarza do 

MB napisanego przez Kajjatę (Kayyaṭa Bhaṭṭa, VII w.) i innych, uznał, że komentarz 

Bhartryhariego obejmował całą Mahabhaszję331 . Niestety, dzieło zachowało się jedynie we 

fragmentach, z których opublikowane zostały rozdziały (āhnikā) 1 332 , 3 333 , 5 334  i 6 335 , 

obejmujące część wstępu (Paspaśā āhnikā) do MB336, PSū I.1.1 – I.1.10337, oraz PSū I.1.27 

- I.1.36.338  Fragment do PSū I.1.21 jest niezachowany339, a o pozostałych fragmentach nie 

mam informacji.   

 J. Houben wysunął hipotezę, że być może MBBH nie jest autorstwa tej samej osoby, 

która napisała VP.340 Ponieważ dzieło to pozostaje poza obrębem niniejszych studiów, a 

wymaga poważniejszego potraktowania, nie będę się teraz do tego jednoznacznie 

ustosunkowywał. Trudno mi przy obecnym stanie wiedzy przyjąć, że nie zostało napisane 

przez Bhartryhariego, tym bardziej, że nawet sam wywód J. Houbena uwzględnia wiele 

istotnych zgodności MBBH z VP, kwestionujących jego hipotezę. Nie jestem też w stanie 

                                                   
329 Ed. BRONKHORST 1987a.  
330 Patrz: BRONKHORST 1987b: 35. 
331 BRONKHORST 1987b: 35. M. Ferrante (2013 s. 16) uważa, że trudno jest stwierdzić, czy BH 

napisał komentarz do całej MB, czy tylko do części, gdyż dostępne manuskrypty kończą sią na PSū 

I.1.153. Jednak tutaj musiał gdzieś zajść pomyłka, gdyż pierwsza ćwiartka (pada) pierwszej księgi 

„Prawideł Paniniego” (PSū I.1) składa się tylko z 75 sutr. Ponieważ nie dysponuję edycją 

manuskryptów, wydaną w Punie w roku 1980 r., ani też wszystkiuch dokonanych edycji fragmentów, 

nie jestem w stanie podać wyczerpujących informacji.   
332 Ed. BRONKHORST 1987a. 
333 Ed. G. D. Palsule (1983). 
334 Ed. V. P. Limaye, G. B. Palsule and V. B. Bhagavat (1984).   
335 Ed. BHAGAVAT & BHATE 1986. 
336 Ahnika I (cz.1), ed. BRONKHORST 1987a.  
337 Ed. SWAMINATHAN 1965. 
338 Ahnika VI (cz.1), ed. BHAGAVAT & BHATE 1986.  
339 BRONKLHORST 1987b: 32. 
340 HOUBEN 1997c: 164-167.   
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jeszcze ocenić, w jakim stopniu filozofia języka zawarta w MBBH wpłynęła na myśl 

Abhinawagupty341.  

I.3.2.3 Ṣad-dhātu-samīkṣā – „Przegląd sześciu pierwiastków” 
Ṣad-dhātu-samīkṣā / Śabda-dhātu-samīkṣā, “Przegląd sześciu pierwiastków” , to dzieło, z 

którego zachowały się tylko pojedyncze cytaty w ŚD, ŚDVṛ, Spanda-pradīpikā 

Utpalabhagawaty (ss. 4, 22) 342 , a także fragmenty odnalezione przez Gaurinatha 

Shastriego343. Wiadomo o nim przede wszystkim od Somanandy, który w ŚD, poddając 

krytyce filozofię Bhartryhariego wyrażoną w VP, nawiązuje także do tej strofy dzieła pt. 

Samīkṣā, którą in extenso przytacza w swoim komentarzu Utpaladewa w ŚDvṛ II.73-75 

wraz z pełnym tytułem. Strofa ta przedstawia się następująco:  

„Wszechobecność nie może być określona kierunkiem i czasem; 

ten, kto wszystko przenika, z konieczności istnieje we wszystkich kierunkach.      

Nieograniczonemu kierunkiem i czasem,  

mającemu formę samej nieskończonej świadomości,  

w swym doświadczeniu jednej miary będącemu 

pokłon cichemu i świetlistemu!”344 

Druga część strofy (tj. od “nieograniczonego”) ma charakter inwokacji (zakończenie 

zawołaniem ‘pokłon’ – namaḥ), co można przypuszczać także na tej podstawie, że 

rozpoczyna ona także dzieło literackie „Bhartryhariego strof trzykroć po sto” (ŚaT) 345 , 

                                                   
341  Pewne spostrzeżenia i przypuszczenia na ten temat wyraziłem nieco dalej w § I.3.3 przy 

omawianiu autora noszącego imię Bhartriśwara. Należy wziąć pod uwagę, że to on mógł być jej 

autorem.    
342 TORELLA 2013a: XXVI-XXVIII, zwłaszcza ss. XXVI-XXVII p. 39, a także SHASTRI 1959: 61. 

Podobne fakty omawiają IYER 1969,  BRONKHORST 1994 i inni.   
343 SHASTRI 1959 w: TORELLA 2013a XXVII p. 39.  
344 ŚDvṛ II.72 (s. 84 w ed. 1934): 

dik-kālâdi-lakṣaṇena vyāpakatvaṁ vihanyate | 

avaśyaṁ vyāpako yo hi sarva-dikṣu sa vartate || 

dik-kālâdy-anavacchinnâna[n]ta-cin-mātra-mūrtaye | 

svānubhūty-eka-mānāya namaḥ śāntāya tejase ||  

Zobacz krytykę logicznej sprzeczności w tych strofach przez Utpaladewę w ŚDVṛ w NEMEC 2011: 

200-201, także TORELLA 2013: XXVI p.39, IYER 1969: 9-10, 14, SHASTRI 1959: 61. Zgodnie z 

Torellą (2013: XXVI) strofy te cytuje także Utpalaczarja (Utpalācārya, inny niż Utpaladewa) w 

„Lampce pulsowania” (SP s. 4,22 w ed. 2000).        
345 Por. tłumaczenie tej strofy na polski przez I. Kanię (1980: 13):  

„Pokłon temu, którego czas nie określa ani strony świata ni inne podobne rzeczy 

nieskończonemu; kształtem jego jest myśl czysta,  

wola jedyna jest jego istotą; spokojem jest on i blaskiem”. 



95 

również przypisywane, choć w opinii J. Bronkhorsta i niektórych innych uczonych 

niesłusznie, Bhartryhariemu. 

E. Ratié (2018) w pierwszym artykule poświęconym temu tekstowi wskazała na dwa 

miejsca, w których Abhinawagupta wspomina o tym dziele, jednocześnie potwierdzając, że 

jego autorem jest Bhartryhar i  (określοny przez Abhinawaguptę epitetem ‘tatra-

bhavān’)346, a także pozwalając zrozumieć jego charakter: sześć ‘pierwiastków’, wyjaśnia 

Abhinawagupta, to pięć żywiołów i świadomość (cetanā); wszystkie zmysły, według autora 

Szaddhatusamikszy, jak zaświadcza E. Ratié na podstawie ĪPVV, nie wykraczają poza 

żywioły i one same mają charakter pięciu żywiołów 347 . Abhinawagupta stwierdza to, 

komentując (niedawno odkryty) komentarz ĪPVVi, gdzie autor, Utpaladewa, mówi o 

g łosic ie lach teor i i  sześciu p ierwiastków – ṣaḍ-dhātu-vādin348. Można wnosić, że 

tymi głosicielami byli właśnie gramatycy.    

I.3.3 Bhartriśwara – autor „Rozpatrzenia wypowiedzi”  
W ĪPVV podczas dyskusji nad naturą relacji jako jednej całości, odpowiadającej relacji 

między podmiotem a przedmiotem, AG posługuje się argumentami gramatycznymi, 

dotyczącymi zastosowania złożeń wyrażających relację genetivu (PSū II.3.50 – II.3.73), 

które rekapituluje przytaczając twierdzenie nieznanego z innych źródeł Bhartriśwarę 

(Bhartīśvara), będącego, według niego, autorem czegoś zatytułowanego ‘Vacana-vārtika’ – 

„Omówienie wypowiedzi”. Lingwistyczny kontekst dotyczący dopuszczalności złożeń 

determinatywnych (tatpuruṣa), w których relacje między członami wyznacza genetivus 

(ṣaṣṭhī-tatpuruṣa)349, jest ten sam, co w komentarzu pt. „Omówienie języka” (Bhāṣā-vṛtti) do 

PSū II.2.16 buddysty Puruszottamadewy (Puruṣottamadeva, poł. XII w. 350 ). 

Puruszottamadewa tym samym przytoczeniem, co Abhinawagupta, i mówiącym o 

zasadach akcentu, rozstrzyga identyczny problem gramatyczny, ale powołuje się w tym na 

Bhartryhariego.351 Związek między liniami argumentacyjnymi obu dzieł jest tak głęboki, że 

dopiero owe cytowane przez Puruszottamadewę reguły pozwalają zrozumieć sens 

wcześniejszej argumentacji Abhinawagupty (szczegóły tej argumantacji patrz: § II.6.3).  

Zważywszy jednak, że w żadnych z dostępnych dzieł Bhartryhariego (omówionych wyżej) 

nie zostały dotąd zidentyfikowane żadne fragmenty cytowane przez Puruszottamadewę, 

pozostaje wątpliwość, czy tym brakującym dziełem Bhartryhariego nie jest właśnie Vacana-

vārtika. Zastanawiające jest jednak, że Abhinawagupta nie przypisał go Bhartryhariemu, 
                                                   
346 ĪPVV (t. I, s. 93). Patrz: RATIÉ 2018: 713-714 pp. 31, 32.  
347 ĪPVV I.5.6 (t. II, s. 131). 
348 RATIÉ 2018: 719 p. 64.  
349 Patrz: § II.6.3.  
350 WIELIŃSKA-SOLTWEDEL 2006: VI, cz. 2: 31.   
351 Patrz: § II.6.3, gdzie omówiłem zarówno wywód Abhinawagupty, jak i odpowiedni fragment Bhvṛ.      
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tylko Bhartiśwarze, a to z kolei budzi wątpliwość, czy w ogóle Puruszottamadewa cytował 

Bhartryhariego, czy nie pomylił go z bliżej nieznanym Bhartriśwarą.  

Wcześni badacze spekulowali, że dziełem Bhartryhariego, z którego czerpał 

Puruszottamadewa, było niezachowane dzieło gramatyczne pt. „Objaśnienia do odmiany 

(?)” – Bhāga-vṛtti, którego fragmenty buddyjski autor przytaczał. Tak właśnie spekulował 

wczesny badacz literatury gramatycznej, Srish Chandra Chakravarti:  

„Puruszottamadewa oparł swoje Bhāṣā-vṛtti na Bhāga-vṛtti Bhartryhariego i Kaśice 

[Kāś] Wamany i Aditji”352 [...] „Autor odwołuje się do gramatyków Bhartryhariego, 

Czandragomina (Candragomin), Dżajaditji (Jayāditya), Wamany (Vāmana), 

Njjasakary (Nyāsakāra), Śrutipali (Śrutipāla), Kajjaty (Kayyaṭa) i niejakiego Kesiawy 

(Keśava), tudzież do gramatycznych dzieł Bhāga-vṛtti, Vākyapadīya, Candra-

vyākaraṇa, Kāśikā, Mathurī-vṛtti i Keśava-vṛtti.”353.  

Zdaniem S. Iyera z samych zachowanych fragmentów Bhāga-vṛtti wynika, że w tym 

nieznanego autorstwa dziele, niesłusznie przypisywanym Bhartryhariemu, zawarta jest 

krytyka Kāśikā-vṛtti (ok. VII w.), komentarza znacznie późniejszego od Wakjapadiji 

Bhartryhariego. Stwierdził on:  

„Niektórzy myśleli, że tym dziełem, o którym tu mowa, było Bhāga-vṛtti, komentarz do 

Aṣṭādhyāyi, który istniał w dawnych czasach i był przypisywany Bhartryhariemu przez 

Srysztidharę (Sṛṣṭidhāra) w jego komentarzu do Bhāṣā-vṛtti Puruszottamadewy 354. 

Jednak, sądząc z dostępnych cytatów, Bhāga-vṛtti krytykuje Kāśikā-vṛtti, dlatego jest 

od niej późniejsze. Zatem nie może być ono przypisywane Bhartryhariemu, który jest 

dużo wcześniejszy od Kaśiki (Kāś). Ponadto, istnieją odniesienia do Bhartryhariego i 

autora Bhaga-vṛtti jako do dwóch różnych osób.”355.  

                                                   
352 CHAKRAVARTI 1918: 2 p. (D): kāśikā-bhāga-vṛttyoś ced vyākhyātuṁ matam asti dhīḥ ||1|| iti 

hārâvalī |    
353 CHAKRAVARTI 1918: 2: „Purushottamadeva founded his Bhasha-Vritti on the Bhaga-Vritti by 

Bhartri-Hari and the Kasika by Vamana-Jayaditya. [...] The author refers to the grammarians 

Bhartrihari, Chandragomi (7.2.67), Jayaditya, Vamana, Nyasa-Kara, Sruta-Pala (8.3.5), Kaiota 

(8.3.5), and one Keshava (5.2.112) and to the grammatical works Bhaga-Vritti, Vakyapadiya, 

Chandra-Vyakarana, Kasika, Mathuri-Vritti and Keshava-Vritti (6.4.20)”.   
354 W komentarzu ad. PSū VIII.4.68: bhāgavṛttir bhartṛhariṇā viracitā śrīdharasena-narendrâdiṣṭā. 

Jak wskazuje Wielińska-Soltwedel (2006: 20) nastąpiło tu ewidentne pomylenie przez żyjącego w 

XVII w. Srysztidharaczarję Bhartryhariego z Bhattim (Bhaṭṭi), poetą i gramatykiem działającym na 

dworze Śridharaseny.   
355 IYER 1992: 14-15: 

 „It was thought by some that the work in question was the Bhāgavṛtti, a commentary on the 

Astādhyāyi which existed in the old days and which is attributed to Bhartṛhari by 

Sṛstidharācārya in his commentary on the Bhāṣāvṛtti of Purusottamadeva. But the 



97 

Stąd Bhāga-vṛtti nie jest autorstwa Bhartryhariego i do tej pory nie wiadomo, z jakiego 

dzieła mogą pochodzić cytaty przypisywane Bhartryhariemu. Stąd pierwszą propozycją 

rozwiązania tego problemu jest, że Puruszottamadewa wziął je od Bhartriśwary 

(Bhartrīśvara) z jego „Omówienia wypowiedzi” (Vacana-vārtika), a także, że mylił go z 

Bhartryharim. Pomieszanie imion mogło nastąpić na skutek ich podobieństwa, przy czym 

zważywszy, że imię Bhartryhariego było znane i nadawało większą autorytatywności 

wypowiedziom, łatwo było o taką pomyłkę.  

Jeśli jednak założymy, że Puruszottamadewa cytował tego samego autora, co autor 

Wakjapadiji, wówczas należałoby przyjąć, że ‘Bhartrīśvara’ było wariantem imienia 

‘Bhartṛhari’, a Vacana-vārtika była kolejnym dziełem Bhartryhariego. Na wątpliwość, 

dlaczego Abhinawagupta określił Bhartryhariego innym imieniem, można by spekulować, 

że wisznuicki człon ‘Hari’ (epitet Wisznu) zmienił na ‘Īśvara’, (epitet zarówno Śiwy i jak i 

Wisznu). Taka praktyka nie musiała być odosobnionym przypadkiem, zważywszy, że AG 

potrafił zmieniać Wisznu na Śiwę, jak np. w inwokacji do PS (patrz: § I.4.3), czy w 

interpretacji BhGAG.     

Opcja ta jednak budzi wątpliwości i wydaje się mało prawdopodobna, gdyż 

Abhinawagupta, który nadzwyczaj często wymienia imię i dzieła Bhartryhariego (patrz: 

ANEKS III, gdzie zebrałem odpowiednie fragmenty to potwierdzające) nigdzie wcześniej nie 

użył honoryfikatu ‘Īśvara’ pod jego adresem. Dlaczego więc tutaj miałby nagle to zrobić? 

Wszędzie indziej dodawał jedynie określenia honoryfikatywne takie jak ‘pāda’ np. 

bhartṛhari-pādaḥ ‘czcigodny Bhartryhari’356 albo tatrabhavān bhartṛhari ‘ów [tj. nieobecny] 

czcigodny Bhartryhari’ 357 , czy też (najczęściej) pozostawiał samo tatrabhavān – ‘ów 

czcigodny’358, gdyż przy tak częstym odwoływaniu się do jego dzieł wiadomo było, o kim 

mowa.  

Mimo że AG tutaj nie cytuje typowej i dobrze znanej Wakjapadiji Bhartryhariego, a więc 

mógł on dla odróżnienia użyć innego epitetu Bhartryhariego (a różnorodność epitetów nie 

jest niczym wyjątkowym – tym bardziej, że ‘īśvara’ i ‘ācārya’ mogły wynikać ze 
                                                                                                                                                            

Bhāgavṛtti, judging from some of the available quotations from it, criticizes the Kāśikāvṛtti 

and so is posterior to that work. It cannot, therefore, be attributed to Bhartrhari who is much 

earlier than the Kāśikā. Besides, there are references to Bhartrhari and the author of the 

Bhāgavṛtti as two different persons”.  

M. Wielińska-Soltwedel (2006 cz.2: 18-22) szeroko omawia i dokumentuje powyższe argumenty 

podsumowane tu przez S. Iyera, definitywnie podważające, iżby Bhartryhari był autorem Bhāṣā-vṛtti.   
356 W ĪPVV I.1.2 (t. I, s. 114-115). 
357 W ĪPV II.3.2 , ĪPVV I.45 (t. I, s. 100), ĪPVV I.5.19 (t. II, s. 226). 
358 W PTV 9-18 (ed. SINGH s. 85), ĪPVV II.4.2 (s. 28 i 29), ĪPV I.5.14, ĪPVV I.4.3 (t. II, s. 35), ĪPVV 

I.4.6 (t. II, s. 53), ĪPVV I.5.6 (t. II, s. 137), ĪPVV I.5.13 (t. II, s. 187), ĪPVV I.5.17 (t. II, s. 215), ĪPVV 

II.1.3 (t. III, s. 9), ĪPVV II.1.4 (t. III, s. 9-10), ĪPVV II.1.5 (t. III, s. 12,17), ĪPVV II.3.6 (t. III s. 115) itd.. 
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szczególnego kontekstu, gdyż AG w toku dyskusji docierał do konkluzji i właściwe byłoby 

mocne podkreślenie jego ogromnej autorytatywności właśnie tutaj359), to mocniejszą się 

wydaje hipoteza, że Bhartr iśwara był  kole jnym autorem gramatykiem, z którego 

dziełami Abhinawagupta był dobrze obeznany. Być może to on wpływał w kolejnych 

wiekach także na innych autorów, w tym na buddystę Puruszottamadewę i był mylony z 

Bhartryharim.  

Na koniec jeszcze trzecia hipoteza, która może, ale nie musi, wykluczyć powyższą: 

sądząc po sposobie użycia słowa ‘vārtika’, które jest analogioczne do innego cytatu w 

ĪPVV, mianowicie ‘sandhyakṣara-vārtika’, niewątpliwie odnoszącego się do krótkiego 

fragmentu „Wielkiego komentarza” (MB) Patańdżalego, gdzie rozpatruje się dyftongi (vide 

supra § I.3.1.1), tutaj ‘vacana-vārtika’ może być nie tytu łem dzie ła, tylko ogólnym 

omówieniem (vārtika) sposobu wymawiania (vacana) 360 , w tym akcentu, w 

„Wielk im komentarzu” (MB), skomentowanym, jak się obecnie przyjmuje, przez 

Bhartryhariego w „Lampce oświetlającej «Wielki komentarz»  (MBBH), zachowanej jedynie 

we fragmentach361. Do tego jednak trzeba dodać, że nie wszyscy badacze uważają za 

niepodważalny fakt, iż „Lampka oświetlająca «Wielki komentarz»” napisana został przez 

Bhartryhariego.362 Dlatego należałoby zbadać, czy nie jest ona autorstwa Bhartriśwary, a 

także, czy z tego właśnie dzieła nie czerpie Puruszottamadewa, gdyż jest bardzo słabo 

zbadanym dziełem i, o ile mi wiadomo, nikt dotąd nie podjął się studiów porównawczych 

BVṛ i MBBH.    

Podsumowując, pozostaje kwestią otwartą do zbadania czy: 1) imię ‘Bhartriśwara’ 

odnosi s ię do Bhartryhar iego, a Vacana-vārtika: a) jest jego innym, nieznanym 

wcześniej i niezidentyfikowanym dziełem; lub: b) jest fragmentem „Wielkiego komentarza” 

(MB) lub „Lampki oświetlającej «Wielki komentarz»” (MBBH), gdzie wyjaśnia on sposoby 

wymawiania (akcentowania) złożeń; czy też: 2) Bhartriśwara i Bhartryhari to dwie różne 

osoby, przy czym rozważania gramatyczne Bhartriśwary, zachowały się: a) w 

zachowanych cytatach Puruszottamadewy, mylnie przypisywanych Bhartryhariemu; b) w 
                                                   
359 PTV ad 2ab s. 19 w ed. Singha, ĪPVV II.1.4.1 (t. II, s. 8), ĪPVV I.5.14 (t. II, s. 206), ĪPVV I.5.19 (t. 

II, s. 239), ĪPVV I.5.20 (t. II, s. 248), ĪPVV II.3.2 (t. III, s. 95), ĪPVV II.3.8 (t. III, s. 130), ĪPVV IV.1.8 (t. 

III, s. 380).  
360 Patrz: MW znaczenie słowa ‘vacana’ jako ‘pronounciation’; ‘sound’, ‘voice’, ‘utterance’ itd. Jest to 

także termin gramatyczny na oznaczenie liczby.   
361 To samo potwierdza spostrzeżenie J. Bronkhorsta (1987b: 2) : „Bhartṛhari — perhaps the first 

commentator on the Mahābhāṣya and certainly the first one part of whose commentary has been 

preserved —appears to have ascribed different parts of the Mahābhāṣya proper to several authors. 

He certainly uses the word vārttikā more than once to refer to passages from the Mahābhāṣya 

proper.” 
362 HOUBEN 1997c: 160. 
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zachowanych fragmentach „Lampki oświetlającej «Wielki komentarz»  (MBBH), być może 

również mylnie przypisywanej Bhartryhariemu, a w rzeczywistości napisanej przez 

Bhartriśwarę.   

I.4 Dzieła Abhinawagupty 
W ciągu swojego życia AG stworzył 25 obszernych traktatów, z czego 12 zachowało się 

w całości,363 15 znanych z tytułów hymnów, z których jeden zaginął, oraz nieznaną liczbę 

hymnów, które zachowały się tylko we fragmentach – łącznie ponad 40 różnego rodzaju 

utworów. Tematyką obejmują one filozofię, poetykę, estetykę i teatr oraz lingwistykę. 

Niektóre z dzieł i ich fragmenty mają także dużą wartość poetycką.   

K.C. Pandey wyszczególnił trzy okresy w twórczości Abhinawagupty: 1) w którym tworzył 

on dzieła z zakresu tantry (religii), 2) w którym zajmował się estetyką i krytyką literacką; 3) 

wreszcie, gdy tworzył dzieła z filozofii364. Moim zdaniem można przyjąć to jako ogólną 

zasadę klasyfikacji jego twórczości, trudno uznać ten porządek za wiernie odpowiadający 

rzeczywistej ich chronologii365.  

Badacze są zgodni, że AG najwcześniej napisał większość krótkich utworów poetyckich. 

Dwa z nich: „Hymn o następstwie” (Krama-stotra), oraz „Hymn do Bhajrawy” (Bhairava-

stotra), zawierają na końcu daty w powszechnie używanej w Kaszmirze erze ‘siedmiu 

mędrców’ (saptarṣi-saṁvatsara)366: pierwszy wskazuje na rok 66 (czyli 4066, co odpowiada 

990/991 r. n.e.), drugi na rok 68 (tj. 4068, co odpowiada 992/993 r. n.e.).367 Przyjmuje się 

hipotetycznie, że „Hymn o następstwie” jest pierwszym utworem Abhinawagupty. Co do 

datowania innych dzieł (z wyjątkiem ĪPVV, o czym nieco dalej), nie ma pewności, choć 

częściowo możemy pogrupować niektóre z nich na podstawie pewnych wspólnych cech, 

mogących mieć znaczenie w ustaleniu chronologii, a także ustalić zakres wzajemnych 

odniesień.  

Na podstawie odniesień bez najmniejszej wątpliwości wiadomo, że „Objaśnienie 

«Najwyższej [mowy] jako władczyni trzech [mocy]»” – Parātrīśikā-vivaraṇa (PTV) zostało 

napisane po „Objaśnieniu «Zwycięskiej girlandy głosek»” – Mālinī-vijaya-vārtikā (MVV). Na 

tej samej zasadzie ponad wszelką wątpliwość „Światło Tantr” – Tantrâloka (TĀ) jest 

późniejsze od tych obu dzieł, tym bardziej, że oba dedykuje żyjącemu wówczas szwagrowi 
                                                   
363 Nie liczę tu zachowanych dzieł wątpliwych: PTLV i TVD. 
364 1969: 41-43. 
365 Patrz: TORELLA 2014: 1, op. cit. vide infra.  
366 ‘Era siedmiu mędrców’ (lub ‘era Wielkiej Niedźwiedzicy, saptarṣi-saṁvat) rozpoczyna się 25 lat 

później niż era kali (kali-saṁvat, kali-saṁvatsara, yuga) i jeszcze niekiedy używana jest wśród 

panditów kaszmirskich. Różnicę między erą kali a erą siedmiu mędrców także pokazał 

Abhinawagupta w kolofonie do ĪPVV (vide infra). Początek ery kali liczy się od roku 3102 p.n.e.   
367 O szczegółach wyliczeń patrz: CHATURVEDI 2011: 31.  



100 

Karnie, a w TĀ składa mu pośmiertny hołd w strofie mającej charakter epitafium368. Biorąc 

przy tym pod uwagę wydarzenia historyczne w Kaszmirze, mianowicie to, że w roku 1003 

n.e. miały miejsce represje polityczne panditów kaszmirskich po zmianie zmiany władzy na 

tronie Kaszmiru i ich demonstracyjnym, masowym proteście głodowym369, oraz informacje z 

TĀ, że Karna zmarł w kwiecie wieku, a także przypuszczając, że jako minister pochodzący 

z braminów kaszmirskich najprawdopodobniej był zaangażowany politycznie po stronie 

poprzedniej władzy 370 , a zatem mógł być ofiarą przemian politycznych, można 

przypuszczać, że PTV powstała przed przełomem er, a TĀ – już po, co nie będzie dalekie 

od rzeczywistej, dotychczas przyjmowanej daty powstania dzieła.    

K.C. Pandey znajduje ‘wyraźne odniesienie’ do TĀ w DhĀL (podaje „nr 19” (czyżby 

I.9?)371, ale nie udało mi się tego zweryfikować – wydaje się to wątpliwe372. Gdyby to 

potwierdzić, to DhĀL i NŚAG powstały po napisaniu TĀ, co zgadzałoby się z periodyzacją 

wytyczoną przez C.K. Pandeya.     

„Istota tantr” – Tantra-sāra (TS), jest skrótem TĀ, o czym wiemy ze strof 

wprowadzających; jest więc z pewnością późniejsza niż TĀ i zatem także powstała już po 

śmierci Karny. Nie wspomina już o nim zupełnie w kolofonie373. 

Na podstawie strofy podsumowującej wiadomo, że ĪPVV zostało ukończone w roku 4090 

ery ‘siedmiu mędrców i w roku 4115 ery Kali (yuga) – co w obu wypadkach odpowiada 
                                                   
368 TĀ XXX.VII.35, op.cit. § I.1.  
369 Patrz: BAMZAI 2008: 142-145 oraz § I.1.   
370 Patrz: przypisy do § I.1 
371 PANDEY 1963: 42.  
372 Tylko w DhĀ I.9 i w DhĀL I.9 pojawia się trop TĀ: porównanie ‘wyrażanego znaczenia’ (vācya-

artha) do płomienia lampy oliwnej (dīpa-śikhā), którą stara się rozpalić ten, kto pragnie widzieć przy 

świetle (āloka). AG jest dość skrótowy w omówieniu tej strofy i właściwie nie dodaje nic do tego, co 

można wyczytać w tekście głównym Anandawardhany. Dletego nie można na podstawie samego 

wystąpienia słowa ‘āloka’ dochodzić do wniosku, że jest to nawiązanie do TĀ, nawet jeśli w 

komentarzu do TĀ, tj. TĀV, znajdujemy porównania (tym bardziej, że zupełnie inne) do lampy oliwnej 

(dīpa-śikhā, np. TĀV IX.186 i TĀV XIII.36). Znamienne przy tym jest, że strofa ta jest kontynuacją 

omawianego w DhĀ I.8 znaczenia sugerowanego (vyaṅgya-artha), do czego Anandawardhana 

uważa za konieczne ‘rozpoznanie’ (pratyabhijñā) słowa (śabda) i znaczenia (arha), a AG w 

komentarzu DhĀL I.8 (ed. ŚĀSTRĪ s. 98), podczas definiowania terminu ‘pratyabhijñā’, cytuje in 

extenso przedostatnią strofę ĪPK (IV.1.16-17). Zatem jedynym uprawnionym wnioskiem jest, że 

zgodnie z tą aluzją, teorię znaczenia ujawnianego (vyaṅgya-artha) można interpretować w tym 

fragmencie zgodnie z implikacjami filozofii pratjabhidżnia. AG jednocześnie podkreśla, że cytowana 

strofa pochodzi od jego ‘pramistrza Utpaladewy’, i nie wspomiana tu o własnym wkładzie do tego 

dzieła (tę samą strofę cytuje także w ĪPV I.1.3). Zatem na podstawie tego fragmentu DhĀL, moim 

zdaniem, nie można wyciągać wniosków, że DhĀL jest późniejsza od TĀ.     
373 Por. także datowanie „Istoty tantr” w RUCIŃSKI 2011: 123.  
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rokowi 1013/1014 n.e.374. Jest to dzieło z pewnością późniejsze niż TĀ, a także późniejsze 

niż NŚAG, bo w sposób niebudzący najmniejszej wątpliwości odsyła do rozdziału o rasie 

(rasa) NŚAG (vide infra). Mimo że autor NŚAG odsyła także do napisanego przez siebie 

komentarza (vivaraṇa) do „Strof o rozpoznaniu Pana” (ĪPK) Utpaladewy, to należy 

rozumieć, że chodziło mu zapewne o niezachowany komentarz pt. „Rozdarcie dualizmu” – 

Bheda-vāda-vidāraṇa375, a nie o „Wniknięcie w «Odsłonięcie rozpoznania Pana»” – Īśvara-

pratyabhijñā-vivṛti-vimarśinī (ĪPVV). Stąd niezachowany komentarz do ĪPK Abhinawgaupta 

napisał przed NŚAG.  

Choć wszystko wskazuje, że ĪPVV jest najpóźniejszym bądź jednym z najpóźniejszych 

dzieł, to trudno powiedzieć, kiedy napisał on krótszy komentarz, ĪPV. C.K. Pandey twierdzi, 

powołując się na komentarz Bhaskary, że ĪPV jest jeszcze późniejsze niż ĪPVV,376 choć 

logiczne się wydaje, że najpierw powstał ĪPV jako komentarz do zasadniczego tekstu 

Utpaladewy, tj. ĪPK, a potem dopiero ĪPVV, komentarz do jego komentarza, tj. ĪPVi. 

Ponadto, o swoim encyklopedycznym traktatacie filozoficznym AG mówi w kolofonie, że 

zawarł w nim całą (kompletną, pełną, pūrṇa) filozofię pratjabhidżnia, a ĪPV ma charakter 

niezależnego, też obszernego, choć nieco krótszego komentarza, nie zaś skrótu innego 

komentarza. Nie musi tutaj zachodzić analogia do TĀ i TS, gdzie TS jest skrótem TĀ.   

Nie znalazłem świadectw, które mogłyby wyznaczyć, kiedy został napisany „Zbiór 

znaczeń Pieśni Pana” – Bhagavadgītârtha-saṅgraha (BhGAG) 377 . Brakuje tam 

rozbudowanych spekulacji filozoficznych; z drugiej strony nie jest on cytowany w żadnym 

dziele AG, nawet w miejscach, gdzie tego cytatu się oczekuje ze względu na kontekst. 

Przykładowo w PTV w sposób błyskotliwy interpretuje BhG XV.18, natomiast w BhGAG 

XV.18 zostawia tę strofę zupełnie bez komentarza. W BhGAG wspomina się tylko o 

                                                   
374 Data w dwóch rachubach czasu została podana na końcu traktatu, ĪPVV ad. IV.15 w strofie 

podsumowującej 15 (Gn: 407): 

“Oto w tym [tj. ery saptarṣi]  roku 90, ostatniej części er [tj. erze kali]  

dnia (tithi) ‘ocean’(4)-‘księżyc’(1)-‘fazy’(15) [tj. 4-1-15],  

w dobiegającym końca miesiącu Margaśirsza (tj. listopadzie-grudniu),  

dającą rozumienie w świecie kompletną Iśwarapratjabhidżnię  

odsłoniłem (vi √vṛ)  z inspiracji czcigodnego Siambhunathy.”  

(iti navatitame 'smin vatsare 'ntye yugâṁśe  

tithi-śaśi-jaladhi-sthe mārgaśīrṣâvasāne |  

jagati vihita-bodhām īśvara-pratyabhijñāṁ  

vyavṛṇuta paripūrṇāṁ preritaḥ śambhu-pādaiḥ || 15 ||) 
375 Vide infra omówiłem to przy omawianiu NŚAG i Bheda-vāda-vidāraṇa.  
376 PANDEY 1963: 43. 
377 K.C. Pandey (1969: 42) wlicza go do okresu ‘filozoficznego’, zatem do dzieł późnych, ale należy 

zauważyć, że brak w nim odniesień do dzieł filozofa innych niż hymny.   
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niezachowanych dziełach, takich jak pt. „Rozdarcie dualizmu” (Bheda-vāda-vidāraṇa), 

„Łatwy proces” (Laghvi-prakriyā), hymny, np. „Hymnie o nieodłączności Śiwy od Siakti” 

(Śiva-śakty-avinā-bhāva-stotra) oraz „Komentarz do Hymnu o bogini” (Devī-stotra-

vivaraṇa). To by wskazywało, że BhGAG jest wcześniejsza, niż PTV. Dodatkowym 

argumentem, że BhGAG jest dziełem wczesnym, jest fakt, że AG uczył się jej u Bhutiradży, 

który był o pokolenie starszy nawet od ojca Abhinawagupty i figuruje w inwokacjach do 

dzieł wczesnych i środkowego okresu twórczego. Ponieważ jest ona tekstem wisznuickim, 

podobnie jak „Istota Najwyższej rzeczywistości” (Paramarthasāra, PS), które AG 

interpretuje na sposób siwaicki, przypuszczam, że BhGAG i PSAG powstały w podobnym 

okresie.  

„Spojrzenie na «Światło sugestii»” (Dhvanyāloka-locana, DhĀL) i „Odnowiony «Traktat 

Bharaty»” (Abhinava-bhāratī, NŚAG) a także „Interpretacja «Pieśni o fragmentach dzbana»” 

(Ghaṭa-karpara-kulaka-vivṛti, GhKV) mają tyle wspólnego, że AG oddaje w nich szacunek 

tym samym nauczycielom – Induradży i Bhatcie Taucie. Na podstawie wyraźnych odniesień 

do DhĀL w NŚAG nie ulega najmniejszej wątpliwości, że DhĀL jest wcześniejsza od NŚAG. 

Bhatta Tauta jest jednym z wczesnych nauczycieli, u którego AG studiował przypuszczalnie 

mimansę i inne klasyczne (niesiwaickie) kierunki, jeszcze w okresie studiów378. Zarówno 

GhKV, PS, jak i BhGAG zaliczyłbym do niepóźnego okresu, jako jedną grupę wykazującą 

wspólne cechy – powstały one przed DhĀL. Wydaje się, że zarówno dzieła dotyczące 

filozofii, jak i literatury, tworzył będąc w środkowym okresie swojego życia, a jego dzieła z 

teorii literatury z pewnością nie były późniejsze od niektórych dzieł filozoficznych.  

Jak słusznie zauważył R. Torella (2001: 2, 2014: 1) periodyzacja zaproponowana przez 

pioniera badań nad Abhinawaguptą nie do końca odpowiada faktycznemu stanowi rzeczy, 

gdyż wszystkie te dziedziny: religii, estetyki i filozofii, w całej twórczości Abhinawagupty ze 

sobą współistnieją i wzajemnie się dopełniają379. Należy ją zatem traktować ogólnie, z 

wyjątkami, które właśnie tu zasugerowałem.  

Poniżej omawiam twórczość Abhinawagupty, najpierw przedstawiając pokrótce 

zachowane większe dzieła zgodne z ich potwierdzoną lub przyjętą przeze mnie 

hipotetycznie chronologią, potem hymny, a na końcu – dzieła niezachowane.  

                                                   
378 Patrz: przypis w pierwszej części życiorysu Abhinawagupty, § I.1. 
379 TORELLA 2013: 1: „The speculation on the nature of the word are indeed one of the threads that 

unite the diverse aspects of Abhinavagupta’ vast work – aspects so diverse from each other that they 

have made some scholars think of a temporal division of phases (aestetic, religious, philosophical), 

which seems to me hardly correspond to the facts. All these trends coexist at the same time and 

nourish each other”.   



103 

I.4.1 Ghaṭa-karpara-kulaka-vivṛti „Interpretacja «Pieśni o fragmentach 
dzbana»” 

Jest to interpretacja (Vivṛti) do „Pieśni o fragmentach dzbana” (Ghaṭa-karpara-kulaka / 

Ghaṭa-karpara-kāvya, GhK) 380 , którego autorem był, jak przypuszcza sam 

Abhinawagupta381, Kalidasa (Kālidāsa, I w. ? albo IV-V w.?). Tytułowa ‘kulaka’, jak to 

objaśnia Jaideva Singh:  

„[...] dosłownie znaczy ‘zbiór’; tutaj jest użyta w znaczeniu technicznym. Kulak[a] jest 

gatunkiem muzycznej poetyckiej kompozycji, której wszystkie pieśni przedstawiają 

jeden ciągły temat. Była to gīta-kāvya, tj. poezja śpiewana, którą przedstawiano na 

scenie. Ghaṭa-karpara-kulaka-vṛtti [...] Abhinawagupty zaświadcza, że kulaka była 

żywą formą sztuki w Kaszmirze, która wyszła z użycia wraz z upadkiem muzyki 

gāndharva”.382  

GhK swym charakterem i treścią podobna jest do innego gīta-kāvya, „Obłok Posłańcem” 

(Megha-dūta), Kalidasy. Zgodnie ze wstępem do edycji, opisuje tęsknotę młodej żony za 

ukochanym, który udał się w daleka podróż; przebywający w podróży małżonek przysyła 

posłankę (dūtī), która wyśpiewuje jego odpowiedź. Jest to rzadki przykład literatury 

sanskryckiej, w której bohaterem przeżyć jest kobieta, a nie mężczyzna. W komentarzu 

Abhinawagupta podkreśla znaczenia sugerowane (dhvani) omawianej pieśni. 

Jest to być może jeden z jego wcześniejszych utworów. AG w kolofonie oddaje cześć 

‘panu poetów’, Induradży (kavîndra indurāja) 383. W tekstach filozoficznych nigdy o tej pieśni 

                                                   
380 Ed. KSTS, 1945, ed.ms., ed. kaszmirskiej Ghaṭakharpary z innym komentarzem SLAJE 1993. 
381 GhKV s. 20: „Ale usłyszeliśmy z przekazu [tradycji], że jego autorem był wielki poeta Kalidasa” 

(kiñ câtra kartā mahā-kaviḥ kālidāsa iti anuśrutam asmābhih). Patrz też GNOLI 1972: 61, także 

wstęp do pierwszej edycji s. 1, oraz SINGH 2006: 342: „Abhinawa pisze, że ów poemat 

skomponowany został przez Kalidasę. Mówi o tym na 20 stronie swojego komentarza. (Abhinava 

believes that this is a poem composed by Kalidāsa. He says on page 20 of his commentary)”. 

Jednak warto zwrócić uwagę, że Abhinawagupta tylko relacjonuje stanowisko poprzedników, nie 

wygłasza własnej opinii. Zgodnie ze słownikiem MW, Ghaṭakarpara to imię poety na dworze 

Wikramaditji (Candragupta Vikramāditya, I w. n.e.), którego niektóre źródła uważają za 

współczesnego Kalidasie działającego na jego dworze. O tekście tym nie można wiele powiedzieć, 

bo nie został jeszcze przetłumaczony na żaden język, ani nie ma prac poświęconych jego analizie i 

nie jest on szczególnym przedmiotem badań niniejszej pracy.  
382 SINGH 2006: 244. „The word kulak simply means collection; it is used here in a technical sense. 

Kulaka is a type of musical poetic composition, all the songs of which present one continuous theme. 

Kulaka was a gīta-kāvya meant to be presented on the stage [...] Abhinavagupta’s Ghaṭa-

karparakulaka-vṛtti goes to prove that Kulaka was a living form of art in Kashmir which went out of 

vogue with the decline of Gāndharva music.” (SINGH 2006: 342).  
383 GhKV strofa podsumowująca 2.  
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nie wspomina, co prawdopodobnie wynika stąd, że jego charakter i tematyka znacznie od 

nich odbiegają.     

I.4.2. Bhagavadgītârtha-saṅgraha „Zbiór znaczeń Pieśni Pana” 
„Zbiór znaczeń Pieśni Pana” (BhGAG) jest to komentarz do Bhagawadgity (BhG)384 i, jak 

przypuszczam, najwcześniejsze zachowane filozoficzne dzieło AG. Napisał je na prośbę 

bramina imieniem Lodaka (Loḍaka).385 Tutaj zarysowany już jest wyraźnie jego kierunek 

filozoficzny, który zdaje się prezentować stanowisko bhedâbheda 386  (takie jak we 

wszystkich innych dziełach) z dużym wpływem stanowisk sankhji, wedanty i mimansy. 

Poznajemy z niego przemyślenia AG na temat dharmy i autorytatywności Wed387. W teorii 

przyczynowości wyraża tu stanowisko sankhji, iż skutek istnieje w przyczynie (satkārya-

vāda).388 Idee filozoficzne, które tutaj są tylko krótko przedstawione, w miarę dalszego 

opracowywania ewoluować będą w innych jego dziełach. AG zajmuje stanowisko 

filozoficzne podobne do niedualistycznej wedanty, z tym, że od początku ‘realistyczne’, tzn. 

przeciwstawia się on twierdzeniom o iluzoryczności świata, co później rozwinie w ĪPVV. 

Podobnie jak wedantyści, uważał ‘wiedzę’ (jñāna) za ważniejszą od działania (kriyā), choć 

oba komplementarne:  

“Nie ma poznania bez działania ani działania bez poznania.  

Mistrz, który wiedzę i czyn opanował, zniewolonej duszy więzy rozwiąże“389. 

To ważne stanowisko będzie wciąż dowodzone w późniejszych jego dziełach. 

Teorię równowagi wiedzy i działania interpretuje w duchu spandy:  

„Ponieważ działania zawierającego się w wiedzy nie da się uniknąć, przez co zawsze 

[człowiek], zależny od czegoś drugiego, z konieczności coś robi, zważywszy, że ciało, 

                                                   
384  W tradycji siwaizmu kaszmirskiego Bhagawadgita cieszy się ogromnym poważaniem, m.in. 

krama uważa ją za swe najważniejsze źródło. Sam Wasugupta napisał do niej komentarz zwany 

Vāsavī-ṭīkā, który się nie zachował (Zob. RASTOGI 1978: 109). AG w BhGAG XVIII.2 odsyła także do 

niezachowanego komentarza Bhaṭṭa Bhāskary, swojego nauczyciela z linii spandy. 
385 BhGAG strofa podsumowująca 2.  
386 Czyli takie, w którym wielość jest w zgodzie z jednością rzeczywistości: pluralism-cum-monism.  
387  BhGAG II.46: „[...] jako że nie ma innego ustanowiciela dharmy niż Weda” (vedād anyasya 

dharma-niścāyakatvâbhāvāt |). 
388 BhGAG II.16. Konsekwencją będzie przyjęcie później poglądu, że wszystko w formie potencjalnej 

ma naturę wszystkiego (sarva-sarvâtmakatva).  
389 BhGAG III.5:  

na kriyā-rahitaṁ jñānaṁ na jñāna-rahitā kriyā | 

jñāna-kriyā-viniṣpanna ācāryaḥ paśu-pāśa-hā || 
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mowa i umysł mają naturę drżenia (parispanda),”390  

Jogę rozumie jako ‘równowagę’ (sāmyaṁ ca yogaḥ, BhGAG II.49) i tak samo ją później 

określa w PTV, a siwaicką afiliację wyraża tym, że brahmana uważa za Maheśwarę, czyli 

Śiwę391.  

Zakres przytaczanych testów też jest inny niż w dziełach późniejszych: zawiera liczne 

cytaty z Wed („Hymnu do Puruszy” / Puruṣa-sūkta, w BhGAG X.42), Upaniszad i innych z 

literatury wedyjskiej, argumentuje za autorytatywnością Wed392.  

Przed BhGAG Abhinawagupta napisał „Rozdarcie dualizmu” Bheda-vāda-vidāraṇa 

(BhGAG 6.39) oraz „Łatwy proces” Laghvī-prakriyā (BhGAG 4.28), które się nie zachowały do 

naszych czasów. BhGAG IX. 27 przytacza poetycką, pełną aliteracji własną strofę 

niezatytułowanego hymnu, w którym pogląd społeczny, krytykujący zlecanie ofiar 

wedyjskich zamiast wypełniania ich samodzielnie, odzwierciedla jego późniejsze 

stanowisko w dyskusji nad tym, kto jest w zdaniach podmiotem (kartṛ), wyrażanym 

końcówką osobową, gdy czasownik ma znaczenie kauzatywne.393    

AG rozumie ten najważniejszy w hinduizmie tekst, jakim jest „Pieśń Pana”, alegorycznie. 
Zderzenie wiedzy i niewiedzy jest wątpliwością394. Żadna nauka nie jest dla tych, którzy 

wiedzą wszystko lub nie wiedzą niczego. Tylko u tego, kto ma i wiedzę, i niewiedzę, 

studiowanie może przynieść owoc. Istotą pierwszej księgi jest, iż w chwili starcia się wiedzy 

i niewiedzy, ten, kto jest po stronie wiedzy, odrzuca oba — poznanie i niewiedzę, i 

pozostaje jak Ardżuna, wolny od jakiejkolwiek myśli: ani wiedzy, ani niewiedzy. To jest 

rozpacz Ardżuny395 Dopiero gdy uczeń stanie się Ardżuną, Czcigodny Pan rozpoczyna 

pouczenie396. Zmaganie się wiedzy i niewiedzy jest walką Pandawów i Kaurawów, w której 

                                                   
390  BhGAG III.5 tasmāj jñānântar-varti-karmâparihāryam yataḥ para-vaśa eva kāya-vāṅ-manasāṁ 

parispandâtmakatvāt avaśyaṁ kiṁcit karoti || Termin ‘parispanda’ (który przetłumaczyłem jako 

‘drżenie’) jest rozwijany w TĀ; w TĀ III.73 definiowany jest jako ‘początkowe otwarcie / pierwszy 

rozbłysk’ (ādya unmeṣa) oraz objaśniany jako natura świadomości-saṁvit. Pojęciem tym wyjaśnia 

się charakter ‘sześciu adhwanów’ (ṣaḍ-adhvan / ṣoḍâdhvan). W TĀV VII.63 – mówi się, że  “to, co 

zaprawdę jest jakimkolwiek zewnętrznym rozedrganiem, jest świadomością wraz z kategoriami – taki 

jest sens” (yā hi nāma bahiḥ kaścana parispandaḥ sa saṁvit-satattva eva – ity-abhiprāyaḥ). 

Maheśwarananda (MMP strofa 2) uważa, że parispanda jest połączeniem drgania (pulsowania, 

spanda) z brakiem pulsowania (aspanda), czyli elementu świadomościowego z nieświadomym 

(spandâspanda-parispanda-makaranda-mahôtpalam), zgodnie z interpretacją COX 2006: 265.   
391 BhGAG III.15. 
392 BhGAG II.46. 
393 BhGAG IX. 27. Op.cit. § II.6.4.  
394 BhGAG I. przedmowa: vidyāvidyā-saṁghaṭṭarūpaḥ saṁśayaḥ |.   
395 Patrz: BhGAG I, strofa podsumowująca.  
396 BhGAG II.10. 
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ostatecznie zwyciężają Pandawowie.   

I.4.3 Paramārtha-sāra „Istota najwyższej rzeczywistości”  
Paramārtha-sāra (PS lub PSAG), krótki traktat, składający się ze 105 strof w metrum 

‘szlachetnym’ (ārya), jest adaptacją wcześniejszego dzieła pod tym samym tytułem (dla 

odróżnienia w skrócie PSĀŚ), napisanego przez Adisieszę (Ādiśeṣa, Śeṣamuni, ok. V w.)397. 

Jest to najwcześniej zbadany tekst, doczekał się on aż ośmiu przekładów na różne języki. 

Ostatniego, znakomitego opracowania wraz z komentarzem Jogaradży (Yogarāja, XI w.) 

dokonali L. Bansat-Boudon i K.D. Tripathi (2011). Należy jednak podkreślić, że tylko jego 

kilkanaście strof zostało ułożonych przez AG, większość pozostało bez zmian lub z 

drobnymi zmianami. Źródłowy traktat jest ważnym tekstem wczesnej – z czasów jeszcze 

przed Gaudapadą – wedanty398, nakładającej się na filozofię sankhji. Zarówno dzieło AG, 

jak i wcześniejsze Adisieszy, zachowały się, i oba stanowią podręcznik i  głównej doktryny, 

czyli są to tzw. prakaraṇa-grantha. Wersja Abhinawagupty (PSAG) stanowi jedyny w historii 

myśli indyjskiej tak oczywisty przykład adaptacji jednej filozofii w obręb innej. Oba ułożone 

są w formie strof (kārikā) w metrum ārya, na wzór podstawowego podręcznika sankhji – 

Sankhjakariki (Sāṅkhyakārikā, SāK). PSĀŚ przedstawia podstawy wczesnej wedanty opartej 

na teistycznej sankhji, natomiast PSAG prezentuje podstawowe tezy niedualizmu 

siwaickiego, również oparte na sankhji; tamta jest ważnym, być może najważniejszym w 

ówczesnym Kaszmirze,399  filozoficznym traktatem wisznuickim, ta znów zamienia go w 

tekst siwaicki400. Tamta uważa świat za iluzoryczny, ta znów naświetla dokładnie te same 

strofy z punktu widzenia realistycznego; tamta opiera się na 25 kategoriach sankhji, ta 

znów te same kategorie rozwija w 36 kategorii siwaizmu kaszmirskiego; tamta uważa maję 

(māyā) za niedefiniowalną iluzję, ta zaś opisuje ją jako kategorię, w której zawiera się pięć 

innych kategorii-ograniczników (tzw. ‘osłon’, kañcuka) 401. Oba traktaty stanowią jaskrawy 

przykład przenikania się koncepcji filozoficznych i wpływów religijnych konkurujących ze 

                                                   
397 Dosł. ‘pierwszy wąż Siesza’. W tradycji uznaje się go za pierwszą inkarnację węża Sieszy i 

utożsamia (błędnie) z Patańdżalim, którego również uważa się za taką inkarnację. Faktem jest, że 

cieszył się on wśród wisznuitów podobnym szacunkiem, jak Patańdżali. (Patrz: BANSAT-BOUDON 

& TRIPATHI 2011:10).  
398 BANSAT-BOUDON & TRIPATHI 2011: 10. Jak twierdzą L. Bansat-Boudon i K.D. Tripathi (s. 11), 

traktat Adisieszy jest wcześniejszy niż anonimowy komentarz do SāK, Yukti-dīpikā (YD), gdyż PSĀŚ 

83  przytoczony jest w YD ad. 2.  
399 BANSAT-BOUDON & TRIPATHI 2011:10. 
400 Inwokacja identyczna, tyle że zamiast do Wisznu AG zwraca się do Siambhu.  
401 Māyā  (od √mā, które także znaczy ‘odmierzać’, ‘czynić coś wymiernym’ i w ten sposób ‘tworzyć’) 

oznacza siłę tworzącą ograniczoność doświadczeń. Koncepcję osłon (kañcuka) omówił R. Torella 

1998.  
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sobą nurtów – przede wszystkim wpływu sankhji, wedanty i wisznuizmu pańczaratrów na 

filozofię Abhinawagupty.  

Autorstwa AG są te strofy, które mówią o 11 dodatkowych kategoriach poza 25 

kategoriami sankhji. Wśród nich najważniejsza jest ‘maja’ (māyā), którą pięknie poetycko 

przedstawił już Adisiesza jako i luz ję świata, a Abhinawagupta tylko pozostawił, choć 

usunął tę, w której maja jest mocą Wisznu. Jej działanie AG wyjaśnia nie w kategoriach 

ontologicznych, tylko l ingwistycznych, jako myśli-zdania:  

„«Teraz tylko, trochę tylko, to tylko, całym sobą tylko, poznaję» –  

tak definiuje się szóstkę osłon inherentną duszy wraz z mają.”402   

 Te sześć ‘osłon’, czyli kategorii-ograniczników (tzw. kañcuka) to: 1) czas (kāla), który 

przejawia się poprzez refleksję ‘teraz tylko’; 2) ‘sztuka’, ‘ograniczona twórczość / 

sprawczość’ (kalā), uświadamiana jako ‘t rochę tylko’; 3) ‘prawo konieczności 

(nieuchronności, determinizmu, niyati), czy też utwierdzenia w danym porządku 

przyczynowym, gdyż aktualizujące się ‘to tylko’ jest koniecznym wynikiem odpowiedniej 

przyczyny403; 4) pragnienie (rāga), interpretowane jako poczucie niepełności i przylgnięcie 

do życia404, dlatego daje myśl, że doświadcza się ‘całym sobą’ 5) wiedza (vidyā), która 

jest, zgodnie z komentarzem Jogaradży, ograniczona, jako że ‘poznaje’ tylko to, co już się 

dokonało, oraz 6) māyā – element ograniczający (wyrażony słowem ‘ty lko’), spajający je 

wszystkie. AG w PTV również w kategoriach lingwistycznych będzie wyjaśniał cztery 

spośród tych ‘osłon’, traktując je jako kauzatywne si ły  sprawcze (dhāraṇī)405. Dodać 

warto, iż na podstawie m.in. pominiętej przez Abhinawaguptę PSĀŚ 18 dotyczącej maji oraz 

innych strof Adisieszy interpretował teorię błędu gramatyk i filozof języka Nagesia Bhatta 

(Nāgeśa Bhaṭṭa, XVII-XVIII w.).406  

Mimo że podstawowym tematem PSAG jest ‘wyzwolenie za życia’, to oprócz kategorii 

rzeczywistości zawarte są w niej koncepcje odzwierciedlenia (światła i odbicia, bimba-

pratibimba)407 (PSAG 12-13), błędu poznawczego (PSAG 23-32, 39-40), semantyki podmiotu, 

                                                   
402 PS 17 :  

adhunaîva kiñcid evêdam eva sarvâtmanā jānāmi |  

māyā-sahitaṁ kañcukaṣaṭkam aṇor antaraṅgam idam uktam ||    
403 PSYR 17 (BANSAT-BOUDON & TRIPATHI 2011: 133-134). 
404 PSYR 17: apūrṇam-manyatā. Jogaradża ma na myśli siłę samozachowawczą obecną w każdej 

żyjącej istocie, gdyż nawiązuje do teorii abhiniwesi (abhiniveśa) „Traktatu o jodze”: „Obym nie 

przestał istnieć – niechaj istnieję” (PSYR 17, por. YBh II.9:  mā na bhuvaṁ bhūyāsam).    
405 Dhāraṇī, jako kauzatywne siły sprawcze, opisuje w PTV. Omówiłem to w §  II.6.4.1. 
406  BANSAT-BOUDON & TRIPATHI 2011: 11. Zgodnie z nimi cytował tę strofę wielokrotnie w  

„Małym koszyczku filozofii gramatyków” (Vaiyākaraṇa-siddhānta-laghu-majñūṣā, VSLM).  
407 Koncepcja przedstawiona jest tu obrazowo, dalsze obszerne rozważania zawarł w TĀ, TS, ĪPVV 

oraz PTV  s. 253 (Gn). Patrz: § II.6.1. 
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zaimka pierwszej osoby (ahaṁ - ‘ja’); w tym kontekście zastanawianie się nad pierwszą 

osobą przyjmuje postać omawianej tu formuły ‘sauḥ’ (s-au-ḥ, PSAG 41-46)408 , będącej 

mantrą, której egzegezie poświęcona jest PTV  (patrz: § III.3.3).   

Opisywane jako najwyższy cel ‘wyzwolenie za życia’ (jīvan-mukti) AG rozumie jako 

uczestniczenie w świecie z jednoczesnym traktowaniem go jako gry, czyli tworzenie, a 

zarazem nieprzywiązanie się (por. interpretację słowa ‘māmakāḥ’ w BhGAG I.1 i ‘mama’ w 

PTV I.2.2). Naturalnym stanem wyzwolonego jest widzenie jedności wszechrzeczy, przy 

jednoczesnym ich ciągłym różnicowaniu się, co AG określa jako stan bhedâbheda. Stąd 

takie stanowisko filozoficzne dominuje w tym traktacie, o czym mówi wielokrotnie (np. PSAG 

33-38, 61-67 itd.); te i inne poruszone tu zagadnienia rozwija w PTV.   

AG bynajmniej nie uważa siebie za autora PS, a jedynie za tego, który ją adaptował do 

siwaizmu, co stwierdza w PSAG. W TĀ XXVIII.312 przytacza PSAŚ 81 / PSAG 83, 

zaznaczając, że autorem ich jest Adisiesza. W BhGAG VIII.6 uznaje traktat Adisieszy za 

tekst objawiony (śruti), powołuje się też na niego nieco dalej w BhGAG VIII. 14409.  

PSAG nie uzyskała takiego uznania, jak PSĀŚ i zawsze pozostawała jedynie w wąskim 

kręgu siwaitów kaszmirskich410.  

I.4.4 Mālinīvijaya-vārtika „Interpretacja «Zwycięstwa nad nieuporządkowanym 
alfabetem» 

Mālinīvijaya-vārtika (MVV) zwana jest też Mālinī-śloka-vārttika, być może jako 

zamierzona analogia do Śloka-vārtika, (ŚVā) Kumarili Bhatty. Zajmuje się bowiem 

rozważaniem nad naturą wypowiedzi (vākya) podobnie jak mimansa, tyle że nie w 

odniesieniu do Wed, tylko do Agam (tantrycznych tekstów objawionych), na podstawie 

jednej z nich, którą jest „Wyższa tantra zwycięstwa nad nieuporządkowanym alfabetem” 

(Mālinīvijayôttara-tantra, MVT)411, najbardziej przez AG poważana księga objawiona triki 

(trika-kauli), określana przez niego tutaj oraz w innych dziełach jako „Księga pierwsza” 

(Pūrva-śāstra). Tekst do niedawna był całkowicie nieprzetłumaczony, pierwszego przekładu 

na angielski (lecz tylko pierwszej części MVV I.1-399) dokonał J. Hannader412. Nie jest to 

tradycyjny komentarz, ponieważ omawia, i to w sposób bardzo rozbudowany, tylko wybrane 

                                                   
408 Mantra ta jest także główną mantrą w PTV.  
409 Patrz: BANSAT-BOUDON & TRIPATHI 2011: 10.   
410 BANSAT-BOUDON & TRIPATHI 2011.10. Przytaczana jest jedynie w TĀV I.37 (PSAG 15-16ab), 

TĀV I.39-40 ((PSAG 16 cd -17), TĀV IX.50 (PSAG 14) oraz w MMP  (PSAG 26). 
411 MVV I.11. 
412 HANNADER 1998. 
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zagadnienia z MVT413, koncentrując się przede wszystkim na jej pierwszej strofie (stąd też 

tytułowa ‘śloka’), którą przytacza in extenso na początku traktatu (MVV I.14). Brzmi ona:  

„Niechaj zwyciężają promienie księżyca-poznania,  

wydobywające się z ust Najwyższego Pana,  

które są zdolne rozproszyć drugą stronę [tj. przeciwne poglądy],  

przeciwstawiającą się szczęściu świata.414   

 K.C. Pandey i J. Hannader słusznie podkreślają, że MVT jest komentarzem (a raczej 

rozwinięciem) tylko do tej pierwszej wypowiedzi (ādi-vākya) MVT 415. AG przytacza jedynie 

tę strofę z całej MVT416, a potem wielokrotnie do niej wraca, m.in. w strofie MVV I.1894, 

kończącej pierwszą księgę417, a w kolofonie całego dzieła stwierdza expresis verbis, że oto 

wyjaśnił pierwszą wypowiedź (vākya) Mālinī418. Tytułowe słowo ‘vārtikā’ należy zatem tutaj 

rozumieć jako szczegółowe ‘rozpatrzenie’, czy interpretację albo uzupełnienie pewnego 

zagadnienia / tematu 419 . Również terminem ‘vārtikā’ określa się w Indiach swobodne 

omówienia pewnych tekstów czy zagadnień wierszem (vṛtti = wiersz, metrum), czego też 

przykładem jest właśnie MVV420.  

Na początku AG oddaje pokłon swoim mistrzom: Siambhunatsze i Bhutiradży. Księga 

składa się z dwóch rozdziałów, jeden zawiera aż 1135 strof w różnych metrach (zwykle 

śloki), drugi tylko 335. Autor za cel stawia sobie uspójnienie doktryny MVT oraz obronę 

filozofii triki przed zarzutami przeciwników. Tekst ma charakter traktatu filozoficznego w 

formie dyskursu (na przemian następują po sobie teza i antyteza) i jest jednym z 

najtrudniejszych dzieł Abhinawagupty. Prezentuje to samo stanowisko filozoficzne 

                                                   
413  Patrz: MVV I.11, gdzie AG stwierdza, że wyjaśnia znaczenie wypowiedzi MVT wybiórczo – 

‘kvacit-kvacit’.  
414 MVT I, MVV I.14:  

jayanti jagad-ānanda-vipakṣa-kṣapaṇa-kṣamāḥ |  

parameśa-mukhôdbhūta-jñāna-candra-marīcayaḥ  ||. 
415 PANDEY 1963: 37, HANNADER 1995: 34-35.  
416 MVV I.14. 
417 MVV I.894, MVV I.1135, MVV II.20, MVV II.34, MVV II.235.  
418 MVV II.335:  

pravarapura-nāmadheye pure pūrve kāśmīriko 'bhinavaguptaḥ |  

mālinyâdima-vākye vārttikam etad racayati sma ||. 
419 Por. klasyczną definicję terminu ‘vārtika’: „’Vārtika’ to zastanawianie się nad tym, co powiedziane, 

niepowiedziane lub nietrafnie powiedziane” (uktânukta-durukta-cintā vārtikam, Kāvyamīmāṁsā II. s. 

2, cytowana w HANNADER 1995: 33 p. 6). Patrz też: § I.3.1.1, gdzie Abhinawagupta w ĪPVV stosuje 

termin ‘vārtika’ w odniesieniu do części MB, omawiającej szczegółowo zagadnienie wymowy głosek.   
420 Inne przykłady podobnie skonstruowanych wartik to Śivasūtra-vārtika (ŚSVāVar ) Waradaradży, 

dwa dzieła Kumarili: Śloka-vārtikā (ŚVā) i Tantra-vārtikā (TVā) i inne.  
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bhedâbheda, co wszystkie inne jego dzieła. Traktuje przede wszystkim o teorii poznania i 

mowy oraz relacji podmiot-przedmiot-poznanie. Dużo miejsca poświęca na opis natury 

czasu w akcie poznawczym, wskazując, że poznanie jest zanikiem jego sekwencji; 

przekroczenie czasu, a zarazem przebywanie w jego obrębie, jest tu ideałem wyzwolenia 

za życia (jīvan-mukti); w podobny sposób przedstawia sferę świadomości określanej jako 

khecarī421, tj. mającej zdolność przenikania wszystkiego. Interpretuje Agamę (objawienie / 

przekaz werbalny) jako poznanie ‘przedwerbalne’ (MVV I.24-28a, 34 itd.), podobnie zresztą 

jak Bhartryhari. W MVV I.741-750 odpowiada też na pytanie dotyczące prawdy: jak można 

przyjąć, że jest nią zgodność słowa ze znaczeniem, skoro słowo jest zawsze nieodłączne 

od znaczenia? W innych miejscach nawiązuje do teorii sphoty (’stan sphoty' – sphuṭatā’ 

(MVV I.736, I.748) jako ‘jednej wyraźnej myśli ujawniającej’ – sphuṭā ēkā prakāśa-dhī (MVV 

I.741). Charakteryzuje przy tym konwencje słowne. Ponadto formułuje tu także po raz 

pierwszy teorię sarvam sarvâtmakam, tj. że wszystko ma naturę wszystkiego – 

interpretowaną później na wiele sposobów i wyrażającą tezę o nieograniczonej swobodzie 

twórczej i poznawczej świadomości. Porusza niemal wszystkie zagadnienia omawiane w 

tradycji triki i kauli, w tym w szczególny sposób zagadnienia języka i poznania. Do 

twierdzeń tu wygłoszonych odwoływać się będzie wielokrotnie w swoich późniejszych 

dziełach – PTV, TĀ, TS i innych.  

I.4.5 Parā-trīśikā-vivaraṇa „Objaśnienie «Najwyższej [mowy], władczyni trzech 
[mocy]»”  

Jest to drugi po MVV tekst dotyczący filozofii szkoły triki. Ponieważ jest on przedmiotem 

szczegółowej analizy w niniejszej dysertacji, omawiam je osobno w § III.  

I.4.6 Tantrâloka „Światło tantr”  
Tantrâloka (TĀ) 422, Opus Magnum AG, to jego jedyne dzieło, które nie jest komentarzem 

czy interpretacją innego dzieła. Jest to ogromna, licząca 37 rozdziałów księga, 

kompendium całej różnorodnej wiedzy tantrycznej wraz z jej uporządkowaniem i egzegezą 

filozoficzną. 36 rozdziałów odpowiada 36 kategoriom rzeczywistości; trzydziesty siódmy jest 

dodatkiem, który klasyfikuje tradycje siwaickie i opisuje okoliczności napisania traktatu. 

Ułożona jest metrycznie w rozmaitych metrach. AG zebrał w niej całą ówczesną Agamę 

siwaicką i rozważył szczegółowo niemal wszystkie filozoficzne zagadnienia i pojęcia 

systemu, a także przedstawił symbolikę rytuałów oraz wiele rodzajów inicjacji. Struktura 

                                                   
421 Dosł. khe (loc. od kha) ‘w przestrzeni / pustce’ carī (√car) ‘poruszająca się’ – czyli świadomość, 

myśl, mowa itp. swobodnie poruszająca się w przestrzeni, przenikająca wszytko.   
422 Wyd. 1) KSTS, Śrinagar 1918, 2) Delhi 1938. 3) MB, 1987. Przekłady: 1) włoski: GNOLI 1972. 2) 

francuski: PADOUX & SILBURN 1998 [rozdz. 1-5]. 3) DUPUCHE 2003 [rozdz. 29]. 4) W 

przygotowaniu angielski przekład M. Dyczkowskiego.   
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odpowiada podziałowi na tzw. trzy upāya, czyli ‘środki’, pochodzące z MVT. Pierwszy 

rozdział jest wprowadzeniem, drugi mówi o niestosowaniu żadnego środka (anupāya), 

trzeci mówi o stosowaniu środka Śiwy (śāmbhavôpāya), czwarty – środka mocy 

(śāktôpāya), a od piątego rozdziału do trzydziestego szóstego wszystkie zagadnienia 

podpadają pod środek indywidualny (aṇavopāya); podział ten wywodzi się z nurtu 

mistycznego triki, stąd traktat zwany jest później ‘księgą triki’ (trika-śāstra) bądź ‘księgą 

esencji triki (trika-sāra-śāstra) 423 . Filozoficzne zagadnienia obejmują m.in. koncepcję 

najwyższej mowy (anuttara, TĀ II), wymiaru czasu (kāla, TĀ VI, XI-XII, XXIX, XXXII), 

przestrzeni (deśa, TĀ VII, XI-XII) – obu wyjaśnianych jako oznaczające (vācaka) i 

oznaczane (vācya), opis kategorii (pierwiastków, tattva, TĀ IX-X) i ich odpowiedniki w 

fonemach, zagadnienie przyczynowości (kārya-kāraṇa-bhāva, TĀ IX), zagadnienie typów 

podmiotów poznania (pramātṛ, TĀ X), natury głoski (varṇa, TĀ V, XI), natury jedności (XII, 

XXXIII), w tym jednakowości wszystkich pism (XXXIII) oraz niesprzeczności wszystkich 

pism i konwencji słownych na świecie (XXXV). Pod koniec w TĀ XXXIV wskazuje się na cel 

wszelkiej wiedzy, jakim jest pozostawanie we własnej przyrodzonej naturze. Jako 

podsumowanie dzieła dowodzi, że istnieje porządek, hierarchia, ale i zgodność 

wszystk ich dziedzin wiedzy. Niejako suplementem dzieła jest opis praktyki kaulicznej, 

którą wykonuje kaulika razem ze swoją żoną (śakti) w połączeniu miłosnym.  

Należy podkreślić, że zgodnie ze strukturą dzieła, autor najpierw mówi o zagadnieniach 

najogólniejszych i uniwersalnych, a w kolejnych rozdziałach stopniowo zawęża je coraz 

bardziej; ostatni rozdział dotyczy już tylko praktyki stosowanej przez bardzo nielicznych 

adeptów tradycji kaulicznej.      

W TĀ III przeprowadzona jest dyskusja z najjajikami na temat teorii odzwierciedlenia, 

wydzielona jako osobne dzieło pt. Bimba-pratibimba-vāda „Koncepcja wzorca / światła i 

odbicia”424   W XII wieku do TĀ powstał obszerny i wierny komentarz autorstwa Dżajarathy 

(Jayaratha) pt. „Rozróżnienie «Światła tantr»” (Tantralokoa-viveka, TĀV).  

TĀ jest dziełem niewątpliwie późniejszym niż MVV i PTV, ale wcześniejszym niż TS, 

ĪPVV oraz ĪPV. Została ukończona niedługo po śmierci Karny, szwagra Abhinawagupty 

(patrz: § I.1).  

                                                   
423 DWIVEDI & RASTOGI 1987:1. 
424 Manuskrypt dostępny w BORI  (MS No. 469).  
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I.4.7 Tantra-sāra „Esencja tantr” 
Tantra-sāra (TS) 425  jest streszczeniem TĀ, ale omawia te same zagadnienia i ma 

podobną jak ona strukturę oraz kolejność omawianych zagadnień. W przeciwieństwie do 

TĀ, ułożona jest prozą, jedynie podsumowania są pięknym wierszem sanskryckim, a także 

w do tej pory tylko częściowo odczytanym języku, uważanym za starokaszmirską 

apabhramsię (apabhraṁśa). Powstała, jak podano w inwokacji, aby oszczędzić lektury 

trudnej TĀ426. Składa się nie z 36 jak TĀ, tylko z 21 ‘dziennych lekcji’ (ahnikā). Niektóre 

kwestie zostały w niej sformułowane jaśniej i zgrabniej niż w TĀ, a definicje terminów 

tantrycznych, uważam, powinny stać się standardem ich interpretacji. Jej wybrane rozdziały 

(I-V, VI, VIII, XXI) zostały przetłumaczone na język polski i wydane wraz z objaśnieniami i 

edycją tekstu sanskryckiego w Studiach Indologicznych427.  

W CC(N)-I (z roku 1969) s. 301, widnieje informacja, że niejaki Nārāyaṇa Bhaṭṭa, zam. 

2nd Bridge, Srinagar, był w posiadaniu komentarza do TS. Niestety, komentarz ten nie 

ujrzał światła dziennego. 

I.4.1.7 Tantrôccaya „Ekstrakt tantr” 
Tantrôccaya (TC) Jest bardzo dużym skrótem TS i TĀ. Składa się z 10 ‘dziennych lekcji’ 

(ahnikā) podsumowanych zwykle strofami pochodzącymi z podsumowań rozdziałów TS.  

I.4.8 Dhvanyāloka-locana „Spojrzenie na «Światło sugestii»” 
„Spojrzenie na «Światło sugestii»” (DhĀL) jest komentarzem do dzieła z poetyki pt. 

„Światło sugestii” (Dhvanyāloka, DhĀ), napisanego przez Anandawardhanę 

(Ānandavardhana, ok. 820-890). Pierwotnym tytułem komentowanego dzieła, jak wykazał w 

sposób nie budzący wątpliwości na podstawie manuskryptów, świadectwa Abhinawagupty 

oraz innych źródeł K. Krishnamurti, jest „Światło poezji” (Kāvyâloka)428 lub też „Światło 

konesera [poezji]” (Sahṛdayâloka) 429 , gdzie słowo ‘koneser’ (sahṛdaya) odnosi się do 

                                                   
425  Wyd. 1) KSTS, Srinagar 1918. 2) Bani Prakashan, Delhi 1982 (reprint wydania z 1918). 

Przekłady: 1) CHAKRAVARTY 1986 (hindi). 2) MISHRA 2002 (hindi). 3) H.N. Chakravarty (angielski, 

w druku).    
426 TS Inwokacja, strofa nr 2. 
427 RUCIŃSKI 2014.  
428 Zgodnie z K. Krishnamoorthy (2016: XVI, XVIII, XX) taki tytuł zaświadczają manuskrypty DhĀ, 

sam Abhinawagupta na początku DhĀL (ālokaḥ vyākhyeyatvena prastūyamānaḥ kāvyâloka-

granthaḥ), Maheśwarananda w swoim MM, a także świadczy o tym tytuł nieopublikowanego 

manuskryptu anonimowego komentarza do DhĀL z Tirupati: Kāvyâloka-locana-vyākhyā.     
429  Zgodnie z K. Krishnamoorthy (2016: XVI) taki tytuł zaświadczają manuskrypty DhĀ 

Anandawardhany, a przede wszystkim Abhinawagupta w trzech miejscach w swoim komentarzu do 

„Traktatu o Teatrze” (NŚAG : KAVI: 1934 vol I: 299-300: tac câsmābhiḥ sahṛdayâloka-locane tad-
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Anandawardhany jako eksponenta teorii dhvani 430 . Natomiast tytuł „Światło sugestii” 

(Dhvanyāloka) czy też „Traktat o sugestii” (Dhvani-śāstra) lub „Księga o sugestii” (Dhvani-

grantha) zaświadczony i zasugerowany jest licznie w innych dziełach.431  

Komentowane dzieło składa się ze strof podstawowych (Kārikā) oraz komentarza (Vṛtti) 

– obu autorstwa Anandawardhany. Komentarz Abhinawagupty, noszący też tytuły 

Kavyāloka-locana i Sahṛdayâloka-locana, jest najstarszym zachowanym komentarzem do 

całego dzieła Anandawardhany, Kārikā i Vṛtti, a także uwzględnia anonimowy, 

niezachowany komentarz zwany „Księżycowa poświata” (Candrikā)432.  

Dzieło podstawowe, tj. strofy i ich komentarz, po raz pierwszy zostało przetłumaczone 

na język angielski w roku 1955 przez K. Krishnamoorthy’ego 433; wraz z komentarzem 

Abhinawagupty – przez J.M. Massona i M.V. Patwardhana 434 , a następnie zostało 

dopracowane przez nich pod kierunkiem D. Ingallsa435.  

W traktacie tym przedstawiona została teor ia sugest i i  czy wydźwięku – dhvani. 

Teoria ta ustanawia nowy nurt w poetyce indyjskiej, tzw. dhvani-sampradāya, po dziś dzień 

wiodący w Indiach. Wnosi także nową koncepcję semantyczną, gdzie dhvani, czyli 

sugestia, jest według Anandawardhany istotą poezji.  

Uczony komentator dokonał tu wnikliwych przemyśleń dotyczących semantyki, opisał 

proces rozumienia języka i, co istotne, nie tylko uzasadnił twierdzenie Anandawardhany, że 

sugestia jest ‘sercem’ czy ‘duszą’ poezji, ale że jako inherentna właściwość głosek jest ich 

oddzia ływaniem i  u jawnianiem przez nie treści . Wszystkie siły semantyczne, tj. 

dosłowne, czyli leksykalne znaczenie, znaczenie wynikające ze struktury zdania, czy też 

                                                                                                                                                            
vivaraṇe vistarato vyākhyātam; NŚAG KAVI: 1954 vol III: 42: yathā sahṛdayâloka-kāraḥ; NŚAG KAVI: 

1964 vol IV: nirṇītam asmābhiḥ sahṛdayâloka-locane)     
430 Zgodnie z K. Krishnamoorthy (2016: XIX) świadczy o tym sam Abhinawagupta w DhĀL oraz 

jednoznacznie fragment nieopublikowanego anonimowego komentarza do DhĀL Abhinawagupty 

(cytowany w całości przez K. Krishnamoorthy’ego, 2016: XIX). Także we fragmencie AVM Mukuli 

Bhatty (Mukula Bhaṭṭa, patrz: § I.2.4.1) oraz w komentarzu do dzieła Udbhaty, napisanego przez 

Pratiharenduradżę (Pratiharendurāja, por. § 1.2.4), pt. Kāvyâlaṅkāra-sāra-saṅgraha-laghuvṛtti, słowo 

‘sahṛdaya’ w pluralis maiestatis odnosi się do autora “Światła sugestii”, tj. Anandawardhany.      
431 Zgodnie z K. Krishnamoorthy (2016: XX-XXI) m.in. w „Lampce pulsowania” (Spanda-pradīpikā, 

SP) Utpalaczarji (Utpalâcārya), nieopublikowanym manuskrypcie komentarza do DhĀL 

Abhinawagupty pochodzącym z Oriental Manuscripts Library w Madrasie oraz w niewielkim 

anonimowym manuskrypcie pt. “Streszczenie «Światła sugestii» (Dhvanyaloka-saṅgraha), 

opublikowanym przez Kunnjunni Raję.  
432 Strofa rozpoczynająca (inwokacja) DhĀL.   
433 Patrz: KRISHNAMOORTHY 2016: IV.  
434 MASSON & PATWARDHAN 1969.   
435 INGALLS & MASSON & PATWARDHAN 1990. 
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metafory, łącznie określane jako treści  oznaczane (vācyârtha) mają za swą duszę 

(ātman) sugestię – dhvani, tkwiącą w fonemach436. Dhwani jest sensem określanym jako 

‘pratīyamānârtha’, tj. jakim, jaki ukazuje s ię w świadomości po zrozumieniu całości 

struktury, nieodłącznie od korpusu wszystkich ‘treści oznaczanych’, jest głównym 

zamierzonym znaczeniem (vācyârtha) dzieła, stanowiącym ‘ciało poezji’, ale jednocześnie 

różnym od tej struktury.437   

Po zapoznaniu się z jego interpretacją DhĀ I.4 staje się oczywiste, że Abhinawagupta 

przyjmuje przy tym kompozycyjną teorię języka438. Jest ona zgodna z teorią emanacji 

fonematycznej opisaną w PTV. Stanowisko kompozycyjne uwidacznia się także w jego 

expresis verbis krytyce anwitabhidhanawady (anvīt âbhidhānavāda) mimansaki Prabhakary 

i akceptacji stanowiska Kumarili Bhatty439.  

Dzieło Anandawardhany, a z nim i komentarz Abhinawagupty, składają się z czterech 

rozdziałów (uddyota).  Pierwszy omawia naturę dhvani i dowodzi, że:  

1) dhvani is tn ie je i nie jest żadnym z tropów poetyckich (alaṅkāra) takich jak 

porównanie (upamā) itd.; poza tym jest właściwością s łowa, a nie należy do 

domeny przedmiotowej (viṣaya).  

2) dhvani jest czymś innym niż drugorzędne poetyckie oddziaływania semantyczne 

(bhāktârtha), ale jest w nich zawsze obecna jako ich dusza. Nie musi jednak być 

rozpoznawana. Przejawia się dopiero poprzez ‘moc wyrazu’ – vyañjanā-śakti, jako 

wydźwięk całości wypowiedzi inny niż pozostałe warstwy znaczeniowe i stanowiąc 

czwartą siłą semantyczną języka.  

3) dhvani jako sugestia poetycka jest rozwinięciem teorii sphoty i dhwani 

Bhartryhariego440.     

W pierwszej części DhĀL Abhinawagupta twierdzi, że najważniejszą sugestią w poezji 

jest sugestia smaku estetycznego (rasa-dhvani) 441 , czyli zasugerowanie go poprzez 

obudzenie jego śladów w pamięci.  

Dzieło Anandawardhany i jego komentarz Abhinawagupty do tej pory zawierają wiele 

niezbadanych wątków, a przy tym zaliczyć je należy do jednych z najbardziej intrygujących i 

ciekawych spekulacji w indyjskiej myśli lingwistycznej442.    

                                                   
436 Patrz: § II.5.4-5.  
437 Patrz: § II.5.6. 
438 Patrz: § II.5.3.1. 
439 Patrz: § II.5.3.1, II.5.6.  
440 Patrz: § II.5.6.  
441 DhĀL I.4 (ed. ŚĀSTRĪ s. 50-52), op. cit. II.4.5.1.  
442 K. Kunjunni Raja (1969 itd.) uważa Anandawardhanę za jednego z najwybitniejszych indyjskich 

filozofów języka. 
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I.4.9 Abhinava-bhāratī  „Odnowiona sztuka Bharaty” 
Abhinava-bhāratī (NŚAG), sławny i jedyny zachowany komentarz do „Traktatu o teatrze” 

(Nāṭya-śāstra, NŚ) starożytnego mędrca Bharaty / Bharatamuniego (Bhārata, Bhārata-

muni), to kompendium wiedzy o starożytnym teatrze indyjskim i jedyne tej miary dzieło z 

teorii sztuki indyjskiej. Komentowany tekst składa się 36 ‘lekcji’ (adhyāya)443. O ile tekst 

główny doczekał się przekładu angielskiego444, o tyle komentarz Abhinawagupty do tej pory 

pozostaje, poza fragmentami, jedynie w edycji sanskryckiej i częściowo w przekładzie 

hindi445.  

NŚAG jest wcześniejsze od ĪPVV, gdyż przy opisywaniu natury poznania w ĪPVV AG 

odsyła zainteresowanych do rozdziału o rasie (rasâdhyāya).446  Z drugiej strony jednak, gdy 

komentuje NŚ XIV.2-3, tj. drugą i trzecią strofę rozdziału o przedstawianiu (aktorstwie) za 

pomocą słowa (vācika abhinaya)447, odsyła do swojego komentarza do filozofii rozpoznania 

(pratyabhijñā, tj. ĪPK) Utpaladewy:  

„Tutaj to, co jest istnością / ekspresywnością (sattva) stanów emocjonalnych 

(bhāva) w połączeniu ze stanem istnienia (sattā), uczynioną w celu samookreślenia 

siebie poprzez działanie (kreatywność) i podmiotowość sprawczą, znajduje oparcie 

na drodze, która jest częścią będącą rozumieniem (bodha), głównym podmiotem. 

Najwyższa potęga tego rozumienia to wolność (svātantrya), która ma naturę samej 

wewnętrznej refleksji (pratyavamarśa) i daje odróżnienie od tego, co nieczujące 

(nieświadome, nieożywione, jaḍa). Została ona w różnych odmianach 

przedstawiona przez mojego praguru w [dziele pt.] Pratyabhijñā [tj. ĪPK] i innych, a 

także przeze mnie w jego “Objaśnieniu” (Vivaraṇa) – tj. „Rozdarciu dualizmu” 

(Bheda-vāda-vidāraṇa) i innych [dziełach]”448.  

                                                   
443 Ich omówienie patrz: BYRSKI 2017: X-XXIV.   
444 GHOSH: 2003. 
445 NŚAG4, edycja i przekład hindi obejmuje rozdziały 1-21.   
446   ĪPVV I.5.11 (t. II, s. 178-179): ayam artho 'bhinava-bhāratyāṁ nāṭya-veda-vivṛtau vitatya 

vyutpādito 'smābhir iti | tat kutūhalī tām eva avalokayet | iha tu prakṛta-vighna-kāritvāt na vitataḥ 

[/vitatam] |. Tłumaczenie patrz: § II.8.  
447 M.K. Byrski (2017: XLIX) tłumaczy termin abhinaya jako ‘elokucja’. Stanowi ona jeden z czterech 

elementów aktorstwa (dosł. ‘doprowadzenia’, abhinaya), pozostałe trzy to ‘gest’ lub ogólnie ‘mimika’ 

(aṅgikâbhinaya), ‘ekspresja’ (sāttvikâbhinaya) oraz kostium wraz z makijażem (āhāryâbhinaya). 

Należy podkreślić, że zgodnie z filozofią Abhinawagupty zawierają się one szerokim pojęciu języka 

określonego jako vāc (patrz: § II.1). Powiązane z nimi są cztery ‘konwencje’ w teorii komunikacji 

teatralnej (vṛtti), które zgodnie z NŚ XIV.2-3 ‘wyrażają’, ‘ujawniają’ czy sugerują (√vyañj) ‘znaczenie 

wypowiedzi’ (vākyârtha). Omówienie teorii komunikacji teatralnej patrz: BYRSKI 2017: XLIX – LV.   
448  NŚAG XIV.3, ed. NAGAR 2003 (t. 2): 167: iha bhāvānāṁ sattā-sambandha-nija-lakṣaṇârtha-kriyā-

kāritvâdi-kṛtaṁ yat sattvaṁ tat pradhānaka-bodha-bhūtâṁśa-patha-śaraṇaṁ, tasya bodhasya 
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Wydaje mi się sensowne interpretowanie ostatniego wyrażenia ‘tat-vivaraṇe bheda-

vāda-vidāraṇâdau ca’ uznając, że ‘vivaraṇa’ nie odnosi się do zachowanych komentarzy 

Abhinawagupty ĪPV czy też ĪPVV (gdzie w tym ostatnim ‘vivaraṇa’ może być tytułowym 

‘vivṛti’, ĪPVi, Utpaladewy), gdyż powstały one później niż NŚAG, tylko jako określenie 

niezachowanego dzieła pt. „Rozdarcie dualizmu”, wskazując tym, że Abhinawagupta 

napisał więcej niż dwa komentarze do traktatu Utpaladewy. Jednak możliwe także, że pisał 

on równolegle ĪPVV i NŚAG, a wtedy ostatnie zdanie można by także tłumaczyć:  

„Została ona w różnych odmianach przedstawiona przez mojego praguru w [dziele 

pt.] Pratyabhijñā [tj. ĪPK] i innych, a także przeze mnie w jego “Objaśnieniu” 

(Vivaraṇa), pt. „Rozdarciu dualizmu” (Bheda-vāda-vidāraṇa) i innych [dziełach, tj. 

także ĪPV i ĪPVV]”. 

Abhinawagupta nie zajmuje się stricte rozważaniami nad istotą języka i mowy w 

komentarzu do „Traktatu o teatrze”, ale sugeruje czytelnikowi uzupełnienie wiedzy o 

koncepcję ‘manifestacji słowa’ (śabda-vivarta) Bhartryhariego w celu zrozumienia 

twierdzenia Bharatamuniego, że wszystkie cztery elementy aktorstwa i komunikacji 

scenicznej (NŚ XIV.2-3) ‘wyrażają’ (czy sugerują / ujawniają, √vyañj) ‘znaczenie 

wypowiedzi’ (vākyārtha) i wszystko wydobyło się ze słowa 449 . Kontekst najwyraźniej 

wskazuje, że także dla interpretacji NŚ ważnym odniesieniem była nie tylko filozofia 

pratjabhidżnia, ale także filozofia Bhartryhariego.  

Istotnym wkładem Abhinawagupty do „Traktatu o teatrze” i teorii estetycznej jest nie tylko 

wyjaśnienie ważnych kwestii z dziedziny teatru jedynie skrótowo opisanych przez 

Bharatamuniego, ale przede wszystkim dodanie do omawianych w NŚ VI (Rasādhyāya) 

ośmiu smaków estetycznych (rasa) dziewiątego, mianowicie ‘smaku spokoju’ (śānta-rasa). 

Prawdopodobnie to za jego sprawą doszło do interpolacji w NŚ strof dodatkowych między 

NŚ VI.82 a NŚ.VI.83, mówiących o rasie, ułożonych w metrum ārya, odbiegających od 

metrum otaczających strof i treściowo niespójnych z resztą450. Z DhĀL III.56 wiadomo, że w 

niezachowanym dziele pt. Kāvya-kautuka-vivaraṇa (patrz: § I.4.13) AG argumentował na 

rzecz doktryny o dziewiątym smaku, będącym celem ludzkiego życia, kwestionując jako 

antytezę (pūrva-pakṣa) koncepcję tylko ośmiu smaków. Jednak należy zauważyć, że mimo 

sugerowanych przez niektórych badaczy451 wpływów buddyjskich na dodanie dziewiątego 

                                                                                                                                                            
pāramaîśvaryaṁ svātantryaṁ pratyavamarśâtmakam eva jaḍa-vailakṣaṇya-dāyîti vibhaktam asmat-

paramaguru-pādaiḥ pratyabhijñâdau asmābhiś ca tat-vivaraṇe bheda-vāda-vidāraṇâdau ca |   

Patrz także omówienie niezachowanego dzieła Abhinawagupty pt. „Rozdarcie dualizmu”, § I.4.13.  
449 NŚ XIV 2-3, ed. NAGAR 2003 (t. 2): 167, tłumaczenie cytatu sanskryckiego patrz: § I.3.2.   
450 A także być może innych interpolacji, np. między NŚ VII.119 a NŚ VII.120, gdzie mowa jest o 

smaku spokoju.  
451 Szczegóły patrz: BYRSKI 2017: LXXXIX-XCI. 
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smaku estetycznego, doniosłość spokoju (śānti), choć nie jako smaku estetycznego, 

podkreślana jest już w samej NŚ: przy konsekracji sceny używa się ‘świętej wody’ (śānti-

toya, NŚ II.33); nauczyciel teatru (nāṭyâcārya) powinien być ‘spokojny’ (śānta, NŚ III.100); 

ponadto ostatnia strofa “Traktatu” (NŚ XXXVI.31) jest modlitwą o ‘pokój’ – śānti dla krów i 

braminów. Samo pojęcie ma źródło przede wszystkim wedyjskie, a nie buddyjskie, 

zważywszy na rolę, jaką odgrywają wedyjskie tzw. śānti-mantra 452 . Ponadto według 

Abhinawagupty ‘smak spokoju’ nie tylko stanowi podłoże wszystkich pozostałych smaków 

estetycznych (DhĀL III.56), jest niejako ‘smakiem smaków’ obecnym w ośmiu pozostałych, 

ale zgodnie z jego filozofią wyrażoną w innych dziełach (ĪPVV, PTV) stanowi także 

kulminację refleksji poznawczej, jako ‘wytchnienie w samym sobie’ (ātma-viśrānti) 453 . I 

inaczej niż w koncepcji pustki (śūnya) czy ‘wygaśnięcia’ w soteriologii buddyjskiej, nie ma 

charakteru unicestwienia ‘ja’ – odwrotnie, jest pełnym smakowaniem siebie w stanie 

‘uwspólnionym’ (sādhāraṇī-karaṇa), tj. w połączeniu z podobnym doświadczeniem smaku 

estetycznego u innych ludzi, pod wpływem wspólnego doświadczenia sztuki.  

Sformułowaną przez Abhinawaguptę teorię ‘spokoju’ w powiązaniu z jego teorią 

poznania w szkole pratjabhidżnia można uznać za jego szczególny wkład do indyjskiej 

teorii piękna.    

I.4.10 Īśvara-pratyabhijñā-vimarśinī „Wniknięcie w «Rozpoznanie Iśwary»” 
Īśvara-pratyabhijñā-vimarśinī (ĪPV) 454  jest komentarzem do „Strof o rozpoznaniu 

Iśwary” 455  (Īśvara-pratyabhijñā-kārikā, ĪPK) i krótszego autokomentarza Utpaladewy pt. 

Īśvara-pratyabhijñā-vṛtti (ĪPvṛ). AG traktuje ‘Strofy’ (Kārikā) i ich ‘Komentarz’ (Vṛtti) jako 

jedną całość, uzasadniając to tym, że zostały napisane jednocześnie (eka-kāla-kṛtatvāt), co 

                                                   
452  W sanhitach RV częste jest słowo ‘śaṁ’ ‘spokój / pokój, w znaczeniu uśmierzenia 

przec iwności  i  pozyskania sprzy ja jących łask bogów (np. ṚV X.165.01), jako gwarancji 

pokoju i bezpieczeństwa. Przynajmniej 23 razy użyte zostało tam słowo ‘śantama / śantamā’ (od 

tego samego pierwiastka √śaṁ, ale z krótkim ‘a’) w znaczeniu ‘spokojny, bezpieczny obdarzony 

łaską’. W tych samych znaczeniach występują one także w YV i AV, gdzie pojawiają się też warianty 

śanti, śantivān (oba z krótkim ‘a’ początkowym), jak i śānti (z długim ‘a’) – wszystkie w tym samym 

znaczeniu zjednywania bóstw bądź spokoju. Przykłady: RV VIII.74.8.1.22: sā te agne śantamā 

caniṣṭhā bhavatu priyā; RV VIII.13.22.1.11: kadā ta indra girvaṇa stotā bhavāti śantamaḥ („Kiedyż, o 

Indro, piewca Twej chwały spokojny będzie?)”; AV III.30.2c: jāyā patye madhumatīṁ vācaṁ vadatu 

śantivān („Niechaj żona mężowi mówi słowa, słodkie i dające spokój”).  
453 Szczegóły patrz: § II.8.    
454 Wyd. KSTS No. XXII, Srinagar 1918. 2) K.C. Pandey, Allahabad 1938. 3) K.A. Iyer, Subrahmania 

& Pandey, 1986.  
455 Ł. Trzciński (2001: 290) tłumaczy tytuł: „Strofy o rozpoznaniu Boga”.  
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z kolei uznaje na podstawie, że mają wspólną inwokację (namaskāra)456. Zgodnie z K.C. 

Pandeyem (1963: 32), jest to ostatnie dzieło AG. Komentarz Abhinawagupty doczekał się w 

XVIII wieku sanskryckiego subkomentarza pióra pandita Radżanaki Bhaskary, pt. Bhāskarī. 

W jego świetle pandit K.C. Pandey już w roku 1954 dokonał przekładu ĪPK (bez Vṛtti) i ĪPV, 

wydając go w trzech tomach wraz z edycja tekstu oryginalnego i obszernym historycznym 

wstępem. Krytycznej edycji obu dzieł Utpaladewy (kārikā i vṛtti) z nowym przekładem i 

wyczerpującymi wyjaśnieniami dokonał R. Torella457.  

Zagadnienia i wywody przedstawione w ĪPV są rozwinięciem tych, które AG omówił 

także w innych dziełach, w tym także w PTV, i stanowią rdzeń oraz podsumowanie jego 

filozofii. Dlatego przedstawię tu pokrótce podstawową jego tezę, tak jak ją rozumiem.   

Traktat podzielony jest na cztery rozdziały, tj. ‘bloki tematyczne’ (adhikāra),  składające 

się z krótkich, czasem zaledwie kilkustrofowych podrozdziałów, tzw. ‘dziennych lekcji’ 

(ahnikā):  

- „O poznaniu” (Jñānâdhikāra), podzielony na osiem podrozdziałów;  
- „O działaniu” (Kriyâdhikāra), podzielony na cztery podrozdziały;  
- „O przekazie” (Āgamâdhikāra), podzielony na dwa podrozdziały; 
- „Podsumowanie rzeczy” (Tattva-saṅgrahâdhikāra), niepodzielone na podrozdziały.  
Utpaladewa po inwokacji zapowiadającej w pierwszych strofach rozdziału o poznaniu 

(ĪPV I.1.2-5) wygłasza tezę o ‘rozpoznaniu’ wraz z przyjętym jako pierwszą przesłanką 

istnieniem Iśwary, tj. powszechnego podmiotu dla wszelkiego działania i poznania: 

„Gdy istnienie Iśwary – podmiotu działania i podmiotu poznania,   

od początku jest dowiedzione (siddha), 

to któż, kto nie jest nieświadom, mógłby temu przeczyć albo chcieć to dowieść?    

Lecz na skutek omamienia, choć się widzi, to się nie zauważa, 

stąd z samego ujawnienia jego mocy przedstawia się [pośrednio] jego rozpoznanie.   

Jest tak, że istnienie nieświadomych bytów zasadza się na życiu,  

a życiem jest poznanie i działanie istot żyjących. 

Ich poznanie jest samoistne / samo się dowodzi458,  

działanie zaś, gdy przez ciało się przejawia,   

dostrzegane jest także przez innych –   

z niego się suponuje [także] poznanie u innych.”459  

                                                   
456 TORELLA 1988: 139, 2013b: 116. 
457 TORELLA (1994) 2002. 
458 Tj. każdy ma wgląd tylko w swoje poznanie, nie ma dostępu do poznania, jakie mają inni.  
459 ĪPK I.1.2-5  

kartari jñātari svâtmany ādi-siddhe maheśvare | 

ajaḍâtmā niṣedhaṁ vā siddhiṁ vā vidadhīta kaḥ ||  



119 

W tej mającej wiele dalej rozwijanych implikacji strofie tym, co Utpaladewa wygłasza 

jako główną tezę, jest istnienie świadomości w tym, co z pozoru nieświadome, ujmowane 

jako anya – ‘inne’ lub jaḍa – ‘martwe, nieczułe’. Do takiego ‘dowodu’ dociera się poprzez 

dz ia łan ie  (kr iyā ) , zważywszy, że w samym poznaniu poznania dowodzić nie trzeba (jest 

ono bowiem subiektywnie dowiedzione). Poza tym poznania innych nie można poznać, 

można poznać tylko jego ekspresję w postaci działania. Dlatego kriyā – dynamizm / 

czasownik / działanie jest tu najważniejszą zasadą przejawiania się refleksji poznawczej, 

dotyczącej zarówno siebie, jak i innych. Udowodnienie ‘życia’ (czy ‘świadomości’) także w 

innych, wydających się obcymi, nieczującymi, czy niewrażliwymi (np. innych, tj. obcych 

ludzi), jest zasadniczym celem całej filozofii pratjabhidżnia, reprezentowanej przez to 

dzieło. A ponieważ Śiwa jest definiowany jako sama istota świadomości, to pratjabhidżnia 

jest z założenia ‘rozpoznaniem Śiwy’ także w zewnętrznym, dynamicznym świecie, który 

jest tylko z pozoru utworzony z samej materii; podobnie z pozoru wolna od materii jest 

świadomość – taki dualizm ciała i duszy, świadomości i martwoty, jest głównym 

przedmiotem krytyki, skierowanej zarówno przeciwko tym, którzy uważają świat za twór 

mentalny (lub czysto świadomościowy, buddyjska vijñāna-vāda), jak i tym, którzy negują 

realność świadomościowego podłoża doświadczenia i uważają całą rzeczywistość za 

pierwotnie martwą materię.        

W następnych jedenastu strofach (I.2.1-11) autor przedstawia antytezę buddystów, 

którzy kwestionują istnienie wiecznej refleksji jako pełnego «ja» obejmującego zarówno 

podmiot, jak i przedmiot («ja» i «nie-ja»), a następnie obala je logiką Dharmakirtiego przez 

tzw. prasaṅga-viparyāya (patrz: TORELLA 2013b: 124). W konsekwencji uznaje tezy 

buddystów za konieczne (bo bez niewiedzy świadomość nie może się ujawnić), ale 

niepełne, gdyż do ich pełni powinny być uzupełnione o ‘światło świadomości’, jakim jest 

Śiwa, którego oni kwestionują.   

W drugim rozdziale dowodzi się, że działanie (kriyā) – które przejawia się w postaci 

zewnętrznego, ‘materialnego’ świata – jest rzeczywiste (a nie iluzoryczne). Tak jak 

podmiotu poznania nie można oddzielić od poznania, a poznania od jego przedmiotu, 

podobnie podmiot działania jest nieodłączny od działania i od swojego przedmiotu. 

Poznanie też nieodłączne jest od działania i odwrotnie. W całej filozofii pratjabhidżnia to 

                                                                                                                                                            
kintu moha-vaśād asmin dṛṣṭe ‘py anupalakṣite |  

śaktryâviṣkaraṇenêyaṁ pratyabhijñôpadarsyate || 

tathā hi jaḍa-bhūtānāṁ pratiṣṭhā jīvad-aśrayā | 

jñānaṁ kriyā ca bhūtānāṁ jīvitā jīvanaṁ mataṁ || 

tatra jñānaṁ svataḥ siddhaṁ kriyā kāyâśritā satī |  

parair apy upalakṣyeta tayânya-jñānam ūhate || 
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re lacja stanowi o istnieniu zarówno przedmiotu, jak i podmiotu, bo dopiero w niej oba, 

równie nieodłącznie, mogą się manifestować.  

W trzecim rozdziale, mówiącym o przekazie (āgama), rozpatruje się kategorie 

podmiotów poznania i działania (pramātṛ) oraz kategorie rzeczywistości (tattva).  

Ostatni rozdział jest podsumowaniem, syntezą, podaje znaczenie pojęcia pratyabhijñā, a 

także poświęca sporo uwagi trzem ‘komponentom / jakościom pramaterii’ (guṇa), 

stanowiącym podstawę doktryny sankhji.   

Jak twierdzą autorzy pierwszej edycji ĪPV460 na podstawie samego twierdzenia AG461, 

dzieło Abhinawagupty ma strukturę dyskursu i trzyma się zasad wywodu logicznego 

najjajików, stanowiąc środkowe człony pięcioczłonowej formuły dowodowej, uzasadniające 

tezę postawioną przez Utpaladewę.462 Z drugiej strony, pojęcie refleksyjnej świadomości 

(vimarśa, pratyavamarśa), na którą w myśl tej filozofii składają się zarówno poznanie, jak i 

działanie, ma naturę języka (mowy, vāc) i jest głównym zagadnieniem tego systemu.  

I.4.11 Īśvara-pratyabhijñā-vivṛti-vimarśinī „Wniknięcie w «Odsłonięcie 
‹Rozpoznania Iśwary›»”  

Īśvara-pratyabhijñā-vivṛti-vimarśinī (ĪPVV), zwana też „Osiemnastotysięcznikiem” – 

Aṣṭadaśasāhasrī, gdyż jej objętość po podliczeniu sylab jest równa około osiemnastu 

tysiącom czterowierszy – to wielki komentarz do Īśvara-pratyabhijñā-vivṛti (ĪPVi), drugiego, 

dłuższego autokomentarza Utpaladewy do ĪPK463, zachowanego jedynie we fragmentach 

(od ĪPK I.3.6 do ĪPK Ī.1.5.3). Pełny tekst, do którego powstał, do niedawna uważany był za 

bezpowrotnie zaginiony, stąd ĪPVV, zdaniem B.N. Pandita (1977), bez tekstu 

podstawowego miał być niezrozumiały i nieprzydatny dla świata badaczy. Tak było tylko 

dopóty, dopóki nie opisał go R. Torella w roku 1988 464 , a następnie w „Studies of 

Īśvarapratyabhijñā-vivṛti” kolejno nie opublikował zachowanych fragmentów (TORELLA 

2006, 2007a, 2007b, 2007c, 2012a, 2013b) wraz z tłumaczeniem i wyjaśnieniem. Włoski 

uczony posługiwał się właśnie dziełem Abhinawagupty ĪPVV, gdy wyjaśniał wiele jego 

trudnych wątków, i to on jest pionierem prawidłowego odczytywania tego trudnego tekstu.  

R. Torella omówił szczegółowo na jego podstawie m.in. następujące zagadnienia 

filozoficzne: teorię wykluczenia semantycznego (apoha) i nieujmowanie (anupalabdhi) 

(2006), pamięć (smṛti) (2007), autorefleksję – sva-saṁvedana, saṁvit, vimarśa, 

                                                   
460 PANDEY 1963: CXCV. 
461 ĪPV vol. 1 s. 25. 
462 Patrz: przypis do terminu madhya-grantha w § II.1.4. 
463 Wyd. KSTS, Bombay  1938-1943.  
464 TORELLA 1988.  
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doświadczenie (anubhūti) itd., relację poznającego i poznawanego (2007b, 2007c, 2013) 

itd., będące podstawowymi pojęciami epistemologii szkoły Rozpoznania.  

Na podstawie kolofonu oblicza się, że został napisany w 1014 roku ery chrześcijańskiej. 

K.C. Pandey uważa, że powstał przed ĪPV465. 

I.4.12 Hymny religijno-filozoficzne 
Oprócz powyższych utworów Abhinawagupcie przypisuje się liczne hymny religijne i 

poetyckie466. Trudno ustalić ich chronologię, racjonalne jest uznanie, że powstawały w 

różnych okresach, choć pewne z nich są najwcześniejszymi utworami AG.  

Krama-stotra „Hymn o kramie” (napisany w roku 990-991)467. Składa się z trzydziestu 

strof w metrum śikhariṇī.  

Bhairava-stava „Hymn do Bhajrawy” 468  . Napisany w roku 992-993 składa się z 

dziewięciu strof, stąd zwie się też Padya-navaka – „Dziewięciowierszem”. Zawiera kolofon z 

podaną datą według kaszmirskiej ery saptarṣi.   

Dehastha-devatā-cakra-stotra „Hymn do kręgu bóstw mieszkających w ciele”469. 

Anuttarāṣṭikā  [AA] „Osiem strof o anuttarze”470.   

Mahōpadeśa-viṁśatika „Dwadzieścia strof wielkiego pouczenia”471. 

Anubhava-nivedana „Opisanie doświadczenia”, przypisywane AG cztery strofy w 

metrum ‘igraszki tygrysa’472. 

Rahasya-pañcadaśikā „Piętnastka tajemnicy”473. Wbrew sugestii tytułu składa się nie z 

piętnastu, ale z 36 strof i jednej podsumowującej; wersety ułożone są w licznych metrach, 

w tym bardzo rzadkich; być może łączna liczba metrów wynosi piętnaście, stąd nazwa (to 

wymaga sprawdzenia).      

Paramârtha-carcā „Rozmowa o najwyższej rzeczy”. Składa się z ośmiu strof474.  

Paryanta-pañcāśikā „Pięćdziesiąt strof o zakresie”475. Tekst podkreślający niedualizm.  

Paramârtha-dvādaśikā „Dwanaście strof Prawdy”476. 

                                                   
465 PANDEY 1963: 300. 
466 Ed. PANDEY 1963: 943-956.  
467 Ed. PANDEY 1963:948-951, Ed. CHATURVEDI 2011: 26-41. 
468 Ed. PANDEY 1963: 951-952, CHATURVEDI 2011: 42-46. 
469 Ed. PANDEY 1963: 952-953, CHATURVEDI 2011: 47-52. 
470 Ed. PANDEY 1963 (aneks), CHATURVEDI 2011: 1-6., BÄUMER 2011: 298-300. 
471 Ed. PANDEY 1963: 946-947, CHATURVEDI 2011: 19-25. 
472 Ed. PANDEY 1963: 953, CHATURVEDI 2011:  53-56. 
473 Ed. PANDEY 1963: 954-956, CHATURVEDI 2011: 57-71. 
474 Ed. PANDEY 1963: 946. CHATURVEDI 2011: 15-18. 
475 Wydane w Madrasie w 1951, także CHATURVEDI 2011: ... 
476 Ed. PANDEY 1963: 944-945. 
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Śloka-dvayīyam „Dwuśloka”477 . R. Gnoli (1958: 222-223) opublikował pięć strof pięknej 

modlitwy do Śiwy w dwóch przeplatających się metrach: ‘igraszce tygrysa’ – śārdūla-

vikrīḍita, oraz śikhariṇī, znalezionych w manuskrypcie razem z dwoma innymi hymnami – 

Awadhutasiddhy (którego strofę AG przytacza w ĪPVV oraz ĪPV) i Kszemaradży. Owe pięć 

strof podpisane były: ślokadvayīyam abhinavaguptapadānām. Nie wiadomo dokładnie, czy 

wszystkie są autorstwa AG, czy też tylko dwie z nich, ale przeplatanie się metrów sugeruje, 

że śloka-dvayīyam oznacza, iż hymn składa się z dwóch metrów, a nie z dwóch strof.  

Amareśvara-stotra „Hymn do Amereśwary”, hymn nieopublikowany.478  

Devī-bhujaṅga „Wąż bogini”, ms. nieopublikowany.479   

Śiva-stotra „Hymn do Śiwy”480.  

I.4.13 Dzieła niezachowane 
Zaginęły następujące teksty filozoficzne, o których wiadomo z przytoczeń lub 

odnośników.  

Bheda-vāda-vidāraṇa „Rozdarcie dualizmu” (źródło: ĪPV I.5.2, BhGAG 6.29, NŚAG 

XIV.3 ed. NAGAR 2003 (t. 2): 167). W NŚAG ad XIV.3 AG odsyła do ĪPK Utpaladewy oraz 

swojego komentarza (vivaraṇa) do systemu pratjabhidżnia pt. „Rozdarcie dualizmu” jako 

miejsca, gdzie przedstawił naturę mowy (patrz: omówienie „Traktatu o teatrze” § I.4.9). Był 

to zatem prawdopodobnie jeszcze jeden, najwcześniejszy komentarz do ĪPK i ĪPKVṛ. 

Fragment ten mówi, że autor nie będzie omawiać koncepcji mowy w NŚAG, gdyż zrobił to 

właśnie w tym dziele 481 . Stąd najprawdopodobniej dzieło to poruszało zagadnienia z 

dziedziny nauki o języku oraz stanowiło najwcześniejszy komentarz do systemu 

pratjabhidżnia Utpaladewy. ĪPV również odsyła do niego przy rozważaniu paradoksu, jak 

może znaczenie ujawniać znaczenie. 482   Z kolei gdy w BhGAG 6.29 mówi, że należy 

jednoczyć w atmanie wszystkie istoty poprzez przedmiotowe poznanie (grāhyatā-jñāna-

dvāreṇa), odsyła do tego dzieła. W świetle powyższych można z dużym 

prawdopodobieństwem przyjąć, że było to ważne dzieło; obejmowało teorię poznania oraz 

                                                   
477 Ed. GNOLI 1958: 222-223. 
478 Według New Catalogus Catalogorum (Madras 1969 s. 300) ms. znajduje się w Library of Pandit 

Rarajlva Kokil, Banmahal, Śrinagar.  
479  Według Rastogiego (1978: 159), a także w wg CC(N)-I, ms. znajdujący się w zbiorach 

Viśvabhāratī, Shantiniketan, ms. 2267.  
480  Według Rastogiego (1978: 159) będący kiedyś w posiadaniu Pt. Lambodara Razdana w 

Śrinagarze 
481 NŚAG ad. XIV.3 (NAGAR 2002: 169), cytat vide supra. 
482 ĪPV ad. I.5.2 atha arthaṁ prakāśayati iti jñānasya svarūpaḥ, tarhi prakāśānam arthaṁ karoti 

jñānam iti āpatite punar api sa eva doṣaḥ | kṛta-pratānaś câyaṁ prakṛty-artha-ṇy-artha-viveko 

mayaîva bheda-vidāraṇe iti tata eva anveṣyaḥ |. 
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filozofię języka i było poprzednikiem ĪPV i ĪPVV.  

Laghvī-prakriyā  „Łatwy proces” / „Krótki traktacik” (źródło: BhGAG 4.28). 

Krama-keli „Igraszka następstwa (kramy)” (źródło: PTV III.18, ed. SINGH 1988: 84). 

Komentarz do „Hymnu Kramy” (Krama-stotra), ale innego niż wymieniony wyżej hymn 

Abhinawagupty. Utwór ten często jest cytowany w MMP Maheśwaranandy483.  

Śiva-dṛṣṭyâlocana „Rzucenie światła na «Spojrzenie Śiwy»”. (źródło: PTV II.5-8, ed. 

SINGH 1988: 40). Komentarz do Śiva-dṛṣṭi Somanandy. Kontekst wskazuje, iż omawiał on 

w nim m.in. zagadnienie kauzatywności (sufiksu -ṆiC), gdyż AG przytacza go w tym 

właśnie kontekście, omawiając kauzatywność pojęcia dhāraṇī484. Zaraz po przytoczeniu 

cytuje VP III.7.12.  

Padârtha-praveśa-nirṇaya-ṭīkā – „Komentarz do «Rozstrzygającego wprowadzenia w 

kategorie» (źródło: PTV II.5-8, ed. SINGH 1988: 58). Przytaczany jeden tylko raz w 

kontekście rozważań nad naturą pamięci (smṛti) i kojarzenia (anusandhāna)485, czyli można 

przypuszczać, że dotyczył on zagadnień z teorii poznania, m.in. omawianych w ĪPVV 

koncepcji ‘kumulowania’ saṁhatya-karitā (vide infra).   

Pūrva-pañcikā ‘Rozwinięcie «Świętej księgi pierwszej»” (źródło: PTV III.9cd-18 ed. 

SINGH 1988: 85, TS7 s. 31). „Święta księga pierwsza” (Śrī-pūrva) to inaczej 

Mālinīvijayôttara-tantra (MVT). Najprawdopodobniej było to najobszerniejsze opracowanie 

filozofii języka ze wszystkich dzieł Abhinawagupty. W PTV AG stwierdza on, że forma 

tematyczna ma dodatkowe znaczenie vocativu i że to zagadnienie rozpatrzył w 

Purwapańcice486. Wygląda na to, że poglądy na temat vocativu wyrażone tutaj miały ścisły 

związek w tym samym zagadnieniem omawianym przez Bhartryhariego i Helaradżę487.  

Prakīrṇaka-vivaraṇa „Objaśnienie różnych zagadnień” (źródło: TĀ VII.33 i TĀV VII.33). 

Tekst dotyczył filozofii języka, tytuł sugeruje związek z Prakīrṇa-prakāśa (VPHEL) Helaradży, 

niektórzy uczeni uważają, że jest jego komentarzem 488.  

Tattvâdhva-prakāśikā „Wyjaśnienie osi kategorii” (źródło: TĀ XI.19). Wymienienie i 

analiza kategorii (pierwiastków) rzeczywistości (tattva) systemu triki.  

Kathāmukha-[mahā]-tilaka „Ozdoba rozpoczęcia dysputy” (źródło: GnP 6, ĪPVV t. I, s. 

20). Traktat opisuje szesnaście kategorii szkoły epistemiczno-logicznej (nyāya).  
                                                   
483 PANDEY 1963:36. 
484 Jedyny cytat PTV ad. 5-8 (SINGH 1988: 40)  preryo 'pi sa bhaved yasya śaktatā nāma vidyate.  
485  PTV II ad. 5-8 (ed. SINGH 1988: 58) na cânusandhānaṁ jñānâbhāvena saha syād 

anusandhāyāḥ smṛti-bhede tasyāś cânubhavôpajīvitve 'nubhavâbhāvâbhāvāt | vitatya ca vicāritaṁ 

mayaîtat padârtha-praveśa-nirṇaya-ṭīkāyām |. 
486  PTV I.2.2. 
487   VPHel III.7.163: tāvan-mātraṁ sambodhanaṁ prātipadikârthâdhikaṁ rūpam | [...] ya eva hi 

gamanâdau niyujyate kartā sa evâbhimukhī-kṛtaḥ sambodhanâdhikaḥ | 
488 PANDEY 1963, SCHARFE 1977: 172,  A. PADOUX 1963: 16.  
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Prakaraṇa-vivaraṇa (źródło: TS IV s. 31) „Odsłonięcie zagadnienia”, komentarz do 

Prakaraṇa-stotra. Na podstawie TS 4 s. 31 wiadomo, że dotyczy ona zagadnienia czasu i 

jest zgodna z naukami Bhutiradży.  

Kāvya-kautuka-vivaraṇa „Odsłonięcie [sensu] «Zdumienia nad poezją»” (źródło: DhĀL4 

III.26, s. 430). Komentarz do niezachowanej poetyki Tauty Bhatty (Bhaṭṭa Tauta), obalającej 

teorię mimesis (anukaraṇa) w sztuce. AG m.in. argumentuje tutaj przeciwko zwolennikom 

ośmiu smaków estetycznych, twierdząc, że smak spokoju (śānta-rasa) jest ukrytym w 

człowieku najistotniejszym celem ludzkiego życia oraz dziewiątym, najważniejszym ze 

smaków estetycznych. Twierdzi też, że stan emocjonalny (bhāva) obrzydzenia (jugupsā, 

dosł. ‘chęć porzucenia’) jest jego zdeformowanym (vyabhicāri), a nie stałym (głównym, 

sthāyi) stanem emocjonalnym -bhāva).    

Purūravo-vicāra „Charakterystyka Pururawasa” (źródło: GhKV 21)  

Analiza literacka Pururawasa, głównego bohatera dramatu Kalidasy pt. „Urwasi męstwem 

zdobyta” (Vikramôrvaśīya).  

Devī-stotra-vivaraṇa „Komentarz do hymnu do bogini”  (źródło: BhGAG VI.29, XI.18). 

C.K. Pandey (1963) przypuszcza, że jest to komentarz do zachowanego hymnu 

Anandawardhany. Natomiast A. Sanderson (2007: 360) w sposób sugestywny wysunął 

przypuszczenie, że jest to ten sam hymn, co Krama-kelī. Przedstawia on doktrynę kramy i z 

całą pewnością kierowany jest do bogini czasu Kali (Kālī).  

Śiva-śakty-avinā-bhāva-stotra  „Hymn o nieodłączności Mocy (śakti) od Śiwy” (źródło: 

BhGAG XV.19).   

Oprócz wyżej wymienionych AG sam przytacza pojedyncze strofy z własnych hymnów, 

bez podania tytułu489. W PTV aż sześć razy cytuje krótsze lub dłuższe fragmenty swoich 

niezachowanych dzieł, w tym aż pięciu hymnów (stotra). Spis tych cytatów zawarła w 

swojej pracy B. Bäumer (2011: 290). Widać zatem, jak płodnym twórcą był Abhinawagupta i 

że wszystkie jego dzieła są ze sobą powiązane, choć w różnym stopniu.  

I.5 Parā-triṁśikā i literatura filozoficzno-religijnej szkoły ‘triki’ 
Parātrīśikā-vivaraṇa czyli „Objaśnienie «Najwyższej [mowy], władczyni trzech [mocy]»” 

(PTV) Abhinawagupty stanowi egzegezę tekstu tantrycznego pt. Parā-triṁśikā (PT) – 

„Trzydzieści strof o najwyższej [mowie]”, której tytuł AG zmienił na Parā-trīśikā – 

„Najwyższa [mowa], władczyni trzech [mocy]”. Jest to kanoniczny tekst 

średniowiecznego kaszmirskiego nurtu tzw. ‘Trójcy’ czy ‘Triady’ – trika, lub anuttara-trika. 

Liczący zaledwie 35-37 strof (w zależności od redakcji) traktacik, uważany jest za część 

                                                   
489  Często przed cytatem pisze: „Tak zaprawdę sam powiedziałem w hymnie” (uktam mayaîva 

stotre). 
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tantry Rudrayāmala.490 Jak każdy tantryczny tekst ‘objawiony’ (tantra) ma strukturę dialogu 

między Śiwą a Bogini (devī). Śiwa tutaj występuje pod imieniem Bhajrawa (Bhairava), a 

Bogini określana jest jako Siakti – ‘moc’. Istotą tekstu jest to, że zawiera zakodowaną 

mantrę tej obecnie zapomnianej tradycji religijnej.  

Zgodnie z religioznawczą wiedzą o siwaizmie kaszmirskim, zwolennicy kultu Triady 

cześć oddawali trójce bogiń: „Wyższej” zwanej Parā, “Wyższo-niższej” – Parāparā i 

“Niższej” – Aparā, które razem sławią ową Trójcę wyrażaną symbolicznie jako ‘trójkąt 

serca’. Jednak nawet ich określenia wskazują, że należy je rozumieć symbolicznie i 

filozoficznie, a mniej podkreślać aspekt kultu. Nie wyglądają one bowiem ani na nazwy 

bogiń lokalnych, ani nie należą do panteonu bóstw indyjskich. Charakterystyczne 

podkreślanie trójdzielności w systemie triki pozwala wyodrębnić podziały rzeczywistości na 

różnego rodzaju trójki: wolę (icchā), poznanie (jñāna) i działanie (kriyā); stan najwyższy 

(para), subtelny (sūkṣma) i konkretny (sthūla); Śiwę (Śiva), Moc (Śakti) i człowieka (nara); 

‘ja’, ‘ty’, ‘on’; niedualność, dualność w niedualności, dualność. Element -īśikā tytułu jest 

żeńską formą od ‘īśā’ – Pan (Śiwa) i oznacza  boginię, moc lub różne moce Śiwy. W PTV 

I.2.1 (op. cit. ANEX I-II) za trójkąt triki uważa relacją podmiotu (mātṛ), procesu poznania 

/ działania (māna) i przedmiotu poznania / działania (meya); boginie  można 

interpretować filozoficznie jako żywe zdolności obecne w człowieku.  

W tekście PT i u AG przedstawia się ‘trójkąt triki’ jako trzy boginie i trzy postaci anuttary 

(anuttara), podstawowej zasady rzeczywistości i istoty mowy. Tradycję opartą na tym 

krótkim traktacie w literaturze badawczej określa się jako anuttara-trika lub anuttara-trika-

kaula491, co dokładnie oddaje istotę doktryny: trójca, która jest anuttarą i tworzy powiązaną 

całość rzeczywistości. Chociaż tytuł „Parātrīśikā” jest, jak zauważa R. Gnoli (1980: XIV), 

modyfikacją dokonaną przez samego Abhinawaguptę, ta modyfikacja jest przez niego 

uzasadniona w PTV tym, że centralnym punktem tej filozofii jest Triada i nie jest istotne, w 

ilu ślokach (strofach) została ona wyłożona 492 . Parā-triṁśikā (lub w skrócie: Tiṁśikā), 

znaczy tyle co „Trzydzieści strof (o Najwyższej)’ 493 ; podobnie inne tytuły: Trimśaka 

‘Trzydziestostrofowa’ czy ‘Triṁśaka-śāsana’ ‘Kodeks trzydziestu’, nie mają odniesienia do 

omawianej treści inaczej, niż przez cyfrę ‘trzy’, zawartą w wyrazie ‘trzydzieści’ (triṁśat > 

triṁsikā). Być może pierwotnie traktat składał się z 30 strof, a nie z 35-37 jak obecnie, choć 

w rzeczywistości, trudno ustalić, które strofy mogłyby być interpolacją, gdyż końcowe phala-

śruti składa się tylko z dwóch ostatnich strof (PT 36,37), a pozostałe stanowią spójną 

                                                   
490 W samym tekście RYT brak PT, jest to więc twierdzenie o przynależności do tej samej tradycji 

tantrycznej. 
491 Por. DYCZKOWSKI: 1988: 181.  
492 Patrz: § III.2., tł. PTV I.1.4.2. 
493 R. Gnoli (1980: XIV) tłumaczy „la Trentina della Suprema”. 
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całość z resztą tekstu. Abhinawagupta uznaje wersję ‘Triṁśikā’494, przyjętą przez swoich 

poprzedników, za właściwą tylko na zasadzie autorytetu tradycji, ale uważa, że forma 

‘Parā-trīśikā’, dosł. „Najwyższa, władczyni trójcy” trafniej oddaje przedmiot traktatu, bo jest 

zgodna ze ścisłą etymologią; tylko trafniej, ponieważ słowo ‘trzydzieści’ — skoro w tytule 

również sugeruje ‘trzy’, a zatem spełnia zasadę egzegezy Nirukty stosowaną do słów o 

niejasnej i niegramatycznej strukturze495 — również przekazuje ten sam sens496. W TĀ 

XII.15 podczas cytowania PT 20 pojawia się też określenie Trika-sūtra, czyli synteza filozofii 

‘trójcy’ 497 , co komentator Dżajaratha objaśnia jako „drogowskaz (czy ‘indeks’ 498 , ‘igła 

kompasu’, sūcikā) dla całego materiału nauczanego w systemie ‘trójcy’”499. Zgodnie z tym 

PT zajmuje w tej szkole podobną pozycję, jak sutry Patańdżalego w systemie jogi. 

Określenie ‘Trikâgama’ 500  z kolei oznacza, że ma ona tutaj rangę tekstu objawionego 

(āgama).  

Podsumowując: PT, będąc głównym tekstem szkoły ‘triady’ / ‘trójcy’, traktuje o anuttarze 

i jej trzech aspektach. Tradycyjnym tytułem jest ‘Triṁsikā’ natomiast to Abhinawagupta 

poprawił ten tytuł na ‘Trīśikā’.   

I.5.1 Dawne komentarze do Paratriṁśiki 
Do naszych czasów dotrwało pięć komentarzy do „Trzydziestu strof o najwyższej 

[mowie]” (PT), a cztery inne – Somanandy, Kaljany, Bhawabhutiego i Utpaladewy – się nie 

zachowały. Zdaniem Dwivediego & Rastogiego, gdy AG posługuje się pojęciem purogamāḥ 

‘prekursorzy' nawiązuje do trzech pierwszych z nich 501 . Dzieła te niestety się nie 

zachowały502. Być może zostały przyćmione komentarzem Abhinawagupty, który odniósł 

się do wszystkich zagadnień w nich poruszanych. Z drugiej strony, komentarz Utpaladewy 

                                                   
494 SINGH (1988) czyta też Triṁśakā, jednak jest ona błędna, w manuskryptach PTV (S1-10) brak 

takiej wersji. Natomiast forma Triṁśaka (Triṁśaka-śāsana) zaświadczona jest tylko raz w TĀ IV.50: 

evaṁ yo vetti tattvena tasya nirvāṇa-gāminī dīkṣā bhaved iti prôktaṁ tac chrī-triṁśaka-śāsane ||   
495 Zasady te zob. KARHS 1989: 35-37, omówiłem je w § II.4. 
496 PTV I.1.4.2. 
497 TĀV XII.15. 
498 Jak tłumaczą Dwivedi & Rastogi (1987: 56). 
499 TĀV XII.15. 
500 Nazwę tę podaje SHASTRI (1947: 3) w edycji PTLV.  
501 DWIVEDI & RASTOGI (1987: 56). 
502  Podważone zostało, jakoby Somananda był autorem Paratrīśikā-tātparya-dīpikā, PTTD 

(SANDERSON 1990a: 80).  Źródłem błędu było to, że w drugim wydaniu PTTD podaje się w 

kolofonie Somanandę jako autora, ale A. Sanderson (1990a: 80) i inni uważają, że autor jest 

nieznany, a tekst Somanandy się nie zachował; editio princeps PTTD nie podaje autora.  
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leży u podłoża „Trzydziestu strof o najwyższej [mowie]” (PTLV). Strofy wprowadzające 

PTLV sugerują to w następujący sposób:  

„W strumieniach autorytatywnego przekazu (sad-āgama),  

trika sformułowana była (vyā √kṛ) na różne sposoby; 

natomiast [tutaj] opisuje się (√varṇ)  

esencję doktryny (tantra-sāra) według szkoły Utpaladewy.”503  

Tradycja południowoindyjska przypisuje „Krótki komentarz” (PTLV) Abhinawagupcie, 

natomiast w Kaszmirze znane było tylko „„Objaśnienie «Najwyższej [mowy] jako władczyni 

trzech [mocy]»” (PTV) Abhinawagupty, nawiązujące do Somanandy. Zanim przejdę do 

omówienia PTV i jego filozofii, przybliżę nieco przypisywany Abhinawagupcie PTLV i inne 

komentarze. 

I.5.2 Parātriṁśikā-laghu-vṛtti –  „Krótki komentarz do «Trzydziestu strof o 
najwyższej [mowie]»” 

„Krótki komentarz do Paratriśiki” (PTLV) – ten ważny komentarz do PT zachował się w 

manuskryptach w Tanjore jako Anuttara-tattva-vimarśinī-vṛtti, w Koczinie pt. Anuttara-tattva-

vimarśinī, w Punie pt. Mantra-sāra i w Madrasie został wydany nakładem KSTS504. Tekst 

został przetłumaczony na języki włoski505 i angielski506. Podkreśla się w nim kontemplację w 

sercu (‘wejście do serca’ hṛdayaṁ-gamana), jako rdzeń nauki triki, a także dokonuje się 

egzegezy rytuału.  

I.5.2.1 Kwestia autorstowa Parātriṁśikā-laghu-vṛtti  
Do niedawna większość uczonych przypisywała PTLV Abhinawagupcie i uważała je za 

skróconą wersją PTV. Podstawą tego przekonania były treść inwokacji, kolofonu, a także 

sugestii wewnątrz tekstu:  

„To, co odwieczne, wciąż nowe i ukryte (abhinava-gupta), 

jest powszechnie uznanym przekonaniem,  

                                                   
503 PTLV strofa wprowadzająca: 

sad-āgama-pravāheṇa bahudhā vyākṛtaṁ trikam |  

śrīmad-utpaladevīyaṁ mantra-sāraṁ tu varṇyate ||  

Na uwagę zasługuje fakt, że manuskrypt opisany przez N. Rastogiego (1978: 134) zatytułowany 

‘Mantra-sāra’ (BORI, w 1978 r. nr 501), pochodzący z roku 1895, przypisywany jest Utpaladewie na 

podstawie dokładnie tej samej strofy. Opisuje się w nim emanację fonemów, rodzaje podmiotów, a 

także poglądy na temat substancji (dravya) i przymiotów (guṇa). Manuskrypt ten należałoby 

sprawdzić pod kątem, czy nie jest to PTLV.  
504 KAWAJIRI 2011: 4-8.  
505 GNOLI 1965.  
506 MULLER-ORTEGA 1989. 
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to jest Sercem; w jego radosnej ekspresji 

samo jaśnieje Nieprzewyższone (niewyrażone, anuttara).”507  

Także ostatnia strofa PLTV, która nie różni się od kolofonu do BhGAG : 

 „Wciąż nowa (abhinava) postać – jest Mocą,  

ten, kto w niej jest ukryty (gupta) – to bóg Maheśwara; 

Z obojga powstałej nieskalanej postaci, 

Abhinawagupcie-Śiwie, uwielbienie składam508.   

Niemały też wpływ na przypisywanie PTLV Abhinawagupcie miał autorytet 

południowoindyjskiego jogina, Maheśwaranandy (Maheśvarānanda, alias Gorakakṣanātha, 

XIV w.), który stwierdza to w kilku miejscach swojej „Girlandy  wielkiego sensu” – Mahārtha-

mañjarī-parimalā (MMP). K.C. Pandey (1936: 76), choć zdawał sobie sprawę z przesłanek 

przeciwnych i miał wątpliwość, rozstrzygnął tak samo, powołując się dodatkowo na 

świadectwo TĀV, które sugeruje istnienie więcej niż jednego komentarza Abhinawagupty 

wyjaśniającego 'proces anuttary’: 

„Gdy [Abhinawagupta] powiada: 'w prawidłowości anuttary', to ma na myśli 

[prawidłowość] opisaną w Paratriśikawiwaranie i innych (ādi) [dziełach].”509  

Tutaj ādi – ‘i innych’ – wskazywałoby, jak sugeruje K.C. Pandey, na PTLV, gdyż jest ono 

jedynym innym od PTV dziełem mu przypisywanym i omawiającym 'prawidłowości 

anuttary', a żadne inne dzieło AG – poza hymnem AA – anuttarą się nie zajmuje.    

Na pytanie, czemu AG miałby pisać więcej niż jeden komentarz, K.C. Pandey zauważa, 

że pisanie kilku komentarzy do tego samego dzieła było rozpowszechnione w Kaszmirze510. 

Przykładem jest sam pramistrz Abhinawagupty, Utpaladewa, który jest niewątpliwym511 

autorem dwóch – jednego krótkiego, drugiego bardzo obszernego – komentarzy do własnej 

ĪPK: Vṛtti i Vivṛti  (obu z osobna skomentowanych szeroko przez AG w ĪPV i ĪPVV). 

                                                   
507 PTLV maṅgaśloka 3, cytowana też w MMP 1, s. 7.:   

 sadâbhinavaguptaṁ yat purāṇaṁ ca prasiddhimat |  

 hṛdayaṁ tat parôllāsaiḥ svayaṁ sphūrjaty anuttaram || 3 || 

Niuanse tej strofy wyjaśniam w przypisie trochę dalej.  
508 PTLV kolofon strofa 5, BhGAG  kolofon strofa 3: 

  abhinava-rūpā śaktis tad-gupto yo maheśvaro devaḥ | 

tad ubhayayâmala-rūpam abhinavaguptaṁ śivaṁ vande || 5 || 

Por. pierwszą strofę inwokacji do PTV; ta strofa jest jej parafrazą.  
509 TĀV 6.249: anuttara-prakriyāyām iti parātriṁśikā-vivaraṇâdav ityarthaḥ. 
510 PANDEY 1963: 77. 
511  Potwierdzają to najnowsze badania R. Torelli (2014: 125), który przywołuje twierdzenie 

Abhinawagupty w ĪPVV (Ādi-vākya, t. I, s. 16), że Kārikā (ĪPK) i Vṛtti powstały jednocześnie. Na tej 

podstawie należy przyjąć, że oba są autorstwa Utpaladewy. 
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Argument K.C. Pandeya jest jednak chybiony, gdyż analogia z Vṛtti i Vivṛti  Utpaladewy i 

ĪPV i ĪPVV Abhinawagupty tutaj niekoniecznie ma miejsce. Ostatnio pojawia się coraz 

więcej mocnych argumentów podważających autorstwo AG, opierających się na innych 

świadectwach. B.N. Pandit512 i A. Sanderson513, niezależnie od siebie, zakwestionowali 

dotychczasowe przekonanie i coraz więcej autorów skłania się do przyznania im racji514. A 

Sanderson podaje sześć argumentów za tym, że tekst PTLV (a także niedawno odkryta 

ĪPVvyā) pochodzi z południowych Indii i dlatego nie jest komentarzem AG515. Przedstawiają 

się one następująco:   

(1) nie był znany w Kaszmirze aż do czasów współczesnych,  

(2) był przekazywany tylko w manuskryptach południowo-indyjskich, 

(3) był komentowany bądź przytaczany tylko przez autorów południowo-indyjskich albo 

tych, którzy, jak np. Bhaskararaja (Bhāskararāya, XVIII w.), przyswoili sobie tradycję 

południowo-indyjską, 

(4) zawiera wersję PT różniącą się od przyjętej przez AG w PTV516, 

(5) przedstawia odmienne poglądy i prezentuje inną perspektywę niż AG w PTV, która 

niewątpliwie jest jego517, 

(6) Brak w nim znamion stylu AG, a także charakterystycznej dla AG intelektualnej 

błyskotliwości.      

Spośród tych argumentów istotne jest, że PTLV nie była znana w Kaszmirze (pt. 1, 3) i 

zachowała się tylko w tradycji południowoindyjskiej (pt. 2, 3). Należy jednak uwzględnić 

fakt, że w burzliwej historii Kaszmiru bezpowrotnie przepadło wiele wartościowych dzieł AG; 

o niektórych z nich wiadomo ze wzmianek bądź przytoczeń, a ich odnalezienie na południu 

wcale nie musi oznaczać, że nie powstały one w Kaszmirze; tym bardziej, że w tym 

wypadku dzieło zachowało się razem z tekstami rdzennie kaszmirskimi 518 . Jednak z 

                                                   
512 PANDIT: 1989: XXIII. 
513 SANDERSON 2005: 142, pp. 124. 
514 Jest wśród nich także BÄUMER 2011: 33-35. Y. Kawajiri (2011: 4) stwierdza, że do właściwej 

oceny tekstu wymagana jest edycja krytyczna PTLV. Niektórzy uczeni wstrzymali się od wyrażania 

swojego zdania na ten temat. 
515 SANDERSON 2005: 142, pp. 124. 
516  Argument ten wygląda na mocny, ale słabnie wobec faktu, że w PTV I.2.3 Abhinawagupta 

wspomina o lekcji PT 2, nieobecnej w żadnym z zachowanych edycji PTV, a zachowanej we 

wszystkich dostępnych manuskryptach południowoindyjskich PTLV, a także typowej dla PTTD 

(patrz: przekład PTV I.2.3, Aneks I, a także przypis do edycji PTV I.2.3, Aneks II).   
517 Co do tego punktu, to PANDEY 1963: 77 stwierdza dokładnie odwrotnie. Moim zdaniem różnice 

polegają tylko na różnicach w akcentach. PTLV nie przedstawia poziomów języka, brak w nim także 

śladów filozofii BH.    
518 Ms. PTLV z Kochin zawiera na przykład także SSū, PP itd. 
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wyjątkiem wspomnianej wyżej aluzji Dżajarathy w TĀV, którą można zresztą inaczej 

interpretować, nikt z kaszmirskich autorów o nim ani nie wspomina, ani go nie przytacza. 

Dodać jeszcze należy, co moim zdaniem jest istotne, że także PTLV nie powołuje się na 

żadne inne dzieła kaszmirskie, a nieliczne przytoczenia pochodzą z tekstów 

ogólnoindyjskich519.   

Nawiązując do ostatniego argumentu (pt. 6) – moim zdaniem najważniejszego, 

rzeczywiście uderzający jest brak osobowości AG w PTLV. Przykładem jest to, że – inaczej 

niż w PTV – autor nigdy nie mówi o sobie w pierwszej osobie, a gdy pojawia się w inwokacji 

i kolofonie imię AG, zawsze występuje w trzeciej520. Inne jego dzieła takiej cechy nie 

przejawiają, pisze je personalnie (choć czasem też o sobie mówi w trzeciej osobie, ale 

wyczuwa się, iż jest to zamierzone), nie szczędzi informacji o sobie, nie tylko na początku 

dzieł i w kolofonach, ale niekiedy w swoich dygresjach521. 

Idąc za głosem tradycji uznającej PTLV za dzieło AG (i najwyraźniej sam tę tradycją 

współtworząc), Maheśwarananda alias Gorakszanatha (XIII w.), uznany nauczyciel siwaicki 

pochodzący z południa (Czidambaram), czerpiący inspiracje z Abhinawagupty, autor 

znaczącego dzieła wyjaśniającego naukę kramy i kauli, argumentuje, że wielcy mistrzowie 

tantryczni przez swoją skromność unikają przedstawiania siebie w pierwszej osobie. Z 

drugiej strony, jak twierdzi, autor, który cieszy się uznaniem, powinien między wierszami 

zakodować swoje imię, aby w ten sposób nadać swemu dziełu autorytatywności – wzbudzić 

wiarę i pobudzić do stosowania. Jako przykład takiego doskonałego nauczyciela 

tantrycznego, który miał według niego zakodować swoje imię, podpisując nim w ten sposób 

swoje dzieło, podaje właśnie Abhinawaguptapadę, czyli osobę noszącą zaszczytny tytuł 

Abhinawagupty, jako autora PTLV i przytacza jego inwokację. Strofę tę zacytowałem nieco 

wyżej, tu ją powtórzę, w przypisach wyjaśniając niuanse:      

                                                   
519 Ms. BṛUp i BhG. 
520 Na przykład PTLV kolofon ślo.1:  

 „Tutaj Abhinawagupta wyjaśnił ten porozdzielany i rozproszony byt – prawdę 

 Owo Nieprzewyższone (anuttara) zakodowane w języku tantr. 
521 Przykłady liczne, np. PTV kolofon ślo. 1-2:  

„Urodzony jako syn Czukhali mieszkaniec Kaszmiru,  

lgnący do lotosów stóp Maheśwary niczym pszczoła,   

pragnąc podnieść ludzi, którzy się o to zwrócili,   

napisałem ten komentarz, skrywający w sobie rozważanie tajemnicy triki.”  

„Któż ważyć się może pytać, czemu tylko tyle, i oceniać myśli o Śiwie, 

wszak tutaj nie ma ograniczeń mowy,  

oto jest tyle, ile w całej Jaźni mi się pojawiło,  

dlatego rozsądni ludzie – nie krytykujcie tego”.    
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„To, co odwieczne, wciąż nowe i ukryte (abhinava-gupta) 522, 

jest powszechnie uznanym przekonaniem523,  

to jest Sercem; w jego radosnej ekspresji 

samo jaśnieje nieprzewyższone (niewyrażone, anuttara).” 524  

Maheśwarananda wyjaśnia:  

                                                   
522 abhinava – 'zupełnie nowe', gupta – 'ukryte'; wyrażenie sadâbhinava-gupta można też rozumieć 

jako 1) ‘wciąż na nowo ukrywane’, jeśli potraktować je jako złożenie determinatywne apozycjonalne 

(karma-dhāraya); 2) ‘wciąż nowe i [wciąż] ukryte’, jeśli potraktować je jako złożenie kopulatywne 

(dvandva). Chce się tu wyrazić, że świadomość jest 'wciąż nowa' i dlatego nie można jej uchwycić. 

Sformułowanie to ma ukryć imię Abhinawagupty.    
523 prasiddhi-mat może być interpretowane co najmniej na dwa sposoby: 1) ‘mające sławę, sławne', 

lub 2)  'to, co się uważa za pewne'. W pierwszym znaczeniu, moim zdaniem, jest to aluzja do sławy 

Abhinawagupty, która czyni go autorytetem. W drugim chodzi o omawianą szeroko w TĀ i TS 

prasiddhi jako podstawę autorytatywnego przekazu (āgama). Jest ona interpretowana na dwóch 

płaszczyznach: epistemologiczno-empirycznej i socjologicznej; ogólnie jest to coś, co nie wymaga 

dowodu (zgodnie z etymologią: prefiks pra ‘wpierw’ + siddhi dowód). Na pierwszej płaszczyźnie 

prasiddhi jest podstawą wrodzonej aprioryczności poznania, którą określa się właśnie słowem 

āgama; jest ona tym, co warunkuje, że kryteria poznawcze, wnioskowanie (anumāna) i percepcja 

(adhyakṣa) mogą spełniać swoją rolę (patrz: LAWRENCE 2013 i szerzej ĪPV, 2.3.1-2, 2: 84-85). Na 

drugiej płaszczyźnie jest rozpowszechnionym przekonaniem przekazywanym z pokolenia na 

pokolenie w życiu społecznym lub przez tradycję nauczyciela i ucznia w procesie zdobywania wiedzy 

i jest podstawą agamy w znaczeniu przekazu tradycji. W każdym z tych znaczeń termin prasiddhi 

łączyć należy z przekazem werbalnym. Por. TĀ 35.20: 

„Tymczasem tutaj [na świecie] przekazem werbalnym (āgama) jest owa odwieczna 

komunikacja (vyavahāra), która jest refleksją nad tym, co się uznało za pewne (prasiddhi)” 

(TĀ 35.1b-2a)   

„Z kolei to, co się uznało za pewne, jest przekonaniem (pratīti), które się rodzi z 

niesprzeczności (avigāna) i polega na ujęciu w słowa (śabdana); [ostatecznie] ma naturę 

samego poznającego (mātṛ), wobec którego nie ma się żadnej wątpliwości, gdyż jest 

samoczynny (svakṛta); jest on wszech-poznającym Śiwą”.  

A także TS 21 –  

„Ono bowiem [tj. prasiddhi] stanowi źródło i wiarygodność kryteriów poznawczych 

(pramāṇa), takich jak wnioskowanie, ujmujące pozytywną i negatywną relację 

nieodstępowania, oraz percepcja. Albowiem [przekonanie] ‘widzę prawdziwe srebro’ 

powstaje na podstawie powszechnego uznania przejętego od złotników i innych 

[autorytetów]. Powszechne uznanie jest niczym innym, jak wiarygodnym przekazem 

(āgama)”.  

Kryteria poznawcze w siwaizmie kaszmirskim omówił szeroko RASTOGI 2013.  
524 PTLV inwokacja 3, też w MMP 1, s. 7. Tekst sanskrycki: vide supra. 
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„Gdy autor traktatu tantrycznego sam rozumie istotę treści, wtedy, rozpoczynając 

dzieło w porywie współczucia, charakteryzującego się jednakim odczuwaniem 

wszystkich ludzi i nieingerencją, po odstąpieniu od [używania] pierwszej osoby, czyli 

[przekonania, że oto] 'ja układam książkę', gdyż [takie przekonanie] z natury 

nieodłącznie powiązane jest z egoizmem, gdy ustanawia tantrę [w formie] 'on układa 

książkę' i wzbudza [w ten sposób] aktywność u osób, które mają zostać [w nią] 

wprowadzone, z samej treści, przez samą jej prezentację jako coś wskazanego, 

zachodzi nakierowanie na czynności tantryczne. Ponadto przypomina się (ā√sūtr), 

że imię autora dzieła tantrycznego, który osiągnął wielka sławę, jest przyczyną 

podjęcia działania osób oddających się [tantrze] poprzez wywołanie przekonania o 

[większym] prawdopodobieństwie [słuszności]. To dlatego, że nie ma żadnej reguły 

wobec kompetencji u osób oddających się treści powyższej [nauki].”525  

Powyższa uwaga Maheśwaranandy, oprócz wyrażenia pewnych ogólnych refleksji 

filozoficzno-etycznych, miała m.in. uzasadnić, że AG był autorem PTLV; sam fakt tak 

wypracowanego dowodzenia świadczy, że były co do tego wątpliwości; ponadto 

spostrzeżenie, że AG nie mówi o sobie w pierwszej osobie jest błędne, gdyż nie tylko w 

innych swych dziełach używa pierwszej osoby, ale nadaje jej szczególne znaczenie. 

Zgodnie z główna linią rozumowania PTV, choć wszystkie osoby wzajemnie się przenikają, 

jedne przechodzą w drugie i są od siebie nieoddzielne, to najważniejszą z nich jest 

pierwsza osoba, gdyż w niej ‘ukazuje się najwyższa mowa’ (parā vāc) 526, natomiast trzecia 

osoba jest ‘niższą’ (aparā vāc) mową człowieka. Jest to najważniejsza filozoficznie teza triki 

PTV w wykładzie Abhinawagupty, nieobecna w PTLV. B. Baumer słusznie też zauważa, że 

w PTLV brak innej najważniejszej w PTV cechy: opisu czterech poziomów mowy i koncepcji 

sarva-sarvātmaka 527 . Wszystko to przemawia za tym, że PTLV nie jest autorstwa 

Abhinawagupty.  

W świadomości Maheśwaranandy obraz Abhinawagupty, żyjącego dwieście lat 

wcześniej w innej części kraju, był inny niż historyczny Abhinawagupta. Tradycja 

południowo-indyjska, w której anonimowość była ważniejsza niż w tradycji północnej 
                                                   
525 MMP 1, s. 7: svayam avagatârtha-tattvasya ca tantra-kṛtaḥ kāruṇyôtkarṣa-pravṛttena sarva-jana-

sāmarasya-lakṣaṇena tāṭasthyena grathnāmî[t]y-avacchinnâhaṁbhāva-svabāvôttama-puruṣa-

vyapohād grathnātîti tantrôtpādane saṁrambhôdbhāvane vineya-vargasya tantra-

pravṛttaûnmukhyaṁ vidhīyamānatvenârthataḥ siddham. etena tantra-kṛtaḥ prasiddha-prabhāvasya 

sambhāvanā-pratyayôtpādanena pratipattṛ-jana-pravṛtty-arthaṁ nāmôpādānam ity apy āsūtryate. 

pratipattṝṇām côktam arthaṁ praty adhikāritāyāṁ na kaścin niyamaḥ |.  
526 Patrz: PTV I.3.4.1.   
527 B. Baumer (2011: 35):  „Apart from other differences, it should be surprising that the two main 

hermeneutical schemes of the Vivaraṇa are totally abesnt from the Laghuvṛtti, namely the four levels 

of vāc, and the doctrine of sarvaṁ sarvātmakam”.  
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(zapewne dlatego, że święta treść, jako uniwersalna i boska, była ważniejsze od 

wypowiadającego ją człowieka), wpłynęła na recepcję wielkiego nauczyciela, który został 

ubóstwiony528. PTLV jest typowym przykładem inkorporacji siwaizmu kaszmirskiego do 

siwaizmu południowo-indyjskiego.   
Jeśli tak, to kim mógłby być autor? Można wysunąć nieśmiałą hipotezę, że to 

Madhuradża – wędrowny jogin z Maduraju, przedstawiciel tego samego nurtu ekavīra, do 

którego należy PT529, i uczeń Abhinawagupty530. Jego najmłodszy syn531, Waradaradża 
                                                   
528 Już sam Madhuradża w swym dziele pt. Gurunātha-parāmarśa przedstawiał Abhinwaguptę w 

typowy południowoindyjski sposób. Patrz: SANDERSON 2005a: 242 p. 124: „In fact, it presents him 

artificially, imposing the south-Indian iconography of the four-armed Dakśiṇāmūrti Śiwa in his musical 

aspect (geyamūrtiḥ) (…)”. 
529  SANDERSON (2005b: 231 p. 71): „We know a Krṣṇadāsa in this tradition, a scholar of 

Cidambaram who wrote the Śivasūtravārtika following Kṣemaraja’s Śivasūtravimarśnī. Also known 

as Varadarāja he describes himself in vv. 213–215 of that work as a pupil of Madhurāja. Madhurāja’s 

engagement with the Parākrama form of Trika worship, of which the Parātrīśikā is the scriptural 

basis, is recorded in Gurunātha-parāmarśa v. 40: śakti-trayaîka-śaraṇe parākramâkrānta-viśva-dik-

cakre | madhurāje mayi (...).” Gurunātha-parāmarśa (GnP) została wydana i przełożona na angielski 

w RAGHAVAN 1981.   
530 Świadczy o tym GnP.  
531 O tym, że był najmłodszym synem Madhuradży informuje on sam w strofach podsumowujących 

własny komentarz (Vārtika) do „Prawideł Śiwy” (Siva-sūtra), gdzie treść i kontekst wskazują, że 

słowo ‘kumāra’ z ŚSVāVar III.45.213 należy interpretować jako ‘syn’, a nie uczeń, jak proponuje A. 

Sanderson (2005b: 231 p. 71, vide supra). Świadczy o tym sformułowanie madhurāja-kumārāṇāṁ 

(...) paścima, czyli ‘ostatni spośród synów Madhuradży’. W tłumaczeniu A. Rucińskiej (2014: 234, 

ŚSVāVar III.45.211-215ab) strofy te brzmią następująco:    

„Oto kolejny komentarz, niszczący zasłonę Maji,  

Ożywiający tajemny sens świętych Sutr Śiwy, z częścią 

Dawnej Warttiki, spisany przeze mnie, Waradaradżę,  

Zwanego też Krysznadasą, najpóźniej narodzonego  

Wśród synów (kumāra) Śri Madhuradży – tych prawych dziedziców tronu 

W królestwie duchowej Pełni, co siłą swojego męstwa 

Zdobyli na własność skarby trzydziestu sześciu pierwiastków 

I wznieśli się do wielkiego poczucia „Ja“ – swego ojca 

Nieznającego widoku, trzymającego się drogi,  

Którą wyznaczył komentarz godnego czci Kszemaradży“.    

iti śrī-śivasūtrāṇāṁ rahasyôpabrṁhitam | 

prāg ukta-vārtikâṁśena sahita, vārtikântaram || 

akhaṇḍa-saṁvit-sāmrājya-yauvarājyâdhikāriṇām | 

parākrama-haṭhâkrānta-ṣaṭtriṁśat-tattva-sampadām || 

madhurāja-kumārāṇāṁ mahâhantâdhirohiṇām |  
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alias Krysznadasa (Varadarāja Kṛṣṇadāsa) 532, napisał Parātrīśikā-laghu-vṛtti-vimarśinī,533  

komentarz do PTLV 534  i wiadomo, że mieszkał na południu Indii; żył jedno lub dwa 

pokolenia po Abhinawagupcie 535 , gdyż komentował dzieło Kszemaradży, ucznia 

Abhinawagupty. Nieznana jest inna droga, którą nauki triki mogły zostać przeniesione z 

Kaszmiru na południe Indii. Madhuradża nie tylko był uczniem Abhinawagupty i sławnym 

przedstawicielem tej samej tradycji triki, ale też wędrował i przebywał zarówno w 

Kaszmirze, jak i na południu Indii. Mógł być jednym z tych słuchaczy wykładów PTV, którzy 

nie znali biegle niuansów ‘gramatyki, mimansy i logiki’ 536 , dlatego pewne kwestie 

filozoficzne pominąwszy, spisał nauki swego mistrza, a aby zaznaczyć, skąd pochodzą, 

zakodował imię mistrza w trzeciej osobie i oddając mu w nich cześć, sam pozostawił siebie 

anonimowym. Ponieważ był ojcem Waradaradży, który napisał PTLVvi, czyli subkomentarz 

do PTLV, hipotezę tę należałoby zweryfikować poprzez gruntowną analizę PTLVvi, tekstu 

do tej pory nieopublikowanego i niezbadanego.   

I.5.3 Parātriṁśikā-laghu-vṛtti-vimarsinī „Refleksja nad «Krótkim wyjaśnieniem 
‹Trzydziestu strof o najwyższej [mowie]›»” 

„Refleksja nad «Krótkim wyjaśnieniem ‹Trzydziestu strof o najwyższej [mowie]›»” 

(PTLVvi) Krysznadasy Waradaradży (Varadarāja Kṛṣṇadāsa, XI w.) jest, zgodnie z  R. 

Torellą, komentarzem do PTLV537. Także N. Rastogi wspomina, że Waradaradża alias 

Krysznadasa jest autorem komentarza do PT zatytułowanego Laghu-vṛtti-vimarśinī 538 . 

Jedyny znany manuskrypt znajduje się w Triwandrum w Kerali539. Jak napisałem wyżej w § 

I.5.2, ojciec Waradaradży, Madhuradża z Czidambaram (lub Maduraju), był uczniem 

                                                                                                                                                            
paścimena tad-āloka-dhvasta-paścima-janmanā ||  

mayā varadarājena māyā-mohâpasārakam |  

śrī-kṣemarāja-nirṇīta-vyākhyānâdhvânusāriṇā ||  

kṛtinā kṛṣṇadāsena vyañjitaṁ kṛpayâñjasā |).  
532 RASTOGI 1978: 173.  
533 TORELLA 1999: 131. 
534 TORELLA 1999: 131. 
535 M. Dyczkowski (1989: 21) uważa, że był on młodszym współczesnym Kszemaradży; Rastogi 

(1987: 173-175) podaje dwa alternatywne okresy jego działalności: ok. 1000-1050 lub ok. 1020-

1070. 
536 Patrz: PTV I.4.4. 
537 TORELLA 1999: 131. 
538 RASTOGI 1978: 173. 
539 RASTOGI 1978: 173 p. 2, KAWAJIRI 2011: 2.:  Oriental Research Institute Trivandrum Univ. 

MSS Library Cat. 537-8, MSS 5854F oraz C. 2108D. 
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Abhinawagupty i był znany jako nauczyciel triki zwanej parākrama (parākrama-trika), która 

opiera się właśnie na nauce PT540.  

I.5.4 Parātriṁśikā-tātparya-dīpikā „Lampka oświetlająca «Sens trzydziestu 
strof o najwyższej [mowie]»”. 
  „Lampka oświetlająca «Sens trzydziestu strof o najwyższej [mowie]»” (PTTD) zachowała 

się tylko na południu Indii w jedynym, niekompletnym manuskrypcie, wydanym w serii 

KSTS541. Jej autorstwo jest niejasne, niektórzy przypisywali je Somanandzie. A. Sanderson 

(1990a: 80) słusznie to podważając, wysunął przypuszczenie, że autorem był Krysznadasa 

Waradaradża. Y. Kawajiri (2011: 2) poddał w wątpliwość przypisanie dzieła Krysznadasie. 

Należy jednak zauważyć, że strofy PTTD 18-19a zapowiadają, iż owo dzieło, ułożone w 

formie hymnu, ‘pochodzi od Utpaladewy’ (utpaladevīya): 

„Przedstawię księgę utpaladewową  

ułożoną w metrycznym hymnie, 

Będącą różnorodną potęgą 

zrodzoną ze stanu samego rozpoznania Bhajrawy” 542  

 Strofy PTTD 21bc-23ab 543 dopowiadają, że stanowi ono esencję doktryny Utpaladewy 

(śrīmad utpaladevīya-mata-sāra) i że po jego zrozumieniu zewnętrzne rytuały staną się 

zbędne. Z drugiej strony, z dość niejasnego kolofonu dowiadujemy się, że traktat powstał 

jako skutek wnikania we własną duszę i pochłonięcia „Objaśnieniem” Abhinawagupty (vivṛṭi, 

tj. vivaraṇa), czyli najprawdopodobniej PTV, której intencję niniejszy traktacik w swym 

zamierzeniu ukazuje 544 . Abhinawagupta określony jest tutaj jako biegły (vedhas) w 
                                                   
540 SANDERSON 2006 : 231 p. 71.  
541 Paratrishika-tatparyadipika and Shakta Vijnanam of Somananda. Edited by Pandit Jagaddhar 

Zadoo, KSTS Nr 74. 
542 PTTD 18-19a  

śrīmad-utpaladevīyaṁ śāstraṁ stotra-padâtmakam | 

 pratyabhijñāna-mātrôdyad-bhairavī-bhāva-vaibhavam ||  

 kathayāmi […]  
543 PTTD 21bc-23ab 

prasaṁha-prāvikântôkta-tat-tat-dīkṣâbhivistaraṁ  

vyākhyāṁ vitenire teṣām apahāya dṛśi-sthitim |  

śrīmad utpaladevīya-mata-sāratayā param ||  

vyākhyāṁ karoti viśadām evaṁ meyâdikam trikam  || 
544  PTTD 53g 2-534: 

tenaîva pāśv-akrty-ātma-nāṭyâbhinaya-vedhasā | 

pumāṁsaṁ puṇya-sampūrṇaṁ kamapy-āviśatêcchayā ||  

idaṁ-vādanataḥ svasmāt vyākhyā śrī-trīśikâtmanaḥ | 

śāsanasya svakīyasya svâlokâdarśa-rūpiṇaḥ || 
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dramacie (nāṭya) i ekspresji teatralnej (abhinaya). Z powyższego wynika, że tekst opierał 

się na dziełach Utpaladewy i Abhinawagupty, a zatem musiał powstać po napisaniu PTV. 

Wątpliwość budzi jedynie to, że komentarz Abhinawagupty, PTV, ma w zamierzeniu 

uzupełniać i wyjaśniać niezachowany komentarz Somanandy, a nie jego ucznia 

Utpaladewy. Czyżby zatem była to przesłanka, że PTLV też została ułożona przez 

Abhinawaguptę? Nie będę tutaj podejmował prób rozstrzygnięcia tej kwestii, ale 

niewątpliwie wymaga ona głębszego zbadania.  

Narracja tekstu jest potoczysta, a styl dojrzały. Ten wartościowy tekst nie doczekał się 

jeszcze żadnego przekładu ani analizy.  

*** 

 

                                                                                                                                                            
tatâbhinavaguptôkta-vivṛti-vyāpṛtâtmanaḥ | 

tātparyaîka-prathâtmatvāt nāmnā tātparya-dīpikā || 
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II. Filozofia języka Abhinawagupty 
Język jest kluczowym zagadnieniem w filozofii Abhinawagupty. To on porządkuje i scala 

różne postrzeganie i doświadczanie rzeczywistości. Jego aspekty zawierają się w 

najszerszym polu semantycznym sanskryckiego słowa ‘vāc’ ‘mowa, język’. Innym szerokim 

pojęciem jest ‘śabda’ ‘słowo, język, dźwięk, element językowy’, choć i jego zakres można 

zawrzeć w pojęciu ‘vāc’. Z kolei język mówiony regionu czy społeczności określa się 

pojęciem ‘bhāṣā’ (w muzykologii oznacza styl muzyczny). 545  Abhinawagupta, chcąc 

podkreślić konwencjonalność języków, użył też w PTV 546  określenia ‘saṅketa’, które 

oznacza ‘zgodę, umowę, to, co się uzgodniło’ 547 , czyli ‘konwencję językową’, a także 

‘umowne oznaczanie rzeczy przez jednostki językowe’, wreszcie ‘znak’. Wszelkie 

zachowania mające charakter komunikacji, które także oparte są na konwencji, określa się 

słowem ‘vyavahāra’. Gir – użyte kilkakrotnie w PTV – jest dostojnym określeniem mowy: 

śpiewnej, uroczystej, świętej. Vāṇi – używane zwykle przez poetyków, w tym w DhĀL przez 

AG (brak w tekstach filozoficznych) – to zwykle mowa posługująca się językiem 

kunsztownym, literackim. Sama czynność mówienia określana jest też słowami takimi jak: 

‘vacana’ – ‘mówienie, wypowiadanie’. ‘Jalpa’ – to ciche ‘mówienie’ bez myślenia, 

‘gaworzenie, paplanie’; ‘abhijalpa’ – to ‘gadanie wewnątrz’, tj. mówienie do samego siebie. 

Sañjalpa – to z kolei cichy dialog, który toczy się wewnątrz każdego człowieka; abhilāpa – 

to ‘gaworzenie’, w  którym odniesienie przedmiotowe nie jest istotne. Z kolei ruta – to ‘głos’ 

żyjących istot (zwierząt), który pozwala się im porozumiewać. Istnieją też liczne inne, 

kontekstowo rozumiane określenia mowy / języka / mówienia itd., większość z nich 

swobodnie używana w dziełach Abhinawagupty, niektóre z nich także omawiane. Do nich 

należy vyāhāra – w ĪPVV to wyrażanie za pomocą języka zagadnień podlegających 

dyskusji filozoficznej, uccāra – to wymówienie, zwykle zaklęcia, modlitwy. Inne to np. 

nirdeśa ‘omówienie’, vyapadeśa ‘odnoszenie się, wskazywanie, określanie’, kathā 

‘mówienie, powiadanie, opowiadanie, relacjonowanie’, oraz ‘to, co się mówi’, abhidhāna 

‘nazywanie’, prastuti ‘przedstawienie, prezentowanie’ , nirūpaṇa ‘wyjaśnianie’ i inne.    

Najważniejszymi pierwiastkami czasownikowymi na oznaczenie różnych aspektów 

mowy i czynności mówienia w różnych odcieniach znaczeniowych, kontekstach i związkach 

elementów językowych są: √vac – ‘mówić’, √vad – ‘twierdzić, wyrażać swoje stanowisko’, 

√brū – ‘mówić, powiadać’, √gad – ‘opisywać’, √kath – opowiadać, pra√stu ‘przedstawiać, 

wychwalać, nir√diś – wskazywać, przykazywać, abhi√dhā – nazywać; vy-apa√diś –  

                                                   
545 Patrz: § II.1.8. 
546 Vide infra. 
547 saṁ- ‘razem, wspólnie’ √cit ‘uświadamiać’.   
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‘określać, nazywać, odsyłać, nawiązywać; √bhāṣ – ‘omawiać, tłumaczyć, przemawiać’, 

√bhaṇ – ‘mówić, odzywać się’, √ vaṇ – ‘wydobywać dźwięk, mówić, dźwięczeć’, √varṇ – 

‘opisywać, malować’, √jalp – ‘gadać, gaworzyć, rozmawiać, √jap – ‘szeptać, wymawiać 

cichym głosem’, √lap – ‘paplać, rozmawiać’, √carc – ‘poważnie rozmawiać, rozprawiać, 

dyskutować’, √śap – ‘przeklinać’, √śabd – ‘wydawać dźwięk, werbalizować, ujmować w 

słowa’, √mantr – ‘podpowiadać, podszeptywać, doradzać’; √gṝ – wydobywać głos, śpiewać, 

wołać, wychwalać, √gai – ‘śpiewać, wyśpiewywać, wysławiać’, √lakṣ – ‘oznaczać, 

definiować’, vyava√hṛ – ‘wchodzić w interakcję językową, rozmawiać, używać języka’,  

itd.548   

Pośród nich podstawowym i najszerszym semantycznie pojęciem jest ‘vāc’, derywat od 

√vac – ‘mowa’. Jak wynika z PTV, a także, co opiszę poniżej, we wszystkich aspektach i 

elementach vāc charakterystyczne jest podkreślanie obecności ref leksyjnej  

świadomości (pratyavamarśa / vimarśa), którą zarówno Bhartryhari, jak i Abhinawagupta, 

uważa za uniwersalną i najistotniejszą cechę ‘vāc’. W rzeczy samej jej opisany charakter 

świadczyć będzie o tym, że vāc oznacza samą istotę mowy (vāk-tattva), podobnie jak 

śabda-tattva w filozofii gramatyków, i stąd można zauważyć, że gdy Abhinawagupta o niej 

mówi, ma na myśli przede wszystkim parā vāc, mowę absolutną, ‘najwyższą’; 

odpowiada ona ‘ja’ mówiącego, jak i słuchającego (wszystkich uczestników rozmowy); jest 

to ‘ja’, które ma refleksję werbalną podczas komunikacji.  

Ogólnie zauważyć można, że teoria vāc nosi znamiona silnego wpływu koncepcji 

wedyjskich i tantrycznych 549 , natomiast rozważania nad tym, co określa się terminem 

‘śabda’ (‘dźwięk’, ‘jednostka językowa / semantyczna’) ma głębszy związek z gramatykami i 

klasyczną filozofią indyjską.  

Podstawowe kategorie językowe w tradycji gramatycznej są rozumiane jako aspekty 

tego, co się określa terminem ‘śabda’ . Są nimi jednostki językowe takie jak: fonemy, 

g łoski , morfemy – określane jednym słowem ‘varṇa’ lub akṣara (które bardziej znaczy 

‘zgłoska’, ‘sylaba’, w późniejszym sanskrycie także ‘litera’550), następnie wyrazy (pada) oraz 

zdania (vākya). Abhinawgagupta przede wszystkim dyskutuje na temat głosek / fonemów, 

wyrazów i zdań.  

Do działu rozważań nad naturą głosek (varṇa, varṇâkṣara) należy fonetyka (tradycyjna 

śikṣā), do której nawiązuje AG w drugiej części PTV, opisując tzw. proces ‘emanacji 

fonematycznej’; jednak ten proces u Abhinawagupty przechodzi w rozważania 

metafizyczne, gdyż traktuje fonemy nie tylko jako naturę języka określanego pojęciem 

                                                   
548 Znaczenia podałem wybiórczo na podstawie MW.  
549 Patrz publikację: PADOUX 1990. 
550 Por. wyrażenie ‘nirakṣara’ ‘niepiśmienny, niewykształcony’, użyte np. w PTV II.5 (Gn: 227-228, 

op.cit. § II.1.5). 
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‘śabda’, ale przede wszystkim jako samą istotę mowy – vāc ,  o ile nie występują 

ściśle w kontekście filozofii gramatyków w znaczeniu ‘głoski’ lub ‘morfemu’. Opiszę to 

niebawem.  

Z kolei do rozważań nad naturą wyrazu (pada) należą części mowy takie jak: 

rzeczownik (nāman), czasownik  (ākhyāta), przymiotnik (viseṣaṇa), zaimek 

(sarvanāma), partykuły i  spójn ik i  (nipāta), przyrostk i  / sufiksy (pratyaya) itd. One 

również niekiedy przenoszone były także na poziom filozoficzny – jak np. w VP III. 

Abhinawagupta zajmował się nimi wszystkimi, jednak szczególnie – na co zwrócę uwagę w 

tej części pracy – filozoficznym znaczeniem czasownika koniugowanego (ākhyāta), 

którego rozważaniem zajmowali się zwłaszcza mimansakowie, zajmujący się teorią 

wypowiedzi (vākya-śāstra). Poświęcę temu zagadnieniu tutaj sporo uwagi. Kategorie 

wyjaśniane przez gramatyków, takie jak przypadki logiczne (kāraka) opisujące relacje 

między czasownikiem a rzeczownikiem, osoba (puruṣa), l iczba (saṅkhyā), czas (kāla), 

t ryb (np. rozkazujący), strona (vācya), są również analizowane w ścisłym związku z 

analizą koniugowanego czasownika (ākhyāta, ākhyāta-śabda). Abhinawagupta w 

mniejszym lub większym zakresie omawiał każde z nich. W tej części pracy skoncentruję 

się jedynie na filozoficznej kwestii czasu, odchodząc częściowo od rozważań 

lingwistycznych i wkracząc w dziedzine metafizyki. Wspomnę też o trybie rozkazującym. 

Dopiero w następnym rozdziale (§ III) napiszę o koncepcji osoby i liczby. Omówię też jedną 

z kategorii słowotwórczych, causativum, wiążące się z analizą syntaktyczno-semantyczną 

czasownika.  

Osobnym zagadnieniem są zasady derywacji, które omawiam dalej.  

Także do rozważań nad wyrazem (pada) należą wszystkie zagadnienia gramatyczne 

dotyczące fleksji i składni. Abhinawagupta nawiązuje do niektórych z nich, mianowicie do 

teorii przypadków (vibhakti); spośród nich szczególną uwagę poświęca relacj i  wyrażonej 

przez genet ivus  i jej filozoficznym implikacjom. Piszę o tym tu i ówdzie w tym i 

następnym rozdziale.  

Z kolei aspektami podpadającymi pod rozważania nad semantyką zarówno głosek, jak i 

wyrazów i całych wypowiedzi (vākya), są s i ły  oddzia ływania semantycznego (śakti, 

vṛtti): 1) znaczeń dosłownych wyrazów (abhidhā) i zdań (tātparya), 2) oznaczenia 

metaforycznego (lakṣaṇā) oraz 3) znaczeń sugerowanych (vyañjanā). Im wszystkim AG 

poświęca sporo uwagi w DhĀL; wszystkie omówię dalej.   

Do filozofii języka należy także gramatyczna koncepcja ‘rozbłysku słowa i znaczenia’, 

czyli tzw. sphoty (sphoṭa), oraz wydźwięku czy sugestii, określonej pojęciem ‘dhvani’; 

podejmę próbę ich wyjaśnienia.  

Wszystkie one dotyczą bezpośrednio rozważań nad naturą śabdy, a nie vāc. Potwierdza 

to także fakt, że aspekty te łączą się w związki frazeologiczne tylko ze słowem ‘śabda’. W 
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sanskrycie funkcjonują określenia: ‘ākhyāta-śabda’ (‘słowo będące czasownikiem 

koniugowanym’), ‘kāraka-śabda’ (‘element językowy stojący w relacji przypadku logicznego 

z czasownikiem’), ‘śabda-vṛtti’ (‘działanie semantyczne słowa’), ‘śabda-bhāvanā’  (‘intencja 

językowa’) itd.; natomiast nie można powiedzieć w sanskrycie: ākhyāta-vāc* (‘czasownik 

mowy’), kāraka-vāc (mowa wyznaczająca relację z czasownikiem)’*551, vāg-vṛtti (‘działanie 

semantyczne mowy’),  vāg-bhāvanā* (‘intencja mowna’)552 itd. Vāc jest najbardziej ogólnym 

określeniem mowy i w przeciwieństwie do terminu ‘śabda’ nie używa się go w znaczeniu 

jednostek językowych. Jest szczególną zasadą, której rozważania przechodzą w 

rozważania metafizyczne, w odróżnieniu od siabdy, która jest podstawowym pojęciem 

na określenie języka w indyjskie j  l ingwistyce.       

  W tej części dysertacji zajmę się zarówno aspektami mowy (vāc), jak i języka (śabda), 

które w filozofii Abhinawagupty się uzupełniają. Rozważania na temat języka znajdują 

swoje miejsce w obrębie wykraczającej poza dziedzinę lingwistyki i wkraczającej w 

dziedzinę epistemologii i ontologii teorii vāc, w jej szeroko zakrojonych ramach czterech 

poziomów mowy. Dlatego najpierw zarysuję te ramy, dopiero potem skoncetruję się na 

języku – śabda – zasadzie derywacji, a następnie na jego siłach semantycznych z teorią 

sugestii (dhvani) i ‘rozbłysku słowa i znaczenia’ (sphoṭa). Pozostałe zagadnienia będę 

analizował jako filozoficzne aspekty rozważań nad czasownikiem (ākhyāta), podstawową 

jednostką wypowiedziotwórczą, funkcjonującą łącznie z innymi jednostkami językowymi – 

zawsze w nieoderwaniu od ich wymiaru filozoficznego. Tymi aspektami czasownika, które 

szczególnie poruszę, będą zagadnienie czasu, podmiotowości i kauzatywności, w 

perspektywie całościowej (holistycznej) teorii języka. Pozostałe zagadnienia zostaną 

omówione pokrótce przy różnych okazjach. 

                                                   
551 Czyli ‘mowa’ [wyrażająca] relację rzeczownika z czasownikiem’ zamiast ‘słowo / morfem, 

końcówka wyrażające relację czasownika z rzeczownikiem.   
552 W teorii mimansy mówi się śabda-bhāvanā 
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II.1 Vāc – czyli istota mowy  
W filozofii Abhinawagupty rozważania nad vāc są anal izą świadomości 

ref leksyjnej , w której wyróżnić można dwa elementy: z jednej strony ref leksję 

przedmiotową, a z drugiej ref leksję s iebie. Poniżej, zgodnie z filozofią Abhinawagupty, 

co wynika m.in. z treści pierwszej części PTV, opisywana jest ona jako oddziaływanie 

semantyczne na różnych poziomach, wyznaczonych z jednej strony przez stopień 

oddzie lenia s ię tych dwóch przeciwstawionych sobie aspektów, z drugiej – 

przez zakres i stopień tożsamości  e lementu określanego (vācya) i określa jącego 

(vācaka) w ich wzajemnej relacji 553 ; istotą działania vāc jest natomiast spajanie 

przeciwieństw, co jest podstawą kojarzenia. Ostatecznie w akcie pełnego poznania obecna 

jest stała jedność obu elementów refleksji, dzięki czemu może zachodzić identyfikacja 

poznawcza. To ujęcie u Abhinawagupty będzie stać w zgodzie z jednym z trzech ważnych 

punktów widzenia gramatyków, które opiszę w § II.5.1, mianowicie teorii dyotaka, 

dotyczącej procesu, przez który zachodzi poznanie werbalne, uznającej relację szczególnie 

rozumianej tożsamości (tādātmya) elementu oznaczanego z oznaczającym, które nakładają 

się na przedmiot poznania.554   

Wyjaśnienie vāc i analiza zjawisk językowych u Abhinawagupty zawiera się w meta-

strukturze trzech lub czterech poziomów mowy, wyrażających takie właśnie 

ustopniowanie relacji vācya i vācaka. Stanowią one także osnowę koncepcj i  

językowych. Z kolei w „Świetle Tantr” (TĀ) i jej skrócie „Esencji Tantr” (TS), widoczny jest 

podział w strukturze na sferę vācaka (‘znaczącą’), która jest odpowiednikiem czasu i vācya 

(‘znaczoną, określaną’), która jest odpowiednikiem przestrzeni555. Vāc, czyli istota mowy, 

ze swoimi czterema poziomami i wszędzie obecną relacją vācya-vācaka, jest tym, co 

scala i porządkuje wszystkie aspekty doświadczenia rzeczywistości. 

Vāc (nom. vāk, od √vac - mówić) zasadniczo dosłownie oznacza 'tę, która jest podłożem 

swojej czynności mówienia'. Jest to etymologiczne znaczenie słowa: √vac + sufiks zerowy 

określany terminem technicznym KVIP, który na podstawie PSā III.2.178 powoduje 

wydłużenie samogłoski pierwiastkowej, tworzy formę ‘vāc’, która następnie używana jest w 

rodzaju żeńskim. Sufiks ten na podstawie PSū III.2.178 556  dodany do niektórych 

pierwiastków ma znaczenie podłoża dla wyrażonych przez dany pierwiastek natury 

(dharma), charakteru czynności (śīla), albo też ma znaczenie sprawcy wykonującego 

                                                   
553 Patrz: PTV I.1. 
554 Patrz § II.5.1. 
555 Patrz: § I.4.6.  
556 MB III.2.178: ayam tacchīlâdiṣu tṛn vidhīyate (…). idānīm eva hi uktam tac-chīlâdiṣu (…) kvip câpi 

tṛj-ādiḥ |    
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daną czynność w sposób dobry (tac-chīla, tad-dharma, tat-sādhukāra)557. W odniesieniu do 

√vac i wielu innych pierwiastków znaczy to samo, co sufiks tṛC oraz tṛṆ 558, oznaczające 

sprawcę danej czynności 559 . PSā III.2.178 560  i komentarze MB i Kāś podaje 

następujące zastosowanie tego sufiksu do √vac:     

„Do pierwiastków √vac 'mówić', √pracchA 'pytać', āyata√stu 'długo chwalić', kaṭa√pru 

'wgryzać się w matę [o robaku]', √ju 'szybko się ruszać' oraz √śri 'polegać', 

przystępuje przyrostek -KVIP, a samogłoska pierwiastkowa ulega wzdłużeniu.”561.  

W ten sposób od √vac z sufiksem zerowym określanym terminem -KVIP, po wzdłużeniu 

samogłoski pierwiastkowej, utworzone zostało słowo ‘vāc’, które analogicznie do słów prāṭ 

‘pytający’, āyata-stū ‘panegiryk’, kaṭa-prū ‘robak’, jū ‘szybki’, ‘szybkobieżny’, oraz śrī ‘ten, na 

którym się polega’, oznacza sprawcę własnej czynności . Takie odniesienie do 

gramatyki Paniniego daje Abhinawagupcie podstawy do personifikacji mowy jako ‘ ja ’  

mówiące.   
Właśnie w pełnej zgodności z tym Abhinawagupta, interpretując VP-I1.124 

Bhartryhariego w ĪPVV II.5.11 (t. II, s. 182), stwierdza, że w pojęciu vāc zawarte są oba: 

zarówno sprawca mówienia (agens), jak i sama czynność mówienia. Z tego właśnie wynika 

twierdzenie, że mowa jest świat łem – prakāśa: 

„Ponieważ jest ‘tą, która mówi’ [tj. agensem], a także ‘mówieniem’ [tj. procesem, 

przez który zachodzi komunikacja] – vāc jest świat łem, które należy rozumieć jako 

zainicjowanie (upakrama) znaczeń przez usta (mukha)”.562 

Definicja ta odpowiada innej definicji sformułowanej przez Abhinawaguptę w DhĀL. Jej 

kontekstem jest poruszona przez Anandawardhanę w DhĀ kwestia nieskończonej 

                                                   
557 PSū III.2.133: ā kve tacchīla-tad-dharma-tat-sādhukāriṣu | Kāś III.2.133: tena kvipo ’py ayam 

artha-nirdeśaḥ | tad iti dhātv-athaḥ śīlâdi viśeṣaṇatvena nirdiśyate | tac-chīlo yaḥ svabhāvataḥ phala-

nirapekṣas tatra pravartate | tad-dharmā tad-ācāraḥ yaḥ svadharma mamâyam iti pravartate vinâpi 

śīlena |. 
558 MB III.2.178: ayam tac-chīlâdiṣu tṛn vidhīyate (…). idānīm eva hi uktam tac-chīlâdiṣu (…) kvip câpi 

tṛj-ādiḥ | Szerzej o przyrostku tṛC, a także jego roli tac-chīlā patrz: § II.5.3.   
559 PSū II.2.15, PSū II.2.16, op. cit. § II.6.3.  
560 PSū III.2.178: anyebhyo 'pi dṛśyate |: „Spotyka się także, że [sufiks -KVIP, tj. formant zerowy, w 

znaczeniu podmiotu czynności] przystępuje do innych [niż wymienione wcześniej pierwiastków]”. 
561 MB III.2.178:  vāci-pracchâyāstu-kaṭu-ju-śrīṇāṁ dīrghatvaṁ ca vaktavyaṁ kvip ca|. Kāś III.2.178: 

anyebhyo ’pi dhātubhyaḥ tāc-chīlikeṣu kvip-pratyayo dṛśyate | yuk | chit | bhit | dṛśi-grahaṇaṁ vidhy-

antarôpasaṅgrahârtham | kvacid dīrghaḥ kvacid dvir-vacanaṁ kvacit samprasāraṇam | tathā cāha 

kvib-vaci-pracchâyastu-kaṭa-pru-ju-śrīṇāṁ dīrghā ’saṁprasāraṇaṁ ca |. 
562  VP-I1.124 w ĪPVV I.5.11 (t. II, s. 182): vaktîti vacanaṁ cêti vāk prakāśa ity-artha-

mukhenôpakramo mantavyaḥ |.  
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wieloznaczności czy wieloaspektowości vāc (vāg-vikalpānāṁ ānantya)563, przejawiającej 

się w nieskończenie rozmaitych formach s łów i  znaczeń 564 . Abhinawagupta 

wówczas podał jej trojaką definicję:  

1) „Ponieważ mówi /  wyraża, jest vāc, czyli jest jednostką językową (dźwiękiem, 

śabda)”; 2) „Ponieważ jest mówiona /  wyrażana, jest vāc, czyli jest ‘znaczeniem’ 

(artha)”; 3) „Ponieważ dzięki  n ie j  jest  mówione / wyrażane, jest vāc, czyli jest 

siłą semantyczną nazywania (nadawania nazw, abhidhā-vyāpāra)”565.    

 Z powyższego cytatu wydaje się, że w filozofii Abhinawagupty te trzy aspekty mowy są 

podstawowe: 1) jednostka językowa, która jest dźwiękiem (śabda), 2) znaczenie (artha) 

oraz 3) ich podstawowe oddziaływanie semantyczne (vyāpāra, vṛtti, śakti), jakim jest 

wywoływanie poznania rzeczy przez jej nazwę (abhidhā). Należy przy tym pamiętać, że ich 

nierozłączność rodzi trudność, czy wręcz niemożliwość określenia, które z nich będzie 

miało charakter podstawy dla pozostałych. Pewnym rozwiązaniem tego problemu stanowi 

prawdopodobnie postawa niedualistyczna i esencjonalistyczna, wyrażana w ĪPVV, gdzie 

uważa się, że po atrybutach rzeczy czy zjawisk wewnętrznych poznaje się nieodłącznie ich 

esencję, jaką jest substancja (dravya) i podmiot (ātman). Jedynie substancja i podmiot 

są czymś rzeczywistym – vastu 566 , zawsze nierozerwalnym z atrybutami, które są 

rzeczywiste tylko dlatego, że w każdym akcie poznania są połączone z vastu. ‘Ta, która 

mówi’ wskazuje na substancja ln ie rozumiany podmiot, istotę dźwięku, którego 

przejawem jest mówienie;  ‘ta, która jest mówiona’, czyli jego brzmienie – ma własność 

przejawiania się jako dźwięku. Natomiast oddziaływanie semantyczne – jest aspektem ich 

nierozerwalności, jedyną przyczyną, że z cechy wynika jej substancja, a z przedmiotu 

doświadczenia podmiot, czyli że możliwe jest podmiotowo-atrybutywne rozumienie 

rzeczywistości, zawsze u podłoża którego, znajdują się owa językowa prawidłowość 

nierozłączności.  

Z drugiej strony Abhinawagupta rozumie podmiot podobnie jak gramatycy podmiot 

gramatyczny, którzy definiują go jako „ten, który jest autonomiczny / niezależny 

(svatantra)”567; to dlatego może on wchodzić w różne (nieskończenie liczne) relacje w 

zależności od wypowiedzi. Uważa on, że działanie mowy jest funkcjonowaniem 

                                                   
563 DhĀvṛ I.1 (ed. RĀI, s. 18). 
564  DhĀL I.1 (ed. RĀI, s. 19): śabdârtha-vaicitrya-prakāro ‘nantaḥ | abhidhā-vaicitrya-prakāro 

‘nantaḥ|.  
565 DhĀL I.1 (ed. RĀI, s. 19): vaktîti vāk śabdaḥ | ucyata iti vāg arthaḥ | ucyate ‘nayêti vāg abhidhā-

vyāpāraḥ |.  
566  Oba określane jako ‘vastu’: ĪPVV (ādi-vākya), s. 41: określenie jako ātman. Vastu jest  

skorelowane z  ābhāsa – ‘tym, co się jawi’ (patrz: ĪPVV t. I, s. 109).  
567 PSū I.4.54. Patrz: § II.6.4.  
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podmiotu, świadomości ‘ja’ 568 , co zgodne jest z poetyckimi przedstawieniami 

wedyjskimi569, zachowanymi w tekstach gramatycznych570,  np.: 

„Tylko Mowa widzi  rzecz, to Mowa mówi,  

 To Mowa objawia (rozszerza, saṁ√tan) sens ukryty;  

 To w Mowie świat wielopostaciowy jest zawarty, 

 [To ona}, podzieliwszy jedno na to czy tamto, doznaje.”571 

 Należy podkreślić, że rozumienie vāc przez Abhinawaguptę jest zgodne z jego teorią 

‘podmiotu poznania’ [który poznaje prawdziwie] (‘pramātṛ’), którą przedstawił obszernie w 

ĪPVV. N. Rastogi, analizując filozofię ĪPVV, stwierdza, że jego działanie polega w 

pierwszym rzędzie na ustalaniu lub porządkowaniu (vyavasthā-kāritva) 

rzeczywistości:572  

„Cecha ustalania / porządkująca” – pisze indyjski uczony N. Rastogi – „jest w 

rzeczywistości podstawowym działaniem podmiotu w procesie poznania; wszystkie 

inne funkcje niezależnego podmiotu od niej zależą”573.  

To, w jaki sposób podmiot, ‘ja’, ustala czy porządkuje rzeczywistość, jest wyjaśniane w 

ĪPVV. N. Rastogi ujmuje to w następujący sposób:  

„Polega ona na tym, że dzięki takiemu ustalaniu / porządkowaniu własnej natury, 

mimo że we wszystkich sytuacjach poznawczych niezmiennie jest ten sam – 

podmiot poznania nazywany jest wyrazami, które są przedmiotem jego 

poznania. Np.: pramātṛ ‘podmiot poznania’ , anubhāvitṛ ‘podmiot 

doświadczania’ , vikalpayitṛ ‘podmiot dyskursywnego myślenia, niścetṛ 

                                                   
568 Patrz: APS 22-23 przytaczane i komentowana przez AG w ĪPVV Wstęp [Ādi-vākyam] s. 62; 22cd-

23 w ĪPVV I.5.6 (t. I, s. 135); APS 22cd w ĪPVV I.3.6 (t. I, s. 260), gdzie ahaṁ-bhāva i kartṛtva są 

definiowane jako svātantrya; oraz NŚAG XIV.3, ed. NAGAR 2003 (t. II, s. 167, op. cit. § I.4.9), gdzie 

svātantrya jest wyjaśniana jako pāramaîśvarya mająca naturę pratyavamarśa (definicyjnej cechy 

vāc); a także PTV I.1.5, gdzie svātantrya jest naturą anuttary i wreszcie PTV I.3.3, gdzie svātantrya 

wprowadza do opisu 3 osób gramatycznych.   
569 Patrz: § II.3. 
570 W VPvṛ I.118 określa się ją jako vāg-ātman.   
571 VPvṛ I.118:    

vāg evârthaṁ paśyati vāg bravīti vāg evârthaṁ nihitaṁ santanoti |    

vācy eva viśvaṁ bahu-rūpaṁ nibaddhaṁ tad etad ekaṁ pravibhajyôpabhuṅkte | 
572 RASTOGI 2013: 28. Potwierdza to także PTV I.1.7.2 (op. cit.).  
573 RASTOGI 2013: 28 (na podstawie ĪPVV t. II s. 359): vastutaḥ jñāna-mīmāṁsā ke kṣetr mẽ yah 

mūl-bhūt pramātṛ-vyāpār hai | anya sāre vyāpar isī ke anujīvī haĩ |.  
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‘podmiot decyzj i  itd.”574 

W powyższych przykładach każde z wymienionych form określa ten sam podmiot, ale w 

relacj i  z  różną czynnością; określenie podmiotu jest możliwe tylko w relacji z 

czynnością, jaką w powyższych przykładach jest poznawanie, doświadczanie, myślenie itd. 

Podobnie w cytowanej w ĪPVV definicji ‘vāc’ jest podmiotem mowy w relacji z własną 

czynnością mówienia. Dla zrozumienia istoty mowy istotne jest więc zrozumienie jej 

funkcj i  jako mówienia.  

Inne funkcje podmiotu, które odnieść należy także do natury mowy, to: stanowienie 

ośrodka (adhiṣṭhātṛtva)575, sprawianie przenikania  / nieodstępowania (vyāpana-kāritā 

/ vyāptṛtva)576; synteza lub sprawianie kojarzenia (anusandhāna-kāritva)577, polegająca 

na identyfikacji aktualnego doświadczenia z minionym w jednym znaczeniu słów (rzeczy, 

padârtha) i różnego rodzaju inna unifikacja (ekī-karaṇa): zachodząca w czasie (kāla), 

powodująca pojawienie się homogenicznego obrazu w umyśle, oraz zachodząca w 

przestrzeni (deśa), gdzie sekwencja głosek jest obecna w jednym miejscu (eka-deśa) w 

umyśle, pozwalając chwytać uwagą sekwencję czasu 578 . Pierwsza określana jest jako 

poziom mowy ‘patrzącej’ (paśyantī), przez którą widzi się znaczenia, druga – jako poziom 

mowy mentalnej (madhyamā), pozwalającej utrzymać w pamięci sekwencję słów. Do opisu 

tego procesu wrócę jeszcze w §§ II.2.2 i II.2.3.   

Można przyjąć, że istotą vāc jest według AG stanowienie przez nią ustanawiającego 

własną czynność podłoża /  podmiotu i towarzyszy jej właściwość takiego czy innego 

dzia łania.        

                                                   
574  RASTOGI 2013: 28: is svarūp-vyavasthā ke kāraṇ hī ek pramātā sāre jñānātmak prasaṅgõ mẽ 

svarūp kī abhinnatā ke bāvjūd bhī, viṣay-gat bodh kī prakṛti ke anusār bhinna-bhinna nāmõ se 

pukārā jātā hai – jaise anubhavitā, niścetā, smartā, pratyabhijñātā, vikalpayitā ityādi|   
575  Słowami N. Rastogiego (2013: 27-29) to „stanowienie miejsca spoczynku poprzez działanie 

refleksyjności ‘światła’ wobec wszystkich rzeczy, które są różne od niego“ (‘apne se bhinna sāre 

arthõ kī prakāśamānatā kā vimarśatayā viśrānti sthān honā)”. 
576 RASTOGI 2013: 28. Uczony wyjaśnia, że tym, który jest bycie tym, który jest przenikającym 

(vyāpaka) jest podmiot, a tym, który jest ‘przeniknięty (vyāpya), jest przedmiot.  
577 RASTOGI 2013: 28. Anusandhāna, kojarzenie, zgodnie z analizą pamięci (smṛti) w ĪPVV, zawsze 

zawiera element retrospekcji.  
578 N. Rastogi (2013: 27) nazywa je ānupūrvī (wertykalne / ang. ‘vertical’) oraz samavistārī (ang. 

‘horizontal’). Teoria ta znajduje pewną analogię w dżinijskiej idei homogeniczności (patrz: 

BALCEROWICZ 2016a: 626), gdzie mówi się o dwóch homogenicznościach (sāmanya): 

synchronicznej (ūrdhvatā-sāmānya) oraz diachronicznej (tiryak-sāmānya). Obszerne wyjaśnienie 

dżinijskiej teorii homogeniczności, która może być pomocna w zrozumieniu teorii Abhinawagupty, 

patrz: BALCEROWICZ 2016a: 626-634.    
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II.1.1 Vāc jako uniwersalna relacja   
Cechująca vāc ref leksyjna świadomość (pratyavamarśa), w której zachodzi 

rozumienie, zawarta w każdym słowie, ustanawia re lację 579 , której dwa przeciwne 

elementy układają się w element nazywający (vācaka) i  nazywany (vācya). Relacja ta, w 

samej istocie vāc, jest relacją tożsamości  vācya i vācaka w każdej jednostce językowej, 

gdyż, jak AG stwierdza w PTV, tylko jako taka może funkcjonować jako podłoże 

retrospekcyjnego kojarzenia (anusandhāna) różnych nazw i ich desygnatów.  

Perspektywa ta pozwala na interpretację na różnych poziomach, w zależności od natury 

rzeczy nazywanych (vācya), gdyż z każdym z nich tworzy się nowa, unikalna relacja. 

Ponieważ, zgodnie ze słusznym spostrzeżeniem tego kierunku filozoficznego, jest ona 

wszędzie, dokąd sięga poznanie, wszędzie, gdzie zachodzi refleksja; będąc 

odróżnianiem homogenicznych elementów poprzez ich dyferencję, jest ona nieróżna od 

samej istoty vāc. 

II.1.2 Vāc jako przyczyna pojmowania  
Vāc n ie ogranicza s ię do s łyszalnej  mowy (dźwięku), zależnej od miejsc 

artykulacji, gdyż słyszalna mowa w rzeczywistości jest tylko końcowym efektem (kārya) 

działania języka:  

„[...] Nie ma [ona, tj. vāc] postaci indywidualnego zmysłu działania czy też jego 

skutku (kārya) w postaci [wypowiadanego / słyszalnego] słowa (śabda), 

podpadających pod zakres uwiązania (pāśa). Ta sama podmiotowość sprawcza 

Najwyższego Ducha (paramâtman) jest potęgą (aiśvarya), a nie jest ona na 

podobieństwo [sprawczych] ruchów rąk i nóg garncarza580.  

Porównanie do garncarza nawiązuje do najbardziej podstawowej tezy gramatyków, 

pochodzącej z „Wielkiego Komentarza”, że słowa (śabda), znaczenia (artha) i ich relacja są 

pewne, czyli naturalne i zawsze dowiedzione (siddha), a także, że nie są one 

wytworzone żadnym wysi łk iem, tylko same stanowią przyczynę rozumienia:   
„A skąd wiadomo, że słowo, znaczenie i [ich] relacja są pewne / zawsze 

dowiedzione (siddha)? Od ludzi (loka) [tj. z ludzkiego porozumiewania się]. Gdy 

wśród ludzi używa się słów w zależności (upa ā√dā)581 od ich znaczenia (artha)582, 
                                                   
579  ĪPVV I.5.20 (t. II, s. 258-259), patrz dalej: § II.2. To że vāc jest świadomością refleksyjną 

(pratyavamarśa) stwierdza także Utpaladewa (ĪPK  I.5.13, op. cit. § II.2), a AG nadzwyczaj obszernie 

komentuje w ĪPV I.5.13 i ĪPVV I.5.13.   
580 ĪPVV I.5.13 (t. II, s. 177): [...] natu pāśa-varga-madhya-patitā karmêndriya-viśeṣa-rūpā tat-kārya-

śabda-rūpā vā vāk | paramâtmanaś caîṣaîva kartṛtā aiśvaryam, na tu kulālasyêva kara-caraṇâdi-

parispanda-mayī |  
581 Na czym polega ta językowa zależność przyczynowa, określona pojęciem upādāna / upādāna-

śabda, rozwinąłem w § II.5.1.  



147 

to aby je [tj. te słowa] wytworzyć nie czyni się wysiłku. Natomiast przeciwnie, aby 

wytworzyć stany rzeczy (byty, bhāva), będące skutkami, które się robi, (kārya)583, 

czyni się wysiłek. A mianowicie ten, kto chce w działaniu używać dzbana, udawszy 

się do gospodarstwa garncarza mówi: «Ulep dzban!584 Uczynię z niego użytek». 

Natomiast [tutaj] inaczej – ten kto chce czynić użytek ze słów [tj. wytworzyć skutek 

w postaci takiego czy innego poznania czy działania] nie mówi, udawszy się do 

gospodarstwa gramatyka: «Ulep słowo, będę nim się posługiwać». Używa 

natomiast słów w zależności od (upa-ā √dā) znaczenia.” 585 

Sensem powyższego fragmentu MB jest, że nieodłączność elementu znaczącego 

(śabda) i znaczonego (artha) polega na wzajemnym wywoływaniu ich przez siebie.  

Wywoływanie to polega na współzależności wynikającej z ich nieodłączności. Być może do 

tego nawiązuje jedna z najważniejszych strof Bhartryhariego, w której mówi się, że istnieją 

dwa tzw. ūpādāna-śabda 586 , czyli dwa ‘słowa warunkujące’ (upādāna-śabda): jedno 

                                                                                                                                                            
582 Patrz: wyjaśnienie dalej pojęcia ‘upādāna’, utworzonego od upa-ā√dā. 
583 Czyli wobec tych, które są wytworzone, nienaturalne.   
584 Dzban ilustruje tu skutek (kārya).  
585  MB X.2: katham punaḥ jñāyate siddhaḥ śabdaḥ arthaḥ sambandhaś cêti | lokataḥ  | yal loke 

‘rtham upādāya śabdān prayuñjate  na eṣām nirvṛttau yatnam kurvanti | ye punaḥ kāryāḥ bhāvāḥ 

nirvṛttau tāvat teṣām yatnaḥ kriyate | tat yathā | ghaṭena kāryam kariṣyan kumbhakāra-kulam gatvā 

āha kuru ghaṭam | kāryam anena kariṣyāmi iti | na tadvat śabdān prayokṣyamāṇaḥ vaiyākaraṇa-

kulam gatvā āha | kuru śabdān | prayokṣye iti | tāvati eva artham upādāya śabdān prayuñjate | 
586 VP I.44:  

dvāv upādāna-śabdeṣu śabdāḥ śabda-vido viduḥ |  

eko nimittaṁ śabdānām aparo ‘rthe prayujyate || 

Interpretację, w tym kluczowego tu upādāna-śabda i aparo ‘rthe prayujyate, patrz: przypis w § II.5.1 i  

omówienie strofy w § II.5.1. Moim zdaniem, treść MB jasno wskazuje, że znaczenie to nie ‘idea w 

umyśle’, ani też obiektywny, niezależny od słowa przedmiot, tylko inherentna w słowie i jego 

znaczeniu cecha, wpisana z góry w definicji języka. Wielokrotnie podkreśla się, że elementem 

werbalnym jest to, co ma siłę odnoszenia się do czegoś drugiego; gdyby tak gramatycy nie uważali, 

nie mogliby rozważać funkcji językowych elementów niemających odniesienia do mentalnego lub 

fizycznego przedmiotu, takich jak partykuły, spójniki, czy takich jak akcent, intonacja itd., 

spełniających niewątpliwie różne funkcje językowe; te funkcje są ‘artha’. Relacja słowa i znaczenia 

(tak rozumianego) jest koniecznym warunkiem jakichkolwiek rozważań o języku. Ta strona, która jest 

jego odniesieniem przedmiotowym, czyli artha, również nie jest rozpatrywana niezależnie od języka, 

dlatego jest ona również jednym z tzw. upādāna-śabda. Jeśli chodzi o fakt istnienia bądź nieistnienia 

obiektywnie bądź subiektywnie przedmiotów, nie stanowi to obiektu badań gramatyków. W tej kwestii 

przyjmują bezdyskusyjnie ich realne istnienie względem człowieka, a zarazem ich istnienie wewnątrz 

świadomości brahmana (brāhman). U AG, co wykażę dalej, doświadczenie obiektywnego świata i 
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warunkuje słowo, drugie – znaczenie. Mówiąc więc ‘vāc’, AG ma na myśli przede 

wszystkim ową relację śabda-artha,  z którą, z założeń filozoficznych, zawsze współistnieje 

skutek w postaci rozumienia rozmaitości stanów bytu (bhāva). Zarówno na poziomie 

przyczyny, jak i skutku, związek słowa i znaczenia, określany przez gramatyków jako 

śabdârtha-sambandha, jest stale obecny, i to on jest przyczyną rozumienia. Tę kwestię 

omówię szczegółowo dalej (§ II.5.1), bo jest ona kluczowa do zrozumienia szczególnego  

stanowiska semantycznego zwanego ‘stanowiskiem o oświet la jącym / ujawniającym’ 

(dyotaka-pakṣa), zapożyczonego przez Abhinawaguptę od Bhartryhariego, różniącego się 

od innych indyjskich stanowisk587 w kwestii tego, jak należczy rozumieć relację śabda-artha 

i znaczenie, tj. artha.        

II.1.3 Vāc i jej uniwersalne zastosowanie  
To, że obecna w vāc relacja słowa i znaczenia –  jak twierdzi cytowany wyżej gramatyk, 

autor „Wielkiego Komentarza” – jest trwała, a zatem użycie takiego czy innego słowa 

wobec danego działania / skutku zachodzi bezwysi łkowo, czyli że jest naturalna, 

suponuje, że na najgłębszym poziomie rozumienie vāc zachodzi n iezależnie od miejsc 

wymawiania. Miejsca wymawiania bowiem w analizie fonologicznej gramatyków są 

miejscami wysi łku artykulacyjnego; to nie wysiłek artykulacyjny jest niezbędny, by 

wydobyć vāc, tylko vāc  jest  n iezbędna, aby wysi łek artykulacyjny mógł mieć 

miejsce.  Abhinawagupta w PTV:    

„Skoro w niewyróżnionej, jednolicie skondensowanej świadomości zbędne jest 

[rozróżnienie] «to jest miejsce wymawiania (sthāna)», «to jest narząd artykulacyjny 

(karaṇa)», a «to głoska», przez co w ten sposób swoboda (svātantrya) powoduje 

pojawienie się w takim sobie samym [tj. zgodnym ze stanem rzeczywistym] «to jest 

dzban», «to jest przyjemne», «to jest poznanie», «ja jestem poznającym» itd., to 

czym jest wysi łek? Jaki jest on duży, przy ujawnianiu się w ten sposób coraz 

bardziej różnorodnej formy? [Odpowiedź: nie ma wysiłku]588. Dlatego właśnie jeden 

jest tylko poziom Bhattariki, najwyższej [mowy], obejmujący wszystkie minerały 

(pāṣāṇa), rośliny (dosł. ‘drzewa’, taru), zwierzęta (tiryañc), ludzi, bogów (deva), 

rudrów (rudra), wyzwolonych w jodze (kevalin), mantry (mantra) 589 , ich 

zwierzchników (mantrêśa), ich wielkich zwierzchników (mantra-mahêśa) itd.; 
                                                                                                                                                            
wewnętrznych doznań podpada pod zakres pojęcia pratyaya, i polega na pojmowaniu różnych relacji 

słów i znaczeń. 
587 Tzw. avyutpatti-pakṣa oraz vyutpatti-pakṣa, gdzie odmiennie interpretuje się relację śaba-artha i 

pojęcie ‘artha’.  Patrz: § II.5.1.  
588  Tak należy interpretować, gdyż poprzednie zdanie było pytaniem retorycznym, a następne 

wyciąga konkluzję uznając mowę za naturę świata przyrody.  
589 Mantra jest również formą świadomości przynależną przyrodzie.  
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wszystko pozostaje jako natura wszystk iego w formie Parameśwary – jest 

opiewane jako potencja mantry, której ciałem jest s łowo (śabda) w postaci 

przejawionego (wyrażonego, vyakta) i nieprzejawionego (niewyrażonego, avyakta), 

jasno wyrażonego (sphuṭa) i niejasno wyrażonego (asphuṭa) itd., wnikniętych jako 

‘natura wszystk iego’ w te wszystkie rozmaite miejsca, narządy artykulacji itd.”.590 

Zgodnie z tym twierdzeniem AG uznaje, że vāc, obecna przed jej artykulacją za pomocą 

narządów mownych, leży u podłoża każdej postaci i każdego poziomu języka; jest ona 

obecna w całej przyrodzie, może działać wszędzie i ma uniwersalne zastosowanie.  

II.1.4 Vāc jako podłoże komunikacji wszystkimi zmysłami 
Vāc w postaci relacji (sambandha) i refleksji (pratyavamarśa) nie ogranicza się do 

jednego zmysłu słuchu, ale jest obecna w każdym zmyśle. Naturalnie może wyrażać się 

zatem także za pomocą mowy ciała, np. w grze aktorskiej (vṛtti), którą omawia AG w 

komentarzu do „Traktatu o teatrze”.591 Nawet więcej: to w niej łączą się wrażenia zmysłów, 

przekraczając poszczególne zmysły w jednej świadomości refleksyjnej:   

„Mowa (śabda) nie jest mową tylko wtedy, gdy jest dostępna zmysłowi słuchu – ma 

ona postać świadomości ref leksyjnej  (pratyavamarśa) 592  – na tym polega 

relacja (sambandha). Aby uzasadnić zakwestionowanie, jakoby mową była tylko ta, 

która jest  dostępna zmysłom, powiedziano, że [mową jest] także to, co jest 

dobrze słyszane dzięki ‘księdze pośredniej’ (madhya-grantha)593. Nawet jeśli [się 

                                                   
590 PTV II (ed. Gn: 250): bodhaîka-ghanatā-nirviśeṣatāyām idaṁ sthānam, idaṁ karaṇam, ayaṁ 

varṇa iti kathaṁkāraṁ vibhāga iti ced yad evaṁ svātantryaṁ tathā-vidhe svātmani ghaṭo 'yam, 

sukham idam, jñānam idam, jñātâham ity avabhāsayati tasyaîvaṁ-vidha-citratara-rūpâvabhāsena ko 

vā kiyān vā prayāsaḥ | ata eva sarve pāṣāṇa-taru-tiryaṅ-manuṣya-deva-rudra-kevali-mantra-tad-īśa-

tan-maheśâdikā ekaîva para-bhaṭṭārikā-bhūmiḥ sarva-sarvâtmaîva parameśvara-rūpeṇâsta iti tad-

vicitra-sthānâdi-sārvātmya-niviṣṭa-sphuṭâsphuṭa-vyaktâvyaktâdi-rūpa-śabda-śarīrā mantra-vīryam iti 

gīyate |  
591 Patrz: NŚ XIV 2-3, ed. NAGAR 2003 (t. 2): 167, strofy cytowane przeze mnie w § I.3.2.  
592 Nawiązanie do sławnej strofy VP-I1.124. 
593 Terminu ‘madhya-grantha’ AG użył także we wstępie do ĪPV (vol. 1 s. 25), gdzie stwierdza, że 

filozofia rozpoznania rozwija się jako ‘dowód dla innych’ (parârthânumāna, w odróżnieniu od 

‘wnioskowania dla siebie’ – svārthânumāna) w obrębie 5-członowej formuły dowodowej najaji (NSū 

I.1.32): tezy (pratijñā / twierdzenia, uddeśa), racji (hetu), egzemplifikacji (przykładu, udaharaṇa), 

zastosowania (upanayana) i konkluzji (nigamana). Formuła ta, jak twierdzi, stanowi ramy log iczne 

f i lozof i i  prat jabhidżnia . Określenia ‘madhya-grantha’ – ‘Księga pośrednia’ – AG użył w 

znaczeniu t rzech pośrednich cz łonów, które służą uzasadnieniu tezy: racji, przykładu oraz 

zastosowania. Charakter tych trzech członów, jak twierdzi, ma jego księga ĪPV, czyli jest madhya-

grantha, gdyż stanowi komentarz, będący uzasadnieniem tez Utpaladewy:  

„W ten sposób to zdanie [tj. komentowana przez AG pierwsza strofa ĪPK], będące syntezą 
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powie], że tak nie jest, że [słyszane w środku] nie może być mową, to przecież 

używa się sformułowań «mowa bezgłośna» (upāṁśu) 594 , «szepcze dżapę» [tj. 

bezgłośną modlitwę w myśli] itd. Ponieważ w ten sposób [tj. w powyższych 

wyrażeniach] ma się na myśli wyraźny stan mowy, który za przedmiot ma również 

mowę, sens (bhāva) jest taki, [że one również, przekraczając zmysły, są mową]”595. 

Sprowadzenie tutaj mowy do poziomu ponadzmysłowego pozwala stwierdzić, że najwyższy 

poziom mowy nie jest uwarunkowany porozumiewaniem się za pomocą artykułowania i 

słuchania dźwięków, ale że jest tym, co umożl iwia komunikację za pomocą 

wszystk ich zmysłów, gdyż w nich wszystkich obecna jest świadomość refleksyjna.  

II.1.5 Vāc jako uniwersalne podłoże wszystkich konwencji 
Dla Abhinawagupty vāc n ie jest  wyłącznie ludzką konwencją (saṅketa). Umowne 

systemy znaków dźwiękowych, tj. języków, polegające na różnych rodzajach konwencji, 

mogą być bowiem nieskończenie liczne. Abhinawagupta sugeruje w PTV, że gdyby jego 

rozważania o vāc miały odnosić się do jakiejkolwiek jednej wybranej konwencji językowej, a 

nie były trwałe i mające zastosowanie we wszystkich konwencjach językowych, zawierałyby 

                                                                                                                                                            
wszelkich zagadnień, które są do wygłoszenia asertorycznie (pratijñātavya), ma formę 

twierdzenia (uddeśa) i naturę korpusu tezy (pratijñā-piṇḍa); natomiast księga pośrednia 

(madhya-grantha) wyjaśnia rację i dalsze [człony formuły dowodowej]; ostatnia strofa, 

rozpoczynająca się [słowami]: ‘tak oto przedstawiłem’, jest ‘księgą konkluzji’ – w ten sposób 

ta dyscyplina wiedzy (śāstra) ma naturę p ięc iocz łonowej  formuły  dowodowej , której 

konsekwencją jest rozwój pojmowania (vyutpatti) u innych osób”.  

evaṁ pratijñātavya-samasta-vastu-saṅgrahanenêdaṁ vākyam uddeśa-rūpaṁ pratijñā-

piṇḍâtmakaṁ ca, madhya-granthas tu hetv-ādi-nirūpakaḥ 'iti prakaṭito mayêti cântya-śloko 

nigamana-grantha ity evaṁ pañcâvayavâtmakam idaṁ śāstraṁ para-vyutpatti-phalam |  

Szczegóły interpretacji tego fragmentu patrz: RATIÉ 2009: 352, 2011: 21.  

Zgodnie z tym, można przyjąć, że analogicznie tutaj ‘madhya-grantha’ oznacza 

Paratrisikawiwaranę, jako księgę, która służy uzasadnieniu głównych tez szkoły triki wyrażonych w 

PT. Przez czytanie tej księgi, gdy rozumie się argumenty, ‘s łyszy ’  s ię  je  wewnętrznym 

zmysłem, który przekracza zmysły fizyczne i stanowi świadomość refleksyjną w postaci ratio. W ten 

sposób, co wynika także ze złożonej egzegezy pojęcia ‘mahābhāga’ w PTV I.2.2 jako funkcji rozumu 

przed omówieniem teorii słuchania, AG wskazuje, że słuchanie jest tym samym, co wewnętrzne 

rozumienie, refleksja obecna we wszystkich zmysłach, nie ograniczająca się tylko do żadnego z 

nich.  
594 Patrz: § II.5.6.1. 
595  ĪPVV II.5.20 (t. II, s. 258-259): nahi śrotra-gocara eva śabdaḥ, apitu pratyavamarśa-rūpa iti 

sambandhaḥ | niyamasya niṣedhe hetum āha madhya-granthena suśrūyamāṇo ‘piîti | na tathêti na 

śabdaḥ syād, asti ca tadâpi śabda-vyavahāraḥ upāṁśur mantraṁ japati. | iti śabda-viṣaya-vyakta-

vāktva-vyavahārād iti bhāvaḥ | 
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błąd regresu do nieskończoności. Sama umowność językowa jest ze swej natury 

obarczona błędem regresu. Dlatego, uważa on, vāc jest obecnym w różnych językach 

uniwersalnym, niekonwencjonalnym podłożem. 596  To właśnie dzięki niej można różne 

konwencje określić pojęciem ‘język’:   

„To [tj. ta nauka] nie jest wynikiem konwencji (sāṅketika), przez co mogłaby być 

przedstawiana inaczej i jeszcze inaczej, w formie wykonceptualizowanej wolą 

człowieka. Tak jak w języku południowoindyjskim ‘cora’ znaczy ‘ryż’, z kolei dla ludzi 

znad Indusu [tj. u Sindhów] oznacza bandytę (dasyu); a na ryż mówią oni ‘krūra’ [co 

w sanskrycie znaczy: ‘okrutny’], co z kolei w Kaszmirze oznacza oczyszczone z 

plew ziarno prosa bądź pszenicy. Ponieważ w ten sposób uznanie 

konwencjonalności vāc obarczone jest błędem regresus ad infinitum (anavasthā), a 

także ponieważ byłaby ona ostatecznie nieprawdziwa, a ponadto nieprzydatna w 

relacji ‘tego, co ma zostać oczyszczone’ i ‘czyściciela’ (śodhya-śodhaka-bhāva)597, 

nie jest warta rozpatrywania tutaj. Ale nawet konwencjonalność (saṅketa) posiada 

byt w najwyższym stopniu prawdziwy, dlatego że, zaprawdę, nie jest czymś innym 

niż wolą (icchā) Parameśwary. Bo również to, co jest uznaną konwencją, zostało 

ułożone poprzez wolę Parameśwary.”598 

W powyższym twierdzeniu widoczne jest, że według Abhinawagupty zmieniające się 

języki opierają się na konwencji (saṅketa). Zwracając uwagę na fakt, że w ich obrębie 
                                                   
596 Słychać tu echo Bhartryhariego, VP I.154:  

„Ta boska mowa (vāc, tu: sanskryt) jest rozmaita (vyatikīrṇa)  

– tak wypowiadają się ludzie nieobdarzeni mocą słowa,  

którzy f i lozof ię  łączą z  tym, co n ie t rwałe;  

ich argument na ten temat jest odwróceniem rozumu”.  

daivī vāg vyatikīrṇêyam aśaktair abhidhātṛbhiḥ |   

anitya-darśināṁ tvasmin vāde buddhi-viparyayaḥ || 
597 Odnosi się tu do celu refleksji nad głoskami: ‘oczyszczenie głosek’, czyli sprawienie, że stają się 

one „jasne i wyraźne, bez przeszkód prowadząc do poznania” (patrz: § III.2.3, gdzie omówiłem, w 

jaki sposób ma to doprowadzić do usunięcia nieczystości (mala) i wywołać stan wyzwolenia za 

życia). Jak stwierdza AG w PTV, oczyszczenie to nie jest „podobne do usuwania zewnętrznego 

brudu, tak jak przy czyszczeniu plecionej maty” (PTV II ed. Gn: 240: śodhana-karaṇataîvântar-līna-

paṭa-malâpasaraṇe bāhya-sthūla-malasyêva) tylko na usuwania przeszkód do jasnego poznawania. 
598  PTV II (ed. Gn: 227) na ca sāṁketikam idaṁ yena puruṣêcchā-vaśôpakalpitena rūpeṇa 

cânyathânyathā nirūpyamāṇam iha saṁgataṁ bhavet  | yathā dākṣiṇātyāḥ caura-śabdenaûdanaṁ 

vyapadiśanti, saindhavās tu tenaîva dasyum, odanaṁ tu krūra-śrutyā, tayā tu kāśmīrikā vituṣita-

yava-godhūma-taṇḍulān iti  | sāṁketikatve hy anavasthitatvād apāramârthikatvāc ca śodhya-

śodhaka-bhāvâdy-anupayogād anirūpaṇīyatvam eva syāt  | saṁketasyâpi paramârtha-sattaîva | na 

hi saṁketo nāma anyaḥ kaścid rte parameśvarêcchātaḥ | prasiddho hi saṁketo bhagavad-icchā-

prakalpitaḥ |. 
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występują podobieństwa form przy odmienności znaczeń, a także jednakowe znaczenia 

przy różnych formach, zmienne aspekty vāc, jakimi są różne systemy językowe, nie są 

uniwersalne. Jednak każdą konwencję językową sprowadza się do re lacj i , w której 

następuje identyfikacja typu ‘on jest tamtym’, wobec obiektywnego / powszechnego 

przedmiotu (sāmānya-viṣaya) 599 , przy czym sama konwencja wymaga pamiętania o 

umownie ustalonej re lacj i  słowa i znaczenia. Dlatego w ĪPVV I.2.2 omawia konwencję 

w kontekście abhilapy (abhilāpa) rozumianej zgodnie z przytaczaną tam też przez niego 

strofą VP II.138600.   

AG zdaje się także presuponować tutaj twierdzenie Bhartryhariego, że ciągła zmiana ad 

finitum również jest uniwersalną cechą językową601. Gramatycy mówią z jednej strony o 

‘wieczności w bezruchu’ (kūṭastha-nityatā) języka, a z drugiej – o ‘wieczności przemian’ 

(pariṇāma-nityatā). Vāc jest wolna od przemian, ale jej część przejawiona jako brzmienie i 

znaczenie, między którymi pojawia się konwencja, pozostaje w nieustannej zmianie602.  

Wyrażany tu pogląd o konwencjonalności języków odwołuje się do stanowiska 

najjajików. Według nich saṅketa jest jednym z warunków, żeby słowa (pada) znaczyły. 

Również w DhĀL, gdy AG omawia ‘siłę nazywania’ (abhidhā-śakti), twierdzi, że polega ona 

na ‘mocy umowności’ (saṅketa-śakti); jest ona ponadto, zgodnie z cytowaną wyżej DhĀL I.1 

(§ II.1), trzecią definicją mowy (vāc). Zgodnie z uwagą Abhinawagupty w DhĀL, najjajikowie 

słusznie uważają, że konwencja jest ‘sztuczna’ czyli ‘wytworzona’ (kṛtrima), 

wykoncypowana mentalnie (parikalpita). Jednak uważa, że w twierdzeniu tym chodzi o to, 

że konwencjonalne jest wyłącznie mentalne pojmowanie (pratyaya) re lacj i  s łowa i  

znaczenia. Sama relacja słowa i znaczenia jest według niego naturalna, wieczna:  

„W ten sposób ukazawszy, że w rzeczy samej n ie ma sprzeczności [naszego 

stanowiska] z poglądami znawców wypowiedzi (tj. mimansaków, vākya-vid), 

znawców słowa (tj. gramatyków, pada-vid), aby wykazać, że [również] nie jest 

słuszne uznanie niezgodność opinii z logikami (tārkika), znawcami istoty kryteriów 

poznawczych (māna-vid), powiedziano «jest sztuczna (wytworzona, kṛtrima)»; czyli 

ci najjajikowie i wyznawcy Saugaty (tj. Buddhy, logicy buddyjscy), którzy mówią, że 

relacja słowa i znaczenia jest sztuczna (wytworzona, kṛtrima), że ma naturę samej 

konwencji (saṅketa), czyli jest wymyślona (parikalpita). Ponieważ [nie ma 

                                                   
599  Patrz: ĪPVV I.2.2 (t. I, s. 115): anena so'yam iti saṁbandhâtmaka-saṁketa-vyutpatti-kāla-

vyavahāra-kālânugāmitvaṁ viṣayasya vadatā sāmānya-viṣayatvaṁ darśitam |. 
600 Patrz: § II.2.3.1.  
601 Patrz: VP I.28:   

nityatve kṛtakatve vā teṣām ādir na vidyate | 

prāṇinām-iva sā caîṣā vyavasthā nityatôcyate ||. 
602 Patrz: VP I.28.   
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sprzeczności], jak powiedziano: «to, że pojmowanie (pratyaya) słów i znaczeń jest 

konwencjonalne (sāmayika) nie znaczy, że słowa są takie – w ten sposób 

zdefinionwano, [co znaczy] że słowo jest umowne”. 603. 

Ci sami najjajikowie twierdzą także, że saṅketa, czyli to, że dane słowo ma takie a nie 

inne znaczenie, została ustanowiona wolą Iśwary. AG nie widzi w tym sprzeczności, o czym 

świadczą cytowane fragmenty PTV i DhĀL. Uważał bowiem, że u źródła każdej umowności 

leży wrodzona tożsamość s łowa i  znaczenia, obecna w vāc na jej najwyższym 

poziomie (parā-vāc); ten najwyższy poziom nieróżni się od kategorii Parameśwary. A na 

poziomie językowym owa wrodzona tożsamość leży u podłoża wszelkiego pojmowania 

(pratyaya), co wyraża się przez jego stanowisko semantyczne, określane jako dyotaka-

pakṣa.604  

Z tego punktu widzenia AG nie widzi sprzeczności z uznaniem, że konwencja także 

pochodzi z woli Parameśwary („Najwyższego Pana”), którego AG zawsze rozumie jako 

zasadę naturalnej swobody (svātantrya), nieograniczonej, refleksyjnej świadomości. 

Zaraz dalej AG krytykuje, doprowadzając do absurdu, mieszanie tych dwóch 

aspektów języka, konwencjonalnego i uniwersalnego, czyli ich nierozróżnianie, a w 

konsekwencji przyjmowanie, iż jakaś jedna konwencja jest jedyna i  uniwersalna, np. 

wyrażona ‘naszym’ systemem filozoficznym czy religijnym. Nawet jeśli prawdą jest, że ta 

konwencja (tak jak i inne) pochodzi z woli Parameśwary, i nawet jeśli dzięki niej można 

pojąć uniwersalną vāc i za jej pomocą osiągać swoje cele, to taki pogląd nie tylko 

zaprzeczyłby różnorodności językowej; przede wszystkim taki stan rzeczy prowadziłby do 

zaniku wiedzy i  namysłu, które są nieodłączne od sencj i  języka:  

„Załóżmy, że jedna [tylko] powszechnie przyjęta nasza konwencja została ułożona 

z woli Parameśwary, bo dzięki temu, że w zapisanych literach (lipi) [tej konwencji] 

znajduje się jego imię, rozmaite obrzędy, takie jak obrzęd zadowalania (āpyāyana-

karma) i inne, są skuteczne w oddalaniu przeciwności (śāntikā); a zatem że tylko ta 

jedna konwencja miałaby wystarczyć do ukazania wszystkich rzeczy (treści); 

[wówczas dochodzi się do pytania,] jaki byłby sens stosowania innych konwencji? 

Tym bardziej, że przy stosowaniu ich należałoby przecież uwzględniać przepisy 

ułożone w multum własnych ksiąg kanonicznych (śāstra), [multum] innych (obcych) 

ksiąg kanonicznych, [ksiąg] dotyczących praktycznej wiedzy (laukika), uchwał rad 

                                                   
603 DhĀL III.34 (ed. ŚĀSTRĪ s. 444):  

evaṁ vākya-vidāṁ pada-vidāṁ câvimati-viṣayatvaṁ pradarśya māna-tattva-vidāṁ 

tārkikāṇām api na yuktâtra vimatir iti darśayitum āha – kṛtrimêti | kṛtrimaḥ saṅketa-mātra-

svabhāvaḥ parikalpitaḥ śabdârthayoḥ sambandha iti ye vadanti naiyāyika-saugatâdayaḥ | 

yathôktam – 'na sāmayikatvāc chabdârtha-pratyayasyêti tathā śabdāḥ saṅketitaṁ prāhur iti |.        
604 Por. rozważania w § II.5.3.   
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(pārṣada), ludowych przekonań (daiśika) i ustaleń każdego pojedynczego 

człowieka. Myśląc, że z nich nie może być większego pożytku, skoro ona sama 

wystarczy do spełnienia zadania, bardzo się podoba to, co powiadają i czego 

słuchają ci niepiśmienni o przepastnych brzuchach i pustych gardłach: «I tak 

nieodgadniona jest wola Boga, więc nie może być ona przedmiotem [własnych] 

dociekań»”.  

 Następnie Abhinawagupta pokazuje destruktywność takiego stanowiska: 

„A skoro tak, to dość tego błędnego wysiłku przechowywania (dhāraṇa) ksiąg, ich 

czytania (vācana), ich wyjaśniania (vyākhyāna) i snucia własnych rozważań 

(vicāraṇa) [na ich podstawie]. Porzuciwszy ten ciężar bycia nauczycielem, lepiej 

odpocząć, uciekając w milczenie. A jeśli wola Boga ma zstąpić, to ona zbawi, 

przecież tylko Jego wola ma naturę łaski (anugraha) – w ten sposób przy takim 

ciągu rozumowań, dochodzi się w końcu do [takiej] konkluzji”.   

 Następnie AG daje swoją odpowiedź, twierdząc, że właśnie ciągłe poszerzanie 

wiedzy jest oznaką łaski Parameśwary: 

„Zaprawdę, nie powinno się leżąc wygodnie z rozprostowanymi nogami i jedząc do 

woli albo też [co więcej], samemu nie zastanawiając się, przeciwstawiać się 

rozważaniom inteligentnych mówców (nauczycieli, dhiṣaṇa), sprawnych we 

wnikaniu w coraz to subtelniejsze i subtelniejsze [zagadnienia]; wnikaniu powstałym 

z większej niż u nich łaski Parameśwary. To istnieje po to, by w nie wnikać na 

wszelki sposób – i dlatego nie poprzestanę. Dlatego proszę tutaj być cierpliwym, 

póki nie dokończę.”605 

Jak wynika z powyższych twierdzeń PTV, AG rozumiał zagrożenie wynikające z 

przyjęcia dogmatu wyższości jednego języka czy religii nad innymi, nawet jeśli tym 

językiem byłby sanskryt czy język świętych pism. Tym samym za niemożliwe uznawał 

                                                   
605 PTV II.5 (Gn: 227-228): prasiddho hi naḥ saṁketo bhagavad-icchā-prakalpitas tan-nāmâkṣara-

lipy-ādi-gatâpyāyanâdi-karma-vidhi-janita-tac-chāntikâdi-phala-saṁpatter iti cet tarhy ekenaîva 

saṅketena sarva-vastu-sampattau kiṁ saṅketântarâśrayeṇa| tad-āśrayaṇe vā sva-śāstrita-

śāstrântarīya-laukika-pārṣada-daiśika-gaṇa-kṛta-pratipuruṣa-niyatâdy ananta-saṁketa-niveśa-

pūrvakaṁ tad api nirūpyam eva  | na tāvadbhir upayogaḥ, etāvataîva kārya-siddhir ity api nirakṣara-

kukṣi-kuharair ucyamānaṁ śrūyamāṇaṁ ca śobhata eva avikalā bhagavad-icchā na vicāra-padavīm 

adhiśeta iti ced alaṁ grantha-dhāraṇa-vācana-vyākhyāna-vicāraṇâdi-mithyâyāsena, parityājya 

evâyaṁ guru-bhāraḥ, tūṣṇīṁ-bhāva-śaraṇair eva stheyam, bhagavad-icchaîvôttāraṇīyam uttārayet  

|tad icchaîvânugrahâtmā evaṁ vicāraṇāyāṁ paryavasāyayati  | na khalu pāda-prasārikayaîva 

sukhaṁ śayānair bhuñjānaiś ca svayam avimṛśadbhiḥ svâpekṣa-tīvratarâdi-

parameśvarânugrahôtpannâdhikâdhika-sūkṣmatama-vimarśa-kuśala-dhiṣaṇā-pariśīlana-

parāṅmukhair vā sthātavyam iti | tat sarvadā vimṛśyam idaṁ vartata ity etāvan na jahīmaḥ | tad 

atrâvadhārya sthīyatāṁ yāvat pariharāmaḥ|  
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powstrzymanie dywersyfikacji języka, jego rozwoju i zmian, gdyż to dzięki nim możliwe jest 

ciągłe ujawnianie się jego niezmiennej istoty. Brak wysubtelniania się wiedzy oraz nowych i 

doskonalszych ujęć odkrywanych prawd prowadzi do coraz większego ograniczania się, a 

w konsekwencji do mentalnego lenistwa, osłabienia zdolności rozumienia, tępoty, pychy, 

krzywdy i nietolerancji, jak u tych, których tutaj AG ktytykuje. Uniwersalizm vāc polega więc 

na tym, że nie da się jej ograniczyć do jednego języka ani zablokować jej różnych 

manifestacji. Vāc jest obecna w każdym języku, a nieograniczona mnogość konwencji w 

niczym nie podważa jej jedności.   

II.1.6 Vāc jako fonem – varṇa 
Jeszcze dalej posuniętą konsekwencją uznania istoty mowy za wykraczającą poza 

ludzką konwencję jest widzenie w niej uniwersalnej, naturalnej siły. Jako podłoże 

świadomości jest ona obecna nie tylko w językach ludzkich (bhāṣā), ale także w ‘mowie’ 

(głosie, ruta) zwierząt tudzież całej ożywionej i nieożywionej przyrody. Istotę argumentu 

stanowi idea fonu /  fonemu – varṇa, czy też ‘głoski’. Abhinawagupta rozumie go jako 

podstawę świadomie wydobywanego głosu. Omówię to poniżej.   

W PTV Abhinawagupta przedstawia długi wywód, w którym jedną z ważnych myśli jest, 

że jeśli ktokolwiek – czy to człowiek, czy zwierzę – za pomocą jakiegokolwiek narządu 

wydobywa głos, to głos ten jest zawsze zewnętrzny względem świadomości, z której się 

wydobywa i którą ujawnia. Stąd pojęcie vāc obejmuje także świadome wydobywanie 

dźwięków nawet wtedy, gdy do tego celu posługuje się martwymi przedmiotami, takimi jak 

instrumenty muzyczne itd. Według Abhinawagupty zawsze u podłoża dźwięku leży 

świadomość, czyli osoba, która świadomie go wydobywa.  

Identyfikacja różnych fonów / fonemów / głosek, czyli to, że pochodząc z różnych miejsc, 

są one rozpoznawane jako te same (tj. że również wymówione ‘a’ pozostaje tym samym 

‘a’), jest analogiczna do rozpoznania zgodności brzmienia (współbrzmienia) pozwalającego 

na utożsamiania ze sobą tonów muzyki wydobytych w różnym miejscach, na różnych 

instrumentach, a nawet w różnych oktawach. Abhinawagupta w ten sposób sprowadza 

wszystkie dźwięki przyrody do ‘matrycy alfabetu’: 

„Odnośnie instrumentów takich jak lutnia wipańczi606, lutnia kaczczhapi (kacchapī / 

kacchapikā)607, gliniany bęben murudża (muruja / muraja, tj. mṛdṅga) itd. mówi się, 
                                                   
606  Vipañcī-vīṇā to jeden z czterech strunowych instrumentów wymienionych w NŚ XXVIII.4,  

XXXIV.14. Zgodnie z NŚAG, XXVIII.4 był to rodzaj lutni (vīṇā) o ‘niepełnych strunach’ (apūrṇa-

tantrīkā, według muzykologów – dziewięciu, patrz: PRAJNANANDA 1963: 126, GARG 2002: 570; wg 

AG (tamże) inna vīṇā, miała 21 strun), na którym grało się piórkiem (koṇa, NŚAG XXVIII.4: koṇa-

vādanīyā). Jest ona jednym z dwóch najważniejszych instrumentów strunowych wymienionych w 

XXXIV.14 obok citrā-vīṇā, która według S. Prajnanandy i Garga ma siedm strun i jest szarpana 

palcami (PRAJÑĀNANDA 1963: 126, GARG 2002: 570); citra-vīṇā wymieniona jest też w NŚ V.42.   
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że mimo że ten sam dźwięk wydobywa się z różnych miejsc, jest w tym samym 

miejscu (eka-sthāna) [tj. na tej samej wysokości]. Podobnie należy powiedzieć o 

[tożsamości] toniki (sthāyi-svara), mimo że jest ona w oktawie dwukreślnej (tāra), 

jednokreślnej (madhya) czy małej (mandra). Dlatego właśnie nawet ta sama głoska, 

w żywym stworzeniu może wydobyć się gdziekolwiek również w innych miejscach, 

tak jak można zauważyć wypowiedziane głoski ‘k’, ‘ṭ’, ‘r’, jak wydobywają się [także] 

z brzucha, odbytu, gardła i podniebienia. Nawet, gdy są nieprzejawione (avyakta), to 

są tymi samymi, gdyż są dźwiękami, a dźwięki n ie wykraczają poza matrycę 

al fabetu. 608 

Fragment ten wskazuje, że Abhinawagupta uważa fonem za nieprzejawioną i 

świadomościową istotę dźwięku. Uważa on, że w każdym dźwięku można odkryć jego 

tożsamość z fonemem będącym głoską alfabetu. Nie tylko dźwięk przedmiotów 

nieożywionych i ożywionych, ale nawet absolutną świadomość Śiwy uważa on za tak 

rozumiany fonem:  

„Nie jest logiczne twierdzenie, że fonemy nieprzejawione, wykraczając poza 

matrycę, nie zostają uchwycone z powodu ich nieprzydatności. Jako że nawet 

dźwięk nieprzejawiony, roznoszący się dźwiękiem (dhvani) 609  bębna muradża 

(muraja = mṛdaṅga) czy instrumentu samudra (samudra), ma własność 

powodowania błogości czy udręczenia: jakie jest jego inne znane zastosowanie? 
                                                                                                                                                            
607 Kacchapī-vīṇā, czyli ‘żółwia lutnia’ zwana też (wg Abhinawagupty NŚAG XXXIV.14) kūrmī lub 

sairandhrī jest jednym z czterech strunowych instrumentów wymienionych w NŚ XXXIV.14, a także 

jednym z dwóch drugorzędnych rodzajów winy (vīṇā, daravī), obok ghoszaki (ghoṣaka, NŚ 

XXXIV.14cd). Według R.N. Tagorego (źródło mi nieznane) instrument o tej samej, lecz 

zhindizowanej nazwie – kachuā vīṇā, prawie nie różnił się od współczesnego surbaharu (sur-bahār) 

– był tylko trochę mniejszy, a jego dźwięk był ponoć podobnie głęboki. 
608 PTV II. (ed. Gn s. 250):  

tathā hi vīṇā-vipañcī-kacchapikā-murujâdiṣu sa eva svano 'nyato 'nyato deśād apy 

udbhavann eka-sthāna iti kathyate | evaṁ tāra-madhya-mandreṣv api tat-sthāyi-

svaraîkātmye 'pi vācyam | ata eva ca sa eva varṇaḥ kvacit prāṇini sthānântara-samullāsy api 

bhavati yathā dhvâṁkṣeṣu ka-kāra-ṭa-kāra-rephā uccarantaḥ sarva evôdara-pāyu-kaṇṭha-

tālu-nirvartyā upalabhyante | avyaktatve 'pi ta eva tāvantaḥ śabdatvāt śabdasya ca 

mātṛkâtirekino 'bhāvāt | mātṛkâtireky api avyaktaḥ śabdo 'nupayogān na saṁgṛhīta ity apy 

ayuktam |  avyakta-varṇa-rūpasyâpi mauruja-sāmudrâdi-dhvanitasya hlāda-paritāpa-

kāritvam apy asty evêti ko 'nyo 'bhimata upayogaḥ  pārameśvare 'pi avyakta-dhvaner 

mukhyatayaîva prāyaśo mantratvaṁ nirūpitam ardha-candrâdīnām eva mantra-vyāpti-

sāratvenâbhidhānāt |. 
609  Dhvani to nie tylko ‘pogłos’ warstwy brzmieniowej, ale również przeniesienie znaczenia, tj. 

wydźwięku (patrz: § II.5.6). Na poziomie najbardziej podstawowym sprowadza się do wrażenia 

przyjemności (sukha) i przykrości (duḥkha). 
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Nawet w Najwyższym Panu (Parameśwarze) dźwięk nieprzejawiony (avyakta-

dhvani) przedstawia się jako główny, dlatego że to właśnie ‘półksiężyc’ (ardha-

candra) 610  i dalsze [fazy zanikania dźwięku] zostały określone jako esencja 

przenikania dźwięku mantry”.611 I tam powiedziano:   

«Gdy osiągnie stan ‘zatrzymującej’  (nirodhikā),  

słowo nabiera ciągłego tonu / szumu (?, śumaśumāyate)612 » itd. 

A rozpatrzenia pouczenia o głosie w „Tantrze tajemnej joginki” (Guhya-yoginī-tantra) 

o dźwięku dzwonków i mosiężnych talerzy (kāṁsya) i o tym, co wpada do zmysłu 

słuchu, [wynika, że]:  

«Tak jak koń cicho rży (√heṣ), a jakby ryczy (ud√ru),  

gdy jest poskramiany,  

albo tak jak lew ryczy (√garj),  

czy jak wielbłąd kwiknie (sīt√kṛ),  

tak samo [z fonemów] czerpią większą siłę pobudzone  

tchnienia żywotne spętanej duszy –  

takie jest zastosowanie tej wielkiej mantry 

do dzieła jeszcze niewykonanego».”  

„Tutaj to [ryczenie itd., a także głośne powtarzanie mantry] są tylko środkiem [do 

wzbudzenia siły]. Ale ponieważ w rzeczywistości mantra to owa dusza (ātman) w 

postaci g łosu wewnętrznego (antar-nāda), to n ie można je j  n ie wyrażać 

nawet przy zamanifestowanych na zewnątrz powtarzanych przez was czy przeze 

mnie mantrach w postaci głosek alfabetu.”613 

                                                   
610 Są to fazy zanikania dźwięku po jego wymówieniu. Patrz: PADOUX 1990: 101-104.   
611 PTV II (Gn: 250):  

tathā hi vīṇā-vipañcī-kacchapikā-murujâdiṣu sa eva svano 'nyato 'nyato deśād apy 

udbhavann eka-sthāna iti kathyate | evaṁ tāra-madhya-mandreṣv api tat-sthāyi-

svaraîkātmye 'pi vācyam | ata eva ca sa eva varṇaḥ kvacit prāṇini sthānântarasam ullāsy api 

bhavati yathā-dhvâṅkṣeṣu kakāra-ṭakāra-rephā uccarantaḥ sarva evôdara-pāyu-kaṇṭha-tālu-

nirvartyā upalabhyante | avyaktatve 'pi ta eva tāvantaḥ śabdatvāt śabdasya ca 

mātṛkâtirekino 'bhāvāt | mātṛkâtireky api avyaktaḥ śabdo 'nupayogān na saṁgṛhīta ity apy 

ayuktam | avyakta-varṇa-rūpasyâpi mauruja-sāmudrâdi-dhvanitasya hlāda-paritāpa-kāritvam 

api asty evêti ko 'nyo 'bhimata upayogaḥ |  pārameśvare 'py avyakta-dhvaner 

mukhyatayaîva prāyaśo mantratvaṁ nirūpitam ardha-candrâdīnām eva mantra-vyāpti-

sāratvenâbhidhānāt |. 
612 ‘śumaśumāyate’ jest formą niejasną, niezaświadczoną w żadnych tekstach poza przytaczaną tu 

SvT.  
613 PTV II (ed. Gn: 250):  



158 

Po czym podsumowuje: 

“Dlatego nieprzejawione słowo-dźwięk ma naturę fonemu, podobnie jak dzban, 

choć bardzo oddalony, pozostaje dzbanem. I on, mimo że podąża za różnicą w 

zależności od zróżnicowania na tchnienie, bęben itd., pozostaje ten sam.614    

Ta linia rozumowania ukazuje, że Abhinawagupta interpretując vāc jako wewnętrzny, 

nieprzejawiony i przejawiający się na zewnątrz fonem. Tożsamość z fonemem można 

odkryć w każdym dźwięku. Nie tylko dźwięk przedmiotów nieożywionych i istot ożywionych, 

ale nawet absolutną świadomość Śiwy uważa on za szczególny wewnętrzny dźwięk 

fonemu.  

Abhinawagupta za Patańdżalim-joginem uważa, że po zrozumieniu jej natury jako 

fonemu, nabywa się zdolności rozumienia ‘głosów wszystkich stworzeń’:  

„Dlatego to, co zostało omówione przez czcigodnego mędrca Sieszę (Śeṣamuni, tj. 

Patańdżalego), zostało w pełni zaakceptowane; w przeciwnym razie [gdyby fonem 

nie był u podłoża mowy i zwierząt, i ludzi] w jaki sposób to wzajemne nakładanie się 

słowa (śabda), znaczenia (artha) i pojęcia (pratyaya)615 tudzież to, co jest wielkim 

osiągnięciem (lābha) ich oddzielenia w oparciu o ‘doskonałe opanowanie’ 

(saṁyama) – tj. kontemplację (dhyāna), przykucie uwagi (dhāraṇā) i głębokie 

skupienie (samādhi) [w jednym] 616 – prowadziłoby [to] do poznania głosu ptaków i 

głosu innych istot, wykraczających poza niewyraźną [tj. nie dającą rozumienia] 

                                                                                                                                                            
pārameśvare 'py avyakta-dhvaner mukhyatayaîva prāyaśo mantratvaṁ nirūpitam ardha-

candrâdīnām eva mantra-vyāpti-sāratvenâbhidhānāt  | tatra ca –  

«nirodhinīm anuprāptaḥ śabdaḥ śumaśumāyate |»  

ity-ādy uktam |ghaṇṭā-kāṁsyâdi-dhvanīnāṁ śrotra-ghaṭṭanâdīnāṁ ca nādôpadeśe nirūpaṇāt 

«hayo heṣati yad-vac ca dānta udravatîva ca | 

siṁho garjati yad-vac ca uṣṭraḥ sīt-kurute yathā || 

tathôdīrya paśoḥ prāṇān ākarṣanti balâdhikāḥ | 

mahā-mantra-prayogo 'yam asādhya-kṛṣṭi-karmaṇi ||» 

ity uktaṁ guhya-yoginī-tantre | tatrôpāya-mātram etat | vastutas tv āntara evâsau nādâtmā mantra iti 

tu kathyamānaṁ bhavadbhir api asmābhir api vyakta-varṇamālâdi-mantreṣv api na na saṁcārayituṁ 

śakyate |.  
614  PTV II (Gn: 250): tasmād avyakto varṇâtmaîva śabdo yathā vidūra-gato 'pi ghaṭo ghaṭa eva iti 

sthitam | sa ca prāṇa-bhery-ādi-bhedena sthānântaram api anusaran sa evety api sthitam |.  
615 Odniesienie do YSū III.17, op. cit. § II.5.5.  
616 Odniesienie do YS III.4: “Te trzy [tj. dhāraṇā, dhyāna i samādhi] w jednym są opanowaniem”, 

trayam ekatra saṁyamaḥ |). YBh: „Pod wpływem praktyki przykucia uwagi, kontemplacji i stanu 

samadhi pojawia się saṁyama (opanowanie).” 



159 

głoskę? 617  Ale kiedy te same fonemy są [elementem] znaczącym (vācaka), 

charakteryzującym się w najwyższym sensie tożsamością ze znaczeniem 

właśnie g łosek, to wówczas przez pewną metodę (yukti) pojawia się poznanie 

głosów (ruta) ptaków i innych [istot]. Tak jak u ptaków i innych zwierząt, także 

dźwięki bębna (bheri) i innych instrumentów mają znaczenie, obwieszczając 

zwycięstwo i klęskę.”618 

Pojęcie tożsamości, czyli jedności odkrywanej dzięki jedności fonemu, można by, jak 

sądzę, zgodnie z powyższym porównaniem do właściwości dźwięków gamy, interpretować 

podobnie jako zgodność częstot l iwości  drgań. Spójne jest to z twierdzeniami w PTV, 

że mieszanie się słowa (śabda) i znaczenia (arha) wynika z ‘rozfalowania’ (oscylowania619, 

lolī-bhāva)620, idei, która prawdopodobnie pochodzi od Helaradży, gdzie poprzez pojęcie 

‘rozfalowania’ czy ‘oscylowanie’ (lolī-bhāva) tłumaczy się nakładanie się na siebie 

wszystkich trzech: słowa, znaczenia i pojęcia (pratyaya) 621. Ponieważ struktura sześciu 

adhwanów622 zawiera się według Abhinawagupty w relacji vācya-vācaka, również ona ma 

charakter rozfalownia, czy też, jak twierdzi się w innym miejscu PTV oraz TĀ – pulsowania 

bądź ‘wibracj i ’  (spanda)623. Ową wibrację rozumie on w TĀ jako ‘siłę życia / oddechu’ 

(prāṇana-śakti), która daje wewnętrzny impuls do działania (udyoga, interpretowana przez 

Dżajarathę jako ‘drżenie, rozedrganie’ – parispanda)624 i jest popędem (dohada), pulsem 

                                                   
617 Pytaniem retorycznym AG wyraża, że rozumienie głosów zwierząt jest możliwe tylko dlatego, że 

są one zrozumiałymi językami, które podobnie jak ludzki zawiera coś więcej niż nieartykułowane 

odgłosy; to coś więcej, leżące u ich podłoża, jest głoską.   
618 PTV II.9-18 (ed. Gn s. 251, SINGH 1988: 85): ata evêdanīṁ sarva-bhūta-ruta-jñānaṁ yac cheṣa-

muninā bhagavatôpadiṣṭaṁ tad dhṛdayaṁ-gamī-bhūtaṁ, anyathā śabdârtha-pratyayānāṁ ya 

itarêtarâdhyāso yaś ca dhyāna-dhāraṇā-samādhi-saṁyamena tat-pravibhāga-paryanta-para-lābhaḥ 

sa katham asphuṭa-varṇa-rūpatvâtireki-vihagâdi-kūjita-jñānāya paryavasyet | yadā tu ta eva varṇā 

varṇānām eva ca paramârthato 'rtha-tādātmya-lakṣaṇaṁ vācakatvam tadā yuktyā ta eva vihagâdi-

ruta-jñānam | bhery-ādi-śabdā api hy arthavanta eva jayâjaya-sūcakatayôpadeśād vihagâdi-ruta-vat 

|.  
619 J. Singh (1989: 171) tłumaczy ‘oscillation’.   
620  PTV II (ed. Gn: 236): viśvatra vācye viśvâtmani vācakam api yadi viśvâtmaîva tad evaṁ 

parasparâcchādana-lolī-bhāvâtmā nirvahed adhyāso na tv anyathā  | na hi tri-catur-aṅgula-nyūnatā-

mātre 'pi paṭaḥ paṭântarâcchādakaḥ syāt  |viśvâtmakatvaṁ ca paraspara-svarūpa-vyāmiśratayā syāt 

|.  
621 VPHel III.2.2 (s. 240), cytat, jego przekład i wyjaśnienie zamieściłem w przypisie do PTV I.1.  
622 O pojęciu adhvan patrz: § II.6.2, por. też II.3.   
623 TĀ VI.5, także w PTV II (Gn: 215).    
624 TĀV VI.13. 
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(wibracją, spanda), drganiem (sphurattā), odpoczynkiem (wytchnieniem, odprężeniem, 

viśrānti), duszą (jīva), sercem (hṛṭ) oraz intuicją (pratibhā)625.  

Na podstawie powyższych źródeł, istota języka według Abhinawagupty tkwi w 

naturalnym, przyrodzonym impulsie żywych istot, którego jednostkę stanowią fonemy. 

Uczenie się języka, rozumienie i używanie również są naturalne i samoistne, gdyż są 

nieodrębne od pulsu i ‘dźwięku życia’, a jego przejawiona forma zależy od instrumentów, 

jakie dana istota żywa dysponuje do jego wyrażania i rozwoju.  

II.1.6.1 Dalsza analiza fonemu: svara i jej muzyczny charakter 
W ten sposób varṇa, czyli fonem, jest według Ahinawagupty najprostszą podstawą 

języka. Wywodząc się od √varṇ w znaczeniu ‘malowania’ oznacza z jednej strony barwę, z 

drugiej – fonem lub głoskę. Zgodnie z PTV II odpowiada samemu słyszeniu (śruti)626, a 

w konsekwencji i rozumieniu mowy627. Ta sama głoska obecna jest, jak argumentuje 

AG, na wszystkich płaszczyznach języka, będąc samą kondensacją rozumienia 

przenikającej wszystkie poziomy Najwyższej Mowy628. W tym, co określa się pojęciem 

‘varṇa’, wszystkie poziomy mowy 629 , a także artykulacje mowne (vacana), myślenie 

dyskursywne (vikalpana) i wewnętrzne szeptanie (jalpa) wolne od dyskursywnego myślenia 

– występują jednocześnie. 630  Inaczej mówiąc, przenikają się na skutek ich 

jednoczesności, dzięki czemu zachodzi prawidłowość, iż w świadomości na poziomie 

fonemu wszystko jest  naturą wszystk iego. Nawet gdy zostaje on wymówiony w ten 

czy inny sposób, to zawsze zachowuje swoją naturę:  

„W ten sposób nawet gdy następuje kondensacja (ghanī-bhāva) i staje się jasno 

wyrażona (√sphuṭ) na poziomie [mowy] artykułowanej, to i tak przede wszystkim 

pozostaje w ciele najwyższej mowy; szczególne jest to, że tam nawet narządy i 

miejsca wymawiania, takie jak gardło czy wargi [tworzące podziały na głoski 

guturalne, labialne itd.], są każde o naturze każdego. Podobnie jak gdy w 

                                                   
625 TĀ VI.13  

iyaṁ sā prāṇanā-śaktir āntarôdyoga-dohadā |  

spandaḥ sphurattā viśrāntir jīvo hṛt pratibhā matā || 6-13 ||   
626 PTV s. 250: śruty-eka-prāṇatvāt varṇānāṁ | op. cit. vide infra.   
627 Ibidem.  
628 Patrz: §§ II.2.1 – II.2.5  
629 PTV II (SINGH: 55-56), op. cit. § II.2.5.  
630 PTV II (Gn: 241): „Wszystkie trzy zachodzą jednocześnie: mówi coś innego, a co innego myśląc, 

szepcze bez myślenia [tj. powtarza mantrę], a coś innego widzi [...] (tisṛṇām api câsāṁ yugapat 

sthitir bhavaty eva | vakti hy anyat vikalpayaṁś cânyat jalpaty avikalpam eva anyat paśyati [...]). 

Szeptanie z wyłączeniem dyskursywnego myślenia określa się terminem ‘jalpa’ i charakteryzuje 

mantrę. 
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środku mówi czyli patrzy [na poziomie mowy patrzącej], to właśnie wyraźne 

(sphuṭa) doświadczenie [poznawcze] i rozdzie lanie (bheda) jest wytwarzane tylko 

przez miejsce wymawiania itd. [tj. poziom mowy artykułowanej], dlatego że 

jedyną siłą życiową (praṇa) fonemów (głosek, varṇa) jest s łyszenie (śruti). Co tu 

wiele mówić? Nawet niemowlę, gdy się rozwija, to dzięki takiej postaci [języka] w 

środku ma nad wszelkimi stanami (bhāva) refleksję, refleksję odwrotną czy refleksję 

z wątpliwością. W tej mierze uświadamia element dyferencyjny (avaccheda), a on 

jest wytworzony przez refleksję mowną (vāg-vimarśa). Właśnie dlatego istnieją 

głoski zwarte (saṁvāra) [takie jak samogłoska «a» w wygłosie], otwarte (vivāra) [tj. 

takie jak wszystkie samogłoski], nieprzydechowe (alpa-prāṇa, dosł. ‘z lekkim 

oddechem’), czy przydechowe (mahāprāṇa, dosł. ‘z dużym oddechem’), głoski 

bezdźwięczne, dźwięczne czy anupradāna(?), gdyż inaczej nie można by było 

odróżnić głosek mających to samo miejsce wymawiania. Tak samo istnieją ukryte 

moce narządów artykulacyjnych, gdyż inaczej niemożliwe byłoby rozróżnienie na 

‘słucham – usłyszałem’, ‘patrzę-zobaczyłem’, ‘myślę-pomyślałem’ i inne podobne, 

bo zróżnicowanie z inną myślą nie mogłoby wystąpić.”631   

Z powyższego wyczytać można, że fonem dla Abhinawagupty odgrywa rolę także 

dyferencyjną w procesie poznawczym. Abhinawagupta nakazuje usilnie wnikać w tak 

rozumianą głoskę, czy fonem, będący rdzeniem własnego poznania, w celu oczyszczenia  

świadomości:  

„Dlatego według tego modelu uważny czyńcie wgląd (ni√bhal) do środka, 

wgłębiając się coraz bardziej, wniknijcie w tę świadomość tam, gdzie w świetlistej 

siedzibie [miejscu wymawiania], tj. gardle, wargach itd. znajduje się zagęszczone w 

jednym pojmowaniu wszystk iego o naturze wszystk iego miejsce (niveśa) 

czcigodnej głoski (varṇa-bhaṭṭāraka), mającej postać Wielkiej Mantry, is toty 

swobody o naturze ref leksj i , która jest właśnie samym zagęszczeniem 

takiego jednego pojmowania (bodha). I skoro w stanie zagęszczonego 

jednego pojmowania bez indywidualizacji (wyróżnienia, nirviśeṣatā) traci sens 

dzielenie takie jak: ‘to jest miejsce wymawiania’, ‘to jest narząd wymawiania’, ‘a to 
                                                   
631 PTV II (Gn: 249) evaṁ ca ghanī-bhāvo 'pi vaikharī-rūpe yady-api sphuṭī-bhavati tathâpi sarva-

sarvâtmani parā-vāg-vapuṣi mukhyatayâvatiṣṭhate | tatra paraṁ kaṇṭhôṣṭha-sthāna-karaṇāny api 

sarva-sarvātmakam evêti viśeṣaḥ  | tathā hy antar api saṁjalpet paśyed iti sphuṭa evânubhavo 

bhedaś ca sthānâdi-kṛta eva, śruty-eka-prāṇatvāt varṇānāṁ  | kiṁ bahunā  | bālo'pi vyutpādyamāno 

'ntas tathā-rūpatayā vimṛśati bhāva-jātaṁ, viparyayeṇa saṁśayenâpi vā vimṛśati  | avacchedaṁ 

tāvat saṁvedayata eva  | sa ca vāg-vimarśa-kṛta eva  | ata eva saṁvāra-vivārâlpaprāṇa-

mahāprāṇatā-śvāsa-nādânupradānâdi-yogo'pi cântas-tathā-samucita-svabhāvaḥ syād eva, anyathā 

sa-sthāneṣu bhedâyogāt  | antarhita-karaṇa-śaktayo 'pi syur eva | śṛṇomy aśrauṣaṁ paśyāmy 

adrākṣaṁ saṁkalpayāmi samākalpayam ity-āder api saṁkalpasyânyathā-vaicitryâyogāt  |  
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jest głoska’ itd., to czym w tej wolności (swobodzie), własnej duszy, jest wysiłek 

pojawiania się coraz to bardziej rozmaitych form takich jak: «to jest dzban», «to jest 

przyjemność», «to jest poznanie», «ja jestem poznającym»? I jak duży jest [ten 

wysiłek]?632  

Powyższa dyferencyjna właściwość fonemu na najgłębszym poziomie prowadzi do  

uświadamiania, które samo już ma naturę jedności.  

Jednak w tym najmniejszym elemencie języka, zachowana jest, w formie zarodkowej, 

dyferencyjna relacja nazywającego z nazywanym, vācaka i vācya. Odpowiada jej, według 

Abhinawagupty, także rozróżnienie na samogłoski i spółgłoski, gdzie vācaka odpowiada 

samogłoskom (svara) i Śiwie, a vācya – spółgłoskom (vyañjana) i Siakti633. Słowo ‘svara’  

jest homonimem i znaczy także ‘dźwięk gamy’, oraz ‘akcent’. AG uważa, że svara jest 

‘najmniejszą cząstką’ (kalā), bezpośrednią przyczyną rozumienia:  

„Te tylko cząstki [samo]głoski (kalā), gdy są sprawczyniami doświadczenia samego 

tylko wytchnienia (ulgi, przyjemności, āhlāda), są nazywane ‘samogłoskami’  

(svara). Svarayanti, tj. ‘brzmią’, czyli ujawniają swoją świadomość (citta) – dają 

siebie, swoją własną naturę. W ten sposób nakładając się na coś drugiego, dają, 

czyli wydobywają, podmiot, swoją własną postać, jako źródło poczęcia głosek ‘ka’ i 

dalszych [spółgłosek]; inaczej mówiąc, [same] wyrażają siebie na zewnątrz – stąd 

są ‘swarami’ – samo-głoskami. One właśnie, będąc oznakami z jawisk 

świadomości (citta-vṛtti-sūcaka), takich jak nastrój żalu (litości, karuṇā), 

romantyczności (śṛṅgāra) czy spokoju (śānta) 634  itd., mają naturę tonu (nāda) 

lamentującego (ākrandana), słodkiego (cāṭuka) czy też pieśni pochwalnej, wniknięte 

w głoski zwane ‘łonem’ [tj. w spółgłoski], obecne są nawet u zwierząt i od samego 

urodzenia u noworodka, nieskrępowane konwencjonalnością [znaku] (saṅketa-

vighna-nirapekṣya) — przez to, że znajdują się blisko świadomości; przybierając 

postać akcentu (svara), modulacj i  g łosu (intonacji, kāku) [która zmienia sens 

wypowiedzi] i innych — oświet la ją atrybuty znaczenia, nauczane (upadiṣṭa) [w 

gramatyce, tj. w tzw. upadesiach podających reguły wymawiania] jako akcenty 
                                                   
632  PTV II (Gn: 249-250): tad anayā yuktyā nibhālitayântar adhikam adhikam anupraviśya 

pariśīlayata tāṁ samvidaṁ yatra sarva-sarvâtmaka-bodhaîka-ghana-kaṇṭhaûṣṭhâdi-dhāmni 

tathāvidha-bodhaîka-ghana-vimarśâtmaka-svātantrya-sāra-mahāmantra-rūpa-varṇa-bhaṭṭāraka-

niveśaḥ | bodhaîka-ghanatā-nirviśeṣatāyām idaṁ sthānam, idaṁ karaṇam, ayaṁ varṇa iti 

kathaṁkāraṁ vibhāga iti ced yad evaṁ svātantryaṁ tathāvidhe svātmani ghaṭo 'yam, sukham idam, 

jñānam idam, jñātâham ity avabhāsayati tasyaîvaṁ-vidha-citratara-rūpâvabhāsena ko vā kiyān vā 

prayāsaḥ |   
633 PTV II. (Gn: 236): bījâtmanāṁ svarāṇāṁ vācakatvaṁ yoni-rūpānāṁ ca vyañjanānāṁ vācyatvaṁ 

krameṇa śiva-śaktyâtmakatvāt | 
634 Por. NŚAG VI.45, 61-63. 
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wysoki (wznoszący, udātta) itd. 635 – jako że tylko one mają naturę tonów skali 

muzycznej, takich jak ṣaḍja [tj. tonu odpowiadającemu tonice] i pozostałych, 

wywołując doświadczenie (anubhava) z jawisk świadomości (citta-vṛtti)”636.   

Semantyczna rola akcentu znajdzie zastosowanie w jego argumentacji w ĪPVV, gdzie 

jest on nośnikiem intencji mówcy637. Rola dźwięków w przenoszeniu stanów świadomości 

(citta-vṛtti), wyrażanych w dziewięciu smakach estetycznych, jest także rozwijana przy 

omawianiu dźwięków skali muzycznej w komentarzu do „Traktatu o teatrze“ (NŚAG). 

Abhinawagupta charakteryzuje je w terminologii ściśle muzykologicznej, gdzie svara już 

znaczy ‘ton skali muzycznej’. Po strofie, w której Bharatamuni wymienia siedem tonów: 

“Ṣaḍja (C) i ṛṣabha (D), następnie gāndhāra (E) i madhyama – środkowa (F) 

pañcama – piąta (G) oraz dhaivata (A), i jako siódma dhavata (H)”638   

Abhinawagupta uzupełnia, czym jest owa svara czyli ton muzyczny, również wskazując na 

to, że stanowi ona nośnik ‘stanu świadomości’ (citta-vṛtti) i doświadczenia estetycznego:  

“Należy uzupełnić, że tony / samogłoski (svara) znajdują się pomiędzy tymi, 

wymienionymi tutaj [tonami skali muzycznej: ṣaḍja, ṛṣabha, gāndhāra, madhyama, 

pañcama, dhaivata, dhavata]. [...] Ponieważ rozświetlając się na skutek utraty fazy 

bycia samymi w sobie jako znajdowania się w wypośrodkowaniu z jawisk 

świadomości (citta-vṛtti), siłą intensywnego chwytania za serce (hṛdayatā), 

narzucają swojość (svatā ) ,  oznaczając same siebie jako swój przedmiot – 

stąd są ‘samo-głoskami’  / tonami muzyki – svara. Podano także ich derywację 

(nirukti) z podobieństwa głosek639: same z s iebie (svataḥ), czyli w swojej  ty lko 

                                                   
635  W gramatyce sanskryckiej rozróżnia się trzy akcenty wyrazowe (svara): 1) akcent wysoki 

(wznoszący, udātta, patrz: PSū I.2.29: uccair udāttaḥ |); 2) akcent niski (opadający, anudātta, patrz: 

PSū I.2.30: nīcair anudāttaḥ |); 3) ton połączony (svarita, patrz: PSū I.2.31: samāhāraḥ svaritaḥ). 

Patrz: MEJOR 2004: 53.   
636 PTV 5-9ab (Gn s. 255). [...] etāḥ kalā eva hlādanā-mātra-cittavṛtty-anubhāvakāḥ «svarā» ity uktāḥ 

| svarayanti śabdayanti sūcayanti cittaṁ svaṁ ca svarūpâtmānaṁ rānty evam iti para-pramātari 

saṅkrāmayantaḥ dadati svaṁ câtmīyaṁ kâdi-yoni-rūpaṁ rānti bahiḥ prakāśayanto dadatîti svarāḥ | 

etā eva hi citta-vṛtti-sūcakā nādâtmakāḥ karuṇā-śṛṅgāra-śāntâdikāṁ citta-vṛttim ākrandana-cāṭuka-

stutyâdau [...] saṁketa-vighnâdi-nairapekṣyeṇaîva saṁvid-āsanna-vartitvāt svara-kākv-ādi-rūpatām 

aśnuvānāḥ prakāśayantîty artha-dharmā udāttâdaya upadiṣṭāḥ, teṣām eva citta-vṛtty-anubhāvaka-

ṣaḍjâdi-svarūpatvāt |  
637 Taki wydźwięk mają argumenty ĪPVV (I.4.1 s. 6, op.cit. § II.5.10), które odnoszą się do zasad 

akcentu PSū II.2.16.   
638 NŚ XXVIII.21 (NAGAR & JOSHI 2009 t. IV: 10):  

ṣaḍjaś ca ṛṣabhaś caîva gāndhāro madhyamas tathā | 

pañcamo dhaivataś caîva saptamo 'tha niṣādavān || 
639 Tj. na podstawie trzeciej zasady derywacyjnej Nirukty, patrz § II.4. 
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odmianie –  gatunku (jāti)640, motywie melodycznym (rāga) i interpretacji (bhāṣā)641 

– rozbrzmiewają (rājante, √raj), stąd są svara” – samogłoskami / ‘samo-

tonami’.642 

 Zauważając wspólny rys interpretacji pojęcia ‘svara’ w PTV i NŚAG, gdzie obie definiuje 

jako  ‘określające same siebie’, czyli że nie mają one żadnego innego znaczenia, niż 

określane przez same siebie, można z pewnością stwierdzić, że AG rozumie samogłoski z 

perspektywy ich cech muzycznych (jako tony), a dźwięki muzyki analizuje z perspektywy 

fonemów językowych. Dodatkowo stanowią one także akcent, który jest semantycznie 

istotny. W dalszej części komentarza do NŚ Abhinawagupta odnosi się do trzech 

stanowisk, mówiących, czym jest swara: (1) że w miejscu wydobywania się tonu (śruti-

sthāna) jest ona przyrodzoną właściwością (dharma), inherentną będącym pośrodku  

(āntarāla-śrutiṣu) i mającym ścisłą liczbę (niyata-saṅkhyā) na skutek muśnięcia (īṣat-

sparśa) przez wiatr dźwiękom skali muzycznej; przyrodzoną właściwością charakteryzującą 

się płynnością (snigdhatva) i melodyjnością (rāgatva) wysokości tonu, będącego dla niej 

podłożem, zabarwiającą (uparañjaka) dźwięk skali muzycznej (śruti)643; (2) że jest nią 

sam dźwięk skali muzycznej, np. ṣaḍja [tj. C]644; (3) że jest nią cały zbiór dźwięków skali 

muzycznej (samūha)645. Na ich tle AG przedstawia swoje stanowisko, że jest ona przede 

wszystkim dźwiękiem, polegającym na rezonowaniu (anuraṇa):  

                                                   
640 W muzyce indyjskiej jāti oznacza charakter tonacji wyznaczony liczba tonów (5, 6 lub 7) w fazie 

wznoszącej i opadającej.   
641  bhāṣā – to dosł. ‘język’, ale w muzyce oznacza interpretację muzyczną, której celem jest 

wywołanie zachwytu słuchaczy. Jej innowacyjność polega na wykorzystaniu różnych elementów, 

takich jak ‘ukryty potencjał leżący u źródeł  ragi‘ – wówczas jest to tzw. mūlaja-bhāṣā, wykorzystanie 

melodii ludowych – deśaja-bhāṣā, wprowadzanie odcieni innych rag – chāyā-bhāṣā, bądź tworzenie 

kompozycji poprzez mieszanie różnych rag – saṅkīrṇa-bhāṣā. 
642 NŚAG ad. NŚ XXVIII.21 (ed. NAGAR & JOSHI 2009 t. IV: 10): teṣûddiṣṭeṣu madhye svarā ucyanta 

iti śeṣaḥ | [...] tena śabda-svabhāvāṁ citta-vṛtti-madhyasthatā-rūpa-svāsthâvasthā-

parityājanenôpatāpayanto hṛdyatâtiśaya-vaśāt svatām ākṣipantaḥ svaviṣaye ‘bhidhānaṁ kurvataḥ 

svarā ity uktāḥ |  varṇa-samyād api niruktim āhuḥ svataḥ [emend. wg NAGAR & JOSHI 2003: 

svayaṁ] sveṣv eva jāti-rāga-bhāṣā-bhedeṣu rājanta iti svarāḥ |.   
643  NŚAG ad. NŚ XXVIII.21 (ed. NAGAR & JOSHI 2009 t. IV: 10): antarāla-śrutiṣu niyata-

saṁkhyakāsu īṣad yo vāyunā sparśas tan-mahimnā yaḥsvaraḥ śruti-sthāne snigdhatva-lakṣaṇo 

dharmaḥ tasyâśraya-bhūtāyaḥ śruter uparañjakaḥ sa eva svara iti kecit |  
644 NŚAG ad. NŚ XXVIII.21 (ed. NAGAR & JOSHI 2009 t. IV: 10): ṣaḍja-śrutir evêty apare |  
645 NŚAG ad. NŚ XXVIII.21 (ed. NAGAR & JOSHI 2009 t. IV: 10): samūha ity eke | 
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„My natomiast powiemy, że swarą jest sam płynny (miły, snigdha) i piękny (słodki, 

madhura) dźwięk (śabda) mający naturę rezonowania (anuraṇa)646 pod wpływem 

uderzenia w miejsce dźwięku skali muzycznej (śruti) przez [inny] dźwięk.”647         

Na podstawie tej definicji, a także rozważań dalej w tej części NŚAG  należy uznać, że za 

najistotniejszą cechę swary – tonu / samogłoski – Abhinawagupta uważał rezonowanie 

(anuraṇa), czyli drganie (raṇana) wzbudzone przez [inny] dźwięk648. Jest to zgodnie z 

określeniem fonemów w PTV, o których napisał, że są samoczynnie wibrujące (sva-

spanda-maya) 649. Spółgłoski natomiast, jako że ujawniają – √vyañj coś drugiego, są 

określane w sanskrycie jako ‘vyañjana’, czyli ‘ujawnianie’, odpowiadające aspektowi 

‘przedmiotowemu’ (vācya) w stosunku do samogłosek. Także zgodnie z NŚAG, jako że 

„vyañjana potrzebuje wsparcia samogłoski”, jest ona zależna. I w ten sposób w 

najmniejszej jednostce językowej, świadomościowej głosce, fonemie, varṇa – gdy spojrzy 

się na nią z perspektywy analizy dźwięku zgodnie z teorią Abhinawagupty w NŚAG, – 

obecna jest już naturalna podstawowa w lingwistyce relacja. Nie polega ona na konwencji, 

gdyż opiera się na właściwościach naturalnego dźwięku.    

II.2 Przejawione poziomy vāc 
Scharakteryzowana powyżej vāc ma trzy lub cztery poziomy manifestacji: od 

najsubtelniejszej do postrzeganej zmysłowo mowy artykułowanej.  Sama w swej istocie jest 

jedynie potencja łem mowy, najwyższym jej poziomem, tzw. parā-vāc, którą 

charakteryzuje strofa Utpaladewy, obszernie komentowana później przez AG:  

„Najwyższa mowa jest naturą wewnętrznej refleksji (pratyavamarśa)650,  

która wyraża się poprzez smak samej siebie; 

swoboda jest jej nakierowaniem –  

ona jest potęgą Najwyższego Ducha”.651  

                                                   
646 Warto zwrócić uwagę, że definicja ta bardzo zbliża się do pierwszej definicji dhvani – sugestii 

poetyckiej, podanej przez Abhinawagupte w DhĀL I.13 (ed. ŚĀSTRĪ s. 133), omówionej przeze mnie 

w § II.5.6. Tam również definiuje się ją pojęciem anuraṇa – ‘pogłosu’.   
647 NŚAG ad. NŚ XXVIII.21 (ed. NAGAR & JOSHI 2009 t. IV: 10): vayaṁ tu śrute [emend.: śruti-

]sthānâbhighāta-prabhava-śabda-prabhāvito ‘nuraṇâtmā snigdha-madhuraḥ śabda eva svara iti 

vakṣyāmaḥ |.  
648 NŚAG ad. NŚ XXVIII.21 (ed. NAGAR & JOSHI 2009 t. IV: 11): evaṁ hi niyamita-pīḍitaṁ tryaṅguli-

samabhighātôtthita-śabdânantara-sambhavād raṇanâtmā svaraḥ | 
649 Op. cit. PTV I.3.3. 
650  Ta strofa wskazuje na znaczenie terminu ‘pratyavamarśa’: jako smak samego siebie, czyli 

autorefleksyjność (świadomości) i autoreferencyjność (mowy). Pojęcie to występuje w ważnej strofie 

Bhartryhariego (VP I.124), zresztą przytoczonej przez AG w komentarzu do tej strofy (vide infra).  
651 ĪPK  II.5.13:  
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  Jej trzy poziomy manifestacji to: vāc ‘patrząca’ (paśyantī-vāc), vāc ‘pośrednia’ 

(mentalna, madhyamā-vāc) oraz ‘fizyczna’, tj. artykułowana (vaikharī-vāc).  

 Aspekty wszystkich czterech zostały omówione w różnych miejscach w całej PTV652 i 

we fragmentach ĪPVV, ĪPV, TĀ, TS, MVV. Opisy te zgodnie nawiązują do VP-I1.142. 

Bhartryhari mówi w tej strofie, że język gramatyki  rozwija się na tych trzech poziomach 

mowy:   

„Jest [ona, tj. ta owa księga normatywna gramatyki, vyākaraṇa-smṛti] cudownym, 

najwyższym wyrazem (pada) potrójnej mowy (vāc) – 

fizycznej (vaikharī), pośredniej (madhyamā) i ‘patrzącej’ (paśyantī) –   

podzielonej na liczne kanały (tīrtha) 653.  

W ĪPVV Abhinawagupta cytuje fragment komentarza (VPvṛ I.124) do tej strofy 

dwukrotnie654, zawsze  przypisując go expicite Bhartryhariemu. Komentarz Hariwryszabhy 

do tej strofy wyznacza sposób rozumienia trzech poziomów mowy przez gramatyków:   

„Mowa, która ma postać artykułowanych tonów (śruti) przypisanych 

przedmiotowo do zmysłu słuchu, to vaikhar ī  – f izyczna. A także jest 

wieloznaczna (śliṣṭa) – tj. zarówno taka, której wymowa głosek jest [jednoznacznie] 

wyrażona (vyakta), mając ustaloną poprzez powszechny konsensus (prasiddhi) 

poprawność, jak i taka, która ma zakłóconą zdolność (dyspozycję, bhraṣṭa-

saṁskāra) [tj. jest niepoprawna]. A także mając niezliczone rodzaje, jest obecna w 

[skrzypiącej] osi koła [wozu], w bębnie, we flecie, w lutni (vīṇā) itd. [tj. może być 

nieartykułowana].  

Natomiast pośrednia (madhyamā )  jest w środku [tj. w psychice) (antaḥ), 

mając za swą przyczynę (upādāna)655 sam umysł (rozum,  buddhi) jak gdyby 

przyjmujący sekwencję. Ale on podąża [właśnie] za subtelnym ruchem tchnienia 

(prāṇa) 656  – [dzięki temu właśnie], mimo że [w umyśle] następuje ściągnięcie 

sekwencji do jednego punktu (upasaṁhṛta-krama), przyjmuje on postać 

                                                                                                                                                            
citiḥ pratyavamarśâtmā parā vāk sva-rasôditā | 

        svātantryam etan mukhyaṁ tad aiśvaryaṁ paramâtmanaḥ || 
652 Patrz np. tł. PTV I.1.1, PTV I.6 (op.cit). 
653 VP I.142  (ed. ŚARMA 2006):  

vaikharyā madhyamāyāś ca paśyantyāś caîtad adbhutam  | 

aneka-tīrtha-bhedāyās trayyā vācaḥ paraṁ padam  ||  
654 ĪPVV I.5.13 (t. II, s. 189), ĪPVV I.5.19 (t. II, s. 226).   
655 Por. VP I.3, VP I.44. 
656 Stąd mówi się, że umysł (intelekt) tylko pozornie przyjmuje formę sekwencji – akty poznawcze nie 

mają sekwencji, są jednym momentem bezczasowym. Wrażenie sekwencji powstaje na skutek 

cyklicznego ruchu subtelnej siły życiowej (subtelnego tchnienia, sūkṣma-prāṇa). Por. TS 5, gdzie AG 

stwierdza, że fonem / głoska ma naturę subte lnego tchnien ia (sūkṣma-prāṇātmako varṇaḥ).   
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zindywidual izowanego następstwa (vyakta-krama). Tak według niektórych. 

 Z kolei patrząca (paśyant ī)  to taka, której moc – mimo że ma następstwo 

ściągnięte do jednego punktu w stanie nierozdwojenia – ogarnia następstwo. 

Jest ona zarówno w ruchu, jak i bez ruchu, prowadząc do rozwiązania (uzgodnienia, 

samādhāna), zasłonięta i czysta, mająca formę taką samą jak zawarty [w niej] 

przedmiot poznania, mająca własną formę rozpuszczoną i bez kształtu, ujawniająca 

(pra-vi√bhās) uwarunkowane (zakreślone, parichinna) znaczenia, ujawniająca 

zarówno znaczenia [zdań] wynikłe ze złączenia (saṁsṛṣṭa) [ogólnych znaczeń 

słów(?)], jak i mająca wyciszone ujawnianie wszelkich znaczeń [poszczególnych 

wyrazów(?)].  

W ten sposób [mowa] ma niezliczone rodzaje”657. 

Komentator podsumowuje rozważania gramatyków o poziomach mowy wierszem:  

„Gdy w miejscach artykulacji na moment powietrze się zatrzymuje,  

wtedy u tych, którzy posługują się językiem,  

ma miejsce mowa f izyczna (vaikharī),  

wywoływana strumieniem oddechu. 

Ta, której jedyną przyczyną materialną jest umysł (rozum, buddhi),  

pojawiająca się zgodnie z formą następstwa,  

wykraczająca poza bieg oddechu, 

jest mową pośrednią (mentalną, madhyamā).  

Natomiast bez podziału jest  mowa ‘patrząca’ (paśyantī),  

ze wszystkich stron ma sekwencją skupioną,  

jest świat łem własnej formy jedynie,  

mową subtelną (sūkṣma), która nigdy nie zanika.  

I ona właśnie choć stale zasypywana przygodnymi skazami,  

nie zostaje przez nie zdominowana  

niczym ostatnia faza (kalā) księżyca [tj. nów658]. 

Gdy ujrzy się jej naturę,  

wraca [jej] nadrzędność (adhikāra) w człowieku.  
                                                   
657 VPvṛ I.124: paraiḥ saṁvedyaṁ yasyāḥ śrotra-viṣayatvena pratiniyataṁ śruti-rūpaṁ sā vaikharī | 

śliṣṭā vyakta-varṇa-samuccāraṇā prasiddha-sādhu-bhāvā   bhraṣṭa-saṁskārā ca | tathā yā ‘kṣe yā 

dundubhau yā veṇau (yā)   vīṇāyām ity aparimāṇa-bhedā | madhyamā tv antaḥ-sanniveśinī 

parigṛhīta-kramêva buddhi-mātrôpādānā  |   sā tu sūkṣma-prāṇa-vṛty-anugatā krama-saṁhāra-

bhāve ‘pi vyakta-krama-parigraha iva   keṣāñcit  |   pratisaṁhṛta-kramā saty apy abhede samāviṣṭa-

krama-śaktiḥ paśyantī  | sā calâcalā pratilabdha-samādhānā câvṛtā viśuddhā ca   sanniviṣṭa-

jñeyâkārā prati-līnâkārā nirākārā ca   paricchinnârthaṁ pratyavabhāsā saṁsṛṣṭârtha-pratyavabhāsā 

  praśānta-sarvârtha-pratyavabhāsā cêty aparimāṇa-bhedā  |  
658 Patrz: PADOUX 1990: 90.  
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Ją się nazywa fazą nieśmiertelnego nektaru (amṛta-kalā) 

będącą w szesnastej fazie Księżyca [tj. nowiem].”659 

Z powyższego można sądzić, że gramatycy mowę rozumieją jako sięgającą warstwami 

w głąb psychiki; za najwyższy (najgłębszy) jej poziom uważają paśyantī, porównywaną do 

nowiu Księżyca (pustki?), gdzie sekwencja następujących po sobie głosek i innych 

elementów semantycznych zanika w rozumie, doprowadzając do ujawnienia się 

przedmiotu.  

Somananda poddał ostrej krytyce stanowisko gramatyków (Bhartryhariego), uznające, 

że to paśyantī jest najwyższym (tj. najgłębszym) poziomem języka, argumentując między 

innymi tym, że na poziomie najwyższym (czy najgłębszym) mowy, nie może zachodzić 

‘patrzenie’660. Abhinawagupta z kolei w PTV dokonał syntezy twierdzeń Bhartryhariego i 

Somanandy: rozwinął teorię czterech poziomów mowy zgodnie z Somanandą, godząc je z 

trójpodziałem Bhartryhariego661. Mianowicie, zgodnie z systemem triki przyjął trzy poziomy 

mowy, mowę wyższą / najwyższą (parā), wyższo-niższą (parâparā) oraz niższą (aparā). W 

rzeczywistości – jak przekonuje – są one jedynie określeniami tej samej jednej vāc, gdzie 

‘najwyższa’ (parā) ma oznaczać, że jest ona samym potencja łem (śakti), którego 

ostateczny przejaw to realizacja na różnych poziomach subtelności. W PTV mowa ‘niższa’ 

(aparā-vāc) to mowa fizyczna (vaikharī) w połączeniu z pośrednią (mentalną, madhyamā). 

Mowa wyższo-niższa (parâparā) to mowa pośrednia (mentalna, madhyamā) w połączeniu z 

patrzącą (paśyantī) 662 . Mowę ‘najwyższą’ (parā) z potrójnego podziału Abhinawagupta 

zrównuje z najwyższym aspektem mowy Bhartryhariego, jakim jest paśyantī, ale 

funkcjonująca jako ‘moc poznania’ (jñāna-śakti):   

                                                   
659 VPvṛ I.124:  

sthāneṣu vidhṛte vāyau kṛta-varṇa-parigrahā |  

vaikharī vāk prayoktṝṇāṁ prāṇa-vṛtti-nibandhanā || 

kevalaṁ buddhy-upādānā krama-rūpânupātinī |  

prāṇa-vṛttim atikramya madhyamā vāk pravartate ||  

avibhāga tu paśyantī sarvataḥ saṁhṛta-kramā | 

svarūpa-jyotir evântaḥ sūkṣmā vāg anapāyinī || 

sêyam ākīryamāṇâpi nityam āgantukair malaiḥ | 

antyā kalêva somasya nâtyantam abhibhūyate || 

tasyāṁ dṛṣṭa-svarūpāyām adhikāro nivartate | 

puruṣe ṣoḍaśa-kale tām āhur amṛtāṁ kalām  ||. 
660 TORELLA 2008: 509-510. 
661 Patrz: § II.1.2.3. 
662 PTV II (ed. SINGH: 55-56), cit. § II.1.2.5.  
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Ponad nimi, jako że je przekracza, znajduje się ostateczna siedziba (blask, dhāman) 

mocy poznania, nazywana mową ‘patrzącą’, mająca postać tego, co określa się 

jako ‘głos’ (nāda). Tak jak powiedziano w “Spojrzeniu Śiwy” (ŚD I.6.1):  

 „To, co u nas jest mocą poznania,  

 będącą postacią [kategorii] Sadaśiwy 

 To samo dla gramatyków-ascetów  

 jest [mową] ‘patrzącą’ – najwyższym stanem [mowy]”.  

W ten sposób w duszy zwróconej do środka umysł / rozum jest mową patrzącą – on 

jest bóstwem Rudrą, jest najwyższą samą mocą poznania Sadaśiwy. Spoczywa w 

mocy ‘Śiwy bez oparcia’ (anāśrita-śiva).” 663  

 Tutaj Abhinawagupta, popełniając (być może celowo) ignoratio elenchi, pominął fakt, że 

Somananda w tej strofie i generalnie w całej części ŚD I.6 zaciekle krytykuje Bhartryhariego 

za uznanie mowy patrzącej za najwyższą 664 . Nawet określenie ‘gramatyków-ascetów’ 

(vaiyākaraṇa-sādhūnam) w kontekście PTV traci pierwotny wydźwięk ironii, i staje się być 

może pluralis maiestatis wobec gramatyka Bhartryhariego. Z drugiej strony tym, co 

Abhinawagupta przejmuje od Somanandy jest to, że poziom paśyantī uznaje za ‘moc 

poznania’ i stan Sadaśiwy. Jest to więc wciąż ten ważny poziom, na którym zachodzi 

rozumienie mowy i mieści się wśród najwyższych kategorii rzeczywistości. I pod tym 

względem nie różni się od najwyższej mowy (parā vāc).  

Powyższy fragment PTV wskazuje, że w filozofii Abhinawagupty rozwój interpretacji 

przejawiania się poziomów mowy dokonywał się jako synteza wcześniej zwalczających się 

myśli Bhartryhariego i Somanandy.    

II.2.1 Mowa fizyczna (vaikharī) 
AG stwierdza w ĪPVV, inaczej niż Bhartryhari / Hariwryszabha, że vaikharī-vāc nie są 

same tylko artykułowane dźwięki wywołane strumieniem powietrza, ale przede wszystkim 

vāc, która pobudza wydobycie artykułowanych dźwięków i pobudza fizyczne zmysły; 

ponadto – pobudza ich rozumienie. Czyli nawet tutaj podkreśla on, że najistotniejszy jest 

sam potencja ł  mowy f izycznej , a nie jej aspekt wyrażony. Mowa wciąż pozostaje 

re lacją, w której artykułowanie mowy, czyli głośne mówienie, jest skorelowane z 

mówiącym ‘ja’: 
                                                   
663 PTV II (ed. SINGH s. 229): tat paraṁ paśyantyākhyaṁ jñāna-śakter eva paryanta-dhāma 

nādâkhya-rūpam atikramaṇīyatvenaîva sthitam | yathôktaṁ śivadṛṣṭau 

athāsmākaṁ jñānaśaktir yā sadāśivarūpatā | 

vaiyākaraṇa-sādhūnāṁ sā paśyantī parā sthitiḥ || I.6.1. 

pratyagātmani hi buddhiḥ paśyantī rudra-devatā paraṁ sadāśivajñānaśaktāv eva anāśrita-

śivaśaktyātmani viśrāmyati | 
664 Szczegóły patrz: TORELLA 2008: 509-510.   
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„‘Vikhara’ znaczy ciało; zrodzona w nim i wywołująca działanie [tj. pobudzająca do 

działania] sięgając aż do niego [tj. obejmując także ciało], to vaikharī – fizyczna. W 

określeniu [w komentarza Utpaladewy] ‘będąca skutkiem jako działanie’ (kārya-

bhūta), przez dobranie słowa ‘będąca’ (bhūta) wyraził zarówno bycie skutkiem-

działaniem (kārya), jak i przyczyną (kāraṇa), albowiem wypowiedziane [tj. 

wyartykułowane] słowo (śabda) jest skutkiem aktywności języka, będącego 

skutkiem tej [vāc].”665   

Z powyższego wynika, że za ten poziom, który można określić jako poziom mowy 

dotyczącej fizyczności (vaikharī), AG uważa zarówno siłę refleksji, która, będąc przyczyną, 

pobudza zewnętrzne narządy mowne do artykułowania języka, jak i samo fizyczne jego 

artykułowanie, przez co staje się on wyraźnie s łyszany, t j .  rozumiany:  

„Co więcej, aktywność języka w rzeczywistości ma naturę takiej refleksji. Dlatego 

że, tak jak już powiedziałem, natura wszelk iego dzia łania n ie wykracza 

poza ref leksję. «Fizyczna» (sthūla) [w komentarzu Utpaladewy] oznacza, że jest 

[ona] g łośna (saghoṣa). Jej cechą definicyjną jest, że jest słuchana (śrūyamāṇa). 

Nie ma [w tej definicji] dookreślenia, stąd [może ona być słuchana] zarówno przez 

siebie [tj. przez mówiącego], jak i przez innych.” 666 

Z dalszej treści cytowanego tu fragmentu wynika także, że do mowy fizycznej 

Abhinawagupta zaliczał także proces jej rozumienia jako ujawnianie się sphoty; 

uzasadnione jest to tym, że zgodnie z gramatykami, warunkiem ujawniania się sphoty jest 

                                                   
665 ĪPVV I.5.13 (t. II, s. 187): vikharaḥ śarīraṁ, tatra bhavā tat-paryanta-ceṣṭā-saṁpādikêty-arthaḥ | 

kārya-bhūta iti bhūta-grahaṇena kārya-kāraṇatām āha | jihvā-vyāpārasya hi tatkāryasya śabdaḥ 

kāryaḥ |  
666 ĪPVV I.5.13 (t. II, s. 187-188): jihvā-vyāparo ‘pi ca vastutas tathā-vimarśa-svabhāva eva | vimarśa-

rūpânadhika-svabhāvā hi samastā kriyêty uktam | saghoṣa iti sthūlaḥ | tasya lakṣaṇaṁ śrūyamāṇa 

ity aviśeṣôpādānāt svayaṁ ca paraiś cêty-arthaḥ | upāṁśur ity aghoṣo yaḥ svayam eva śrūyate, na 

pareṇa; upagatāḥ  sva-samīpam eva praviṣṭā aṁśavaḥ prasarā yasyêti | anena pāṇy-ādīnām api 

sthūla-sūkṣma-rūpasya sva-kāryasyôpalakṣaṇam | sarvatra câtra saghoṣâghoṣa-rūpa-vāg-vyāpāra-

śabdânuviddhatā prādhānyena dṛśyate | tad idaṁ grahīṣyāmi gṛhṇāmi gṛhītam iti tata  evam uktam | 

varṇa-pada-grahaṇaṁ ca tatraîva śrūyamāṇatâbhimānāt | varṇa eva hi tāvat śrūyamāṇatā-buddhir 

atisphuṭā, pade tv alpa-varṇe syād apyeṣā, vākye tu saṁkalanâsmaraṇânuvyavasāyâdi-rūpa-

buddhi-nirgrāhye śrūyamāṇatā na sphuṭā ity evam uktam | tathā ca vaiyākaraṇair api vākya-

sphoṭasya prāyaśo buddhi-nirgrāhyataîva darśitā | yad āha tatrabhavān  

nādenâhita-bījānām antyena dhvaninā saha | 

āvṛtta-paripākāyāṁ buddhau śabdo 'vadhāryate || (VP I.84) 

iti | eṣā tāvat prathamā vāk | 
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głośne wypowiedzenie (uccāraṇa). Inaczej mówiąc, że artykulacja jest warunkiem 

koniecznym rozumienia667.  

II.2.2 Mowa pośrednia (madhyamā) 

Mowa pośrednia z kolei obejmuje wszelkie procesy poznawcze zachodzące w 

psychice, mające z natury charakter dyskursywny:             

„Druga natomiast to mowa pośrednia, która jest mocą ref leksj i  pobudzającej 

narząd psychiczny (wewnętrzny, antaḥkaraṇa) zdefiniowany jako umysł 

(manas), rozum (buddhi) oraz sprawczość ‘ja’ (ahaṁkāra), spoczywającej na 

poziomie pośrednim mającym naturę ‘ośmiogrodu’ (puryaṣṭaka) 668  i mającej za 

swoje podłoże tchnienie życiowe (prāṇâdhāra). Przez nią pobudzony ów narząd 

psychiczny zaczyna działać w swoim zakresie działania, jakim jest myślenie 

(saṅkalpana) 669 , rozstrzyganie (niścaya) 670  oraz utożsamianie (abhimanana) 671  – 

definiowane [łącznie] jako ‘myślenie dyskursywne’ (vikalpana)672 . Wówczas 

owa mowa złożona z refleksji, ponieważ doświadcza tego, co jest przedmiotem 

uchwycenia jako przedmiot myślenia (saṅkalpya) itd., oraz tego, co jest 

chwytającym podmiotem własnej konstatacji (abhidhāna), takiej jak np. „Ja Czajtra 

myślę o tym dzbanie”, czyli ma głęboką refleksję po kolei (anu √bhuj) słowa 

nazywającego (vācaka-śabda) jako różnicy w wyraźnej sekwencji czasowej, to 

określić ją można słowem ‘myślenie ’  (cintana); ponieważ jest pośrodku, jest 

[mową] pośrednią (madhyamā) w postaci mocy poznania (jñāna-śakti) / mocy 

uważnej myśli (dhyāna-śakti). 673  

Tutaj również, podobnie jak w przypadku mowy fizycznej, jest ona opisywana jako refleksja, 

tyle że nie w relacji do przedmiotu, tylko do psychiki, określonej pojęciem ‘puryaṣṭaka’, dosł. 

‘ósemką w grodzie’ (tj. ciele). Pod tą nazwą, oprócz wymienionego tu poczucia sprawczości 

                                                   
667 Patrz dalej: § II.5.2, § II.5.1 
668 Vide infra. 
669 Jest to definicyjna funkcja ‘umysłu’ (manas). 
670 Jest to definicyjna funkcja ‘rozumu’ (buddhi). 
671 Jest to definicyjna funkcja ‘narządu ego’ (antaḥkaraṇa).  
672 Por. też dalej w ĪPVV I.5.13 (t. II, s. 192 ): madhyamaîva vikalpa-bhūmir ucyate |.   
673  ĪPVV I.5.13 (t. II, s. 188):  dvitīyā tv ity antaḥ-karaṇaṁ manobuddhy-ahaṁkāra-lakṣaṇaṁ 

madhya-bhūmau puryaṣṭakâtmani prāṇâdhāre viśrāntaṁ yā vimarśa-śaktiḥ prerayati, sā madhyamā 

vāk | tat-preritaṁ ca tad-antaḥ-karaṇaṁ saṅkalpane niścaye abhimanane ca svasmin vyāpāre 

vikalpana-lakṣaṇe pravartate | tat-kāle sā vimarśa-mayī vāk  saṅkalpyâdikaṁ grāhyaṁ 

saṅkalpayitrâdi-rūpaṁ ca grāhakaṁ svenâbhidhānasya imaṁ ghaṭam ahaṁ caitraḥ 

saṅkalpayāmîtyâder vācakasya śabdasya bhedena sphuṭena krameṇâbhuṅkte gāḍhaṁ parāmṛśati 

yatas tataś cintana-śabda-vācyā madhya-bhavatvāt madhyamā jñāna-śakti-rūpā [dhyāna-śakti ka.] | 
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‘ja’ (ahaṁkāra), której działanie polega na tworzeniu utożsamień (abhimanana), rozumienia 

(rozumu, buddhi), którego działanie polega na decyzjach poznawczych, oraz myślenia 

(umysłu, manas), którego działanie polega na tworzenie konstruktów mentalnych, zawiera 

się także pięć subtelnych jakości (tanmātra), które odbierane są jako wrażenia zmysłowe: 

dźwięk, jakości dotykowe, barwy, smaki i zapachy. 

Zgodnie z PTV (I.1.5, 13), podającej definicję anuttary, ‘ośmiogród’ przynależy temu, kto 

oddycha (√an), czyli ‘duszy’ (aṇu)674.  A ponieważ według TS w cyklu oddechu zawarty 

jest czas675, dlatego zrozumiałe jest, że na tym poziomie mowy przejawia się wewnętrzna 

aktywność.  

Na poziomie mowy madhyamā zatem zachodzi poznawanie, które jest n ieustannym 

mówieniem charakteryzującym myśl dyskursywną rozumianą jako wszystkie 

funkcje ‘ośmiogrodu’. 676  Abhinawagupta określił to ‘wewnętrzne mówienie’ pojęciem 

‘abhilāpa’ (‘gadanie’) i analizował w świetle antytezy logików buddyjskich przy okazji 

komentowania ĪPK I.6.1 w ĪPVV. 677     

II.2.3 Mowa patrząca (paśyantī) 
W mowie ‘patrzącej’ z kolej wszelkie podziały – a zatem procesy poznawcze –  istnieją 

ale są drugoplanowe wobec jej ogarniającej jedności: stąd jest to poziom, w którym, jak się 

stwierdza, nie ma już myśli dyskursywnych, tylko dominuje całościowy akt poznawczy: 
„Na trzecim [poziomie mowy] natomiast występują dwa znaczenia (abhidhāna), 

które dotyczą przedmiotu pojmowania (grāhya) i podmiotu pojmującego (grāhaka) 

oraz dwa desygnaty (abhidheya), które dotyczą przedmiotu pojmowania (grāhya) i 

podmiotu pojmującego (grāhaka) – każde z nich jest możliwe zgodnie ze swoim 

własnym porządkiem /  następstwem (krama )  przestrzennym i  

czasowym, aczkolwiek nie w sposób wyraźny (sphuṭa)678. Albowiem owa refleksja 

poznawcza [przejawiająca się na poziomie mowy ‘patrzącej’] jest własną natura 

wolną od myśli dyskursywnych i ponieważ sama nie ma sekwencji, jest 

n iepodzie lna (avibhāga) 679   niczym sakwa  (prasevaka), [która] osłania tę 

                                                   
674 Patrz: TORELLA 2011: 6.  
675 TS VI (RUCIŃSKI 2014: 100,  
676 ĪPVV I.6.1 (t. II, s. 275): abhilāpinī pratītiḥ kalpanêti |.  
677 To ważne zagadnienie szeroko omówił R. Torella (1992: 330-333).  
678 Na tym poziomie podziały są, ale są drugoplanowe wobec ogarniającej jej jedności. W użyciu 

słowa ‘sphuṭam’ – ‘wyraźnie’, dopatrzeć się można nawiązania do teorii sphoty: mogą ujawnić się 

(być sphuṭa) dopiero poprzez ‘wymówienie’ (uccāraṇa). 
679 Wyjaśnienie początku definicji paśyantī w VP7 I.167a / VPVṛ1-4 I.142a: avibhāga tu paśyantī. Tutaj 

AG uzgadnia stanowisko gramatyków w punkcie niegdyś spornym odnośnie natury mowy patrzącej z 

filozofią Pratyabhijñā (Patrz: TORELLA 2008: 511)  
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zanurzoną w sobie i charakteryzującą się następstwem różnorodność. Zatem 

właśnie «zewsząd» znaczy, że to następowanie od przedmiotu pojmowania do 

podmiotu pojmującego [i vice versa] jest ściągnięte (saṁhṛta) 680, czyli w której lub 

dzięki której jest skurczone środku (antaḥ-saṁkocita)”.”681.  

Tutaj wyraźnie widać myśl Bhartryhariego: poziom ten wykracza poza psychikę człowieka, 

gdyż obecny jest także w realnie istniejącym podmiocie i obiektywnym przedmiocie, gdyż 

oba są zarówno ‘znaczące’ (nazywające, abhidhāna), jak też desygnatem (abhidheya). W 

nich wszystkich ma niesprzecznie miejsce zarówno sekwencja czasowa, jak i jak gdyby 

zanik tej sekwencji. Sekwencja i zanik sekwencji, charakteryzujące naturę czasu, pozwalają 

na przedmiotowe doświadczenie ‘to’ w podmiocie.  

  Jednak warto zauważyć, że inaczej niż u Bhartryhariego, a zgodnie z Somanandą, 

zanik sekwencji na poziomie mowy ‘patrzącej’ nie jest całkowity. Zachodzi tu subtelny 

dialog, określany terminem ‘abhijalpa’682. To on sprawia, że w zaniku sekwencji słowa nie 

zlewają się w jednolitą masę, tylko zachowują subtelny porządek, przez co mogą zostać 

zrozumiane w jednym, całościowym akcie poznawczym, podobnym do jednej, zwięzłej 

formuły (sūtra). Tym różni się jego stanowisko od stanowiska innych interpretatorów 

Bhartryhariego, w którego szkole, jak wskazałem wyżej, uważa się, że następstwo czasowe 

w mowie ‘patrzącej’ ma ‘sekwencję zewsząd zanikłą’ (sarvataḥ saṁhṛta-krama). Ma to 

związek z dychotomiczną koncepcją czasu Abhinawagupty, według której nawet przy 

zaniku sekwencji subtelne następstwo czasowe pozostaje683. Gdyby następstwo zanikło 

całkowicie, niemożliwe byłoby jego postrzeganie.  

 Można uznać, że istotą aktów poznania, według Abhinawagupty, jest poziom mowy 

‘patrzącej’, gdyż ma ona charakter całościowego aktu poznawczego, obejmującego 

następstwo czasu. Jej charakter opisany jest także jako ‘abhijalpa’, co interpretuje się jako 

subtelny dialog.   

II.2.3.1 Abhijalpa czyli subtelny dialog 
Według Abhinawagupty, na poziomie samego poznania, w mowie ‘patrzącej’, podobnie 

jak na poziomie mowy ‘pośredniej’, mentalnej, toczy się nieustanny dia log. Polega on na 

                                                   
680 VP7 I.167b / VPVṛ1-4 I.142b: sarvataḥ saṁhṛta-kramaḥ „mająca zewsząd sekwencję ściągniętą do 

środka”.  
681 ĪPVV I.5.13 (t. II, s. 189): tṛtīyasyāṁ tu abhidhānayor grāhya-grāhaka-gatayor abhidheyayoś ca 

grāhya-grāhaka-gatayor yathāsvaṁ yaḥ kramo deśataḥ kālataś ca saṁbhavati, na tu sphuṭena 

rūpeṇa yato nirvikalpakaḥ svabhāvo ‘sau vimarśaḥ svayam akramatvād avibhāgaḥ prasevaka iva 

tam antar-līnaṁ krama-lakṣaṇaṁ vibhāgam ācchādya āste, tata eva sarvato grāhyād grāhakāc ca 

yaḥ kramaḥ samāhṛto ‘ntaḥ-saṁkocito yayā yasyām iti vā  [...] |. 
682 Patrz dalej: § II.2.3.1. 
683 Patrz: szczegółowe omówienie czasu § II.6.2.  
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bardzo subtelnym temporalnym następowaniu po sobie aktów poznawczych podmiotu i 

ujmowanego przedmiotu, gdzie każdorazowo, zachodzi ich ‘ściąganie do środka’, tj. 

scalanie podmiotu z przedmiotem. W akcie poznania werbalnego pozostaje w pamięci 

subtelne, zanikłe (czyli minione) następstwo głosek i aktów poznania, a zarazem obecna 

jest refleksja, która pozwala odróżnić ich kolejność, czyli rozpoznać znaczącą ro lę 

szyku wypowiedzi:  

„To, co jest następstwem odciągniętym zewsząd od przedmiotu ujmowania i od 

podmiotu ujmującego, albo w czym i przez co pozostaje skurczone w środku, a na 

skutek powściągnięcia następstwa to, gdzie i co on subtelnie ‘wymawia (abhi √jalp), 

to, cokolwiek tylko istnieje, i skąd w słowach saras ‘staw’ i rasa ‘smak’ itd. [tj. takich, 

w których szyk głosek jest istotny], czy nazwach [złożonych] (wyrażeniach, vākya) 

takich jak [imię] ‘Bogdan’ (Deva-datta, dosł. ‘dany przez Boga’), ‘turaga’ (tura-ga, tj. 

‘szybkobieżny’, tj. ‘rumak), jak gdyby połączonych poprzez zlanie się w jedną masę 

[jako Devadatta, turaga itd.], polegające na kurczeniu się następstwa, jest 

wewnętrznym wymawianiem abhijalpa, mającym naturę słów i zdań; jest subtelnym, 

ponieważ jej forma jest na podobieństwo zwięzłego ujęcia – sūtra”.684   

AG następnie tą subtelną mową definiuje poziom mowy ‘patrzącej’, posługując się cytatem 

z VP:  

„Tak jak powiedział czcigodny [Bhartryhari]: ‘natomiast ta [mowa], w której 

następstwo zostało ściągnięte do środka, mimo że podzia ły pozostają, to 

mając siłę ściągniętego następstwa, jest  mową patrzącą’”.685   

Według Bhartryhariego abhijalpa jest mową wewnętrzną pozwalającą na poznanie 

tożsamości . Wyraża ją zdania: „On jest tamtym” (so'yam), gdzie w poznaniu ulega 

scaleniu w jedność porównanie (upamā) dwóch odrębnych przedmiotów (aczkolwiek z 

zachowaniem poznawania ich różnicy):   

„Tamto / tamten jest tym” – gdy w takim związku syntaktycznym (abhisambandha) 

porównanie (upamā) [tj. ‘tamten jest jak ten’] słowa z jego znaczeniem zleje się w 

jedno, wówczas to słowo nazywa się wewnętrznym mówieniem (abhijalpa)”686.  
                                                   
684 ĪPVV II.5.1.13 (t. II, s. 189): sarvato grāhyāt grāhakāc ca yaḥ kramaḥ samāhṛto 'ntaḥ-saṁkocito 

yayā yasyām iti vā saṁhṛta-kramatvād eva sūkṣmo 'tra asāv abhijalpati yat tat sat kimapîtyâdinā  

sphuṭa-krameṇa yataḥ padeṣu saro-rasaḥ-prabhṛtiṣu vākyeṣu devadatta-turagâdiṣu ca krama-

saṁkocanâtmaka-piṇḍīkaraṇa-militeṣv iva saṁpāditeṣu, sa pada-vākyâtmâbhijalpaḥ sūtrasthānīyena 

vapuṣā sūkṣma iti yāvat | 
685  ĪPVV II.5.1.13 (t. II, s. 189): yathâha tatrabhavān pratisaṁhṛta-kramā tu saty-api bhede 

samāviṣṭa-krama-śaktiḥ paśyantī ity-ādi | 
686 VP II.128 (ed. ŚARMĀ 2016: 235):  

so 'yam ity-abhisaṁbandhād upamaîkī-krtaṁ yadā  | 

śabdasyârthēna taṁ śabdam abhijalpaṁ pracakṣate || Por. też VP II.126-127.  
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 W ten sposób jako najistotniejszą cechę wewnętrznego mówienia określanego 

pojęciem abhijalpa należy rozumieć proces poznawczy, pozwalający w jednym 

całościowym akcie poznawczym uchwycić jednocześnie sekwencję i stąd różnicę 

elementów językowych. I to on charakteryzuje poziom mowy ‘patrzącej’. Dominuje w nim 

synteza. Interpretacja tego poziomu mowy przez Abhinawaguptę zdaje się zupełnie nie 

kwestionować założeń wyrażonych przez Bhartryhariego w VP.  

II.2.4 Sañjalpa czyli wewnętrzny dialog każdego poziomu mowy 
W filozofii Abhinawagupty, m.in. w PTV687, każdą mowę można sprowadzić do dialogu 

toczącego się naturalnie w świadomości jednej lub wielu osób, co określa się pojęciem 

sañjalpa. Sañjalpa zdaje się być szerszym pojęciem niż abhijalpa i abhilāpa, które również 

wskazują na dialogiczną naturę mowy. W „Świetle Tantr” (TĀ I.102) stwierdza on, że 

porozumiewanie się (vyavahāra) jest dialogiem (sañjalpa), w którym dzieli się siebie na 

rozmówców, mimo że 'ja' jest niepodzielone688. Zgodnie z komentarzem Dżajarathy (TĀV 

I.102) takie dzielenie się niepodzielnego atmana (tj. ‘ja’) jest wyrazem zabawy (krīḍā), 

będącej naturalnym skutkiem swobody; w niej zachodzi konstatacja zarówno siebie 

poznającego, jak i tego, do czego to poznanie się odnosi: „ja to poznaję”689 W innym 

miejscu „Światła tantr” Abhinawagupta stwierdza, że sañjalpa ma naturę myśl i  

dyskursywnej (kalpanā), którą należy przepełnić smakiem świadomości 690 ; według 

Dżajarathy ona ‘pojawia się nie jako forma rzeczywista’ 691 . Dżajaratha wyróżnia dwa 

rodzaje wewnętrznego dialogu: boski i ludzki 692 , co jest zgodne z koncepcją re lacj i  

(sambandha) w PTV693. Swobodna zabawa jednej świadomości jest tym pierwszym, a myśl 

dyskursywna – tym drugim rodzajem.   

                                                   
687 Patrz: PTV I.3.1. 
688 TĀ I.102  

vyavaharaṇam abhinne 'pi svātmāni bhedena sañjalpaḥ | 

nikhilâvabhāsanāc ca dyotanam asya stutir yataḥ sakalam || 
689 TĀV I.103 aham idaṁ jānāmîti yo 'yam asya sañjalpaḥ tad vyavaharaṇam apāramārthikena 

rūpeṇa sphuraṇam - ityarthaḥ, tena dīvyati vyavaharati iti devaḥ |  
690 TĀ I.121  

puṣṭiṁ kuru rasenaînam āpyāyayatarām iti |  

sañjalpo 'pi vikalpâtmā kiṁ tām eva na pūrayet ||  
691 TAV I.122. 
692 TAV I.122: [...] sañjalpam api laukikâlaukika-bhedena dvidhā [...]. 
693 Patrz: § III.2.1 oraz PTV I.1.4.1.  
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II.2.5 Przenikanie się poziomów języka na przykładzie uczenia się języka przez 
dziecko. 

Abhinawagupta często podkreśla, że wszystkie poziomy mowy wzajemnie się 

przenikają, tj. każdemu z nich nieodłącznie towarzyszą wszystkie pozostałe. Wiąże się to z 

tym, że podstawowym ich kryterium nie jest podział przebiegający w ścisły sposób 

równolegle do podziału od najbardziej konkretnego do coraz bardziej subtelnego (fizyczne, 

mentalne, rozumowe), tylko od większej różnicy (bheda), polegającej na odrębności 

cz łonów relacj i  na określa jące i  określane (np. na słowo i rzecz, gdzie odrębność 

jest postrzegana zmysłami), poprzez coraz mniejszą różnicę (np. słowo-znaczenie, gdzie 

różnica jest tylko mentalna), aż do stopienia ich ze sobą w braku różnicy (abheda, 

ekatā, np. w akcie pojmowania)694 . Wszystkie trzy stany ‘skupienia’ słowa znajdują się 

zarówno w wyrażanym na głos i słuchanym języku, wyrażanym i słuchanym wewnątrz 

potoku myśli, jak i całościowym akcie rozumienia.  

Przykładowo, na poziomie mowy pośredniej (madhyamā), będącej w psychice, obecna 

jest postać mowy fizycznej (vaikharī) w trakcie mówienia i słuchania, a także jest ona 

obecna na poziomie przyczynowym jeszcze przed rozwinięciem się umiejętności 

posługiwania się językiem. Dlatego właśnie można mówić o różnych fazach rozwoju tej 

samej mowy fizycznej. Kaszmirski uczony twierdzi, że artykulacja języka ma miejsce 

jeszcze przed umiejętnością posługiwania się nim, co uzasadnia na podstawie obserwacji, 

w jaki sposób zachodzi proces uczenia się języka przez dziecko:  

„Mimo że dzieci wykształcają narządy mowy jako miejsce wyraźnej artykulacji w 

wieku dwóch-trzech lat, widoczny jest u nich coraz większy rozwój z miesiąca na 

miesiąc i w każdym dniu. Nie może więc tam nie być mowy fizycznej. Jeśli by tam, 

w mowie pośredniej (madhyamā) nie było rozbłysku (sphuraṇa) cząstki głoski, 

mającej się wyraźnie zamanifestować w miejscu, gdzie zachodzi artykulacja jako 

rozchodzenie się mowy fizycznej, to między rozwojem [języka] u dziecka 

jednodniowego, miesięcznego, czy rocznego, nie byłoby różnicy”.695  

Należy to rozumieć, że rozwój mowy fizycznej (vaikharī) zachodzi w czasie s łuchania 

języka, nawet jeśli dziecko nie potrafi jeszcze mówić. I to, co się rozwija, to nie wcale 

poziom mentalny (tj. mowy pośredniej, madhyamā), tylko właśnie fizyczny:    

                                                   
694 Patrz: PTV I.  
695 PTV II (ed. SINGH: 55-56): tat parā-bhaṭṭārikā-saṁvid-antargataṁ tu vaikharī-padaṁ vimṛśyate  | 

na hi tatraîva vaikharyā asaṁbhavaḥ | tathā hi bālā dvi-trair varṣair yadyapi sphuṭī-bhūta-sthāna-

karaṇā bhavanti tathāpy eṣāṁ māsânumāsa-dinânudinam eva vā vyutpattir adhikâdhika-rūpatām 

etîti tāvat sthitam  | tatra yadi madhyamā-pade tathā-vidha-vaikharī-prasara-sphuṭī-bhaviṣyat-sthāna-

karaṇa-vibhāga-varṇâṁśa-sphuraṇaṁ na syāt tad ahar-jātasya bālakasya māsa-jātasya 

saṁvatsara-jātasya vā vyutpattau na viśeṣaḥ syāt |. 
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„Jeśli by powiedzieć, że jest różnica pod tym względem, że jest rozwój mowy 

madhyamā, to w takim razie podyskutujmy i o tym: Rozwój [mowy vaikharī] zachodzi 

podczas słuchania tych [tj. wypowiedzianych na głos] słów (śabda) i widzenia rzeczy 

(artha)696; jako że ty lko wobec s łuchanych (śrūyamāṇa) głosek (varṇa) może 

mieć refleksję (parāmarśa); a słuchane są głoski mowy fizycznej (vaikharī), które są 

jak gdyby w formie, tj. przypominające ślepego na powszechnik [tj. nie ma ich 

kojarzenia i rozumienia]697. Dlatego mowa artykułowana swoje miejsca i narządy 

wymawiania itd. ma utwierdzone wewnątrz mowy pośredniej. Dokładnie tak samo 

jest nawet u niemowy. Ponieważ już powiedziano, że w świadomości – czcigodnej 

[bogini] – wszystko jest naturą wszystkiego. I w ten sam sposób właśnie stan, jakim 

jest mowa fizyczna, osiągając swój wyraz na poziomie mowy pośredniej 

(madhyamā), w swojej cząstce będący grą wyraźnej relacji vācya i vācaka, mając 

jako swą istotę rozchodzenie się wzajemnych wielorakich różnic (paraspara-

vaicitrya), gdy pozostaje, zawarłszy w sobie całą sieć kategorii, jest mową niższą 

(aparā). Gdy brzmi w środku jako mowa pośrednia (madhyamā) i mowa ‘patrząca’ 

(paśyantī), jest mową wyższo-niższą (parāpara). A ze swej natury jest czcigodną 

boginią (Bhagavatī-devī) [tj. mową absolutną, tj. najwyższą].”698  

W ten sposób, w skrócie, wszystkie poziomy języka wzajemnie się przenikają.   

II.2.6 Gir – Abhinawagupty definicja mowy.    
Słowo ‘gir’ to oznacza śpiew, ale także piękną mowę (DhP IX.1498 √gṝ śabde)699. 

Tego określenia AG użył w PTV I.3.3 definiując mowę:  

„Nie jest mową ta, która nie jest w sercu i nie doprowadza do serca”700.  
                                                   
696 Tutaj ‘artha’ tłumaczę jako ‘rzecz’ z tego powodu, że jest to na poziomie mowy fizycznej, którą 

charakteryzuje postrzeganie odrębności słowa i rzeczy.  
697 Por. Triṁsikā-vijñāpri-bhāṣya Sthiramatiego do 28 strofy Triṁśika-vijñāpti-kārikā Wasubandhu,  

gdzie bycie ślepym na powszechnik (jāti) oznacza ‘porzucenie uchwycenia poznania’ (vijñāna-

grāhasya prahāṇam).  
698 PTV II (ed. SINGH: 55-56): madhyamaîva sā vyutpattyā viśiṣyata iti cet katham iti carcyatām 

tāvat  |sṛnvann eva tāñ śabdān paśyaṁś cârthān vyutpadyate vamāṁś ca śrūyamānān eva 

parāmṛśet, chrūyante ca vaikharī-mayāḥ, teṣu câasau rūpa eva jāty-andha-vat  | tasmād antar-

madhyamā-niviṣṭa-sthāna-karaṇâdi-mayī asty eva vaikharī  | mūke 'py evam eva  |sarvâtmakatvaṁ 

ca saṁvido bhagavatyā evôktam | evaṁ ca vaikharī-padam eva madhyamā-dhāma-labdha-

vijṛmbhaṁ svâṁśe paraspara-vaicitrya-prathâtmani sphuṭa-vācya-vācaka-bhāvôllāse jāte tattva-

jālam antaḥ-kṛtya yāvad āste tāvad aparā-bhaṭṭārikā | tad-antar-varti-madhyamā-padôllāse parāparā 

| paśyanty-ullāse ca svarūpato bhagavatī devī cêti śodhaka-bhāvena sthitiḥ traidham evâvatiṣṭhate | 

śodhako hi viśvâtmā vitata-rūpo vaitatyaṁ caîvam eva bhavatîty uktam |. 
699 Por. wyraz gīrvāṇa ‘ten, którego strzałą (vāṇa) jest mowa (gir)’, tj. bóstwo (patrz MW).  
700 PTV I.3.3: na sā gīṛ yā na hṛdayaṁ-gama-gāminī |.  
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Definicja ta zawiera w sobie zarówno aspekt istoty mowy, jak i ich poziomów 

przejawionych, a także konotuje element estetyczny. W innym miejscu PTV AG użył tego 

pojęcia gdy stwierdził, że jego zasadniczy pogląd dotyczący mowy jako będącej naturą 

wszystkiego, jest taki sam, jak u gramatyków:  

„My natomiast opiewamy (saṁ√gṝ) tę jedną mowę (gir) mającą naturę 

świadomości, kryjącą w swym wnętrzu nieskończoną różnorodność obrazów”701.  

II.3 Wedyjskie źródła Vāc  
W powyższym wskazałem, że mowę w jej istocie rozumie się jako potencja ł  wyrażania 

werbalnego, a nie tylko samo wyrażanie w postaci mówienia, a także, że jest ona 

uosabiana jako ‘ta, która mówi’ 702 . W rzeczywistości idea takiego myślenia o mowie 

wywodzi się z literatury wedyjskiej, gdzie przedstawia się to stanowisko poprzez alegorie i 

metafory, a także gdzie ją samą przedstawia się w sposób metaforyczny i alegoryczny.  

W najstarszych warstwach Rygwedy 703  mowa występuje jako moc (śakti) ognia lub 

innych bogów. 704   W jednym z prawdopodobnie najstarszych hymnów, ṚV 5.46.7-8, 

określona ona została pojęciem gnās jako małżonka bogów705. Postrzeganie żony jako 

mocy męża, charakterystyczne dla kultury wedyjskiej, jest też obecne w filozofii siwaizmu 

kaszmirskiego, gdzie Śiwa jest określany jako śaktimant – ‘mocarny’, a jego małżonka jako 

śakti – ‘moc’.     

Do innych najstarszych przedstawień mowy należy charakterystyczny dla literatury 

wedyjskiej amalgamat pojęciowy Słońca, mowy i byka, wniknięte w człowieka i stanowiące 

jego duszę:   

 „Cztery ma rogi, trzy są stopy jego, dwie głowy i siedem jest jego rąk-promieni,  

 Trzy razy związany byk porykuje – potężny bóg wstąpił w śmiertelnika.”706   

Strofa ta przytaczana jest w Nir XIII.7, VPvṛ I.130, i do dziś jest często cytowana przez 

pokolenia gramatyków. Interpretuje ją Bhartryhari:  

„A słowo (śabda), które znajduje się w środku, które jest duszą tego, kto wypowiada, 

[Wedy] nazwały były wielk im bykiem (vṛṣabha), z którym pragnie się być w 

                                                   
701 PTV II.5-9ab (ed. SINGH 1988: 51) vayaṁ ekāṁ tāvad ananta-citratā-garbhiṇīṁ tāṁ saṁvid-

ātmakaṁ giraṁ saṅgirāmahe |. 
702 Por. też PTV  
703 Np. ṚV III.67.3, VII.68.8. 
704 PADOUX 1992: 9. 
705 PADOUX 1992:10, RV V.46.7-8. 
706 RV IV.58.3. 

catvāri śṛṅgā trayo asya pādā dve śīrṣe sapta hastāso asya | 

tridhā baddho vṛṣabho roravīti maho devo martyām āviveśa ||  
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zaprzęgu (sāyujya)”707.  

W interpretacji Bhartryhariego i komentatora, który nazywa owo ryczące zwierzę ‘bykiem 

mowy’ (śabda-vṛṣabha)708, słychać echo ṚV I.164.41-42:  

„Byk zaryczał tworząc jeziora, jedna stopa, dwie stopy, trzy stopy, osiem stóp, 

dziewięć stóp, tysiąc sylab w najwyższym przestworzu. Z tego spłynęły oceany, z 

niego powstały cztery sfery świata, z niej wypływa wciąż akszara (akṣara) – 

niezniszczalna sylaba, nasycająca wszechświat cały”.  

Przytaczany wcześniej byk-mowa miał trzy ‘stopy’. ṚV I.134.45 przestawia mowę jako 

czterostopową:  

„Na cztery 'stopy' (ćwiartki, pada) tę mowę odmierzoną709 

bramini poznali, ci, którzy są mądrzy;  

trzech w jaskini ukrytych ludzie nie wzbudzają710  

czwartą ćwiartką się porozumiewają. 711 

Jak twierdził starożytny Jaska (Yaska, ok. VI-VII w p.n.e.), autor Nirukty, czyli dzieła 

wyjaśniającego trudne słowa wedyjskie spisane w najstarszym sanskryckim leksykonie 

zwanym Nighaṇṭu, gramatycy za cztery części mowy uznają: rzeczownik (nāma), 

czasownik (ākhyāta), przyimek (upasarga) i partykułę (nipāta); jadżnikowie (kapłani 

wedyjscy) – mowę sukt wedyjskich (mantra), kalpy (kalpa), brahmanów (brāhmaṇa) i 

potoczną (loka); etymologowie – mowę trzech Wed – Rygwedy, Samawedy, Jadżurwedy 

oraz potoczną712. Komentator VP (Hariwryszabha bądź sam autor Bhartryhari) natomiast 

interpretuje je jako poczwórną mowę: fizyczną (vaikharī), mentalną (madhyamā), ‘patrzącą’ 

(paśyantī) oraz najwyższą (parā)713 . Tę samą interpretację tej wedyjskiej strofy – jako 

                                                   
707 VP I.130.  

api prayoktur ātmānaṁ śabdam antar vasthitam | 

prāhur mahāntam ṛṣabhaṁ yena sāyujyam iṣyate || 
708 VPvṛ I.130 [...] sarvêśvaraḥ sarva-śaktir mahān śabda-vṛṣabhaḥ [...]  
709  Według VPAK (s. 222) są to omówione trzy poziomy mowy i mowa najwyższa; ale również 

podstawa imienna, słowna, afiks i partykuła – cztery podstawowe części mowy, z których każda w 

trzech czwartych jest ukryta, a w jednej czwartej służy do porozumiewania się. 
710 Lub nie czynią znakiem: √iṅg 1) ‘wprowadzać w ruch, drganie; 2) dawać sygnał, znak, gest, 3) 

dzielić złożenia na części (por. MW). 
711 RV I.134.45  

catvāri vāk-parimitā padāni tāni vidur brāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ | 

guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṁ vāco manuṣyā vadanti || 

Patrz też tł. tej strofy w DĘBICKA 2006: 46.  
712 NirU XIII.7.9. 
713 VPvṛ I.142.  
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podział na cztery omówione wyżej poziomy mowy – przyjął także Abhinawagupta w 

komentarzu do niezachowanego fragmentu ĪPKvṛ. Powołując się na tę strofę, nazywa ten 

podział poczwórnym przenikaniem (catuṣṭayī vyāpti) absolutnego podmiotu:   

„Aby wyrazić czworakie ‘przenikanie’  (vyāpti) [wedyjskiej] prawidłowości 

(nyāya) – „na cztery 's topy'  [ t j .  ćwiartk i ]  tę mowę odmierzoną” (RV 

I .154.45), wyrażono «ja» [tj. podmiot]. Przez to wyrażony został ów stan 

Najwyższej Mowy (parā). Przez «najpierw» i dalsze [słowa wyrażono mowę], 

mającą postać ‘patrzącej’ (paśyantī) w fazie wyższo-niższej (parâparā), mającej 

postać sādā-śivī (tj. przynależnej Sadasiwie)714; przez słowo «tāvat» – [wyrażono] 

mającą swobodę przekazywania poznania w takim to a takim zakresie, gdyż 

wtedy właśnie poznanie werbalne poczyna się zawiązywać (āsūtrita) 715 . Przez 

[wyrażenie] «a wobec drugiego», (paratas tu), [wyraża się] fazę pośrednią, która 

styka się z obiema kategoriami: wiedzy (vidyā) i pozoru (māyā). Poprzez ‘mano-

mayatva’ – wyraża się, że na poziomie mowy pośredniej (mentalnej, madhyamā) na 

skutek pojawienia się (ullāsa) pozornego (dwoistego) podmiotu w postaci psychiki 

(antaḥkaraṇa) i przemienności (kramikatva) ruchu zwanego życiem (prāṇa) o 

naturze zmienności, zachodzi rozdarcie oddzielonych od siebie i poróżnionych w 

swej postaci: nazywanego (oznaczonego, vācya) i nazywającego (oznaczającego, 

vācaka), następuje przejaw (avabhāsa) tchnienia życiowego. On tworzy jeszcze 

nieznaczne rozwinięcie świata (prapañca), należące do oddzielonych od siebie 

przedmiotu i podmiotu postrzegania. Ponieważ ten przejaw świata znajduje się 

pomiędzy w przerwach (antarāle)716 i w oddzieleniu od szerokiej świadomości 

(mahā-saṁvit), a na zewnątrz nie nabiera [jeszcze] wyraźności (sphutatā), jest 

przedmiotem jedynie subiektywnym, a nie wspólnym (powszechnym, sādhāraṇa). 

Jest nadzwyczaj zmienny, a nie stały, bo akt myśli (saṅkalpanā) nie pozostaje w 

jednym miejscu. Albowiem refleksja chwytana przez aktywne tchnienie życiowe nie 

jawi się trwale, niczym wewnętrzna fala (taraṅga), choć jej pierwowzór – Słońce –  

jest stały.717 
                                                   
714 Sadāśiva jest jedną z 36 kategorii rzeczywistości wyrażającą najwyższą moc poznania.   
715 Por. pojęcie āsūtraṇa w PTV I.1, oznaczające poziom mowy patrzącej.  
716  Nawiązanie do PTV II.5, gdzie mówi się, że poznanie pojawia się w przerwach pomiędzy 

głoskami.  
717 ĪPVV I.5.20 (t. II, s. 258-259):  

tasya catvāri vāk parimitā (RV 1|164|45) iti-nayena catuṣṭayīṁ vyāptiṁ darśayitum āha – 

aham itîti | anena parâvasthôktā sā | prathamam ity-ādinā paśyantī-rūpā  parâparâvasthā 

sādāśivī tāvataîvêtîyataîva tāvad asau pratipādana-kriyāyāṁ svatantraḥ pratipādyasya 

tadānīm eva āsūtritatvāt paratas tu ity-ādinā madhyamā-bhūmir vidyā-māyôbhaya-sparśinī | 

mano-mayatvenêti antaḥkaraṇa-rūpasya māyā-pramātur ullāsād yā prāṇanâkhyā vṛttis tayā 
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Również zgodnie z ideami wedyjskimi AG personifikuje mowę jako boginię.718 Każdy z 

czterech poziomów mowy jest u niego inną jej formą.  

Inne określenia też znajdują swój pierwowzór w kontekście wedyjskim. I tak w wedyjskim 

„Hymnie do mowy” (Vāk-sūkta, ṚV.10.125) czytamy: „Ja z Rudrami i z Wasu wędruję” –  

ahaṁ rudrebhiḥ vasubhiś carāmi   – gdzie √car ‘wędrować’ ma właśnie ‘bogini mowa’ – 

Vāc. Analogiczne odniesienie √car do świadomości personifikowanej jako bogini mowy 

obecne jest w określeniu ‘wędrująca w przestworzu’ – khe-carī, gdzie, zgodnie z 

interpretacją Abhinawagupty, znaczy ‘ta, która doprowadza do rozumienia przedmiotów’719 

Zważywszy na częste porównanie przez Abhinawaguptę zarówno świadomości (cit), jak i 

mowy, można spekulować, że koncepcja khecarī720  nawiązuje do wędrówki Słońca po 

przestworzu. Jej podobne określenia to ‘wędrująca po kierunkach świata’ (dik-carī), 

‘wędrująca po promieniach’ (go-carī), i ‘wędrująca po ziemi’ (bhū-carī).  

Użyte w jednym z tych określeń słowo ‘go’ oznacza promień słońca, ale też, krowę i 

mowę. Przedstawianie promiennego Słońca, jako pasterza (opiekuna trzód) z użyciem 

słowa ‘go’ – gopā / gopati / gopāla, sięga Rygwedy. Przykład: 

„Ujrzałem (√paś) pasterza trzód (gopā),  

który nie zatrzymuje się, by spocząć (a-ni√pad)721,  

do siebie (ā) i od siebie (parā) drogami-wymiarami się rozchodzącego (√gam);  

on do środka i od środka świecąc, widnieje wewnątrz światów (bhuvana) 

i osłania je całkowicie”722. 

Tę wieloznaczność wyrazu ‘go’ wykorzystali siwaici kaszmirscy, co widoczne jest w 

komentowanym przez Kszemaradżę, ucznia Abhinawagupty, kaszmirskim hymnie do 

                                                                                                                                                            
kramikatvena cañcala-rūpayā prāṇa-vṛttyā prāṇôdayena bheditau parasparataḥ svarūpataś 

ca yau viśarârū-kṛtau vācya-vācakau, tayor yo madhyamā-bhūmāv avabhāsaḥ; sa pṛthag-

bhūta-grāhya-grāhaka-prapañcam īṣad racayati | yato 'ntarāla-vartī sa prapañcaḥ mahā-

saṁvidaḥ pṛthag-bhūto bahiś ca sphuṭatām aprāptaḥ, tata eva ātma-mātra-viṣayaḥ, na tu 

sarva-pramātṛ-sādhāraṇaḥ; atyanta-cañcalaḥ, natu sthiraḥ | saṅkalpanā hi na ekatra 

avatiṣṭhate | cañcala-pavanôpagṛhītaṁ hi saṁvedanaṁ na sthiraṁ bhāti dhruvam api ravi-

bimbaṁ yad-vad antas-taraṅgam |   
718  Określenia parā-vāg-devī, parā-vāg-devatā itp. zaświadczone są w różnych miejscach PTV 

(I.1.1.,  I.1.1.8 itd.) i innych tekstach.  
719 PTV I.1.1.8. 
720 Patrz khecarī w PTV I.1.1.8; kha oznacza ‘przestrzeń’, ‘oś’, ‘zagłębienie’ ‘puste miejsce’, ‘zero’; 

khe – loc. sg.  
721 Niezapadające w sen.   
722 RV I.164.31, X.177.3, przytaczane i interpretowane też w NirU XIII.17.    

apaśyaṁ gopām anipadyamānāśṁ ā ca parā ca pathibhiś carantam | 

sa sādhrīcī sa viṣūcīr vasāna ā varīvarti bhuvaneṣv antaḥ || 
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Słońca pt. „Pięćdziesiąt strof Samby” (Sāmba-pañcāśikā), ułożonym kilka stuleci wcześniej 

przez Samba Miśrę (Sāmba Miśra, VII w), kaszmirskiego maga-bramina723. Jedna z jej 

strof, obfitująca w zamierzone double-ententre (śleṣa), wpisuje swój opis mowy w podobny 

obraz Słońca –  

„Wzeszła święta sylaba (tj. om, udgītha)724  

Pasterz trzód-promieni (go-pati), który jest blaskiem –  

snopem światła wyłaniającym z siebie (vi √vṛt)  

stany słów i ich odniesień725, 

z jutrzenką przed sobą, trzema kręgami [Wed] otoczona,  

krocząca (√kram) następującymi po sobie  

barwami-głosek i promieniami-wyrazów,  

które rozświetlają ciemnotę,  

jakby w siedem koni-tonów zaprzężona,  

wznosząca rydwan-falę726 ku przestrzeni-wiedzy –   

pokłon temu [będącemu nią] najwyższemu Brahmanowi”727.  

W obu cytowanych wyżej strofach – pierwszej wedyjskiej, drugiej zaś znanej w 

siwaizmie kaszmirskim – występuje zintegrowany obraz mowy i słońca.  

Idąc podobnym torem można dostrzec ukrytą metaforę Słońca także w niektórych innych 

koncepcjach indyjskich rozważań o języku. Przykładem może być pojęcie ‘adhvan’, którego 

leksykalne znaczeniem ‘droga’ nie ma jasnej derywacji. Występuje też licznie w 

Atharwawedzie, gdzie oznacza ‘drogę’ czasu lub przestrzeni i częściowo może być 

synonimem do ‘panthan’ 728 . ‘Wymiar czasu’ lub ‘droga czasu’ (kāla-adhvan), u 

Abhinawagaputy, a szerzej – w filozofii siwaizmu kaszmirskiego i wisznuickich 

pańczaratrów, jest sferą ‘oznaczającego’ (vācaka), składającego się z ciągu: fonem 

(varṇa) - wyraz (pada) - mantra (mantra). ‘Wymiar przestrzeni’ (deśa-adhvan), jest sferą 

                                                   
723 Maga-bramimi (perscy Magasowie) pełnili rolę kapłanów wedyjskiego kultu Słońca. Panuje w 

Indiach przekonanie, że najbardziej znanym maga-braminem był sławny astronom Warahamihira. 

Współcześnie za maga-braminów uważa się bramińska kasta siakadwipija (śākadvīpīya), 

zamieszkująca przede wszystkim współczesny stan Bihar.   
724 Udgīthā to pierwotny dźwięk ‘Om’.    
725 Wyrażenie śabdârthatva-vivartamāna jest parafrazą VP I.1.  
726 syandana to zarówno ‘rydwan’, jak i  
727 Sāmb 1.  

śabdârthatva-vivartamāna-parama-jyotī-ruco gopater 

udgītho 'bhuditaḥ puro 'ruṇatayā yasya trayī maṇḍalam |  

bhāsvad-varṇa-pada-kramêrita-tamaḥ sapta-svarâśvair viyad- 

vidyā-syandanam unnayann-iva namas tasmai para-brāhmaṇe || 
728 R. Torella (2013: 2) tłumaczy na angielski jako ‘path’.  
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‘oznaczającego’ (vācya), który jest nieodłączny i analogiczny do ‘wymiaru czasu’,  stanowi 

skorelowaną z nim sferę vācya, składającą się z ciągu: ‘e lementarna jednostka miary 

(kalā)729 – kategor ia (lub stan ‘to’, tattva) – sfera świata (obszar, bhuvana)730.  

Interpretacja adhwanu jako pojęcia sfer świata – bhuvana, z lingwistycznego punktu 

widzenia może odpowiadać polu semantycznemu, po którym rozchodzą się ‘promienie’ 

Słowa. Metafora słońca ‘patrzącego‘ w cytowanej wyżej RV I.164.31, X.177.3 może 

zawierać w sobie ideę mowy paśyantī – ‘patrzącej’ 731 , tj. takiej, która poznaje świat 

jednocześnie go oświetlając.  

We wczesnym hymnie AV pojawia się łączenie adhwanu, tj. ‘drogi’ Słońca z potrójnym 

następstwem czasowym:   

„Byk jest Indrą – on trzód dogląda,  

i, mocarny (śakra), trzy drogi (adhvan) wymierza,  

dojąc przeszłe, przyszłe i teraźniejsze (bhuvanā),  

ślubów wszystkich bogów, pasąc, dogląda”732.   

W tym samym hymnie ten sam Byk-Indra jest sferą świata określoną pojęciem bhuvana, 

co może odpowiadać elementowi ‘przestrzennemu’ adhwanu (deśâdhvan):  

„Byk podtrzymał ziemię i niebo,  

byk podtrzymał szerokie przestworza,  

byk strony świata podtrzymał i sześć kontynentów,  

byk wstąpił w obszary (bhuvana) świata [...]733.  

Biorąc pod uwagę powyższe przykłady powiązań asocjacyjnych można przyjąć, że 

niektóre pojęcia dotyczące mowy i języka u Abhinawagupty mają korzenie w 

wyobrażeniach starowedyjskich. Jednak należy podkreślić, że te i inne starowedyjskie 

koncepcje mowy, jak na przykład dzielenie jej na cztery, zgodnie z twierdzeniem N. 

                                                   
729 Kalā w teorii muzyki rozumiana jest jako ‘subtelny odcinek czasowy’ i takie rozumienie tutaj jest 

jedyne, które wydaje mi się spójne.  
730 Rozważania nad pojęciem adhwanu jako vācya i vācaka, a także o różnicy stanowisk siwaitów 

kaszmirskich i pańczaratrów, patrz: TORELLA 2013:2. Właściwe tłumaczenie tych pojęć nie jest 

łatwe, obecne tłumaczenie ich jest tylko propozycją.   
731  Na to, że ta strofa wedyjska może być źródłem koncepcji mowy ‘paśyantī’ zwróciła uwagę 

Veronica Benjamin, obecnie (2018) prowadząca badania nad VP III.1 (Jāti-samuddeśa) w Banaras 

Hindu University w Varanasi. 
732 AV 4,11.2  

anaḍvān indraḥ sa paśubhyo vi caṣṭe trayāṁ chakro vi mimīte adhvanaḥ |  

bhūtaṁ bhaviṣyad bhuvanā duhānaḥ sarvā devānām carati vratāni || 
733 AV IV.11.1 

anaḍvān dādhāra pṛthivīm uta dyām anaḍvān dādhārôrv antarikṣam | 

anaḍvān dādhāra pradiśaḥ ṣaḍ urvīr anaḍvān viśvaṁ bhuvanam ā viveśa || 
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Rastogiego, najczęściej docierały do niego za pośrednictwem gramatyków i zgodnie z ich 

interpretacjami. Należy podkreślić, że wszystkie wedyjskie strofy przytaczane przez 

Abhinawaguptę znajdują się już bądź w Nirukcie, „Wiekim Komentarzu”, bądź u 

Bhartryhariego. Nie udało się odnaleźć w dziełach Abhinawagupty żadnych cytatów z 

sanhit wedyjskich nieobecnych w dziełach gramatycznych. Abhinawagupta rozwijał zatem 

filozoficzne idee gramatyków, a wedyjskie – tylko pośrednio.   

II.4 Zasady derywacji i Nirukta.  
W filozofii Abhinawagupty charakterystyczna jest nieraz bardzo rozbudowana egzegeza 

pojęć, wykorzystująca zasady gramatyczne i asocjacje dźwiękowe, nieraz znacznie 

odbiegająca od rzeczywistego pochodzenia tych pojęć. Przykłady są wyjątkowo liczne w 

PTV (parz: Aneks 1-2). W tym rozdziale uzasadnię, że są one zgodne z przemyślaną 

strategią egzegetyczną i opierają się na trzech ustopniowanych zasadach wedyjskiej 

Nirukty,   

Nirukta (nirukta) jest rozwijaną od starożytności dyscypliną teorii egzegezy. Jej podstawy 

zostały opisane w tekście o tym samym tytule (tj. Nirukta, Nir.), będącym komentarzem do 

jeszcze starszego leksykonu słów o niejasnym znaczeniu, pt. Nighaṇṭu (ok. VIII-VII w 

p.n.e.?). Jest jedną z wedyjskich nauk uzupełnia jących (vedâṅga), zdefiniowaną jako 

„locum wiedzy, uzupełnienie gramatyki, realizujące swój własny cel [niezależny od celu 

gramatyki]”734 . Edwin Kahrs (1998) w ważnej dla metodologii badań tekstowych pracy 

zwrócił uwagę na fakt, że Nirukta zajmuje się nie tyle etymologią wyrazów, jak się często 

uważa, ile ich derywacją semantyczną (nirvacana), gdyż w niej ważniejsze od brzmienia 

słowa i zjawisk głosowych jest docelowe znaczenie całości form wyrazowych735; stosowanie 

metody derywacji semantycznej bowiem nie było bynajmniej przez gramatyków indyjskich 

postrzegane jako metoda odkrywania historycznego pochodzenia wyrazów 736 , jako że 

dopuszcza wiele derywacji jednego słowa. Istotniejsza jest jej rola eksplikacyjna i 

egzegetyczna – można ją było zastosować również do nadania zamierzonego znaczenia 

słowa, odwołując się do możliwości gramatycznych i asocjacyjnych głosek. Zgodnie z 

definicją Durgi (Durga), komentatorem Nirukty, derywacje semantyczne (nirvacana) to:  

„wypowiedzenie ukrytego znaczenia poprzez wyodrębnienie czy oddzielenie go od 

słowa mającego odniesienie nienaoczne (pośrednie, parokṣa) lub ‘zupełnie 

                                                   
734 NirU I.1 vidyā-sthānaṁ vyākaraṇasya kārtsnyaṁ svârtha-sādhakaṁ ca | 
735  KAHRS 1998:279. Co prawda E. Kahrs w swojej pracy jednocześnie próbuje wykazać, iż 

nadrzędną metodą NirU jest substytucja (ādeśa), gdzie sthānī – locum operacji derywacyjnej, 

stanowi nie forma słowa, lecz jego znaczenie (artha). O ile model ādeśa budzi zastrzeżenia (patrz: 

BRONKHORST 2001: 172), to nadrzędność znaczenia w derywacjach jest niewątpliwa.     
736 KAHRS 1998, BRONKHORST 2001. 
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nienaoczne’ (jeszcze bardziej pośrednie, atiparokṣa)”.737  

Według NirU wszystkie słowa podlegają derywacji semantycznej. Należy je wywodzić 

według trzech zasad:  

1) „Wyrazy, których forma gramatyczna i akcenty są zdolne przenosić znaczenie 

zgodne ze [swoimi] odmianami morfologicznymi 738  – wtedy należy je wywodzić 

zgodnie z nimi.”739  

2) „Gdy znaczenie [słowa] wynika ze struktury, ale nie [ma zgody] z przemianami 

morfologicznymi [słowa] (vikāra), należy sprawdzić, co jest [elementem] 

zachowanym (stałym, nitya) w znaczeniu wspólnym z którymś z działań (odniesień) 

werbalnych (vṛtti).”740    

3) „Nawet gdy nie ma takiego podobieństwa, należy wywodzić [słowo] ze zgodności 

sylab i głosek”741.  

Jak stwierdza Kahrs, ta ostatni zasada stanowi „bardzo nienaoczne odniesienie” 

(atiparokṣa-vṛtti); stosuje się ją wobec wyrazów, których derywacja nie jest jasna. Jaska 

zaleca nie pozostawiać żadnych wyrazów bez derywacj i 742.  

Tych właśnie trzech zasad i w tym samym ich hierarchicznym porządku trzyma się 

Abhinawagupta przy objaśnianiu pojęć w PTV i TĀ. Tę ostatnią – ‘ze zgodności wyłącznie 

głosek i sylab, z bardzo nienaocznym odniesieniem’, zdaniem AG, stosuje się w wedyjskiej 

gramatyce (tj. prawdopodobnie Nirukcie), a także do interpretacji mantr podczas inicjacji:  

                                                   
737  NirṚj ad. I.154 apihitasyârthasya parokṣa-vṛttāv atiparokṣa-vṛttau vā śabde niḥkṛṣya vigṛhya 

vacanaṃ nirvacanam | (Ṛjv-artha-vṛtti I.154, 18-19) w KAHRS 1989: 279 .    
738  Wariant lekcji prādeśikēna vikāreṇa: zgodnie ze swoimi częściowymi modyfikacjami. Sarup 

tłumaczy vikāra jako: “radical modifications”.  
739  NirU II.1: yeṣu padeṣu svara-saṁskārau samarthau prādeśikēna guṇenânvitau [var. 

vikāreṇânvitau] syātaṁ tathā tāni nirbrūyāt | Por. SARUP 2009: 21: „[...] the words, the accent and 

the grammatical for of which are regular and are accompanied by an explanatory radical 

modification, should be derived in the ordinary manner”.  
740 NirU II.1: anvite ‘rthe  ‘prādeśike vikāre ‘rtha-nityaḥ parīkṣeta kenacit vṛtti-sāmyena | Por. dość 

daleko odbiegające od oryginału przekład L. Sarupa (2009: 21): „But the meaning being irrelevant, 

and the explanatory radical modification being non-existent, one should always examine them with 

regard to their meaning, by the analogy of some (common) course of action”, a także propozycje 

tłumaczenia tego trudnego cytatu E. Kahrsa (1998: 36) i J. Bronkhorsta (1984: 5-6).  
741 NirU II.1: avidyamāne sāmanye 'py akṣara-varṇa-sāmānyān nirbrūyāt. Por.: KAHRS (1998: 36): 

„Even when [such] a similarity [with a phonetic change accepted by the grammarians in other cases] 

is not found, one should analyse on the basis of [a possible similarity] in syllables or in single 

sounds.” 
742 NirU II.1: na tv eva na nirbrūyāt, patrz: KARHS 1998: 37, dodatkowe uwagi u SANDERSON 

2005: 141 p. 123.  
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„W wedyjskiej gramatyce (veda-vyākaraṇa) i w naukach siwaickich w stosunku do 

słów [wypowiadanych] podczas inicjacji w mantrę właściwe jest stosowanie 

derywacj i  semantycznej (nirvacana ) 743  na podstawie podobieństwa 

głosek i  sy lab (akṣara-varṇa-sāmya ) . Jednak, jako że siłą natury nie jest ona 

oparta na znaczeniu konwencjonalnym (rūḍha), nie ogranicza się do [języka] ogółu 

ludzi, tj. potocznego (loka)”.744  

AG jednocześnie racjonalizuje derywację ze zgodności sylab i głosek przytaczając jeden 

z poglądów gramatyków, wspomniany w VP II.2, określanych jako reprezentujących 

stanowisko, że jeden element zdania może występować w znaczeniu całego 

zdania,  a każda głoska ma si łę sugest i i  (vyañjanā) 745. Głoska ‘ga’ antycypuje inne 

głoski, i, analogicznie jak wyrazy, wymaga dopełnienia semantycznego; może więc ona 

pełnić w zdaniu rolę podobną do roli wyrazu; zgodnie z intencją można w szczególnych 

sytuacjach domyśleć się, że ga znaczy gagana  – ‘niebo’, go – krowa, czy gavaya – gajal 

(Bos frontalis)746. A ponieważ słowo może być na tej samej zasadzie użyte w roli zdania, 

głoska również ma si łę sugerowania znaczenia całego zdania – czyl i  jednej 

myśl i .  

W odniesieniu do mantr stosuje się zaobserwowaną prawidłowość, że głoski mają s i łę 

asocjacyjną, a także przy wyjaśnianiu wyrazów o niejasnym pochodzeniu dokonuje się 

według ostatniej zasady – najwyraźniej również przez asocjację. Dla pozostałych wyrazów 

obowiązują dwie pierwsze zasady. Konsekwencją takiego podejścia jest, że im wyraz mniej 

jasny, bardziej ogólny, tym w konsekwencji swoboda interpretacji jest większa; wówczas 

derywacja może spełniać także rolę konstytuującą nowe znaczenie słowa747.  

Na przykład, wobec niejasnej derywacji pojęcia adhvan ‘droga, wymiar’, AG uważa za 

                                                   
743 Nawiązanie do NirU I.15, gdzie Jaska stwierdza, że bez Nirukty nie można poznać znaczenia 

mantr wedyjskich: “idam-antareṇa mantreṣv artha-pratyayo na vidyate | artham apratīyato nâtyantaṃ 

svara-saṃskārôddeśaḥ” (wyjaśnienie patrz: KAHRS 1998:36 p. 52).  
744 PTV ad 9-18 (w SINGH 1988: 85):  tathā ca veda-vyākaraṇe pārameśvareṣu śāstreṣu mantra-

dīkṣâdi-śabdeṣv akṣara-varṇa-sāmyān nirvacanam upapannam | tat tu na rūḍhaṁ niyati-vaśād iti na 

loka-paryantam | Pojęcie loka-laukika według mimansy stoi w pewnej opozycji do veda-vaidika, u AG 

natomiast miejsce Wedy zajmuje Agama tantryczna.   
745 PTV 5-9a SINGH 1988: 50.  
746 Zagadnienie to omawiam dalej, § II.5.1.  
747 W rozwoju języków i ich nabywaniu można zaobserwować ogromną rolę takiej właśnie swobodnej 

asocjacji. Stąd zauważyć można ścisłą zależność, że im swobodniejsze użycie języka przez daną 

społeczność, tym szybszy jest proces nabywania go, i tym szybciej ulega on przemianom. I 

przeciwnie: im większa jest standaryzacja języka w danej społeczności (np. przez szkolnictwo, 

prawo zwyczajowe itp.), która wymaga od uczestników ścisłego posługiwania się nim i refleksję nad 

jego zasadami, tym bardziej proces przemian językowych się spowalnia.  
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uzasadnione wywodzenie go od √ad – ‘jeść’:  

„Adhvan jest przyczyną osiągnięcia stopniowo stanu,  

do którego ma się dotrzeć;  

albowiem dychotomiczne (dvaita) byty, będące przedmiotami doznania,  

u przebudzionych przez niego są pożerane (√ad) “748. 

Abhinawagupta tutaj najpierw odniósł się do podstawowego, konwencjonalnego znaczenia 

słowa ‘adhvan’, które znaczy ‘droga’. Następnie wywiódł je od √ad – 'jeść' połączonego ze 

słowem ‘dvaita’, co jest derywacją nigdzie nie zaświadczoną i gramatycznie błędną. 

Zapewne świadomy słusznej krytyki, przyznał, iż jest to zgodne z jego rozumieniem, a 

także, że jest uzasadnione zasadami Nirukty. Sugeruje, że miał na myśli zgodność z 

ro lą,  jaką przypisuje adhwanowi, czyli jego sensem (artha), potwierdzoną asocjacją 

połączenia głosek ad / adh + dva, a nie z etymologią tego słowa, wskazaną przez strukturę 

gramatyczną, albowiem struktura gramatyczna, czyli pochodzenie tego wyrazu, nie jest 

jasna (w Nirukcie słowo adhvan nie zostało w ogóle omówione, mimo że jest to słowo 

wedyjskie). Linia rozumowania przedstawia się następująco:  

„[Taka derywacja słowa adhvan jest słuszna], ponieważ tutaj [w traktacie i] wszędzie 

należy dyskutować o słowach zgodnie z ich sensem (znaczeniem, anvartha)”749  

‘Zgodnie z sensem / znaczeniem’ tutaj oznacza, że zgodnie z ich dzia łaniem, gdyż dla 

przedstawicieli Nirukty znaczeniem jest zawsze działanie i to ono warunkuje formę słowa750. 

Zgodnie z tym występuje hierarchia zasad derywacji, którą Abhinawagupta dalej wyraża na 

podstawie tekstu tantrycznego :  

„Powiedziane jest w czcigodnej „Nocnej praktyce” (Niśâcāra)751 

że nazwa (sañjñā) jest trzech rodzajów:  

przyjęta racjonalnie (uzasadniona, naimittikī)752, powszechnie znana (prasiddha) 

i wreszcie – nadana w omówieniu (pāribhāṣikī); 

każda wcześniejsza jest bardziej podstawowa –  

 każdą późniejszą należy rozważyć zgodnie z wcześniejszą. 

 A zatem jeśli nie ma powiedzianej derywacji (nirukti) wyrazu 'adhvan',  
                                                   
748 TĀ VI.30.  

adhvā krameṇa yātavye pade saṁprāpti-kāraṇam | 

dvaitānāṁ bhogya-bhāvāt tu prabuddhānāṁ yato ‘dyate ||   
749 TĀ VI.30 ab: iha sarvatra śabdānām anvarthaṁ carcayed yataḥ | 
750  Por. opis stanowiska vyutpatti-pakṣa w § II.2.1.2, reprezentowanego właśnie przez 

przedstawicieli Nirukty.   
751 Tekstu nie udało mi się zidentyfikować, choć w MBT XVI (DYCZKOWSKI 2009, t. 2: 169-171) 

fragment mówi o tzw. ‘nocnej praktyce’ tego, kto podąża za wskazówkami doktryny kauli 

(kaulācārin). Jednak opis dotyczy czegoś zupełnie innego, niż to, co omawia tu Abhinawagupta.   
752 Tj. wywodzona zgodnie z trzema zasadami Nirukty.  
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suponować ją trzeba jakoś własnym rozumem, 

jak ma się w książce napisać.”753 

Komentator Dżajaratha (TĀV) wyjaśnia:  

„Chociaż są trzy drogi nadawania znaczeń – 1) zgodna [ze strukturą gramatyczną] 

(yaugika / yaugikī) 754 , 2) przyjęta w formie uzusu (rūḍha / rūḍhā) 755  oraz 3) 

częściowo zgodna, częściowo przyjęta w formie uzusu (yoga-rūḍha / yoga-rūḍhā)756, 

to spośród nich zgodna jest g łówna (pradhānya), ponieważ jest [gramatycznie] 

uzasadniona. To dlatego pozostałe dwie należy w jakiś sposób w niej zawrzeć, tak 

aby zawsze mogła się odbywać dyskusja zgodna z sensem / znaczeniem ”.757   

Tę samą gradację zasad derywacji AG zastosował dokonując zmiany tytułu PT z 

tradycyjnej ‘Parā-tr iṁśikā’  na ‘Parā-tr īś ikā’ , tym razem już powołując się wprost na 

Niruktę i uzasadniając jako obowiązującą wersję zgodną ze ścisłymi zasadami 

gramatycznymi: 

„Nauczyciele podają też wariant lekcji '-trīṁśikā', podając derywację, zgodnie z 

zasadą Nirukty, z podobieństwa sylab i głosek: spaja ona trzy moce (tisraḥ śaktīḥ 

kāyati), stąd jest ‘-triṁśikā’, a nie dlatego że [niniejszy traktat] składa się z 

trzydziestu (triṁśat) strof; dlatego takie znaczenie [iż -trīṁśikā to ta, która spaja trzy 

moce] również jest zasadne [tj. zgodnie z etymologią Nirukty, tyle że z ostatnią jej 

zasadą]”.758  

Ale bardziej właściwe jest w tytule -trīśikā: 

„Ze względu na zgodność [z właściwościami morfologicznymi] nadany jest tytuł: -

trīśikā. Przedmiotem (abhidheya) [traktatu] jest 'trīśikā' – tzn. īśikā, czyli władczyni 

                                                   
753 TĀ VI.31bc-32 

uktaṁ śrīmanniśācāre sañjñâtra trividhā matā || 6-31 || 

naimittikī prasiddhā ca tathānyā pāribhāṣikī | 

pūrvatve vā prādhānaṁ syāt tatrântarbhāvayet tataḥ  || 6-32 || 

ato 'dhva-śabdasyôktêyaṁ niruktir nôditâpi cet | 

kvacit svabuddhyā sâpy ūhyā kiyal lekhyaṁ hi pustake || 6-33a || 
754 Yaugika to słowo, którego znaczenie jest zgodne ze strukturą. 
755 Rūḍha, to słowo, którego znaczenie nie wynika ze struktury, tylko z uzusu, tj. zostało przyjęte 

konwencjonalnie.    
756  yoga-rūḍhā, to słowo, którego znaczenie odbiegło od struktury, ale można odtworzyć jego 

pierwotne znaczenie, gdyż zachowało czytelną strukturę gramatyczną.   
757 TĀV VI.30: yady-apy arthâbhidhāne śabdānāṁ trayī gatir yaugikī rūḍhā yoga-rūḍhā ca | tatrâpi 

yaugikyā eva prādhānyaṁ, sanimittaṁ tatra tasyāḥ pravṛtteḥ, ata evânyad-dvayam atraîva yathā-

kathañcid antar-bhāvanīyaṁ yena sarvatraîvânvartha-carcā pāraṁ yāyāt || 
758 PTV I.1.4.2, cytat w sanskrycie patrz: Aneks 2.  
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(īśvarī) trzech (tri) mocy, określanych inaczej jako stworzenie (sṛṣṭi) i pozostałe 

czynności [tj. trwanie i zagłada]; bycie panującą (īśānā) oznacza, że kontempluje 

ona siebie jako nieodłączną od swojego przedmiotu panowania – w ten sposób 

złożona z tych trzech niepodzielonych mocy bogini-świadomość, najwyższa pani 

Mowa, przekraczająca tę trójkę mocy, jest przedmiotem [traktatu].”759  

W świetle powyższego derywacje stosowana przez AG mają swoje uzasadnienie 

(nimitta), czyli zgodne są z trzema zasadami Nirukty i trzymają się wytyczonej hierarchii, 

stąd niewłaściwe jest uznawanie ich za ‘etymologie ludowe’760. Gdy dotyczą wyrazów, 

których derywacja zgodna z zasadami gramatycznymi nie zawsze jest oczywista, stosują 

trzecią zasadę derywacji. Nawet gdy derywacja jest oczywista, to stosowanie trzeciej 

zasady jest możliwe, tylko wtedy, gdy odnosi się ona do egzegezy mantr siwaickich i 

dlatego nie wyklucza ona znaczenia będącego w potocznym użyciu (rūḍha). 

Jest umotywowana, zgodna z sugestią głosek i ma swój cel. Nie chodzi w niej o podanie 

źródła słowa, tylko poszerzenie, nadanie głębszego sensu, zawsze zgodnego z 

zastosowaniem czy czynnością tego, co ma ono oznaczać.  

Racją tej teorii jest, że słowa nie są danymi, jak rzecz materialna, którą się obiektywnie 

objaśnia, tylko każde objaśnienie nadaje im trochę nowy sens. Strategia ta jest zgodna z 

filozofią zarówno wedyjskich gramatyków, jak i Abhinawagupty, a także przywodzi na myśl 

twierdzenie F. de Saussura, że: „tożsamość etymologiczna [...] nie jest wcale faktem 

językowym, ale faktem z zakresu naszej gramatycznej refleksji”761.     

II.5 Śabda i znaczące elementy języka 
Zgodnie z DhāP X.1714 słowo ‘śabda’, od √śabd  „w znaczeniu mówienia, a 

poprzedzone prefiksami, także ujawniania” 762 , stało się podstawowym terminem na 

określenie słowa, mowy, języka oraz dźwięku763. U Bhartryhariego (VP-I.1) oznacza istotę 

języka (śabda-tattva) tożsamą z pierwszą zasadą rzeczywistości (brahman), sylabą 

(akṣara), ujawniającą zmieniające się znaczenia (artha) w procesie ciągłego ich 

                                                   
759 PTV I.1.4.2, cytat w sanskrycie patrz: Aneks 2. 
760  D. Lawrence (1989: 91) nazwał rozbudowaną egzegezę anuttary w PTV „far-fetched 

interpretaton” oraz „an extended falk etymology of the term”. Por. także krytykę tego stwierdzenia D. 

Lawrence’a przez E. Kahrsa (1988).  
761 SAUSSURE 2004: 92. 
762 DhāP X.1714: śabda-bhāṣaṇe upasargād āviṣkaraṇe ca |.  
763 Dźwięk jest podstawowym znaczeniem słowa ‘śabda’, i w takim znaczeniu występuje w tekstach 

njaji i wajsiesziki; uważa się, że jest on własnością (guṇa) eteru; eter, gdy znajduje się  w zmyśle 

słuchu (śrotrêndriya) pozwala bezpośrednio chwytać dźwięki.  
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wydobywania s ię bez zatracenia swojej jedności przez istotę języka; proces takiego 

wydobywania się różnorodnych form i różnych znaczeń określa się pojęciem ‘vivarta’764.  

 A. Aklujkar w swojej pracy dotyczącej VP wyszczególnił z literatury gramatycznej 

następujące znaczenia terminu śabda: a) wszystkie jednostki językowe, tj. fonem (varṇa), 

wyraz ('słowo', pada) i zdanie (wypowiedź, vākya) będące powszechnikami; b) konkretne 

realizacje powyższych jednostek językowych; c) zasada językowa (language principle, 

Weda, śabda-tattva), d) język, e) mowa765.   

Słowo ‘śabda’ wskazuje w pierwszej kolejności na dźwiękowy aspekt języka. 

Analogicznie do tego, że vāc oznacza relację vācya i vācaka, śabda, oznaczając 

artykułowany dźwięk, z definicji stoi w relacji z jakimś znaczeniem, którym również, w 

zależności od kontekstu, czyli innych jednostek znaczących, może być nie tylko dowolny 

przedmiot na zasadzie asocjacji z czymś wcześniejszym, ale i ono samo, czy też forma 

innego słowa – to ostatnie pozwala formułować metajęzyk gramatyki, a także ujawniać się 

czyli pełnić rolę autoprezentacyjną766. Z filozoficznego punktu widzenia koncepcja siabdy 

jako istoty języka u Bhartryhariego nie odbiega zbytnio od koncepcji vāc, gdyż tutaj 

również, podobnie jak autorefleksyjność vāc, podkreślaną cechą jest samookreślanie 

s ię. Zaznaczyć trzeba, że to właśnie samookreślanie pozwala tworzyć związki  

wyrazowe, gdyż dzięki niemu jedne elementy języka mogą być także określane przez 

inne, stanowiąc wspólnie  większą jednostkę językową.  

Warto przy tym zwrócić uwagę, że rozważa się też pojęcie ‘śabda’ nie tylko w dychotomi 

śabda-artha, analogicznej do vācya-vācaka, lecz podobnie jak jogin Patańdżali (YSū III.24) 

i nauczyciel gramatyki Helaradża, także w relacji trójkątnej: śabda-artha-pratyaya, tj. 1) 

słowa jako dźwięku (śabda), 2) słowa jako znaczenia (artha) oraz 3) ‘słowa’ jako 

pojęcia (pratyaya), czyli tego, co jawi się w poznaniu. W relacji słowa i znaczenia 

naturalnie pojawia się pojęcie. Takie stanowisko jest określane jako dyotaka-pakṣa i 

podzielane jest przynajmniej przez Bhartryhariego i Patańdżalego-jogina, a także 

Abhinawaguptę767.    

Gramatycy nie mają wątpliwości, że wszystk ie e lementy językowe odgrywają 

swoją ro lę w wywoływaniu poznania werbalnego i wszystkie zawierają się w 

pojęciu ‘śabda’. Przemawia za tym twierdzenie Bhartryhariego w VP-I.74 768 . Za 

                                                   
764 Wyjaśnienie pojęcia ‘vivarta’ patrz: § I.3.2.  
765 AKLUJKAR 1970:17. 
766 Patrz: VP I.55-62. 
767 Patrz dalej: § II.2.1.2. 
768 VP I.74: 

pade na varṇā vidyante varṇeṣv avayavā na ca | 

vākyāt padānām atyantaṁ pravibhāgo na kaścana || 
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podstawowe elementy siabdy uznaje on głoski / fonemy (varṇa), słowa / wyrazy (pada) oraz 

zdania / wypowiedzi (vākya). Różne szkoły przypisują bardziej lub mniej znaczącą rolę 

któremuś z tych trzech elementów. I tak mimansakowie uważają głoski (fonemy, varṇa) za 

nadrzędne; najjajikowie – słowa czy wyrazy (pada); natomiast gramatycy – zdania (vākya).  

Jednak wszyscy (nawet ci, którzy nadrzędną rolę przypisują głoskom) są zgodni co do 

tego że tylko pewne głoski i tylko w niektórych sytuacjach stają się relewantne, czyli są 

nosicielami znaczenia. W wyrazie ‘sūpa’, (‘zupa’), ‘yūpa’ (‘kołek’) oraz ‘kūpa’ (‘studnia’) taką 

relewantną cechę mają odpowiednio głoski ‘s’, ‘y’, ‘k’, gdyż to one pozwalają rozróżnić 

znaczenia wyrazów. Gramatycy podkreślali tę właśnie cechę semantycznie dystynktywną 

głosek, ale samym głoskom ‘u’, ‘p’ ‘a’, a nawet całym elementom, np. ‘*ūpa’ w oddzieleniu 

od całości wyrazu, odmawiali wartości semantycznej.  

Co do słów (pada), to najjajikowie rozumieją je jako sekwencję następujących po 

sobie g łosek, które wspólnie przenoszą znaczenie. Jednak tutaj też muszą zostać 

spełnione rozmaite warunki, przede wszystkim trzeba wcześniej, przed użyciem słowa, 

poznać konwencję jego użycia (saṅketa). Jeśli ten warunek jest spełniony, to każdy wyraz 

ma zdolność przenoszenia znaczenia. Stąd najjajikowie za podstawową jednostkę uznają 

wyraz (pada). 

W indyjskiej myśli lingwistycznej rozwinęły się rozmaite teorie na to, czym jest zdanie, a 

poglądy o znaczących głoskach i znaczących wyrazach, charakteryzujące te czy inne 

kierunki myśli, też mieszczą się w ogólnej analizie zdania, które dla wszystk ich jest  

podstawową jednostką znaczeniotwórczą. Różnią się tylko odpowiedzi, czym jest 

to zdanie, co jest w nim naj is totn ie jsze – głoski, wyrazy, czy ono samo jako całość, w 

jaki  sposób znaczy i co jest jego znaczeniem.    

 Suma sumarum można przyjąć, że gramatycy za najmniejszą jednostkę językową 

uważają głoskę (varṇa), ale za pełną jednostkę semantyczną – zdanie (vākya). Zdanie 

zawsze przenosi jakieś znaczenie. Nawet zrozumienie pojedynczych wyrazów jest możliwe 

tylko wtedy, gdy stanowią one pełne zdanie samodzielnie, bądź w związku syntaktycznym. 

Słowa ‘sūpa’, (‘zupa’), ‘yūpa’ (‘kołek’) oraz ‘kūpa’ (‘studnia’) występują nieodłącznie od 

orzeczenia, a gdy nie jest ono wyrażone żadnym czasownikiem, jest nim sattā, ‘istnienie, 

byt’, a wtedy wyrazy te samodzielnie można rozumieć jako zdania eliptyczne z orzeczeniem 

domyślnym: ‘zupa jest ’ , ‘kołek jest ’ , ‘studnia jest ’ . Jeśli nie ma innego czasownika, to 

is tn ienie,  stanowiące najwyższy powszechnik, wciąż leży u podstawy wszystkich 

wyrazów, a także wszystkich głosek (‘głoska jest ’ ), pozwalając na ujawnienie samej formy 

danej jednostki językowej oraz  przedmiotu. Podobnie gdy wymówi się głoskę, to samo jej 

rozbrzmienie oznacza przynajmniej jej istnienie. Powszechnik istnienia nie jest ograniczony 

do form językowych. Zgodnie z tą ideą mimansakowie i gramatycy uważają, że ‘jest’ pełni 
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rolę łącznika między rzeczywistością językową a pozajęzykową. Zdanie zaś, w którym 

najważniejszy jest czasownik – u gramatyków stanowi pełną jednostkę semantyczną.  

II.5.1 Upādāna-śabda: czyli słowo-przyczyna w filozofii gramatyków 
Kwestię, jaki czynnik jest kluczowy w pojawieniu się poznania werbalnego w filozofii 

gramatyków, można sprowadzić do pytania, czym jest tzw. upādāna-śabda, czyli dosł. 

s łowo-przyczyna. W filozofii indyjskiej (wajsieszice) pojęcie ‘upādāna’ oznacza 

przyczynę mater ia lną. Dlatego pojęcie ‘upādāna-śabda’ można by interpretować, jako 

pierwotne tworzywo, z którego utworzone są elementy językowe. Jednak zważywszy, że 

mowa jest niematerialna (świadomościowa), trudno uznać słowo za przyczynę materialną. 

Można więc upādāna-śabda traktować jako czynnik werbalny, który jest zdolny 

oddziaływać: tworzyć słowa i wywoływać znaczenia. Tak rozumiałbym VP I.44:   

Pośród słów – przyczyn (upādāna-śabda)769,  

znawcy słów rozpoznali dwa:  

jedno jest przyczyną (nimitta) dla słów770,  

drugiego się używa dla znaczenia”771.   

Aby przedstawić zagadnienie upādāna-śabda, czyli wyjaśnić, jakie elementy językowe 

mają siłę twórczą, gramatycy przyjęli trzy zasadnicze stanowiska: 1) punkt widzenia o 

‘braku derywacji’ (avyutpatti-pakṣa)772; (2) punkt widzenia derywacyjny (vyutpatti-pakṣa) (3), 

punkt widzenia o oświetlaniu (dyotaka-pakṣa). Takie rozróżnienie pochodzi z interpretacji 

Hariwryszabhy:  

„To, przez co znaczenie zostaje uprzyczynowione (upādīyate), tj. zostaje 

projektowane (adhy-ā√rup), tj. jak gdyby pobudzone do poznania jako stan ‘to’ – to 

                                                   
769 Pojęcia ‘upādāna’ w filozofii indyjskiej zwykle używa się w znaczeniu przyczyny materialnej. 

Charakterystyczne jest w niej to, że ona sama przeobraża się w swój skutek, jak glina jest upadaną 

glinianego dzbana. 
770  Tj. sam dźwięk, który jest oznaką mowy, czyli jego znaczeniem jest on sam – nie ma znaczenia 

przedmiotowego. Dlatego mówi się, że jest ‘przyczyną sprawczą słów’, czy też oznaką’ (nimitta); 

odpowiada ona elementowi znaczącemu słowa.   
771  VP I.44:  

dvāv upādāna-śabdeṣu śabdau śabda-vido viduḥ |  

eko nimittaṁ śabdānām aparo ‘rthe prayujyate || ... 

Odpowiada ona elementowi znaczonego słowa. Oba rodzaje są znaczące, tylko dla jednych 

znaczeniem jest np. inne słowo, dla drugiego – znaczenie słów.  
772 BIARDEAU 1964a: 87: nie-etymologiczne.  
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słowo-przyczyna (upādāna-śabda ) . Czyta się w „Kompendium” (Saṅgraha)773 

co następuje:  

„Upādāna to 1) z punktu widzenia braku derywacj i  semantycznej 

(avyutpatti-pakṣa)774 – element znaczący (vācaka), czyli to, co ma swoją formę 

(svarūpavān); 2) z punktu widzenia derywacj i  semantycznej (vyutpatti-pakṣa) 

– przyczyna sprawcza (nimitta) znajdująca się w znaczeniu (sensie, artha), tj. 

czynnik sprawczy (prayojaka), będący derywacją semantyczną słowa. 3) 

Niektórzy uważają, że upādāna to to,  co ujawnia (‘oświetla’, dyotaka)775, jako 

że tym, co ma moc [przenoszenia znaczenia] jest zastosowanie re lacj i  

(sambandha) poprzez określenie (vy-apa√diś 776 ) identyf ikacj i  ‘ to jest  

tamtym’.”777  

Ad. 1. Gramatyk Panini przyjmował wszystkie trzy stanowiska. Jego stanowisko nie-

derywacyjne (avyutpatti-pakṣa) wyraża definicja podstawy słowotwórczej (prātipadika), 

która przybiera jakąś formę (stąd określenie ‘svarūpavān – ‘mający swoją formę’) : 

 „To, co ma znaczenie, nie jest pierwiastkiem czasownikowym i nie jest afiksem, to 

podstawa słowotwórcza”778.  

Jest to też stanowisko także najjajików779. Słowa mają swoje leksykalne znaczenia (abhi 

√dhā) ustalone za pomocą dzięki ustaleniu relacji oznaczania za pomocą konwencj i  

(saṅketa). Słowo ‘krowa’ (go), przykładowo, rozumie się na podstawie definicji jako „coś, co 

                                                   
773  Tj. w Āgama-saṅgraha Wasuraty (Vāsurāta), który był nauczycielem Bhartryhariego. Patrz: 

przypis w § I.3.1.2.1.   
774 Stanowisko nie-etymologii (BIARDEAU 1964a: 87). Chodzi o to, że jest to stanowisko, według 

którego podstawa słowna, upādāna, nie jest wynikiem derywacji semantycznej, tylko jest pierwotna.   
775  K.A.S.Iyer (1965: 52) tłumaczy ‘sugeruje’ („Others are of the view that the word which conveys 

the meaning (does not express it, but only) suggests it”). Ma to uzasadnienie w tym, że stanowisko o 

ujawnianiu / oświetlaniu przy jmuje sugest ię  za na jważnie jszą s i łę  przenoszącą 

znaczenie.  
776  Vyapadeśa to określanie czegoś na podstawie innej domeny, aby zachować cechę istotną. 

Wyjaśnienie zastosowania vy-apa√diś patrz: §§ II.5.4, II.5.6.   
777 VPvṛ I.44:  

upādīyate yenârthaḥ, svarūpe ‘dhyāropyate, tad-bhāvam ivâpādyate, sa   upādāna-śabdaḥ | 

evaṁ hi saṁgrahe paṭhyate  

«vācaka upādānaḥ   svarūpavān avyutpatti-pakṣe | vyutpatti-pakṣe tv arthâvahitaṁ 

samāśritaṁ   nimittaṁ śabda-vyutpati-karmaṇi prayojakam |  upādāno dyotaka ity 

eke,   so ‘yam iti vyapadeśena sambandhôpayogasya śakyatvād» iti |.   
778 PSū I.2.45: arthavad adhātur apratyayaḥ prātipadikam |.  
779 To stanowisko rozwijali też przedstawiciele ‘nowej logiki’ (navya-nyāya); najbardziej znane dzieło 

to Vyutpatti-vāda Gadadhary Bhattaczarji ( Gadadhāra Bhaṭṭācārya, 1604-1709).  
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ma  podgardle, ogon, wole, kopyta, rogi”780. I właśnie dzięki konwencji ustalonej poprzez 

definicję można rozumieć nie tylko znaczenia wyrazów, ale także znaczenia derywacji 

odczasownikowych 781 . Jak uważa współczesny sanskrycki komentator VP, pandit 

Raghunāth Śarmā, słowo z tego punktu widzenia nie ma żadnej derywacji, gdyż przyczyną 

czyni swą własną formę, która właśnie umożliwia zrozumienie znaczenia.782   

Ad. 2. Stanowisko derywacyjne (vyutpatti-pakṣa) Panini wyraził w następnej sutrze:  

„[Podstawą słowotwórczą] jest także słowo utworzone za pomocą sufiksu 

pierwotnego (kṛt)783, wtórnego (taddhita)784 oraz złożenie”785, gdzie wskazuje się, że 

podstawy słowotwórcze pierwotnie utworzone są poprzez dodanie do pierwiastka 

przyrostka -kṛt, wskazując, że to pierwiastek jest pierwotną podstawą 

słowotwórczą.”    

Zdecydowane stanowisko derywacyjne zajmuje Jaska, autor Nirukty, gdyż uważa, że 

wszystkie wyrazy wywodzą się od pierwiastków czasownikowych. W derywacjach 

                                                   
780 Stanowisko przedstawiane i krytykowane w  MB I (ed. Ćārudeva Śāstrī: 3):  

„Mianowicie, gdy jest „krowa”, to co tutaj jest słowem? Czy to, co jest desygnatem mającym 

podgardle, ogon, wole, kopyta, rogi, jest słowem? Nie, to jest materią.”  

(atha gaur ity atra kaḥ śabdaḥ? kiṁ yat sāsnā-lāṅgūla-kakuda-khura-viṣāṇy-artha-rūpaṁ sa 

śabdaḥ |).    
781 Dvivedī b.d.w. 1.  
782 Tak według VPAmb I.44 (s. 89):  avyutpatti-pakṣe śabdaḥ sva-svarūpam eva vyutpatti-nimittī-

kṛtyârthaṁ gamayati |.   
783  Kṛt – dosł. ‘ten który robi’ – to klasa sufiksów pierwotnych. Zgodnie z A. Renou (1967: 176-177) 

są to wszystkie sufiksy które przystępują do podstawy pierwiastkowej lub tematów czasownikowych, 

tworząc formy imienne, w tym bezokoliczniki i imiesłowy (także absolutiva, czyli imiesłowy 

przysłówkowe uprzednie, które historycznie są formami imiennymi); terminem kṛt określa się także 

wszystk ie  formy utworzone z tymi  suf iksami , czyli wszelkie odczasownikowe formy 

imienne. Do kṛt nie zalicza się końcówek koniugacyjnych ani utworzonych z nimi form 

koniugacyjnych. Termin ten został zdefiniowany w PSū III.1.93:  

„Sufiks inny niż końcówki koniugacyjne (tiṄ) podpadający pod dział rozpoczynający się sutrą 

‘[przystępują do pierwiastków’ (dhātoḥ, PSū III.1.91 - III.4.117).”  

Sufiksy -kṛt zwykle pokrywają się z przyrostkami określanymi pojęciem ārdhadhātuka, tj. nie 

odmieniającymi się we wszystkich formach. Kṛt z zasady tworzą formy określające różne aspekty 

podmiotu, np. kāraka ‘czynnik’, kartṛ ‘sprawca, agens’, nandana ‘chwalenie, pochwała’, grāhin, 

‘chwytający’ itd..   
784 Taddhita to klasa sufiksów wtórnych, przystępujących do tematów nominalnych innych niż 

sufiksy tworzące feminina (które stanowią osobną klasę). Np. sufiks -a dodany do wyrazu ‘pṛthivī’ 

‘ziemia, obszar ziemi’  > pārthiva ‘król, władca obszaru ziemi’. Patrz: RENOU 1967: 177.  
785 PSū I.2.46: kṛt-taddhita-samāsaś ca | W gramatyce -kṛt to sufiksy pierwotne, tj. tworzące derywaty 

odsłowne, natomiast taddhita – to sufiksy wtórne, którymi tworzy się formy nominalne.    
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semantycznych nawet słowa niezwiązane wyraźnie z pierwiastkiem każe wywodzić od 

pierwiastków. Na przykład wyraz ‘go’ – ‘krowa’ Nirukta wywodzi od √gam ‘chodzić’: 

„ponieważ chodzi  (gacchati, √gam), dlatego jest krową (go)” 786  – tym wyraża się 

stanowisko derywacyjne 787 . Tutaj uważa się, że „znaczenie [słowa] (artha) ma swoją 

głębszą przyczynę” (mūla-kāraṇavān arthaḥ), którą jest działanie / czasownik. Formy 

słowne, a także znaczenia, są w każdym przypadku umotywowane dzia łaniem, a nie 

są wyłącznie wynikiem konwencji (saṅketa), jak w stanowisku niederywacyjnym. Dlatego 

charakterystyczne jest twierdzenie, że wszystkie imiona pochodzą od pierwiastków788.    

(3) Stanowisko trzecie jest odmienne od powyższych; zauważa się w nim, że słowo 

(śabda) nakłada się na znaczenie (artha) i zachodzi ich tożsamość ( tādātmya ) . 

Wówczas to znaczenie – będące nieodłącznym elementem słowa – jest tym, co ujawnia 

relację słowa i znaczenia w przedmiocie. Uważa się, że tutaj „znaczenie jest tym, co 

ujawnia” (prakāśaka). Jest to stanowisko, w którym jako warunek rozumienia mowy 

konieczne jest istnienie metajęzyka, bo tylko gdy słowo oznacza własną formę, czyli jest 

svarūpa-padârthaka, czy też jego znaczeniem jest sama forma słów, ma miejsce 

rzeczywista tożsamość s łowa i  znaczenia. Za sformułowanie tego stanowiska 

uważa się omawianą szeroko przez Bhartryhariego gramatyczną sutrę Paniniego:  

„[Zasady gramatyczne] odnoszą się do własnej formy wyrazu, z wyjątkiem nazw 

technicznych odnoszących się do [innego] wyrazu”789     

Zgodnie z tym, w języku gramatyki  reguły odnoszą s ię zawsze w pierwszej 

kole jności  do form wyrazowych. Podobnie w języku potocznym: zanim dojdzie do 

zrozumienia desygnatu, najpierw poprzez słowo rozpoznaje się formę tego słowa i innych 

słów z nim powiązanych. Stąd też w tym stanowisku słowa, których forma i  znaczenie 

są tożsame, nabierają zdolności oświet lania rzeczy, czyli są prakāśaka. Jak wynika z 

opracowań, w tym rozważań Abhinawagupty, oświetlanie nie jest przenoszeniem 

pierwotnego znaczenia, tylko ujawnianiem desygnatu poprzez sugest ię.  

Tylko z tego ostatniego punktu widzenia komentator Hariwryszabha wyjaśnia drugie 

słowo-przyczynę – „to, którego używa się dla znaczenia”:     

„Albo też ‘upādāna’ to to, co jest  uprzyczynowione [tj. skutek], czyli zespół 

(samudāya). Mianowicie w słowach, których znaczeniem jest własna forma (tj. 

                                                   
786 Nirukta (op. cit. Dvivedī b.d.w.: 1): gacchatîti gauḥ |.  
787 Por. trzy zasady derywacyjne Nirukty, które omówiłem w § II.4.  
788 Patrz: § II.4. 
789 PSū I.1.67: svaṁ rūpaṁ śabdasyâśabda-sañjñā |. Omawiane w VP I.58-60.    
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oznaczających same siebie svarūpa-padārthaka), jako że nie mogą one mieć 

uprzyczynowionego desygnatu, nie rozpoznaje się podziałów.”790  

Chodzi tu, jak rozumiem, o to, że ten drugi aspekt słowa, oznaczającego samego siebie, 

jest zasadą niepodzielności słowa. W tej teorii słowo nie oznacza rzeczy na zasadzie jego 

związku z nią (relacji znaczącego i jego desygnatu vācya-vācaka-bhāva), tylko ujawnia w 

poznaniu (wywołuje pojmowanie) na zasadzie odbic ia formy przedmiotu791:  

 „Pod wpływem działania narządów mowy kształtujący szczególne modyfikacje, 

docierający do zmysłu słuchu, jako ujawniający (prakāśaka) stale wzbudzający 

pojmowanie (pratyaya), niezależny od drugiego, używa się w znaczeniach”.792        

Z punktu widzenia ‘dyotaka’ na język patrzy się jak na metajęzyk, w którym zarówno 

sfera słowa, jak i znaczenia, należą do jednej jednostki językowej, która ujawniają w sobie 

relację i podobną relację ujawnia przez swój dźwięk także w innych miejscach, tj. 

desygnatach.  

Z analizy stanowiska dyotaka wynika, że są tu dwa poziomy rozumienia terminu ‘artha’: 

w zestawieniu śabda - artha to jest znaczenie, które jest tylko świadomościowe; gdy jest 

użyte jako odniesienie do idei (pratīyamāna-artha), czyli jest ujawniane (oświetlane) w 

poznaniu, to wówczas może być zarówno odniesieniem przedmiotowym (desygnatem 

materialnym), jak i nieprzedmiotowym – ponieważ ma naturę autonomiczną (swobodę).  

Dyotaka-pakṣa jest najprawdopodobniej głównym stanowiskiem Bhartryhariego w całym 

dziele „O zdaniach i wyrazach”, dlatego że to stanowisko zdaje się rozwijać w następnych 

strofach. Po stwierdzeniu w następnej strofie, że jedni uważają podział w obrębie słowa za 

istotny, a inni – że wynika on tylko z poziomu rozumienia793, kontynuuje tezę zgodną ze 

stanowiskiem, w którym powstawanie słów porównuje się do światła / ognia:  

„Tak jak w krzesiwie ukryty ogień   

innego światła jest przyczyną,  

tak samo światło ukryte w rozumie, 

                                                   
790  VP I.44: upādeyo vā samudāya upādānaḥ | tathā  hi—svarūpa-padârthakeṣv avayavānām 

anupādeyatvād   vibhāgānām apratipatiḥ |   eko nimittaṁ śabdānām | yad adhiṣṭhānā yad upāśrayā 

yad ādhārāḥ   śrutayaḥ pratyāyyam arthaṁ pratipadyante, tasya nimittatvam |   aparo ‘rthe | kāraṇa 

vyāpārāt tu pratilabdha-vikriyā-viśeṣaḥ   śrotrânupātī prakāśaka-bhāvena nityaṁ pratyāyy 

aparatantro ‘rtheṣu   prayujyate |   
791  Por. VPAmb I.44 s. 89: prati-saṅkrāntârtha-kāra-pratibimbaḥ śabdaḥ svâbhedena 

vyapadiśyamānasya pratīyamānasyârthasya vācakatvâsambhāve dyotakatvam iti | 
792  VPVṛ I.44 (ed. Śarmā s. 89): aparo ‘rthe | kāraṇa-vyāpārāt tu pratilabdha-vikriyā-viśeṣaḥ 

  śrotrânupātī prakāśaka-bhāvena nityaṁ pratyāyy aparatantro ‘rtheṣu   prayujyate | 
793 VP I.45:  

ātma-bhedas tayoḥ kecid astîty āhuḥ purāṇahāḥ |  

buddhi-bhedād abhinnasya bhedam eke pracakṣate ||  
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przyczyną jest różnych tonów”.794  

Charakter dalszych rozdziałów pracy wykaże, że także Abhinawagupta rozważania 

językowe wciąż odnosi do teorii dyotaka-pakṣa. Wyjaśnię to w tej części pracy.  

II.5.2 Vākya czyli podstawowa jednostka semantyczna   
 Zgodnie z Bhartryharim (VP II.1-2) w indyjskiej teorii języka wyszczególnić można 

osiem stanowisk dotyczących tego, czym jest zdanie / wypowiedź (vākya). Zgodnie z 

interpretacją tej tezy przez Punjaradżę, trzy pierwsze z nich są interpretacją teorii sphoty i 

rozumieją zdanie jako jedną niepodzie lną całość. Opisują najważniejsze stanowisko 

gramatyków określone jako stanowisko o nierozczłonkowaniu zdania’  (akhaṇḍa-

vākya-pakṣa). Natomiast pięć innych stanowisk głoszonych przez przedstawicieli różnych 

szkół filozoficznych charakteryzuje się analizą zdania poprzez wyodrębnianie w nim 

elementów składowych – tj. wyrazów (pada) i  głosek (varṇa). Stąd określa się ich 

ogólnie jako stanowiska ‘o rozczłonkowaniu zdania’  (khaṇḍa-vākya-pakṣa). 

Punjaradża stwierdza to w następujący sposób, komentując VP II.1-2:    

„Te oto są ośmioma rodzajami poglądów nauczycieli, dotyczących zdania. Trzy 

spośród nich –, [iż zdanie to:] 1) połączenie powszechników (jāti-saṅghāta)795, 

2) jeden bezczłonowy element języka, 3) sekwencja,  która ma zanik w 

rozumie (buddhy-anusaṁhṛti-krama) – są charakterystyczne dla stanowiska o 

‘nierozczłonkowaniu zdania’ (akhaṇḍa-vakya). Na stanowisku o rozczłonkowaniu 

zdania (khaṇḍa-vākya) jest pięć [następujących poglądów, mianowicie iż zdanie to:] 

4) czasownik w formie osobowej (ākhyāta-śabda), 5) sekwencja (krama), 6) 

z łączenie (saṅghāta)796, 7) początkowy element języka (padam ādyam) oraz 

8) wszystk ie odrębne elementy języka, zawierające oczekiwanie 

dopełnienia semantycznego”797.  

Stanowiska o rozczłonkowaniu Punjaradża porządkuje jako generalnie podpadające pod 

dwa kierunki  mimansy, gdzie zdanie rozpatruje się bądź jako strukturę opartą na 

mniejszych, znaczących jednostkach, bądź jako strukturę, w której znaczenia 

                                                   
794 VP I.46:  

araṇi-sthaḥ yathā jyotiḥ prakāśântara-kāraṇam |  

tad-vad śabdo ’pi buddhi-sthaḥ śrutīnāṁ kāraṇaṁ pṛthak || 
795 Jakimi są znaczenia poszczególnych wyrazów. Patrz: rozdział o tātparya-śakti, § II.5.3. 
796 J. Houben (1992: 157) wyjaśnia to stanowisko jako reprezentowane przez gramatyków, którzy  

‘wyraz / podstawę tematyczną’ uważają za podstawową jednostkę językową (pada-darśin). 

Tłumaczy ten termin jako ‘collection’, ‘coalescence’.  
797 VPPuṇ II.1-2ab (ŚARMA 2016: 2): ete ‘ṣṭau vākya-vikalpā ācāryānām | tatrâkhaṇḍa-pakṣe jātiḥ 

saṅghāta-vartinī, ekônavayavaḥ śabdaḥ, buddhy-anusaṁhṛtir iti trīṇi lakṣaṇāni | khaṇḍa-pakṣe tu – 

ākhyāta-śabdaḥ, kramaḥ, saṅghātaḥ, padam ādyaṁ, pṛthak sarvaṁ sākāṅkṣam iti pañca lakṣaṇāni |  
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poszczególnych elementów językowych uwarunkowane są przez inherentne w zdaniu i 

pierwotne związki syntaktyczne. Pierwszy kierunek określany jest jako abhihitânvaya-vāda, 

i reprezentowany jest przez dwa spośród wymienionych tu stanowisk (5, 6); drugi to 

anvitâbhidhāna-vāda, gdzie charakterystyczne są trzy stanowiska (4, 7, 8), dotyczące 

natury zdania:  

„Tutaj ponadto (6) zbiór (saṅghāta) i (5) sekwencja (krama) [są zdaniem] – są to 

dwa charakterystyczne poglądy stanowiska abhihitānvaya-vāda. (4) Czasownik w 

formie osobowej (ākhyāta-śabda), (7) pierwsze słowo (padam ādyam) oraz (8) 

wszystkie odrębne słowa zawierające oczekiwanie dopełnienia semantycznego 

(pṛthak sarvaṁ sākāṅkṣam) [są zdaniem] – to trzy charakterystyczne poglądy 

stanowiska o anvitâbhidhāna-vāda – taki jest podział”798.  

Jak wspomniałem na początku, trzy poglądy gramatyków, są, zgodnie z jego dalszymi 

wyjaśnieniami w VPPun III.1-2, aspektami teor i i  sphoty Bhartryhar iego. Dwa 

pierwsze, mianowicie, iż zdaniem jest 1) powszechnik znajdujący s ię w z łączeniu 

(jātiḥ saṅghāta-vartinī) oraz 2) jedno bezczłonowe słowo (eko’navayavaḥ śabdaḥ), 

które z kolei ma charakter indywiduum, vyakti, składają się na teorię zewnętrznej sphoty 

(bāhya-sphoṭa). Trzeci z nich 3) sekwencja, która ma zanik w rozumie (buddhy-anusaṁhṛti-

krama) – jest to sphota wewnętrzna (āntara-sphoṭa). Tę ostatnią w VP II.19 określił jako 

polegającą na mowie zwanej ‘bezgłośną’ – upāṁśu, mającą charakter z jednej strony 

sekwencji głosek w myśli, z drugiej zaś – zaniku tej sekwencji. O tym będzie też mówił AG 

w PTV. W tych trzech koncepcjach składających się na teorię sphoty twierdzi się, iż 

znaczeniem / zdaniem nie jest tutaj ani działanie wyrażone orzeczeniem, ani zbiór 

wyrazów, ani jakikolwiek pojedynczy element mowy, ani efekt ich kompozycji (saṁsṛṣṭi) itd. 

– tylko intu ic ja (pratibhā), polegająca na ujęciu całościowym.  

„Gdy pochwyci się rozdzielenie znaczeń, rodzi się inna intuicja; 

ją nazywa się znaczeniem zdania – podrzędnie znaczeniami wyrazów 

naznaczoną.”799   

Ten pogląd, według Punjaradży, jest najważniejszym stanowiskiem Bhartryhariego. 

Charakterystyczne w nim są: jedność i niepodzielność zdania, intuicja, a także koncepcja 

sphoty, która ujawnia się z chwilą ‘wymówienia’ – uccāra, wewnętrznie i zewnętrznie800.  

                                                   
798 VPPuṇ II.1-2ab (ŚARMA 2016: 2): atrâpi saṅghātaḥ, krama ity abhihitânvaye lakṣaṇa-dvayam | 

ākhyāta-śabdaḥ, padam ādyaṁ, pṛthak-sarvaṁ padaṁ sākāṅkṣam ity anvitâbhidhāna-pakṣe 

lakṣaṇa-trayam iti vibhāgaḥ |    
799 VP II.143, cytowana tu przez Punjaradżę, VPPuṇ II.1-2ab (ŚARMA 2016: 8):   

viccheda-grahaṇe ‘rthānāṁ pratibhânyaîva jayate | 

vākyârtha iti tām āhuḥ padârthair upapāditām ||  
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Jak wynika z dalszych rozdziałów § II.5.3 – II.5.4 Abhinawagupta zdecydowanie będzie 

przyjmował strukturalistyczną tezę Kumarili i na jej podstawie dochodził do teorii sphoty 

(II.5.4 - II.5.6.2). Jednak mając swój przyczynek do teorii (4), w której czasownik w formie 

osobowej (ākhyāta) pełni rolę kluczową, i która jest teorią głoszoną przez Prabhakarę, 

będzie on uwzględniał wszystkie trzy stanowiska.    

Stanowiska khaṇḍa-vākya i akhaṇḍa-vākya – dodaje na podstawie Pratisiakhji 

(Prātiśākhya) 801  Punjaradża – nie wykluczaję się: różnią się od siebie tak, jak dwie 

interpretacje złożenia pada-prakṛti w definicji pada-prakṛti saṁhitā: na pierwszym jest ono 

złożeniem determinatywnym (tatpuruṣa) i znaczy, że ‘złożenie to natura słów’, na drugim 

jest ono złożeniem dzierżawczym (bahuvrīhi): ‘złożenie to to, co ma naturę słów’802, czyli 

coś innego, co jest określane całością złożenia i wykracza poza nie. Różnica jest zatem 

różnicą jedynie akcentów: czy ważniejsze są elementarne jednostki językowe, czy zdanie, 

którego elementy są tylko jego własnością (guṇa). U Abhinawagupty, co przedstawiam w § 

II.6.3, charakter języka wskazuje na słuszność obu stanowisk, ale ich wybór zależy od 

akcentu, wynikającego z aktualnej intencji mówiącego. Ten zaś akcent należy do 

dźwiękowej własności fonemów. Dlatego fonemy, jako nośniki akcentu i intonacji, są 

również nośnikami znaczenia. Intencją ‘filozofii rozpoznania’ (pratyabhijñā) w ĪPVV, jest 

podkreślenie stanowiska o nierozczłonkowaniu.   

II.5.3 Siła semantyczna zdania czyli tātparya-śakti 
Jak stwierdza K. Raja w pierwszej i, moim zdaniem, po dziś dzień podstawowej 

monografii poświęconej filozofii języka, Abhinawagupta był tym, który do rozważań 

poetyków nad naturą językowego oznaczania wprowadził pojęcie tātparya-śakti, aby 

wytłumaczyć syntaktyczno-semantyczną jedność zdania.803  Ten ważny aspekt rozważań 

nad językiem, poruszany przez niego wyłącznie w „Spojrzeniu na «Światło sugestii»” 

(DhĀL), zwrócił uwagę uczonych już dawno, mimo to był traktowany dość marginalnie804. 

                                                                                                                                                            
800  Punjaradża za źródło tej koncepcji sphoty uważa MB: I.1.6, którą przytacza: „Przez 

wypowiedzenie (uc √car) czego pojawia się poznanie rzeczy, która ma wole, ogon, garb, kopyta i 

rogi – yenôccāritena sasnā-lāṅgūla-kakuda-khura-viṣāṇy-artha-rūpaṁ pratipādyate [MB I.6 – 

viṣaṇīnāṁ sampratyayo bhavati] sa śabdaḥ |  –  oraz PSūVā I.1.70.5 „Sphota to słowo, dźwięk to 

właściwość słowa” (sphoṭaḥ śabdo dhvaniḥ śabda-guṇaḥ).      
801 RvPr II.1: 105. Też NirU I.18.  
802 VPPuṇ ad. II.1-2. 
803 KUNJUNNI RAJA 1969: 213 – „Among the Ālaṁkārikas it is Abhinavagupta who for the first time 

refers to tātparya as a separate vṛtti or function of words accepted by the abhihitānvaya theory of 

verbal comprehension to explain the syntactic unity of a sentence”.      
804  Zarys teorii tātparya-śakti u Abhinawagupty z uwzględnieniem powiązanej z nią literatury 

sanskryckiej patrz: KUNJUNNI RAJA 1969: 213-227. Króciutka, jasna syneza koncepcji dostępna 
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Termin ‘tātparya’ można interpretować jako indyjski odpowiednik ‘konotacji składniowej’ (od 

łac. con-notare, ‘wspólne zauważanie’, współoznaczanie), której ideę w lingwistyce, ale ze 

względu na nieco inny sposób jej analizy w indyjskiej filozofii języka, proponuję oddawać, 

tymczasowo etymologizując, jako: ‘nakierowanie’. Domyślne jest tu to, że chodzi o 

nakierowanie, które umożliwia tworzenie s ię związków syntaktycznych, a pośrednio 

– także i semantycznych. Termin tātparya jest abstractum od złożenia determinatywnego 

znaczącego ‘nakierowany na to’, dlatego często pojęcie to jest interpretowane jako ‘intencja 

mówiącego’, co jednak, moim zdaniem, w odniesieniu do jej interpretacji u Abhinawagupty, 

nie jest trafnym tłumaczeniem.805  U kaszmirskego filozofa widoczna jest też myśl nieco 

inna, na co wskazuje także alternatywna derywacja tego pojęcia, przypuszczalnie 

nawiązująca do koncepcji najjajików, definiujących słowo jako ‘zbiór głosek’: Tātparya to 

‘s tan tego po tym’, czyli następowanie jednego elementu językowego po 

drugim. ‘Tātparya’ nie może tu oznaczać intencji nie tylko dlatego, że traktowanie jej jako 

vivakṣā tj. ‘to, co chce się powiedzieć, intencja’, przedstawiane jest jako antyteza w DhĀL 

I.4 (op. cit. vide infra: § II.5.6.1), a zamierzony cel wypowiedzi w DhĀL ad. I.4 (ed. ŚĀSTRĪ 

2009: 54-59), a także wcześniejszych rozważań w DhĀL ad. I.1., określany jest terminem 

‘prayojana’ (‘cel, zastosowanie’) i występuje w roli jednego z trzech, obok wykluczenia 

głównego znaczenia (mukhyârtha-bādha) i umotywowania (nimitta), warunków pojawienia 

się znaczenia metaforycznego (upacarita). 806  U Abhinawagupty tātparya implikuje 

akomodację składniową i  konotację semantyczną, które wynikają z samego ciągu 

(sekwencj i )  wypowiedzi. Dzięki niemu wszystkie elementy struktury dostosowują się do 

siebie i nakierowują na wspólny sens całości  zdania. W derywacji terminu 

podkreśla się dwie cechy: następowanie po sobie i nakierowanie na siebie – zgodnie 

ze znaczeniami przynajmniej dwuznacznego elementu  ‘-para’, w terminie ‘tātparya’. Można 

też spełnioną tatparję określić jako koherencję (parasparânvaya, DhĀL I.4 s. 56), która 

                                                                                                                                                            
jest także w „The Literal-Nonliteral Distinction in Classical Indian Philosophy”, Stanford Encyclopedia 

of Philosophy, Summer Edition 2017, 

(ttps://stanford.library.sydney.edu.au/archives/sum2017/entries/literal-nonliteral-india), gdzie oddaje  

się ją po angielsku terminem  ‘sentence purport’.   
805 Przykładowo B.K. Matilal (1992a: 24-25) w swoim szeroko znanym i cytowanym opracowaniu 

uznaje, że tātparya oznacza ‘intencję mówiącego’, kwitując to, że n ie  może być ona osobną 

s i łą  nadającą s łowom i  zdaniom znaczenie. Jednak należy podkreślić, że w swoim 

opracowaniu B.K. Matilal prawdopodobnie nie brał pod uwagę interpretacji Abhinawagupty, który 

rozumiał ją inaczej, a także nie przypisywał intencji mówiącego roli nadającej słowom i zdaniom 

znaczenie.    
806 DhĀL I.1 (ed. ŚĀSTRĪ s. 30):  mukhyasya cârthasya bhaṅgo bhaktir ity evaṁ mukhyartha-bādhā 

nimittaṁ prayojanam iti traya-sadbhāva upacāra-bījam ity uktam | Por. też KUNJUNNI RAJA 1977: 

231-233, gdzie opisane są inne niż według Abhinawagupty elementy istotne w metaforze.  
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zachodzi między ogólnymi znaczeniami leksykalnymi elementów sekwencji wypowiedzi, 

które wówczas wspólnie ujawniają szczególne znaczenie całej tej sekwencji 

wypowiedzi. Dlatego AG mówi, że działanie semantyczne nakierowania – (tātparya-

vyāpāra), jest drugą ‘strefą’ (kakṣyā), czyli drugim poziomem oznaczania, gdyż jest 

wynikiem (syntezą) ogólnych znaczeń leksykalnych. Można to ująć w ten sposób, że jest 

sensem znaczeń wyrazów 807 , a nie ich znaczeniem, i tym różni się od ogólnych 

znaczeń pojedynczych wyrazów czy nawet zdań składowych szerszej wypowiedzi. Pod tym 

względem przypomina s i łę przenoszenia znaczenia drugorzędnego tj. lakṣaṇā-

śakti mimansaków. Jednak w koncepcji tātparya-śakti Abhinawagupty ważne jest, że ten 

sens zdania, choć różny jest od znaczeń poszczególnych jednostek leksykalnych, to 

bezpośrednio z nich wynika i nigdy ich nie wyklucza, a nawet są one niezbędne do 

pojawienia się sensu. Nie ma najmniejszej wątpliwości – co jeszcze poprę cytatami w 

następnym paragrafie, § II.5.3.1, że Abhinawagupta wyjaśniał tę koncepcję zgodnie ze 

stanowiskiem strukturalistycznym, tj. w myśl abhihitanwajawady mimansy szkoły Kumarili 

(abhihitānvaya-vāda). 

Poetycy i mimansakowie poprzedzający Abhinawaguptę przyjmowali dwie siły czy 

zdolności semantyczne (vṛtti / vyāpāra): wspomnianą już s i łę nazywania – abhidhā-śakti, 

przejawiającą się w znaczeniach leksykalnych, oraz siłę drugorzędnego znaczenia, którą 

określali terminem lakṣaṇā-śakti. Siła nazywania jest pierwszą i główną (mukhya) 

zdolnością przenoszenia znaczeń. Druga, siła drugrzędnego znaczenia jest niejako 

atrybutem (guṇa) pierwszej, dlatego określona jest jako ‘gauṇa’ (atrybutywna, 

drugorzędna), i jest nią każde określanie inne niż abhidhā. Ujawnia ona znaczenia 

powiązane w taki  czy inny sposób ze znaczeniem głównym 808 . Rodzaje 

powiązań zostały precyzyjnie poklasyfikowane i obficie zilustrowane przez najjajików809, a 

ich stopnie – przez mimansaków i wedantystów810; ich dorobek został przyswojony przez 

poetyków. Funkcjonowanie znaczeń drugorzędnych w zasadzie nie odbiega od różnych 

                                                   
807 Na angielski niekiedy tłumaczy się jako ‘word-purport’ (patrz: hasło: „Literal and not-Distinction in 

Classical Indian Philosophy, Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(https://plato.stanford.edu/entries/literal-nonliteral-india, revised 24.04.2018).  
808 Jest to stanowisko wyrażane wprost przez najjajików (NS II.2.62, patrz: KUNJUNNI RAJA 1977: 

233). Nie odbiega ono w tej kwestii od stanowiska Abhinawagupty, gdyż również wynika ze 

stanowiska strukturalistycznego.     
809 Patrz: KUNJUNNI RAJA 1977: 233-242.   
810 ‘Charakteryzujące się utratą znaczenia głównego’ (jahal-lakṣaṇā), ‘charakteryzująca się utratą 

części znaczenia głównego (jahad-ajahal-lakṣaṇā) oraz nietracąca znaczenia głównego (ajahal-

lakṣaṣaṇā).  Patrz: KUNJUNNI RAJA 1977: 249-255. 
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form metafory i metonimii. Niektórzy, jak na przykład Mukula Bhatta (w AVM), uważają ją za 

jedynie rozszerzenie podstawowej s i ły  nazywania (abhidhā-śakti)811.     

Wprowadzając pojęcie tātparya, AG częściowo odciążył pojęcie lakṣaṇā, które u 

mimansaków zostało rozszerzone na określenie zasady wyrażania sensu każdej 

wypowiedzi (zdania). Pozostawił je wyłącznie w znaczeniu, w jakim funkcjonowało u 

poetyków, tj. w znaczeniu metafory i metonimii, poddając dyskusji jedynie jej szeroko 

uznaną interpretację jako ‘wykluczenie głównego znaczenia’ (mukhyârtha-bādha). Teorię 

tę, jak wskazałem wcześniej, sformułował zgodnie ze szkołą strukturalistyczną 

(abhihitânvaya-vāda) 812 , ponieważ nie kwestionował samodzielnych znaczeń 

poszczególnych wyrazów, natomiast samo zastosowanie pojęcia tatparji w teorii 

semantycznej być może zaczerpnął od Prabhakary (anvitâbhidhāna-vāda), gdyż, jak 

twierdzi K. Kunjunni Raja:  

„Zgodnie ze zwolennikami Prabhakary [...] tātparya sprawia, że główna siła 

znaczenia sama jest zdolna przenosić nie tylko indywidualne znaczenia słów, ale 

również ich powiązanie. Zatem nawet jeśli tatparji nie traktować jako osobne vṛtti, to 

może do niej odnosić się jako siła motywacji przenosząca relację składniową. 

Faktycznie sam Parthasarathimiśra813 odwołuje się do funkcji tatparji; a Dżajanta 

cytuje Kumarilę Bhattę, by poprzeć swoją teorię, że tātparya jest osobną vṛtti słów, 

przekazującą syntaktyczną relację znaczeń słów”. 814  

 Z powyższego można sądzić, że mimo iż to dzięki Abhinawagupcie pojęcie to weszło do 

indyjskiej teorii języka poetyków, to było już wcześniej obecne u mimansaków obu nurtów i 

u Dżajanty Bhatty. Jak sugeruje K. Kunjunni Raja, teoria Abhinawagupty może być bliska 

tej koncepcji rozwiniętej właśnie przez Dżajantę Bhattę, który zaczerpnął ją z mimansy815. 

Tak czy inaczej, zarówno według bhatta-mimansaków (tj. Kumarili Bhatty i jego 

zwolenników), jak i Dżajanty, słowa najpierw obdarzone są swoim ‘dosłownym’, ogólnym 

znaczeniem, co zgodne jest z równie strukturalistyczną teorią Abhinawagupty. Ale według 

                                                   
811 Pisałem o tym w § I.2.4.1. Patrz też: KUNJUNNI RAJA 1977: 255-256.  
812 Patrz też: KUNJUNNI RAJA 1977: 213.  
813 Pārthasārathīmiśra, logik, mimansaka i wedantysta, autor Nyāya-ratnākara, komentarza do ŚV 

Kumarili Bhatty i innych dzieł.   
814 KUNJUNNI RAJA 1969:  223: „According to the Prabhākāra-s, on the other hand, the tātparya 

makes the primary significatory power of self capable of conveying not only the individual word-

meanings, but their mutual connection as well. Thus even when tātparya is not taken as a separate 

vṛtti, it could be referred to as the motive force conveying the syntactic relation; in fact 

Pāryhasārathimiśra (NRM) himself refers to the function of tātparya; and Jayanta quotees 

Kumārilabhaṭṭa in support of this theory that tātparya is a separate vṛtti of the words which conveys 

the syntactic relation of the word-meanings”.  
815 ibidem. 
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nich, gdy znaczenia te wchodzą w relacje ze znaczeniami innych wyrazów, tworząc 

wspólnie jedno znaczenie zdania (ekârthatā), tracą te poszczególne znaczenia, podczas 

gdy u Abhinawagupty, zgodnie z argumentacją w DhĀL, nie tracą, tylko zachodzi 

pomijanie ich przez umysł osoby posługującej się językiem. Pomijanie zatem zachodzi 

ty lko na płaszczyźnie pojmowania (pratyaya), gdyż może dojść do ponownego 

ujawnienia się tych znaczeń w umyśle, gdy pojawią się odpowiednie warunki ożywiające 

ślady wcześniejszej wypowiedzi zachowane w pamięci. Gramatycy opisują istotę tego 

stanowiska w ten sposób, że znaczenie zdania wynika z ‘zetknięcia się’ / ‘związku’ – 

saṁsarga, ich ogólnych znaczeń i wspólne utworzenie jednego zgodnego znaczenia816. W 

myśl tej teorii bowiem samo „znaczenie słowa odnosi się do szczegółu na skutek 

zetknięcia s ię, odnoszącego się do szczegółu”817. Istotne jest to, że powstały w ten 

sposób jeden sens jest wspólnym znaczeniem wszystkich wyrazów, a także, że nawet 

jedno słowo, po skojarzeniu jego ‘zetknięcia’ (związku) choćby przez przywołanie pamięci, 

może przenieść znaczenie całego zdania. Stanowisko to definiuje też Bhartryhari:   

„Gdy jest zetknięcie (saṁsarga), to to,  

co się rodzi jako dodatkowe [znaczenie],  

nazywa się znaczeniem zdania,  

na więcej niż jednym słowie opartym”818.   

W wyjaśnieniu mocy ‘nakierowania’, polegającej na związku (‘zetknięciu się’) znaczeń 

wyrazów i wspólnie wskazanie przez nie jednego, szczególnego znaczenia, przyjmuje się 

zatem, zgodnie z gramatykami i mimansakami, że samodzieln ie każdy element 

językowy oznacza powszechnik, a jedynie w związku syntaktycznym może nabrać 

znaczenia zindywidualizowanego. Zjawiskiem uzupełniającym ‘zetknięcie się’, 

odpowiednikiem ‘zakwestionowania głównego znaczenia’ jest oddzie lenie (wykluczenie, 

bheda) przeciwnych znaczeń, zachodzące w umyśle, co również u Abhinawagupty jest 

niezbędnym elementem pojmowania. Wynika to ze zgodności z Kumarilą, a także 

powszechnie przyjmowaną teorią gramatyków i poetyków, że oddzielenie (bheda) i stykanie 

się (saṁsarga) są współwystępujące819. Można hipotetycznie przyjąć, że teoria tātparya-

                                                   
816  Por. VPPuṇ II.1-2 padānām evârthaḥ ‘[zdaniem jest] samo znaczenie słów’. Ten kierunek 

rozważań językowych scharakteryzowany został przez Bhartryhariego jako stanowisko, w którym 

znaczeniem zdania jest saṅghāta (‘złączenie’); Punjaradża także zaliczył go w obręb abhihitânvaya. 
817 VPPuṇ II.1-2 saṁsarga-vaśād viśeṣâvasthitaḥ padârthaḥ.  
818 VP II.42. sambandhe sati yat tv anyad ādhikyam upajāyate | vākyârtham eva taṁ prāhur aneka-

pada-saṁśrayam ||  
819 KUNJUNNI RAJA (1969: 193). Według gramatyków oba wzajemnie z  s ieb ie  wynika ją  (są 

avinā-bhāvin, Kayyaṭa, PSūVāPr 2 ad PSūVā II.11) i oba razem stanowią ‘zdolność słowa’ (śabda-

sāmarthya, MB I. s. 364). Także w koncepcji abhihitânvaya Kumarili przyjmuje się oba. Jak zauważa 
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śakti jest przeniesioną na płaszczyznę teorii zdania starożytną koncepcją gramatyków o 

bheda-saṁsarga, czyli o dzieleniu (wykluczaniu, bheda) i łączeniu (zetknięciu, saṁsarga), 

wyjaśniającą formowanie się znaczeń zdań i przedstawioną przez Helaradżę w VPHEL. W 

DhĀL I.4 Abhinawagupta potwierdza, że w tatparja-śakti saṁsarga jest nieodłączna od 

bheda:  

„Siła semantyczna nakierowania (tātparya-śakti) obecna w wypowiedziach 

opisujących wzorce (vibhava) i ich recepcję [przez bohaterów na scenie] (anubhava) 

sprowadza się do ‘oddzielania’ (bheda) bądź ‘stykania’ (saṁsarga)”820.  

Jak widać na podstawie tego twierdzenia Abhinawagupty, również można przedstawiać 

koncepcję tārparya-śakti.821  

II.5.3.1 Siła semantyczna zdania wobec metafory i sił znaczeń leksykalnych 
Jak wspomniałem wyżej, tātparya-śakti jest semantyczną siłą ‘wzajemnego 

nakierowania’, która wywołuje rozumienie znaczenia zdania. Abhinawagupta odróżnił ją od 

‘drugorzędnej siły semantycznej’, czy metafory – (lakṣaṇā-śakti), która warunkuje 

rozumienie wyrażeń metaforycznych. AG ogranicza metaforę ty lko do niektórych zdań, 

w czym odbiega od stanowiska Kumarili, który uważał, że syntaktycznie zunifikowane 

znaczenie zdania przenoszone jest przez ‘drugorzędną siłę semantyczną’ 822 , na którą 

używa terminu lakṣaṇā, znaczącego także ‘metafora’. Jak stwierdził Kumarila:  

„Znaczenie zdania jest w każdym przypadku  

                                                                                                                                                            
K. Kunjunni Raja (1969: 193) powołując się na Tantra-vārttika (s. 447): „Kumārilabhaṭṭa also refers to 

this view, that the import of a sentence is bheda or the mutual exclusion of the word-meanings”.  
820 DhĀL I.4 vibhāvânubhāva-pratipādake hi vākye tātparya-śaktir bhede saṁsarge vā paryavasayet 

|.  
821 Patrz: KUNJUNNI RAJA 1969: 191-193. Należy zwrócić uwagę, że według koncepcji bheda-

saṁsarga Wjadiego (Vyādi), jednostk i  językowe n ie  oznaczają powszechnika,  ty lko 

indywiduum (ibidem). Mimo że koncepcja tātparya-śakti  u Abhinawagupty dotyczy teorii nie słów, 

tylko zdań, to ponieważ one właśnie według niego przenoszą z indywidual izowane znaczenie 

(w przeciwieńswie do słów, których znaczenie jest zawsze ogólne), to logiczne jest interpretowanie 

teorii tātparya-śakti z perspektywy teorii bheda-saṁsarga. Tym bardziej, że Kumarila Bhatta, na 

którego stanowisku Abhinawagupra explicite opiera swą teorię, również podkreśla rolę oddzielenia 

(bheda, vide supra KUNJUNNI RAJA 1969: 193). W myśl tej teorii, możliwe jest zrozumienie sensu 

każdej złożonej wypowiedzi, gdyż stanowią one, zgodnie z gramatykami, tzw. ‘zdolność’ 

(sāmarthya), czyli konieczny warunek, który musi być spełniony między ich członami. Mimo że 

Patańdżali formułuje taką zasadę wobec złożeń, to w odniesieniu do zdań, jest ta sama (KUNJUNNI 

RAJA 1969: 193).   
822  Zgodnie z K. Kunjunni Rają (KUNJUNNI RAJA 1969: 218) tak uważają Kumarila Bhaṭṭa, 

Pārthasārathi Miśra, Vācaspati Miśra, Cidānanda, Nārāyaṇa Bhaṭṭa. 
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przenoszone poprzez siłę lakṣaṇā – takie jest nasze stanowisko”.823 

W stanowisku tym – zarówno przy rozumieniu lakṣaṇā jako ‘drugorzędna siła 

semantyczna’ jak ‘metafora’, niezbędnym warunkiem jest ‘uniemożl iwienie 

przejawienia s ię g łównego znaczenia’  (mukhyârtha-bādha) i tak właśnie dzieje się w 

teorii zdania, gdzie pewne znaczenia pojedynczych wyrazów w związku z innymi wyrazami 

zatracają przynajmniej część swoich pierwotnych znaczeń. Dlatego właśnie zdania, 

uważają mimansakowie, przenoszą znaczenie s i łą ‘metafory ’ .  

Abhinawagupta częściowo podważa tę teorię. Według niego tak jak wzajemne 

nakierowanie się na siebie znaczeń słów nie pozbawia ich swoich ogólnych 

znaczeń, podobnie w metaforze znaczenia dosłowne (leksykalne) i podstawowy sens 

zdania nie zostają zakwestionowane, ani nie jest wykluczona możliwość wejścia ich w inny 

związek semantyczny z innymi wyrazami czy utworzenie kolejnej metafory. Wszystkie siły 

semantyczne mogą się dodawać, ale żadna żadnej nie wyklucza. Lakṣaṇā, w jego 

rozumieniu (i w rozumieniu poetyków), jest wyłącznie kolejnym stopniem (lub ‘sferą’, 

kakṣyā) oddziaływania semantycznego, nakładającą się na sens zdania. Tam również nie 

zachodzi wykluczenie siły ‘nakierowania’, tj. sensu zdania, tylko aktualizacja kolejnej siły 

semantycznej pod wpływem kontekstu. To jedynie umysł pomija którąś z sił oddziaływania 

w akcie rozumienia. Jeszcze wyżej, ponad metaforą, jako kolejna ‘sfera’ również 

niewykluczająca poprzednich, jest s i ła wydźwięku (sugestii, vyañjanā-śakti), która 

polega na samym budzeniu ś ladów minionych doświadczeń w pamięci824.     

Powyższe koncepcje Abhinwagupta wyraził przy omawianiu prakryckiej strofy poetyckiej, 

przytoczonej w DhĀ I.4, mającej zilustrować, jak wszystkie cztery działania semantyczne 

(vyāpāra): siła nazywania / dosłownego znaczenia leksykalnego (abhidhā), nakierowania 

(tātparya), metafora (lakṣaṇā) oraz czwarta – sugestia (wydźwięk, vyañjanā) – wzajemnie 

się n ie wykluczają. Kontekst ilustrującej to strofy jest następujący: bohaterka (nāyikā), 

umówiona w zaroślach rzecznych ze swoim kochankiem, chcąc pozbyć się 

nieoczekiwanego przybysza w chwili, gdy już miała się udać na spotkanie, odprawia go 

następującymi słowami:    

“Idź beztrosko, wędrowcze cnotliwy, albowiem pies ów został zabity przez dumnego 

tygrysa, który kryje się wśród pnączy [porastających] gęsto brzeg Godawari.” 825    

                                                   
823 Kumarila przytaczany w Tattva-bindu, s. 153: vākyârtho lakṣyamāṇo hi sarvatraîvêti naḥ sthitiḥ | 

Cytowane w KUNJUNNI RAJA 1969: 210.    
824 Patrz dalej, § II.5.3. 
825  DhĀ I.15  

bhama dhammia vīsatthoso suṇao ajja mārio deṇa |  

golāṇai-kaccha-kuṇaṅga-vāsinā daria-siṁheṇa ||  

U Abhinawagupty w sanskryckim przekładzie (chāyā) (DhĀL I.5 ed. ŚĀSTRĪ s. 53):  
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Abhinawagupta wyjaśnia:  

„Tutaj dają się odczuć trzy działania semantyczne (vyāpāra): 1) odnoszenie się do 

[dosłownych, leksykalnych] znaczeń wyrazów (padârtha) mających naturę 

powszechnika (sāmānya); to dlatego, że moc, dająca rozumienie znaczeń [słów], 

jest mocą dosłownego (leksykalnego) znaczenia (nazywania, abhidhā), dzięki 

domaganiu się (apekṣā) 826  kontekstu (samaya) 827 ; kontekst zaś, podobnie [jak 

znaczenie wyrazu], nie dotyczy części (aṁśa), która jest szczególnikiem (viśeṣa), 

gdyż wówczas w tym, co jest jedno, pojawiłby się błąd regresu do 

nieskończoności828. 2) Stąd dopiero moc ‘nakierowania’ (tātparya-śakti) ze względu 

na coś, co ma postać indywiduum (viśeṣa), wywołuje znaczenie zdania (vākyârtha); 

albowiem gdy zachodzi zgodność syntaktyczno-semantyczna wzajemnie 

[nakierowanych na siebie wyrazów] (parasparânvaya), to ta zgodność syntaktyczno-

semantyczna (anvaya) zachodzi w myśl zasady, iż [słowa] ujawniają szczególne 

[znaczenie] ty lko pod warunkiem ich połączenia z powszechnik iem 829. Z 

kolei gdyby przyjąć drugą sferę (kakṣyā) [siły znaczenia, tj. iż słowa oznaczają 

poprzez właściwą zdaniu siłę ‘nakierowania’, czyli oznaczają indywidualne 

                                                                                                                                                            
bhrama dhārmika visrabdhaḥ sa śunako ‘dya māritas tena |  

godāvarī-nadī-kūla-latā-gahana-vāsinā dṛpta-siṁhena || 
826 Apekṣā używana jest przy definicji zdania w podobny sposób, co u mimansaków, u których 

zdanie musi spełniać dwa warunki: każde słowo ma oczekiwanie dopełn ien ia semantyczno-

syntaktycznego (padaṁ sâkāṅkṣam / vibhāge sâkāṅkṣatva) oraz każde z nich powinno być 

skoncentrowane na jednym znaczeniu (arthaîkatva), patrz: DEVASTHALI 1959: 189. Z 

oczekiwania (ākāṅkṣa) wynika również sannidhi, tj. ‘bliskość’, czyli warunek, że wyrazy nie mogą być 

pooddzielane wyrazami nierelewantnymi; bliskość określana jest jako zasada bezpośredniego 

następstwa (ānantarya), która polega na zachowywaniu wątku (Patrz: DEVASTHALI 1959: 

189). Oczekiwanie jest natomiast ‘zdolnością znaczenia’ (artha-sāmarthya), określaną pojęciem 

‘zgodności’ (yogyatā, ŚB IV 3.11, DEVASTHALI 1959:196 p. 19). AG interpretuje słowo ‘atha’ (‘oto’) 

w PTV (w drugiej części, w komentarzu do PT 5-9ab) jako właśnie bezpośrednie następstwo 

(ānatarya), które zawiera zgodność (yogyatā) i zdolność znaczenia (artha-sāmarthya).   
827 Lub: dzięki kontekstowi.  
828  Sens prawdopodobnie jest taki, że elementy kontekstowe mają podobny charakter, jak 

pojedyncze elementy językowe (wyrazy), tj. mają swoje ogólne (a nie indywidualne) znaczenie. 

Argument ten wciąż przemawia za koncepcją, że ogólne znaczenia każdego słowa i elementów 

kontekstowych w zdaniu nakierowują się na wspólny im wszystkim szczególny sens zdania. Gdyby 

przyjąć, że elementy kontekstowe oznaczają indywiduum, to miałyby charakter zdań (tj. 

skończonych wypowiedzi), a wówczas same wymagały by kolejnych elementów kontekstowych. W 

ten sposób pojawiłby się regres do nieskończoności.    
829  Jest to zasada abhihitânvaya-vāda. Najpierw słowa mają swoje ogólne znaczenia. Z tych 

ogólnych znaczeń powstaje jedno znaczenie zdania. 
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znaczenie siłą ‘ukierowania’], wówczas po powiedzeniu ‘idź’ (bhrama) nie 

ujawniałoby się żadne znaczenie z wyjątkiem imperatywu (vidhi), jako że 

poznawałoby się wyłącznie zgodność syntaktyczno-semantyczną (anvaya)830. I nie 

jest tak, jakoby w [wyrażeniach ilustrujących znaczenie metaforyczne takich jak] 

„chatka nad Gangą” (gaṅgāyāṁ ghoṣaḥ) czy „chłopak-lew” (siṁho baṭuḥ) 

znaczenie, które chce być w zgodzie syntaktyczno-semantycznej (anvaya), zanikało 

na skutek utraty zgodności (yogyatā); tak samo zakaz wędrowania [w zdaniu] „ten 

pies został zabity przez tygrysa” [nie kwestionuje zgodności tego zdania]. Z drugiej 

strony nie ma żadnego podważenia zgodności semantyczno-syntaktycznej (anvaya) 

„masz iść” na podstawie samego niezgodności (vaikalya) przyczyny zakazu 

wędrowania. Dlatego nie należy [jej] negować [twierdząc], iż następuje tu 

wykluczenie głównego znaczenia, ani że następuje okoliczność odwrócenia 

znaczenia poprzez metaforę. Albo można też przyjąć, że ono [tj. odwrócenie przez 

metaforę poprzez wykluczenie] zachodzi 831 . Ale mimo to nie zachodzi ono w 

następstwie przeniesienia go w inne miejsce, tylko, mianowicie, jest  

wyobrażeniem, że w metaforze (lakṣaṇā) znaczenie główne (mukhyârtha) zostaje 

wykluczone. A ‘wykluczenie’ jest jedynie poznaniem (prat ī t i)  sprzeczności  

(virodha ) . I nie ma sprzeczności między znaczeniami słów w ich istocie, bo gdyby 

była między nimi sprzeczność, wówczas poznawałoby się sprzeczność [także] 

wobec zgodności syntaktyczno-semantycznej (anvaya) [także] zdania 

[tożsamościowego] «Tamten to on» (so ‘yam). Ponadto sprzeczność nie może 

zostać pojęta, jeśli nie pojęło się zgodności syntaktyczno-semantycznej (anvaya); a 

pojęcie zgodności syntaktyczno-semantycznej nie zachodzi przez moc dosłownego 

znaczenia (abhidhā), ponieważ jego odziaływanie po osłabieniu poznania 

[dosłownego znaczenia] w następstwie poznaniu kolejnego znaczenia słowa, jest  

                                                   
830  Vidhi ‘przepis zalecający, imperatyw’, jest dosłownym, tj. ogólnym (sāmānya) znaczeniem 

każdego czasownika, nabierającego znaczenia jako zdanie poprzez nieodłączne 

współwystępowanie z relacjami przypadkowymi; jest samym impulsem działania, bez jego 

przedmiotu (który funkcjonuje jako forma imienna). Stąd czasownik ‘idź’ jest znaczącym zdaniem, 

zawierającym w sobie zgodność relacji przypadkowych (choćby implikowanych), ale tylko pod 

warunkiem połączenia dosłownych znaczeń, czyli tatparji; ma zatem funkcję łącznikową. Funkcja ta 

nie może być spełniana bez łączonych elementów, jakimi są dosłowne, ogólne znaczenia 

pojedynczych jednostek językowych. Stąd nie mogą być one wykluczone w akcie pojmowania 

znaczenia zdania.    
831  Tzn. odwrócenie znaczenia przez metaforę, następujące poprzez ‘wykluczenie’ znaczenia 

głównego, może mieć miejsce, ale wówczas nie jest to ‘wykluczenie’ zgodności składniowej, tylko 

pojawienie się nowego znaczenia w poznaniu, przy zachowaniu znaczenia wyrażonego przez relacje 

składniowe.   
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w spoczynku (virāma). Dlatego zgodność syntakatyczno-semantyczną (anvaya) 

ujmuje się [dopiero] mocą ‘nakierowania’ (tātparya-śakti)832.  

AG kwestionuje pogląd, że w prostym zdaniu dosłowne, tj. ogólne znaczenia 

pojedynczych słów przestają oddziaływać. Przechodzą one do fazy spoczynku (virāma), a 

nie tracą swojego znaczenia. Zakwestionowanie, które zachodzi w zdaniach 

metaforycznych, nie podważa ani znaczeń leksykalnych, ani wyrażanych przez składnię 

zdania, a nowa siła semantyczna – lakṣaṇā, dodaje s ię, wykluczając nie znaczenie 

(artha), tylko poprzednie poznanie (pratīti) wywołane wcześniejszymi siłami 

semantycznymi.  

Niewykluczanie się różnych sił semantycznych kwestionuje tezę mimansaków, że zdanie 

oznacza tylko siłą metafory, tym bardziej, że według nich metafora z zasady opiera się na 

wykluczeniu i nałożeniu czegoś innego833. Dodawanie się do siebie sił semantycznych 

zachodzi właśnie w takim porządku – tj. pierwotne jest znaczenie leksykalne (abhidhā), a 

pozostałe są kolejnymi, coraz to dalszymi sferami, przy czym ostatnie wykracza poza 

słowo. Pogląd ten przemawia za słowocentrycznym i kompozycyjnym – abhihitânvaya-vāda 

– stanowiskiem Abhinawagupty. Tego stanowiska on jednoznacznie dowodzi, 

sprowadzając przeciwne w tej kwestii stanowisko Prabhakary Bhatty do absurdu :  

„A zatem siła znaczenia dosłownego (nazywania, abhidhā-śakti) jest mocą 

powodującą dotarcie do przedmiotu, wymagając kontekstu (samaya). Moc 

nakierowania (tātparya-śakti) to moc towarzysząca (sahāya) pojmowaniu 

znaczenia, której gdyby nie było, nastąpiłby błąd niezgodności (anupapatti)834. Moc 

metafory (lakṣaṇā-śakti) to ta, która do ukazania znaczenie potrzebuje czynnika 

                                                   
832 DhĀL 5 (ed. ŚĀSTRĪ s. 57): trayo hy atra vyāpārāḥ saṁvedyante – padârtheṣu sāmānyâtmasv 

abhidhā-vyāpāraḥ samayâpekṣayârthâvagamana-saktir hy abhidhā | samayaś ca tāvaty eva na 

viśeṣâṁśe ānantyād vyabhicārāc caîkasya | tato viśeṣa-rūpe vākyârthe tātparya-śaktiḥ 

parasparânvite [proponuję emendację: parasparânvitāni] sāmānyâny anyathâsiddher viśeṣaṁ 

gamayanti hîti nyāyāt | tatra ca dvitīya-kakṣyāyāṁ bhramêti vidhy-atiriktaṁ na kiñcit pratīyate, 

anvaya-mātrasyaîva pratipannatvāt | na hi gaṅgāyāṁ ghoṣaḥ, siṁho baṭuḥ ity atra yathânvaya eva 

bubhūṣan pratihanyante, yogyatâvirahāt | tathā tava bhramaṇa-niṣedhā sa śvā siṁhena hataḥ | tad 

idānīṁ bhramaṇa-niṣedha-kāraṇa-vaikalyād bhramaṇaṁ tavôcitaṁ ity anvayasya kācit kṣatiḥ | ata 

eva mukhyârtha-bādhā nâtra śaṅkyêti na viparīta-lakṣaṇāyā avasaraḥ || bhavatu vâsau | tathāpi 

dvitīya-sthāna-saṅkrāntā tāvad asau na bhavati | tathāhi mukhyârtha-bādhāyāṁ lakṣaṇāyāḥ 

prakḷptiḥ | bādhā ca virodha-pratītir eva | na câtra padârthānaṁ svâtmani virodhaḥ | parasparaṁ 

virodha iti cet so ‘yam tarhy anvaye virodhaḥ pratyeyaḥ | na câpratipanne ‘nvaye virodha-pratītiḥ, 

pratipattiś cânvayasya nâbhidhā-śaktyā, tasyāḥ padârtha pratipatty upakṣīṇāyā viramya-vyāpārād iti 

tātparya-śaktyaîvânvaya-pratipattiḥ ||            
833 DhĀL I.4 (ed. SĀSTRĪ s. 43): na tv atra lakṣaṇā, atyanta-tiraskārânya-saṁkramaṇayor abhāvāt |   
834 Dlatego że znaczenia różnych wyrazów są zawsze ze sobą niezgodne.  
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wspomagającego, jakim jest zakwestionowanie głównego znaczenia (mukhyârtha-

bādhā) i inne [warunki metafory]. Działanie [siły] sugestii (dhvanana) to moc 

oświet lania (dyotana) przedmiotu, pierwotnie zrodzona na skutek dotarcia do 

wynikającego z owych trzech mocy znaczenia, dla której czynnikiem 

wspomagającym jest intuicja (pratibhā) podmiotu rozumiejącego wypowiedź 

(pratipattṛ), oczyszczonego przez ujawnienie się tych [trzech mocy]. Gdy ona jest 

główną, zepchnąwszy na bok wcześniej oddziaływujące trzy działania semantyczne, 

jest duszą poezji. A gdy dominuje w niej zaprzeczenie (zakaz, niṣedha), nawet 

zamierzony w intencji przedmiot jest przedmiotem zaprzeczonym – tak się mówi. I 

tak się mówi tylko ze względu na to, do jakiego znaczenia się dotarło [pod jej 

wpływem]. I to nie jest działanie metafory, ponieważ nie ma tu skrajnego odrzucenia 

(krytyki, potępienia, tiraskāra) ani zastąpienia (saṅkramaṇa) czymś innym. Ani to 

działanie [sugestii] nie ma swego źródła w znaczeniu [elementów językowych]. 

Podział mocy semantycznych jest wyraźnie ze względu na podzia ł  czynników 

wspomagających (sahakārin). Tak jak działaniem tego samego słowa (elementu 

językowego) wspomaganego przez czynniki [wspomagające] takie jak relacja 

nieodstępowania (vyāpti), pamięć (smṛti) itd., jest działanie powodujące 

wnioskowanie (anumāpaka), pozwalające zrozumieć intencję (vivakṣā) [mówcy]. 

Albo też, gdy jest wspomagane wzrokiem i innymi [zmysłami], jest działaniem 

[słowa, elementu językowego pozwalającym zrozumieć] stan dyskursywnego 

myślenia (vikalpatva). W tym zakresie (iyat)835 niekwestionowane jest [stanowisko] 

tych, którzy głoszą teorię kompozycyjną (abhihitānvaya-vāda).  

 A ten, kto prezentując stanowisko nie-kompozycyjne (anvitābhidhāna-vādin), jest 

w duchu przekonany, że to kole jny element językowy jest znaczeniem 

[poprzedniego] e lementu językowego (yaḥ paraḥ sa śabdârthaḥ) i chce 

uznać, że działanie leksykalne (dosłowne, abhidhā) jest coraz dłuższe i dłuższe 

niczym puszczona strzała, to jeśli oddziaływanie tego [elementu językowego] jest 

rozpostarte, to jak może ono być jedno? A skoro odnosi się do różnych zakresów 

przedmiotowych, jeśli więc jest liczne, to ze względu na różnice przyczyn 

pomocniczych / drugorzędnych, powinno być właśnie n ie jednol i te rodzajowo 

(asajātīya). Jednolite rodzajowo działanie słowa, czynu, rozumu i innych, zostało 

zaprzeczone przez tych, którzy znają się na znaczeniu słowa [tj. najjajików], [na 

podstawie tego, że wówczas jego oddziaływanie semantyczne by zanikło. I to, że 

nie jest  jednol i te rodzajowo – jest naszym stanowiskiem.  

 A więc jeśli znaczenie czwartej sfery semantycznej [tj. ujawniane poprzez 

sugestię] od razu miałby być znaczeniem dosłownym (abhi √dhā), to zamierza się 

                                                   
835 Tj. ze względu na czynniki wspomagające.  
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twierdzić, że jest właśnie takie coraz większe wydłużanie (dīrgha-dīrgatva) 

[znaczenia leksykalnego]. To wtedy, jeśli moc konwencji (saṁketa-śakti)836 nie jest 

jego przyczyną, w jaki sposób mogłoby zachodzić bezpośrednie rozumienie 

wypowiedzi (sākṣāt pratipatti)? W znakach (nimitta) znajduje się moc konwencji 

(saṅketa). A jeśli to owo, co jest wywołane znakiem (naimittika) [czyli jest wtórne] 

nie potrzebowałoby wcale mocy konwencji, to popatrzcie na mistrzostwo 

wysławiania się tego osłuchanego w Wedzie (śrotriya) [Prabhakary]: [gdy twierdzi 

on, że] to znaczenie, które zajmuje dalszą sferę [tj. jest związkiem syntaktyczno-

semantycznym], najpierw wchodzi w zakres pojmowania, a zrozumienie znaczeń 

[pojedynczych] wyrazów następuje dopiero potem, to przyjmuje on, że [znaczenie 

ujawniane przez związek syntaktyczno-semantyczny] jest znakiem (nimitta-bhāva) – 

w ten sposób, doprawdy, mimansaka zgodził się, że jest skutkiem [tj. tym, co 

zostało wywołane przez znak] wywołanym przez swojego prawnuka!”.837    

W tym stanowisku widać wyraźnie, że Abhinawagupta popiera mimansakę Kumarilę w 

stosunku do Prabhakary, a także zgadza się ze słowocentryczną analizą języka najjajików, 

                                                   
836 Dotycząca związków między słowami i ich znaczeniami.  
837  DhĀL I.4 (ed. ŚĀSTRĪ s. 62-67): 

tena samayâpekṣā vācyâvagamana-śaktir abhidhā-śaktiḥ | tad-anyathânupapatti-

sahāyârthâvabodhana-śaktis tātparya-śaktiḥ | mukhyârtha-bādhâdi-sahakāry-apekṣârtha-

pratibhāsana-śaktir lakṣaṇā-śaktiḥ | tac-chakti-trayôpajanitârthâvagama-mūla-jāta-tat-

pratibhāsa-pavitrita-pratipattṛ-pratibhā-sahāyârtha-dyotana-śaktir dhvanana-vyāpāraḥ sa ca 

prāg-vṛttaṁ vyāpāra-trayaṁ nyak-kurvan pradhāna-bhūtaḥ kāvyâtmêty āśayena niṣedha-

pramukhatayā ca prayojana-viṣayo 'pi niṣedha-viṣaya ity-uktam | abhyupagama-mātreṇa 

caîtad uktam; na tv atra lakṣaṇā, atyanta-tiraskārânya-saṁkramaṇayor abhāvāt | na hy 

artha-śakti-mūle 'syā vyāpāraḥ | sahakāri-bhedāc ca śakti-bhedaḥ spaṣṭa eva, yathā 

tasyaîva śabdasya vyāpti-smṛty-ādi-sahakṛtasya vivakṣâvagatāv anumāpakatva-vyāpāraḥ | 

akṣâdi-sahakṛtasya vā vikalpakatva-vyāpāraḥ | evam abhihitânvaya-vādinām iyad 

anapahnavanīyam |  

yo ‘py anvitâbhidhāna-vādī  yat paraḥ śabdaḥ sa śabdârtha iti hṛdaye gṛhītvā śaravad 

abhidhā-vyāpāram eva dīrgha-dīrgham icchati, tasya yadi dīrgho vyāpāras tad eko 'sāv iti 

kutaḥ bhinna-viṣayatvāt | athâneko 'sau tad-viṣaya-sahakāri-bhedād asajātīya eva yuktaḥ | 

sajātīye ca kārye viramya-vyāpāraḥ śabda-karma-buddhy-ādīnāṁ padârtha-vidbhir 

niṣiddhaḥ | asajātīye câsman-naya eva | 

atha yo 'sau caturtha-kakṣâniviṣṭo 'rthaḥ, sa eva jhaṭiti vākyenâbhidhīyata ity evaṁ-vidhaṁ 

dīrgha-dīrghatvaṁ vivakṣitam, tarhi tatra saṅketâkaraṇāt kathaṁ sākṣāt pratipattiḥ? 

nimitteṣu saṅketaḥ, naimittikas tv asāv arthas saṁketânapekṣa evêti cet paśyata 

śrotriyasyoktikauśalam | yo hy asau paryanta-kakṣā-bhāgy arthaḥ prathamaṁ pratīti-patham 

avatīrṇaḥ, tasya paścāttanāḥ padârthâvagamāḥ nimittabhāvaṁ gacchantîti nūnaṁ 

mīmāṁsakasya prapautraṁ prati naimittikatvam abhimatam |   
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którzy tęże konwencję słowną (saṅketa) uważają za podstawowy czynnik pozwalający  

formułować i rozumieć złożone konstrukcje językowe. Według wszystkich tych stanowisk 

istotne jest to, że najpierw poznaje się ogólne leksykalne znaczenia słów (padārtha) dzięki 

nauczeniu się konwencji językowej (saṅketa) 838, a dopiero następnie szczególne cechy 

(viśeṣa) indywidualnych wypowiedzi z tych słów sformułowanych.  

Uporządkowany podział na czynnik (przyczyna sprawcza, nimitta) i to, co jest przez ten 

czynnik wywołane (naimittika), jest niezbędną relacją, aby mogły zaistnieć podziały na 

znaczenie główne (mukhya) i drugorzędne (gauṇa). Bez tej relacji nawet w doktrynie 

mimansaków – twierdzi Abhinawagupta – nawet hierarchia poziomów interpretacji znaczeń 

Wed zostałaby zakłócona 839. 

Jest to dokładnie odwrotne do tego, co proponuje Prabhakara, który twierdzi, że 

znaczenie leksykalne słów poznaje się dopiero po zrozumieniu wypowiedzi jako jednej 

całości, poprzez tzw. ‘zasiewanie i odsiewanie’ (āvāpôdvāpa) 840 . Abhinawagupta nieco 

dalej przestawia to stanowisko jako stanowisko zwolenników Prabhakary w odpowiedzi na 

jego krytykę.841 

Jednak należy podkreślić, że ostry zarzut pod adresem Prabhakary dotyczy wyłącznie 

odwrócenia przez niego porządku s i ł  semantycznych, ale nie kwestionuje żadnej 

z nich, ani sposobu ich analizy, ani też jego rozważań nad predykatem. Anvaya, czyli 

związek syntaktryczno-semantyczny, który przez Prabhakarów jest uznany za główny, jest 

tym samym, co siła nakierowania u Abhinawagupty. Poznaje się je równocześnie wraz ze 

znaczeniami pojedynczych wyrazów, ale pod warunkiem, że uwaga koncentruje się na 

dobrym rozumieniu wyrazów:     

                                                   
838  DhĀL I.4. Najjajikowie omówili osiem sposobów uczenia się konwencji; sposoby te zostały 

przyjęte w różnym zakresie także przez mimansaków. Zostały one omówione w: KUNJUNNI RAJA 

1977: 26-31 oraz najnowszej publikacji O. Łucyszyny (2018: 188, 268-273).  
839 DhĀL I.4 (ed. RAI s. 45), cytuje tu w skrócie MS III.3.14: śruti-liṅgâdi-pramāṇa-ṣaṭkasya pāra-

daurbalyam.   
840 Tj. asymilację i eliminację podczas słuchania, jak posługują się językiem starsze, autorytatywne 

osoby (vṛddha-vyavahāra). Teorię tę omówił w rozdziale o sposobie uczenia się znaczeń słów K. 

Kunjunni Raja (1977: 26-27).   
841   DhĀL I.4 (ed. ŚĀSTRĪ s. 67), przedstawiając odpowiedź Prabhakary:  

pūrvaṁ tatra saṅketa-grahaṇa-saṁskṛtasya tathā pratipattir bhavatîty amuyā vastu-sthitayā 

nimittatvaṁ padârtānām, tarhi tad-anusaraṇôpayogi na kiñcid apy uktaṁ syāt  | na câpi prāk 

padārtheṣu saṅketa-grahaṇaṁ vṛttam, anvitānām eva sarvadā prayogāt | āvāpôdvāpābhyaṁ 

tathā-bhāva iti cet saṅketaḥ padârtha-mātra evêty abhyupagame pāscātyaîva viśeṣa-pratītiḥ 

|.     
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„Jeśli na to się powie, że po postrzeżeniu [znaczeń dosłownych] ‘nakierowanie’ 

(tātparya) poznaje się natychmiast, to co na to możemy powiedzieć? Wtedy z tym 

nawet my nie możemy się nie zgodzić, o czym powiemy:  

«Zgodnie z tym u bystrych osób,  

którzy nawet przeciwstawiają się znaczeniom zdania, 

to właśnie znaczenie [zdania],  

natychmiast się pojawia w rozumie,  

prawdę rozświetlającym.».”  

 Powstaje też pytanie: jak to się ma do teorii sphoty, w której za podstawową jednostkę 

semantyczną uważa się niepodzielne zdanie? Abhinawagupta dalej sam odniósł się do tej 

wątpliwości. Stwierdził, że nawet teorię sphoty Bhartryhariego należy rozumieć zgodnie z 

przedstawionym tutaj porządkiem tych sił semantycznych:  

„Ci natomiast, którzy zdanie i jego znaczenie uważają za niepodzielną sphotę, oni 

także, pogrążeni w stanie n iewiedzy (avidyā-pada)842, powinni wzorować się 

na całej tej prawidłowości (prakriyā). Natomiast to, że po przekroczeniu jej ([tj. tej 

niewiedzy), wszystko pozostaje n iedwójnym Najwyższym Panem – 

Brahmanem, autorowi tej nauki [tj. Anandawardhanie] nie było obce, skoro ułożył 

on księgę „Światło prawdy” (Tattvâloka). 843  

Znamienne jest, że w rzeczywistości Abhinawagupta uznał to całe rozważanie i stanowisko 

kompozycyjne, uzasadniające teorię zdania, za podstawę, być może wystarczającą, jak 

uważają mimansakowie, a nawet niezbędną, by zrozumieć i uzasadnić teorię sphoty, 

rozumianej jako Najwyższy Brahman. Nawet w tle tej krytyki sugeruje on bowiem, że teoria 

Bhartryhariego o niepodzie lnym zdaniu (akhaṇḍa-vākya) jest wiedzą  (vidyā), ale nie 

wyklucza podstawowych założeń teorii kompozycyjnej, na których się zasadza.     

II.5.4 Wydźwięk i ujawnianie rzeczy 
Anandawardhana, a za nim Abhinawagupta, wszystkie znaczenia przenoszone przez 

zdolności semantyczne określa jednym terminem ‘znaczeń werbalnych’ (vācyârtha), w 

odróżnieniu od znaczeń ‘u jawnianych w poznaniu’  (pratīyamāna-artha), które wywołuje 

czwarta siła semantyczna, jaką jest siła wydźwięku (ujawniania, vyañjanā-śakti).844 Jest ona 

budzona poprzez samą ty lko aluzję, niezależnie czy znaczenie wynikające z sensu 

                                                   
842 Niewiedzę (avidyā) należy moim zdaniem rozumieć tu jako termin techniczny, tak jak go rozumie 

Bhartryhari (patrz: BIARDEAU 1964a). Abhinawagupta tutaj bynajmniej nie deprecjonuje 

gramatyków, o czym świadczy zaraz następne zdanie.   
843  DhĀL I.4 (ed. RAI s.  45-46). Wymieniona tu Tattvâloka to tytuł niezachowanego dzieła 

Anandawardhany. Jest to jedyne miejsce, w którym to dzieło zostało wspomniane.  
844 DhĀvṛ I.4, SHARMA 2009: 49.  
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zdania, czy metaforyczne wskazuje na nie w sposób pozytywny (vidhi) czy negatywny 

(pratiṣedha) i niezależnie od jakichkolwiek innych form wyrazu: 

„Jest więc i czwarta siła semantyczna, różna od trzech – nazywania (abhidhā), 

nakierowania (tātparya) i metafory (lakṣaṇā); ją określa się (vyapa √diś) za pomocą 

następujących pojęć: sugestywny wydźwięk (dhvanana), oświet lanie 

(dyotana), u jawnianie (vyañjana), wywołanie pojęcia (pratyayana), 

doprowadzenie do rozumienia (avagamana) i innych.”845      

Komentowany przez AG Anandawardhana twierdzi, że właśnie ta czwarta siła słowa 

powinna dominować w poezji nad siłami znaczenia dosłownego i metaforycznego. Poezja 

zawsze powinna zawierać ten sens dodatkowy. Wtedy jest ona 'atiśaya' – nadzwyczajna, 

'wykraczająca poza', czyli piękna i pociągająca.  

Analizując ją Abhinawagupta wyróżnia dwa rodzaje znaczeń ‘ujawnianych w 

pojmowaniu’ (pratīyamāna):  

„Tutaj są dwa rodzaje znaczeń ujawnianych w pojmowaniu: (1) występujące w 

zwykłej  komunikacj i  (laukika) oraz (2) dostrzegane wyłącznie w 

odzia ływaniu poezj i  (kāvya-vyāpāraîka-gocara).  (Ad. 1) Występujące w zwykłej 

komunikacji to takie, które czasami wykracza poza to, co było przez nie wyrażone. 

Ono jest wypowiedzianym słowem-przedmiotem (vastu-śabda) i stanowi rozmaite 

rodzaje afirmacji i negacji; jest ono ponadto dwojakie: (a) gdy ktoś, kiedyś gdzieś 

doświadczył ozdoby poetyckiej w formie porównania (upamā) itd., w odniesieniu do 

elementu językowego i znaczenia, a aktualnie, w wyniku niestanowienia już zalety 

(guṇa), staje się pozbawione ozdoby poetyckiej, wówczas pod wpływem siły 

wcześniejszego rozpoznania (pratyabhijāna) zostaje przeniesione jego określenie 

(vy-apa√diś) jako ‘sugestia ozdoby poetyckiej’ (alaṅkāra-dhvani), podobnie jak w 

maksymie o buddyjskim braminie846. (Ad. 2) Natomiast gdy nie ma ono takiej 

formy, to jest samym postrzeżonym przedmiotem (upalakṣita-vastu-mātra); 

mówiąc ‘samym’ ma się na myśli wykluczenie wszelkich innych form. (2) Z kolei to, 

które nawet we śnie nie może zostać określone własnym elementem językowym ani 

nie może podpadać pod zakres potocznej komunikacji werbalnej, tylko jest smakiem 

(rasa) w postaci doświadczanego przetrawiania smaku wpływu niezwykle 

delikatnego szczęścia własnego  uświadamiania w odwzajemnianej miłości 

(anurāga), dawniej głęboko doświadczanej jako właściwe (samucita) miłosne 

zespolenie (rati) itd. pełne pięknych bodźców i reakcji na nie, wynikających z 

                                                   
845  DhĀL I.4. (ed. PATHAK s. 42-43): tasmād abhidhā-tātparya-lakṣaṇā-vyatiriktaś caturtho ‘sau 

vyāpāro  dhvanana-dyotana-vyañjana-pratyāyanâvagamanâdi-sôdara-vyapadeśa-nirūpito 

‘bhyupagantavyaḥ |.  
846 Maksymę o buddyjskim braminie wyjaśniłem poniżej, w § II.5.6.  
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dialogu serc komunikowanych słowami – gdy on [ten smak] wyłącznie jest 

postrzegany pod wpływem działań poezji, jest sugest ią smaku (rasa-dhvani); to 

on właśnie jest sugestią (dhvani), to on właśnie jest duszą [poezji], jako że on jest 

główny (mukhya).”847  

Należy podkreślić, że w analizie każdej sugestii poetyckiej kluczową rolę odgrywa 

pamięć wcześniejszego rozpoznania (pūrva-pratyabhijñā) w odniesieniu do 

minionych doświadczeń, a sugestia, wydobyta poprzez wydźwięk słów, jedynie je budzi. 

Chociaż dla poetyków indyjskich najważniejsze było budzenie pamięci doświadczeń 

smaków estetycznych (rasa), zwłaszcza miłowania, to sugestią jest budzenie 

jakiegokolwiek minionego doświadczenia, określone jako ‘rozpoznanie 

wcześniejszego’ (pūrva-pratyabhijñā) – na tym polega, zgodnie z powyższym, działanie 

trojakiej sugestii.  

Abhinawagupta wyjaśnia w innych miejscach, że to sugestia jest  dana u podłoża 

przenoszących znaczenie głosek. Jak wskazywałem wcześniej, a wykażę również 

dalej (§ II.5.6), ona także ujawnia sphotę. 

* 

Podsumowując powyższe dwa rozdziały należy zauważyć następującą paralelność: 1) 

siła znaczenia dosłownego (nazywania, abhidhā-śakti) zawiera się w pojedynczych 

leksemach (wyrazach, pada); 2) siła tātparya jest tą, która przenosi sens zdań (vākya), 

zbudowanych z leksemów; 3) siła metafory dotyczy znaczeń i zdań i wyrazów; 4) siła 

wydźwięku / ujawniania, natomiast, jest domeną wszystkich elementów językowych, w tym 

także fonemów (varṇa). W ten sposób wszystkie elementy językowe mają swoje siły 

oddziaływania semantycznego.   

II.5.5 Siła fonemu  
Ze sposobu interpretacji YSū III.17 przez Abhinawaguptę widać, że przypisał on 

szczególną rolę fonemowi, który nie tylko stanowi najmniejszą jednostkę słów i zdań, ale 

                                                   
847 DhĀL I.4 (ed. ŚASTRĪ, s. 50-52): sarveṣu cêty-ādinā ca vyatireka-prathāṁ sādhāyiṣyati | tatra 

pratīyamānasya tāvad dvau bhedau – laukikaḥ kāvya-vyāpāraîka-gocaraś cêti | laukiko yaḥ sva-

śabda-vācyatāṁ kadācid adhiśete, sa ca vidhi-niṣedhâdy-aneka-prakāro vastu-śabdenôcyate | so 'pi 

dvividhaḥ – yaḥ pūrvaṁ kvâpi vākyârthe 'laṅkāra-bhāvam upamâdi-rūpatayânvabhūt, idānīṁ tv 

analaṅkāra-rūpa evânyatra guṇī-bhāvâbhāvāt, sa pūrva-pratyabhijñāna-balād alaṅkāra-dhvanir iti 

vyapadiśyate brāhmaṇa-śramaṇa-nyāyena | tad-rūpatâbhāvena tâpalakṣitaṁ vastu-mātram ucyate | 

mātra-grahaṇena hi rūpântaraṁ nirākṛtam | yas tu svapne 'pi na sva-śbda-vācyo na laukika-

vyavahārapatitaḥ kiṁ tu śabda-samarpyamāṇa-hṛdaya-saṁvāda-sundara-vibhāvânubhāva-

samucita-prāg-viniviṣṭa-raty-ādi-vāsanânurāga-sukumāra-svasaṁvid-ānanda-carvaṇā-vyāpāra-

rasanīya-rūpo rasaḥ, sa kāvya-vyāpāraîka-gocaro rasa-dhvanir iti, sa ca dhvanir evêti, sa eva 

mukhyatayâtmêti |   
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sam również może pełn ić funkcję całego zdania. Przytacza on sutrę jogi 

Patańdżalego:    

„Tak jak powiedziano:  

«[Zachodzi] wzajemne pomieszanie słowa, znaczenia i pojęcia’ (śabdârtha-

pratyayānām iterêtara-saṅkaraḥ). Dzięki ‘doskonałemu opanowaniu’ (saṁyama)848 

polegającemu na ich rozdzieleniu [następuje] rozpoznanie głosów [wydobywanych] 

przez wszystkie istoty (tj. zwierzęta itp.)» 849 

Następnie wyjaśnia:  

„Dlatego właśnie głoski ‘a-’ (‘nie’), czy ‘ca’ (‘i’) oraz inne jednogłoskowe partykuły 

czy końcówki przypadkowe, mimo że są na poziomie ‘iluzji’ (māyā), to jakby [na 

poziomie] rzeczywistym wyrażają dosłowne znaczenie jako zaprzeczenie 

/ odjęcie [w przypadku negacji ‘a-’] bądź dodanie [w przypadku koniunkcji ca], 

nieoddzielone od tej [rzeczy], zaprzeczonej / odjętej i dodawanej, rozpuszczone w 

samym podmiocie poznania i odwrócone od swojego rzeczowego odniesienia, 

mające ‘to’ [tj. sferę przedmiotową] nieurzeczowioną850.”851. 

Zdanie to porusza kwestię, iż partykuły te spełniają funkcję łącznikową, tę samą, jaka 

jest istotną funkcją czasownika (orzeczenia). Przykłady jednozgłoskowych partykuł są 

również nieprzypadkowe: analogicznie jak w przypadku czasowników, implikując ich dwie 

najistotniejsze funkcje: vidhi – afirmację i niṣedha – negację, w podanym przykładzie 

                                                   
848 Saṁyama ‘pełne opanowanie’, ‘wysiłek’ jest terminem technicznym w YSū, zdefiniowanym w YSū 

III.3, op. cit. § II.1.6.  Obejmuje trzy najwyższe szczeble jogi Patańdżalego.     
849 PTV ad 9-18 (SINGH 1988: 85): yathôktam – śabdârtha-pratyayānām iterêtara- saṅkaraḥ tat-

pravibhāga-saṁyamāt sarva-bhūta-ruta-jñānam [YS III.17] | iti |.  
850 Tłumaczenie pojęcie asattva-bhūtaṁ zgodnie z propozycją Torelli (2004: 181) jako ‘not reified’. 
851 PTV ad 9-18 (SINGH 1988: 85) ata eva prayaśo ‘mī a-kāra-ca-kārâdyā varṇā eka-varṇâtmano 

nipāta-vibhakty-ādayo māyā-pade ’pi pāramārthika iva pramātṛ-pada-līnam idantā-parāṅmukha-

sattva-bhūtaṁ tat-tan-niṣidhyamāna-samuccīyamānâbhinna-rūpa-niṣedha-samuccayâdikam artham 

abhidadhati | Być może ta zasada ma związek z tym, że AG nie uznaje całkowitego zaprzeczenia 

(prasajja-pratiṣedha), gdyż w przeczeniu konotowane jest znaczenie wyrazu zaprzeczanego (patrz: 

TS 8, TĀ VIII); to daje mu także podstawy do uważania, że an-upāya ‘brak środka’ (czyli że do 

osiągnięcia pełni świadomości nie prowadzi żaden środek) jest w rzeczywistości ‘odrobinką środka’ 

(īṣad-upāya). Z drugiej strony AG widzi, że słowa, aby stworzyć ciąg myśli, niejako ‘zarażają się’ 

swoim znaczeniem: spójnik ‘i’ nabiera znaczenia słów, które spaja, podobnie owe zestawione razem 

słowa, nawet bez spójnika, nabierają znaczenia połączenia i wzajemnie częściowo nakładają swoje 

znaczenia na siebie. W ten sposób możliwe jest zrozumienie całego zdania nawet po usłyszeniu 

jednej głoski, pod warunkiem, że uchwyci się jej związek z niewypowiedzianą resztą wypowiedzi.      
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oznaczają czynności dodawania i odejmowania852. Zgodnie z koncepcją mimansy, w 

czynności wyrażanej czasownikiem z natury znajduje się także przedmiot itd. czynności 

(dopełnienie). AG zaraz potem przytacza na poparcie VP II.2, która jest jedną z definicji 

zdania:  

„Pierwsze słowo, a także wszystkie odrębne słowa  

zawierające oczekiwanie dopełnienia semantycznego (ākāṅkṣā).”853  

Strofa ta, według komentarza Punjaradży (VPPunII.2 s. 6) przedstawia jeden z poglądów 

na temat, czym jest znaczenie zdania, mianowicie, zwolenników stanowiska ‘o 

rozczłonkowaniu zdania’, czyli tzw. khaṇḍa-vakya, oraz anvitâbhidhāna-vāda. Ma ona w 

tym kontekście dowieść, że pojedynczy element językowy, o i le  spełnia warunek 

oczekiwanie dopełnienia semantycznego (ākāṅkṣā), jest zdaniem, czyli może 

zostać zrozumiany w umyśle słuchacza. Ponadto jest ona traktowana przez Punjaradżę 

łącznie z koncepcją, iż  każde s łowo w sekwencj i  zdania zawiera w sobie 

zdolność konotowania innych s łów, a także ich znaczeń. Kładzie się tu nacisk na 

element zdania, który może pełnić rolę całego zdania, czyli, że cząstka konotuje całość. 

AG egzemplifikuje to w ten sposób, iż zaprzeczenie bądź dodanie, czyli spójniki ‘nie’ (a) 

oraz ‘i’ (ca), konotują odpowiednio znaczenie wyrazu zaprzeczanego i dodawanego. 

Zgodnie z Punjaradżą, Bhartryhari przedstawia podstawy tego stanowiska w dwóch 

strofach:  

„Z konieczności (niyataṁ) w tym,  

co doprowadza do spełnienia czynności] (sādhana)854 

                                                   
852  Kumulującą naturę języka (w w konsekwencji i poznania) AG wyraził także w NŚAG (RAGHAVAN 

1981: 90), gdzie przytaczając cytat MBh z AV VIII.7.11 – gāṁ aśvaṁ puruṣaṁ paśum uważa, iż 

samo zestawienie wyrazów wystarczy, żeby zawrzeć w nich sens spójnika ‘i’ (ca).  
853 PTV ad 9-18, SINGH s. 85, VP-II.2ab, VPPuṇ II.2 (ŚARMĀ s. 6):  

padaṁ ādyaṁ pṛthak sarvaṁ padaṁ sâkāṅkṣam ity-api |  

W edycji VP-II7 (RAMSEIER 2009) zamiast ‘sâkāṅkṣam’ jest wersja ‘sâpekṣam’, AG przytacza 

wersję sâkāṅkṣam. 
854 sādhana ‘doprowadzanie do celu, wypełnianie czynności / działania, sādhaka ‘czynnik’ (oba od 

√sādh – ‘zmierzać do celu, wypełniać’) są w gramatyce używane zamiennie z ‘kāraka’, które 

oznacza ‘przypadek logiczny’ czyli re lec ję  między czasownik iem a wyrazami imiennymi 

okreś la jącymi czasownik; zgodnie z definicją: „należy powiedzieć, że to, co doprowadza do 

wypełnienia się czynności, nazywa się terminem ‘kāraka’” (MB I.1.42 sādhakaṁ nirvartakaṁ kāraka-

sañjñaṁ bhavatîti vaktavyam). Kāraka zawartym w czasowniku wyznacznik iem re lac j i  

przypadkowych. Tutaj Bhartryhari (i prawdopodobnie AG też) odwołuje się do przyjmowanej przez 

gramatyków tezy, że wszystk ie  częśc i  mowy pełn ią  ro lę  pomocniczą wobec 

czasownika, który jest głównym w zdaniu, zgodnie z MB I.3.1: sādhanaṁ ca kriyāhāḥ  | 

kriyâbhāvāt sādhanâbhavaḥ | – „to, co doprowadza do wypełnienia się czynności, jest w czasowniku; 
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implikowane jest to, co ma zostać spełnione (sādhya),  

a czynność / czasownik (kriyā) z konieczności implikuje to,  

co doprowadza do spełnienia czynności;  

on – się ujawnia  – gdy jest ta reguła – przez samą bl iskość.”855  

Bliskość, z kolei, ma taką samą wartość semantyczną, co spójnik ‘i’, który oznacza 

‘dodawanie’, o czym AG mówi w DhĀL 856 . Pogląd, iż ‘implikowanie’ to polega na 

‘oczekiwaniu’ (ākāṅkṣā), które w pewnych warunkach może zostać spełnione, mówi, że 

każde słowo ma cechę tego właśnie oczekiwania dopełnienia semantycznego.  

„Znajduje się ono tam jako cecha, zaiste, wraz z oczekiwaniem [dopełnienia 

semantycznego]; przyczyny sprawcze (nimitta) domagają się słowa-czasownika 

jako tego, do którego się odnoszą”857.    

To domaganie się, które jest brakiem, Punjaradża porównuje do jakby tęsknoty za 

swoją resztą (śeṣa-bhāvenaûtsukyavantī iva) i dlatego cząstki wypowiedzi ‘przyjmują’ 

(upā ā √dā) człony brakujące; albo, gdy rozumie się upa ā√dā  jako ‘przyczynę wywołującą 

rozumienie’, stają się ich przyczyną858.  W ten sposób zachodzi formowanie się wypowiedzi. 

Człony brakujące na zasadzie obecnej w nich siły oczekiwania dopełnienia semantycznego 

                                                                                                                                                            
gdy nie ma czasownika, nie ma także tego, co doprowadza do wypełnienia się czynności”. Kāraka 

‘wyznacznik relacji przypoadkowych’ rozumiana jest też jako ‘przyczyna sprawcza’ (nimitta) 

czynności’ (kāraka-śabdaś ca nimitta-paryāyaḥ) czy też ‘powód’: „kāraka to nic innego, jak powód” 

(kārakṁ hetur iti nârthântaram, Kāś I.4.23). patrz: ABHYANKAR: 109, 392-393 (hasła: kāraka, 

sādhaka, sādhana). Stąd też Bhartryhari użył słowa ‘niyata’, co odpowiada koniecznej 

nieodłączności wynikającej z uwarunkowania przyczynowo-skutkowego (podobnie jak słowo i 

znaczenie są ze sobą w związku koniecznym). Dla AG również niyati jest jedną z kategorii 

rzeczywistości, rozumianą właśnie jako konieczne uwarunkowanie przyczynowo-skutkowe 

(patrz też: dalsze wyjaśnienie pojęć sādhana, sādhaka i kāraka w § II.6).  
855 VP II.47.  

niyataṁ sādhane sādhyaṁ kriyā niyata-sādhanā |  

sa sannidhāna-mātreṇa niyamaḥ san prakāśate ||  
856 DhĀL I.13 (ed. RAI, s. 111-112), op. cit. vide infra § II.5.6.1.  
857 VP II.48:  

guṇa-bhāvena sâkāṅkṣaṁ tatra nāma pravartate |  

sādhyatvena nimittāni kriyā-padam apekṣate || 
858 Por. IYER 1965: 52. Tłumaczy on ‘upādāna-śabda’ (w l.mn.) jako ‘words which are expressive’).   

W njaji upādāna jest jedną z trzech przyczyn: głównej (upādāna), pomocniczej (sahakārin) oraz 

sprawczej (nimitta). Tę pierwszą przyrównuje się do gliny, z której wytworzony jest dzban; dlatego 

tłumaczy się ją jako przyczynę materialną. W niedualistycznej wedancie i u Bhartryhariego brahman 

jest upādāna-kāraṇa, i tak samo słowo / mowa: Por. VP I.44 ab, op. cit. § II.5.1. Powstaje problem, 

czy można tłumaczyć upādāna jako ‘przyczynę materialną’ przy niesubstancjalnym rozumieniu 

języka? 
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niejako same się pojawiają – nawet nie muszą zostać wypowiedziane. Wystarczy aluzja, 

pierwsze słowo (padaṁ ādyam), aby w odpowiednich warunkach zrozumieć złożoną 

wypowiedź.  

Twierdzenie Abhinawagupty w PTV, jak można przypuścić, jest konsekwencją tego 

stanowiska wyrażanego zarówno przez gramatyków, jak i (przede wszystkim) przez 

mimansaków. Najwyraźniej uważał on, że im mniej jest powiedziane, tym autsukya, czyli 

oczekiwanie, jest większe; szerszy potencjalny zakres semantyczny, a zatem i 

wieloznaczność i nieokreśloność znaczenia, będą mieć wyrazy od zdań, a głoski od 

wyrazów; wśród głosek mniejszą moc mają spółgłoski, a największą – samogłoski. 

Człowiek obdarzony intuicją potrzebuje mniej słów, a więcej rozumie, gdyż potrafi uchwycić 

sens z samej jednej głoski na zasadzie jej siły oczekiwania dopełnienia semantycznego. 

Jak powiedział AG w PTV:  

„Ci, którzy są zdolni z samej aluzji chwytać sens, ukryty głęboko w sercu, nawet 

z samej głoski ‘g’ są w stanie skompletować (√cinv) najbardziej pożądane z 

niezliczonych słów, takich jak ‘gagana’ (niebo), ‘gavaya’ (leśny bawół) czy ‘go’ 

(krowa) itd., na początku, w środku czy na końcu [zdania]“859.  

Pośród wszystkich samogłosek głoska ‘a’ jest absolutną zdolnością mowną określoną 

jako anuttara. Ona jedyna, jednocześnie będąc głoską, fonemem, a także siłą artykulacyjną 

w fonemach, nie ogranicza się do jakiegokolwiek zakresu znaczeniowego poza samą 

sobą. Zawierając w sobie samej relację oznaczającego z oznaczanym, ma największy 

potencja ł  wywołania poznania słów i znaczeń. Pozostałe głoski natomiast, jako że 

pochodzą z ‘a’ w procesie ‘emanacji fonematycznej’860, sugerują już bardziej konkretne 

znaczenia.  

II.5.6 Teoria dhwani i sphoty 
Opisana przez Bhartryhariego teoria sphoty – dosł. ‘rozbłysku’ czy ‘wybuchu‘ zajmuje 

najpoczytniejsze miejsce w indyjskiej semantyce i uważana jest za jedną z najciekawszych 

teorii lingwistycznych starożytności i średniowiecza861. Mimo licznych prac na jej temat i 

wielu dyskusji w żadnych pracach badawczych nie zwrócono dotąd uwagi, że 

                                                   
859 PTV ad 9-18 (SINGH 1988: 85)  

tathā hi para-hṛdaya-grahaṇêṅgita-nipuṇā gagana-gavaya-gav-ādy ananta-pada-praṅ-

madhyânta-bhāvino ‘pi gakārâdim evâbhīṣṭaṁ cinvate |   

Podobne sądy wygłaszał Jayanta Bhaṭṭa.  
860 Emanacja fonematyczna (kaulika-vidhi) opisana została szeroko w PTV II, a także w TĀ i TS.  
861 Wpłynęła także na wybitnych europejskich lingwistów, takich jak F. de Saussure, Jakobson, 

Bloomfield, Humboldt i inni. Opracowania bardzo liczne (patrz: SASTRI 1980, 1981, BRONKHORST 

1991/1992, MATILAL 1992b itd.), choć do tej pory nie ukazało się żadne w pełni zadowalające jej 

wyjaśnienie.  
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Abhinawagupta miał również swój wkład w jej interpretację. Jej założenia widoczne są już w 

koncepcji czasu, opisywanego z perspektywy ciągu wypowiedzi, a explicite do niej się 

odnosi w DhĀL i ĪPVV, i wyraźnie nawiązuje w niektórych miejscach PTV.    

Przyjmuje się, że teoria sphoty obecna była w Indiach na długo przed Bhartryharim, o 

czym świadczy imię starożytnego gramatyka Sphtotajany (Sphoṭāyana)862, przywoływanego 

przez Paniniego. 863  Indyjski współczesny uczony-gramatyk, dr Kālikāprasād Śukla, w 

swoim sanskryckim wprowadzeniu do najnowszej edycji „Szkatułki doktryny gramatyków” 

(Vaiyākaraṇa-siddhānta-mañjūṣā) Nagodżi Bhatty (Nāgojī Bhaṭṭa / Nāgeśa Bhaṭṭa, XVII-XIX 

w.), zaproponował ciekawą tezę, że Sphotajana przyjął teorię sphoty z domeny krzesania 

ognia ofiarnego w ofierze zwanej Suparṇa-agni-cayana, 864  odzwierciedlającej wedyjską 

kosmogonię i opisanej w wedyjskiej „Brahmanie stu ścieżek”.865   

                                                   
862 Jego imię dosł. znaczy: ‘ten, który idzie drogą sphoty’. Zgodnie z Haradattą, autorem Pada-

mañjarī, komentarza do Kāś, imię ‘Sphoṭāyana’ należy interpretować jako „ten, dla którego sphota 

jest drogą ‘ayana’ czyli tym, czemu się całkowicie oddaje’ (pārāyaṇa)” (sphoṭo ‘yanaṁ pārāyaṇaṁ 

yasya sa sphoṭāyanaḥ, ad. Kāś VI.1.123).     
863 PSū VI.1.123 avaṅ sphoṭāyanasya | Patrz: KUNJUNNI RAJA  1977: 98.  
864 SHUKLA 2016: IX, a także jego konkluzja w SHUKLA 2016:  X: „evañ ca ayam eva vaidika-

sphoṭaḥ sphoṭāyana-ṛṣiṇā siddhāntatvenâṅgīkṛtaḥ”.  
865 K. Śukla cytuje, co następuje:    

„Zaiste – rzekł ongiś Siatjajani – usłyszał [dźwięk] od dwóch t rzepnięć (sphoṭa) obu 

skrzydeł [Pięknoskrzydłego Ptaka-Słońca]. (ŚPBr VIII.1.4.9 api ha smâha śāṭyāyani sphoṭor 

haîkaḥ pakṣayor upaśuśrāva |,  

a następnie skojarzył z innym fragmentem ŚPBr, metaforycznie wyrażającym wyłonienie się dnia z 

ciemności nocy, czyli wschód Słońca:  

„Na samym początku to  [tj. ten świat], zaiste, było niebytem; i on [ten niebyt] był 

wieszczem” (ŚPBr VI.1.1.1: asad vā etad agra āsīt, sa ca-rṣi |).  

Cytat ten jest niewątpliwą parafrazą pierwszej strofy „Hymnu o początku świata” (Nāsadīya-sūkta, 

RV X.129.4): 

„Związek bytu z niebytem znaleźli, szukając w sercu skupieni wieszczowie”  

(sato bandhum asati viravindyād dhṛdi pratīṣyā kavayo manīṣā |, (ṚV X.129.4, tł. S. 

Schayer). 

Zarówno w tym hymnie, jak i cytowanym fragmencie ŚPBr, indyjski uczony interpretuje 

“wieszcza” jako metaforę ‘tchnień życiowych’ (prāṇa), które łączą n iebyt  z  bytem. Interpretację tę 

czerpie z upaniszady Majtrajani (Maitrāyaṇī):  

„Zaiste, siedmiu wieszczów to tchnienia życiowe” (Maitāyaṇī I.5.11),  

Upaniszada Aitareya dodaje, że są one ‘pomiędzy’ (madhyasthā):  

„Tchnienia życiowe zaiste to niebiańscy wieszczowie. Te tchnienia znajdują się pośrodku” 

(AiU II.27 prāṇā vai sapta-rṣayo daivyāsaḥ | madhyasthā ime prāṇāḥ |) 
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Spekulować można, że teoria ta (od √sphuṭ ‘wybuchać’, ‘gwałtownie się wyłaniać’, 

‘rozbłyskiwać’) mogła wywodzić się z tej metafory, a samo słowo ‘sphoṭa’ mogło także 

oznaczać pierwszą iskrę 866  i trzask 867  towarzyszący krzesaniu ognia, albo też mogło 

oznaczać rozbłysk wschodzącego słońca. Ujawnianie się sphoty, gdzie słowo jest zamiast 

trzasku, a znaczenie – zamiast rozbłysku, doskonale wpasowuje się w teorię języka, gdzie 

z jednej strony mówi się o artykułowaniu dźwięku, a z drugiej – o pojawianiu się obrazu w 

umyśle w momencie zrozumienia słowa.  

Późniejszy gramatyk, Nagesia Bhatta (XVIII-IXX w), tak definiuje sphotę:  

„Przez co znaczenie się ujawnia (dosł. ‘wybucha’, sphuṭa) to sphota, czyli 

wyrażające (vācaka).868   

Na koncepcję sphoty można z tej perspektywy spojrzeć jak na zastanawianie się nad 

tym, co jest nośnik iem znaczenia (wyrażającym, vācaka), przy założeniu inherentnej w 

                                                                                                                                                            
Zgodnie z ŚPBr VI.1.1.36 z tchnień życiowych zrodził się Praojciec ludzkości – Pradżapati, który 

mocą ascezy ze Słowa (śabda, tj. głoski) stworzył trzy Wedy; następnie również mocą Słowa 

stworzył bezmiar wód (āpaḥ, ŚPBr VI.1.1.9). Potem wstąpił w te wody i zamienił je w jajo (ŚPBr 

VI.1.1.10). Po jakimś czasie jajo pęk ło (√sphuṭ) i wydobyło się Słońce, określone epitetem 

niebiańskiego ‘Pięknoskrzydłego Ptaka’ (Suparṇa, Madhyandina XII.4, Taittirīya III.1.10, Kāṭhaka 

XII.8, Maitrāyaṇī II.7.8 itd.). W czasie kulminacji ceremonii krzesania ognia ofiary zwanej sauprṇâgni-

cayana, odprawianej według gałęzi wedyjskiej zwanej Madhjandina (Madhyandina), zawołanie 

(vyahrti) stanowiła następująca modlitwa:  

„Pieknoskrzydły Ptak, Orzeł, głowę ma w trzech kręgach,  

wielkie swoje oko – w pieśni Gajatri, a skrzydła w Wielkim Rydwanie,   

jego ciałem i duszą są pieśni, melodie członkami,  

a pępkiem-sklepieniem – ofiara Jadżurwedy. 

Ciałem twym są pieśni Samawedy, mowy boskiej i szerokiej,  

a ofiara ofiar – to ogon, a palenisko – to twoje pazury”  

(suparne ‘pi garutmāṁs tri-vṛtte śiro gāyatraṁ cakṣur bṛhad-rathântare pakṣau |  stoma 

ātmā, chandāṁsy aṅgāni yajūṁṣi nāma | sāma te tanūr vāg devyaṁ | yajñāṁ yajñaṁ 

pucchaṁ dhiṣṇyā śaphāḥ |) (Madhyandina XII.4, op. cit. w SHUKLA 2016: IX). 

Jak zaświadcza dalej ŚPBr VIII.1.4.9, gdy w momencie wykrzesania ognia zatrzepotały się skrzydła 

Suparny, Słońca-ptaka, nastąpiła sphoṭa. Jej dźwięk wówczas zosta ł  us łyszany. 

Przywołując realia okresu wedyjskiego, gdzie krzesanie ognia było rozpoczęciem bramińskiej 

ofiary, indyjski uczony właśnie z tą czynnością (spełnianiem tej ofiary) wiąże również starożytnego 

gramatyka Sphotajanę.  
866 Por. wyrazy utworzone od √sphuṭ, takie jak sphulliṅga (spuṭ-liṅga) ‘iskra’ itd. 
867 Por. hindi: phaṭnā – ‘pękać’ 
868 VSM I (Varṇa-sphoṭa-sāmānya-nirūpaṇa, ŚUKLA 2016: s. 2): sphuṭaty artho ‘smād iti sphoṭo 

vācakaḥ | 
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języku relacji wyrażanego (vācya) i wyrażającego (vācaka)869. Znacznie późniejsza tradycja 

(już po Abhinawagupcie) pogrupowała teorię sphoty – zapewne bardziej w celach 

dydaktycznych, ukazujących złożoność różnych rozwiązań – na osiem poglądów: pięć o 

sphocie ‘indywidualnej’ (vyakti-sphoṭa), tj.: 1) koncepcję, że nośnikiem znaczenia jest 

głoska, tj. varṇa-sphoṭa, 2) koncepcję, że nośnikiem jest wyraz, tj. pada-phoṭa, 3) 

koncepcję, że nośnikiem jest zdanie, tj. vākya-sphoṭa; 4) koncepcję, że jest tylko jeden 

nośnik jako jeden niepodzielny wyraz (akhaṇḍa-pada-sphoṭa), 5) koncepcję, że  jest tylko 

jeden nośnik jako jedno niepodzielne zdanie (akhaṇḍa-vākya-sphoṭa); oraz pięć o sphocie 

rozumianej jako powszechnik, połączony z indywiduum lub niepowiązany z nim, gdzie jest 

nią połączenie podstawy słowotwórczej (prakṛti) i afiksu (pratyaya) w 6) głosce, 7) wyrazie i 

8) zdaniu870. Nagesia Bhatta stwierdza:  

„Pod słowami varṇa-sphoṭa i tak dalej [tj. pada-phoṭa, vākya-sphoṭa i akhaṇḍa-

sphoṭa oraz pozostałe osiem stanowisk] należy rozumieć, że odpowiednio głoska 

itd. są nośnikami znaczenia”871.  

 Moim zdaniem, ta interpretacja sphoty odbiega znacznie od tego, jak ją przedstawia 

Bhartryhari i wcześni apologeci jego teorii sphoty (sphoṭa-vādin). Zarówno Bhartryhari, jak i 

przykładowo Mandana Miśra (VII w.872) uważali, że nie ma wyraźnych granic między tymi 

jednostkami873. Jest to istotne, ponieważ obecnie bardzo często teorię sphoty interpretuje 

się właśnie w świetle późniejszych gramatyków, a tymczasem interpretacja Abhinawagupty 

                                                   
869 Całkowicie błędne jest sądzić, że gramatycy indyjscy uważali, iż stałość relacji vācya i vācaka 

oznacza, że każde słowo ma ściśle przypisane znaczenia. Nigdy, w żadnym tekście źródłowym nie 

znalazłem takiej interpretacji tej podstawowej tezy gramatyków o nieodłączności vācya i vācaka, 

natomiast jest wiele, której takiej interpretacji zaprzecza.   
870  VSM I (Varṇa-sphoṭa-sāmānya-nirūpaṇa, ŚUKLA 2016: s. 2): varṇa-sphoṭaḥ pada-sphoṭaḥ 

vākya-sphoṭaḥ akhaṇḍa-pada-vākya-sphoṭau ete pañca vyakti-sphoṭāḥ | vyakti-sphoṭatvaṁ caîṣāṁ 

jāty-anavacchinnasyaîva tad-avacchinnasya vā kevalaṁ prakṛti-pratyaya-padâder vācakatvāt | (...) 

varṇa-pada-vākya-bhedena trayo jāti-sphoṭāḥ ity aṣṭau |.  
871 VSM I (Varṇa-sphoṭa-sāmānya-nirūpaṇa, ŚUKLA 2016: s. 2): evaṁ varṇa-sphoṭâdi-padānāṁ 

varṇâdaya vācakā iti |.  
872 Datowanie wg SAJDEK 2011: 110.  
873 Stwierdza to explicite VP I.74:  

pade na varṇā vidyante varṇeṣv avayavā na ca | 

vākyāt padānām atyantaṁ pravibhāgo na kaścana ||  

A z apologetów Mandana Miśra: Sphoṭa-siddhi 28-29 (op. cit. SAJDEK 2011: 200-205):  

anyasya khalu vāṅ-mātrād vadato ‘pratibhāsanam |  

vākye pade vā māryādā na vidmaḥ kena kalpitā || 

nânekâvayavaṁ vākyaṁ padaṁ vā sphoṭa-vādinām |  

ekatve ‘pi tv abhinnasya kramaśo darśitā gatiḥ ||   



222 

bliższa jest duchowi Bhartryhariego. Abhinawagupta również nie czyni ostrego podziału 

między głoską, słowem i zdaniem w swojej teorii języka.        

Patrząc bliżej, pod pojęciem varṇa gramatycy, którzy mówią o varnasphocie rozumieli 

nie tyle głoski, czy fonemy, ile morfemy. 874  Wynika to stąd, że samym pojedynczym 

głoskom czy fonemom nie przypisywali oni zdolności przenoszenia znaczeń. Varṇa-sphoṭa 

byłaby więc u nich morfo-fonetyczną teorią znaczenia. Inaczej rzecz ma się u 

Abhinawagupty. Mimo że jak wskazałem w § II.5.3 uznawał on wyrazy i zdania za 

obdarzone siłami semantycznymi, to właśnie głoski, rozumiane jako jednostki 

fonematyczne, tj. fonemy, są główne. One bowiem są nośnikami cech dystynktywnych i 

na zasadzie sugest i i  wzbudzają pojmowanie, choć nie w sposób 

konwencjonalnego odniesienia do znaczeń. Nie są ‘oznaczającymi’ (vācaka) tylko 

‘oświetlającymi’ (dyotaka) lub ‘ujawniającymi’ (vyañjaka), poprzez ich nieodłączność od 

dźwięku – dhvani. Określenie głoski jako ‘dyotaka’, gdy użyte w odniesieniu do głoski, nie 

oznacza już odrębnego elementu w relacji z tym, co ma być wyrażone, tylko sam substrat  

języka, w którym vācya i vācaka zlane są w jedność w jednym brzmieniu-znaczeniu. 

Odniesienie zaś do przedmiotu polega wyłącznie na wzbudzeniu identyfikacji w poznaniu 

przedmiotowym. Tak wynika z koncepcji fonemu Abhinawagupty. 875  Nie można zatem 

stwierdzić, mimo tak wielkiej kognitywnej roli przypisywanej fonemom / głoskom, że AG 

omawiał varṇa-sphotę według formalnej klasyfikacji Nagesi. Jednak zasady dotyczące 

analizy właśnie fonemów stosował do pozostałych elementów językowych. Nigdy nie użył 

sformułowania ‘varṇa-sphoṭa’, czy ‘pada-sphoṭa, gdyż, jak sądzę, sama varṇa była już 

wystarczającą siłą876. Natomiast użył sformułowania vākya-sphoṭa – gdyż, podobnie jak 

Bhartryhari, za właściwą jednostkę semantyczną, czyli odnoszącą się do konkretnych 

desygnatów, uważał właśnie zdanie, a nie inne jednostki językowe.    

II.5.6.1 Teoria sugestii fonemów  
Na czym zatem według Abhinawagupty polega siła wyrażania, jaką stanowią fonemy? 

Można to przedstawić w ten sposób, że polega na aktywności wytworzonej przez 

‘pogłos’  / ‘wydźwięk’ / ‘dźwięk / ‘sugestię’ – dhvani, wydobytych – posługując się 

terminologią gramatyczną – jednocześnie z ujawnieniem (wybuchem) słowa-sphoty. Proces 

pojawienia się sphoty wraz z dhvani AG omawia szczegółowo w DhĀL, komentując dzieło 

Anandawardhany, gdzie explicite odwołuje się on do teorii sphoty gramatyków. Aby 

wykazać analogię rozumienia dhvani w poetyce (w znaczeniu sugestii) z teorią 

gramatyków (w znaczeniu dźwięku), Anandawardhana stwierdza: 

                                                   
874 VSM I.1 (ŚUKLA 2016: 2): atra varṇa-śabdena prakṛti-pratyayau | 
875 Patrz: § II.1.7.1. 
876 Patrz: § II.1.6. 
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„[...] pierwszymi uczonymi (vidvat) są gramatycy, jako że wszelka nauka wyrasta z 

gramatyki. A oni między sobą mówią, że dhvani – sugestia, znajduje się w 

s łuchanych (śrūyamāṇa) głoskach. Podobnie i inni, którzy wzorują się na ich 

poglądach, mądrzy, dostrzegający istotę poezji, [mówią], że będące istotą słowa 

przeplatanie się (vyāmiśra) oznaczającego (vācya) i oznaczanego (vācaka) jest 

poezją877 – tego rodzaju ‘przeniesienie nazwy’ (vyapadeśa), jako że jest podobne do  

stanu wydźwięku (u jawniania, vyañjakatva), jest sugest ią (dhvani) – tak 

powiedziano.”878  

Wyjaśniając pojęcie ‘przeniesienia nazwy’ – vyapadeśa, Abhinawagupta odnosi się do 

tego, co wyjaśnił we wcześniejszej części DhĀL, gdzie stwierdza, że jest to jeden z 

rodzajów wywoływania ‘pojętego znaczenia’ (pratīyamāna-artha) poprzez siłę 

wydźwięku / ujawniania 879 . Abhinawagupta wyjaśnia tam, że ‘przeniesienie nazwy’ 

(vyapadeśa) działa na zasadzie takiej, jak w ‘maksymie o bramińskim mnichu”  (brāhmaṇa-

śramaṇa-nyāya). Zgodnie z subkomentarzem zwanym Bāla-priyā, napisanym przez 

Sahrydajatilakę Ramasiarakę (Sahṛdayatilaka Rāmaśāraka), maksyma ta przywołuje 

sytuację, w której bramin nawrócił się na buddyzm (co pewnie działo się w Kaszmirze 

nierzadko), ale mimo że formalnie braminem przestał już być, to wciąż zachowuje jego 

cechy, dlatego można zachować określanie (vyapadeśa) go jako bramin.880 Zważywszy, że 

z chwilą nawrócenia się formalnie przestaje być braminem, nazwanie go braminem jest 

tylko ‘przeniesieniem nazwy / ‘określeniem przez przeniesienie nazwy’ (vyapadeśa), dosł. 

‘odstąpieniem od miejsca’ – użyciem terminu wobec minionych stanów rzeczy 

tak,  jakby były one aktualne. Podobnie definicja poezji: „przemieszanie słowa i 

znaczenia”881  przenosi wcześniejszą, ogólną tezę gramatyków, że „wieczny jest związek 

słowa i znaczenia” (nityaḥ śabdârtha-sambandhaḥ).882 Wcześniejszą także w tym sensie, 

że bez uprzedniego poznania nieodłączności słowa i znaczenia nie można uchwycić poezji.  

                                                   
877 „Słowo i znaczenie są poezją“ (śabdârthau kāvyam) jest klasyczną i najbardziej ogólną definicją 

poezji, przyjmowaną przez wszystkie szkoły poetyki.  
878 DhĀvṛ I.13, ed. ŚĀSTRĪ s. 132-135: prathame hi vidvāṁso vaiyākaraṇāḥ vyākaraṇa-mūlatvāt 

sarva-vidyānām | te ca śrūyamāneṣu varṇeṣu dhvanir iti vyavaharanti | tathaîvânyas tan-

matânusāribhiḥ suribhiḥ kāvya-tattvârtha-darśibhir vācya-vācaka-sammiśraḥ śabdâtmā kāvyam iti 

vyapadeśyo vyañjakatva-sāmyād dhvanir ity-uktaḥ |.    
879 DhĀL I.4 (ed. ŚĀSTRĪ, s. 51), fragment ten przytoczyłem wcześniej: § II.5.4.  
880 DhĀL I.4 (ed. ŚĀSTRI, s. 51): pūrvêti nyāyena vyapadiśyata iti sambandhaḥ | śramaṇaḥ ārhata-

samaya-praviṣṭaḥ | (...). Patrz też SHARMA 2009: 51 p. 1: yathā kaścana prathamato brāhmaṇo 

bhūtvā anantaraṁ śramaṇatvaṁ (...) prāpte ‘pi (...) bhūta-pūrva-saṁjñânusāreṇa ‘brāhmaṇa iti 

vyapadiśyate (...) .|  
881 DhĀL  I.4 (ed. ŚĀSTRĪ s. 134), op.cit. vide supra.   
882 Por. VP I.23 i VPvṛ 23, op. cit. § II.6. 
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Abhinawagupta, przechodząc do szczegółowego omówienia dhvani, koncentruje się na 

dwóch elementach: 1) słuchaniu (śrūyamāṇatā) oraz właśnie 2) przemieszaniu elementu 

określającego z określanym. Najpierw wyjaśniając to pierwsze mówi, że ujawniającą sphotę 

dhwani należy u gramatyków rozumieć na czterech poziomach, mianowicie:  

1) Dhwani to pogłos dźwięku elementów językowych (śabda) w trakcie 

wymawiania,   

2) Dhwani to wibracja znaczenia (artha), będąca ujawnieniem rzeczy –  

vyaṅgyârtha, paralelną do pogłosu dźwięku artykułowanego. 

3) Dhwani to czas oddzia ływania /  brzmienia (vyāpāra, vṛtti) głosek zawierający 

w sobie relację słów i znaczeń (śabdârtha), ujawniający znaczenia. 

4) Dhwani to to, co jest dodatkowe, wychodzące poza oddziaływanie głosek (vṛtti)883.  

Po przeniesieniu (vy-apa√diś) przez Abhinawaguptę tych czterech semantycznych 

interpretacji dhwani Bhartryhariego na poziom poetyki, gdzie najprostszą definicją poezji 

jest „słowo i znaczenie”884 lub w rozwiniętej wersji „przemieszanie elementu określającego z 

określanym”885, AG podkreśla ostatnią, czwartą interpretację, że dhwani to to, co wykracza 

poza czas trwania (vṛtti, vyāpara), ale już nie tylko w pierwotnym znaczeniu terminu ‘vṛtti’, 

ale także jako ‘siła semantyczna’: 1)  dosłownego nazywania (abhidhā), 2) nakierowania 

(tātparya), 3) metafory (lakṣaṇā), stanowiąc ujawnienie znaczenia (vyañjanā). Jest to także 

ważna teza Anandawardhany, szeroko dyskutowana przez Abhinawaguptę. I w ten sposób 

wszystkie cztery siły semantyczne, są paralelne do czterech interpretacji dhwani 

Bhartryhariego i zostały objaśnione jako jedno dhvani – dźwięk sugest i i . 

Rozumowanie przedstawia się następująco:  

Pierwsze rozumienie dhvani: Pogłos dźwięku elementów językowych (śabda) w trakcie 

wymawiania:   

                                                   
883 Śāstrī (DhĀ1 s. 193) stwierdza, że Abhinawagupta pomysłowo zinterpretował tekst vṛtti (DhĀvṛ) 

tak, aby objąć cztery elementy – ‘słowo’ (śabda), ‘znaczenie’ (artha), ‘działanie semantyczne’ 

(vyāpāra) i ‘wydźwięk’ (vyaṅgya) – w obrębie konotacji terminu dhvani, cytując relewantne teksty 

Wakjapadiji Bhartryhariego, aby uzasadnić interpretację przez niego zaproponowaną, w ten sposób 

umieszczając teorię dhwani na solidnej podstawie poprzez ukazanie, że wszystkie jej aspekty 

dokładnie odpowiadają użyciu jej przez gramatyków, którzy są najwyższym autorytetem w 

odniesieniu do zagadnień lingwistycznych. („Abhinawagupta with great ingenuity has interpreted the 

text of the vṛtti in such a way as to comprehend all the four elements (viz. śabda, artha, vyāpāra and 

vyaṅgya) within the connotation of the term dhvani and has cited relevant texts from Bhartṛhari’s 

Vākyapadīya to justify the interpretation proposed by him, thus placing the theory of Dhvani on a 

sound basis by showing that in all its aspects it corresponds exactly with the usage of the 

Grammarians who are the highest authority regarding linguistic questions”).          
884 Cytowana często najprostsza definicja poezji: śabdârthau kāvyam |.  
885 śabdârtha-vyāmiśra, vide supra.  
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„«W słuchanych» (śrūyamāṇeṣu) oznacza, że słuchane są ostatnie elementy 

językowe (jako dźwięki, śabda) które jednolitym ciągiem docierają do otworu 

usznego 886 – w tym procesie (prakriyā) słyszane są słowa (dźwięki, śabda), które 

powstają ze słów (dźwięków). W takim zakresie (tāvat) mają naturę ‘pogłosu’ 

(anuraṇa) jakby dzwonów. I one nazywane są słowem ‘dhvani’. Tak jak powiedział 

czcigodny Bhartryhari:  

«To, co się rodzi dzięki narządom mowy (karaṇa),  

przez [ich] zwieranie i rozwieranie, jest sphotą (sphoṭa); 

ze słów-dźwięków powstające słowa-dźwięki są dhvani –  

tak to inni przedstawiają».”887   

Drugie rozumienie dhvani: wibracja znaczenia (artha) paralelnie do pogłosu dźwięku 

artykułowanego: 

„W taki sam sposób również znaczenie ujawnione (vyaṅgyârtha), występujące w 

miejscu (sthānīya) dudnienia (nirhrāda) dzwonów i innych, postrzegane dodatkowo 

(upa√lakṣ) dzięki temu, co jest naturą / duszą dzwonienia (anuraṇâtma), są 

normalnie nazywane ‘dhvani’ 888 . Także te fonemy, które są s łuchane 

(śruyamaṇa), określane słowem ‘g łos’  (nāda), które ujawniają (abhi √vyañj) sphotę 

chwytaną w akcie pojmowania ostatniej [głoski] (antya-buddhi), są określone 

słowem ‘dhvani’. Tak jak powiedział ten sam ów czcigodny [Bhartryhari]:  

« [...]889  [tak samo] przez akty pojmowania / sufiksy (pratyaya),  

nieuchwytywalne / nie do określenia (an-upa-ā√khyā), i przez te,  

które mają charakter sprzyjający uchwyceniu,  

                                                   
886 Jest to ważna koncepcja gramatyków i mimansaków, głosząca, że słyszymy zawsze ostatnie 

słowo, gdyż poprzednie słowa już są tylko śladami w pamięci, niezbędnymi żeby zaszło rozumienie. 

W ten sposób zachodzi strumień postrzeżeń (pratyaya-santāna) przy każdorazowym uchwyceniu 

ostatniego słowa.  
887 DhĀL I.13 (ed. ŚASTRĪ s. 133): śrūyamanêṣv iti śrotra-śaṣkuliīṁ santānenâgatā antyāḥ śabdāḥ 

śrūyanta iti prakriyāyāṁ śabda-jāḥ śabdāḥ śrūyamāṇā ity uktam | teṣāṁ ghaṇṭânuraṇana-rūpatvaṁ 

tāvad asti | te ca dhvani-śabdenôktā | tathâha bhagavān bhartṛhariḥ  (VP-I.102):  

yaḥ saṁyoga-vibhāgābhyāṁ karaṇair upajāyate |  

sa sphoṭaḥ śabdajāḥ śabdāḥ dhvanayo ‘nyar udāhṛtāḥ ||   
888 DhĀL I.13 (ed. ŚASTRĪ s. 133): evaṁ ghaṇṭâdi-nirhrāda-sthānīyo ‘nuraṇâtmôpalakṣito vyaṅgyô 

‘py artho dhvanir iti vyavahṛtaḥ | 
889 Cytowana strofa jest kontynuacją strofy VP-I1.82 / VP-I7.84:  

 „Tak jak wedyjski rozdział (anuvāka) albo [pojedyncza jego] strofa (śloka)  

zostają utrwalone w pamięci (soḍhatva) po pełnym powtórzeniu (āvṛtti),  

ale przy kolejnym powtarzaniu (pratyāvṛtti)  

już nie rozważa się tej księgi”, (...) .   
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rozumie się istotę w słowie ukazanym (pra√kāś) przez dhvani890.  

Trzecie rozumienie dhvani: Dhvani jako czas trwania /  brzmienia (vyāpāra, vṛtti) 

głosek, zawierający w sobie relację słów i znaczeń (śabdârtha): 

Abhinawagupta dalej podkreśla, że to u jawnianie (√vyañj) sphoty, które jest cechą 

dhwani, zachodzi zarówno poprzez brzmienie, jak i  poprzez znaczenie. Te dwie 

cechy dhwani zachowane są na każdym poziomie właśnie w głoskach, gdyż bez tego nie 

dochodzi do ujawnienia znaczenia: 

„Tutaj słowo i znaczenie ujawniające [przedmiot] są nazywane terminem ‘dhvani’. 

Co więcej, nawet gdy głoski (varṇa) mają tylko taki wymiar [tj. długość, głośność itd.] 

(parimāṇa). Tak jak powiedziano891:  

[Tu cytuje Kumarilę Bhattę]:   

«Albo gdy element języka zbyt małym 

wysiłkiem [tj. zbyt cicho] jest wymówiony,    

albo, dowolnie, gdy jakiejś głoski umysł nie chwyta –   

to i tak całość jest wyrażona”892. 

Rozumiem to tak, że gdy następuje ciąg wypowiadanych elementów językowych i 

równolegle logiczny ciąg myśli podążającej za znaczeniami, to jeśli któryś ciąg zostanie 

zakłócony, np. głoska zostanie niewyraźnie wymówiona, to umysł uzupełnia ją dzięki 

współwystępowaniu słowa i znaczenia w dhwani. Głoska zatem zawsze pozostaje w 

swoim pełnym wymiarze (pariṁāṇa), czyli jako połączenie warstwy dźwiękowej i  

znaczeniowej.  

                                                   
890  DhĀL I.13 (ed. ŚĀSTRĪ, s. 133): tathā śrūyamāṇā ye varṇā nāda-śabda-vācyā antya-buddhi-

nirgrāhya-sphoṭâbhivyañjakās te dhvani-śabdenôktāḥ | yathâha bhagavān sa eva – 

pratyayair anupākhyeyair grahaṇânuguṇais tathā |  

dhvani-prakāśite śabde svarūpam avadhāryate || iti (cytat z VP-I1.83 / VP-I7.85. 
891 DhĀL I.13 (ed. ŚĀSTRĪ, s. 133): tena vyañjakau śabdârthāv apîha dhvani-śabdenôktau | kiñca 

varṇeṣu tāvan-mātra-parimāṇeṣv api satsu |  
892 DhĀL I.13 (ed. ŚĀSTRĪ, s. 133): cytat z ŚV Sphoṭa-vāda XII.10, cytowane także w NM. VI (NM2 s. 

167): 

alpīyasâpi yatnena śabdam uccāritaṁ matiḥ |  

 yadi vā naîva gṛhṇāti varṇaṁ vā sakalaṁ sphuṭam || iti  

Sensem tego twierdzenia Kumarili jest, że fonem nawet wtedy nie zostaje zatracony jako jedna, 

pełna całość, gdyż jest wieczny.  

G.S. Rai (2016: 110) interpretuje tę strofę odwrotnie, moim zdaniem błędnie: „jaise ki kahā – buddhi 

alp prayatnõ se sthānâdi se uccārit śabdõ ko nahĩ grahaṇ kartī hai | jab ve sāre varṇ spaṣṭ rūp se 

uccārit hote haĩ tabhī buddhi use grahaṇ kartī hai |. [„Tak jak powiedziano: rozum nie chwyta 

jednostek językowych wymówionych w miejscach wymawiania ze zbyt małym wysiłkiem. Kiedy te 

wszystkie głoski zostają wyraźnie wypowiedziane, tylko wtedy rozum jest chwyta.”].  
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Czwarte rozumienie dhvani: Dhvani jako coś, co jest dodatkowe, wychodzące poza 

artykulację głosek (vṛtti, vyāpāra).  

„Gdy słyszane głoski są tylko takie [jak podano wyżej], to gdy są słyszane od tego, 

kto je wypowiada, to to, co jest działaniem innym, wykraczającym poza 

powszechne dzia łanie artykulacyjne (uccāraṇa-vyāpāra), polegające na 

trwaniu krótko (szybko, druta), w długo (przeciągle, vilambita)893 itd., jest określone 

jako dhvani. Jak powiedział on właśnie [tj. Bhartryhari]:  

«Gdy po ujawnieniu się elementu językowego (śabda)  

chwyta się myślą [różne] przeobrażane dhvani (vaikṛta-dhvani), 

gdy jest podział czasu [ich] oddziaływania (vṛtti-bheda)894,  

wówczas istota sphoty nie zostaje przez nie podzielona.»895   

W kontekście tego, co Abhinawagupta powiedział tuż przed zacytowaniem 

Bhartryhariego, spójna jest także interpretacja wyrażenia ‘tair na bhidyate’ jako 

dwuznacznego, mianowicie, że: 1) “[istota sphoty] przez nie [tj. przez różne ‘przeobrażane’ 

dhvani – vaikṛta-dhvani] n ie zostaje podzie lona”, czyli, zgodnie z teorią sphoty, 

przekracza je; 2) [istota sphoty] od nich [tj. tych wszystkich omówionych wcześniej 

aspektów dhwani] s ię n ie różni . Komentator  Hariwryszabha interpretuje na pierwszy 

sposób, gdyż wiąże się to bezpośrednio z tezą gramatyków, że ‘dźwięk 

przeobrażeniowy’ (vaikṛta-dhvani)  n igdy nie dotyka ponadczasowej sphoty. 

Owszem, Bhartryhari przyjmuje na podstawie swojego mistrza, autora Sangrahy 

(Saṅgraha), że ‘dźwięk naturalny (prākṛta-dhvani)  jest  tym, co nadaje 

rozróżnienie (pariccheda )  w sphocie, gdyż jest przyczyną (hetu) uchwycenia 

słowa 896 . Jednak według gramatyków sphota nigdy nie nakłada s ię na 

przeobrażone dhwani.  AG z kolei, zdaje się utożsamiać ze sphotą to ostatnie 

rozumienie dhwani. W tej kwestii logiczne jest przypuszczenie, że w teorii języka, choć 

przedstawianej w ogromnej zgodności z Bhartryharim, Abhinawagupta teoretycznie mógł 

                                                   
893 Terminy ‘druta’, ‘vilambita’  używane są w opisie tempa w indyjskiej muzykologii.  
894 Rozróżnienie vṛtti, czyli czasu trwania głoski krótkiej długiej i przedłużonej, jest upādhi – czyli 

cechą przygodną pojmowania. Należy zaznaczyć, że w myśli późniejszych teoretyków języka to 

właśnie upādhi – cecha przygodna przedmiotów, jest desygnatem słowa, a nie sama rzecz.  
895 DhĀL I.13 (ed. ŚĀSTRĪ, s. 134): teṣu tāvatsv eva śrūyamāṇeṣu vaktur yo ‘nyo druta-vilambitâdi-

vṛtti-bhedâtmā prasiddhād uccāraṇâdi-vyāpārād abhyadhikaḥ sa dhvanir uktaḥ | yad āha sa eva –  

«śabdasyôrdhvam abhivyakter vṛtti-bhede tu vaikṛtāḥ | 

dhvanayaḥ samupohante sphoṭâtmā tair na bhidyate || (cytat z VP I.77).   
896 VPvṛ I.76: iha dvividho dhvaniḥ – prākṛto vaikṛtaś ca |  tatra prākṛto nāma yena vinā sphoṭa-rūpam 

anabhivyaktaṁ na paricchidyate [...]. evaṁ hi saṅgrahakāraḥ paṭhati –  

śabdasya grahaṇe hetuḥ prākṛto dhvanir iṣyate |  

sthiti-bhede nimittatvaṁ vaikṛtaḥ pratipadyate ||  
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uznać pojęcie sphoty za zbyteczne, gdyż to samo zjawisko rozumienia można wytłumaczyć 

podaną tu teorią dhwani. 897   Jego interpretacja dhwani jako wykraczającej  poza 

powszechne dzia łanie artykulacyjne, zaciera różnice między nią a sphotą 

gramatyków. Stąd, logiczne jest, że dla Abhinawagupty istota sphoty n ie różni  s ię od 

tak rozumianej is toty dhwani898.   

Następnie AG przenosi swoją analizę dhwani gramatyków na poziom poetyki:   

„My również uważamy, że siłę semantyczną wykraczającą poza dobrze znane siły 

semantyczne – dosłownego znaczenia (abhidhā), nakierowania (tātparya) i 

określenia metaforycznego (lakṣaṇā) – jest dhwani. A także cała czwórka tych [sił 

semantycznych] jest dhwani. Przez ich połączenie nawet cała poezja jest  

dhwani. W ten sposób wcale nie jest niewłaściwe użycie słowa ‘dhwani’ na 

zarówno wykraczające, jak i n iewykraczające [poza te siły].” 899   

Zapożyczenie przez poetyków teorii dhwani od gramatyków znajduje dodatkowe 

wytłumaczenie poprzez interpretację formalnej struktury złożenia definiującego poezję: 

Poezja to „przemieszanie oznaczającego z oznaczanym” (vācya-vācaka-sammiśra) 900 . 

Abhinawagupta stwierdza, że formalnie jest to złożenie, w którym nastąpi ła e l iz ja 

środkowego wyrazu (madhyama-lopī-samāsa) – spójnika ‘i’ (ca), a jego znaczenie 

oddawane jest samą bl iskością wyrazów:  

„Mieszanie się oznaczającego z oznaczanym (vācya-vācaka-sammiśra) jest to 

złożenie, w którym nastąpi ła e l iz ja środkowego wyrazu, podobnie jak 

[fraza] „(...) krowę, konia, człowieka, bydło (...)”901  oznacza tutaj zbiór wyrazów 

nawet bez spójnika ‘i’ (ca). Dlatego zarówno to, co jest oznaczane (vācya), jest 

dhwani, jak i to, co jest oznaczająca (vācaka) jest  dhwani, a także stan 

                                                   
897 Należy podkreślić, że w analizie sił semantycznych AG polegał w dużym stopniu na Kumarili 

Bhatcie i Dżajancie Bhattcie (patrz: § II.5.3), obu najbardziej wpływowych krytykach teorii sphoty 

(patrz np.: ŁUCYSZYNA 2018: 276, COWARD  1994: 216). Wygląda to, jakby Abhinawagupta 

lawirował między różnymi stanowiskami, próbując je wszystkie ze sobą pogodzić.  
898 A zatem pojęcie sphoty nie jest potrzebne, choć teoria jest ta sama.   
899 DhĀL I.13 (DhĀL ed. ŚĀSTRĪ, s. 134): asmābhir api prasiddhebhyaḥ śabda-vyāpārebhyo ‘bhidhā-

tātparya-lakṣaṇa-rūpebhyo ‘tirikto vyāparo dhvanir ity uktaḥ |  evaṁ catuṣkam api dhvaniḥ | tad-

yogāc ca samastam api kavyaṁ dhvaniḥ | tena vyatirekâvyatireka-vyapadeśo ‘pi na na yuktaḥ |  
900 DhĀL I.13 (ed. RAI s. 111-112). 
901 Odwołanie do MB ad. PSū II.2.29, gdzie twierdzi się, że samo złożenie kopulatywne (dvandva), a 

także występowanie razem wyrazów zawiera w sobie znaczenie spójnika. Patańdżali cytuje w 

całości przetaczany przez Abhinwaguptę ilustrujący to fragment wedyjski:  

 «ahar ahar nayamānaḥ gām aśvam puruṣam paśum | 

 vaivasvataḥ na tṛpyati surāyāḥ iva durmadī  

 indraḥ tvaṣṭā varuṇaḥ vāyuḥ āditya iti |  
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ujawniania przez je oba jest dhwani – gdy wybrzmiewa (dhvanati). Dlatego że 

miesza się poprzez stykanie się bodźca (vibhāva) i reakcji na bodziec [w postaci 

odgrywania stanów emocjonalnych przez aktora] (anubhāva), a nawet u jawniany 

przedmiot (vyaṅgya) jest dhwani, gdy jest  przedmiotem ‘wybrzmienia’  

(dhvanyate). Element językowy to werbal izacja (śabdana), czyli działanie słowne 

(śabda-vyāpāra) – nie jest ona zwykła, mająca formę sił dosłownego nazywania 

(abhidhā) i pozostałych sił semantycznych. Taki jest sens.”902 

 W ten sposób Abhinawagupta wykazał, że działanie słowne (śabda-vyāpāra), czyli 

właśnie u jawnianie sensu mowy, zachodzi właśnie poprzez dhwani – sugestię, inaczej 

określaną jako ‘werbal izacja ’  (śabdana). Podsumowuje: 

„Dhvani to zarówno vācya (sfera nazywanego) jak i vācaka (sfera nazywającego), 

jak i oba razem”903.  

To stanowisko również jest parafrazą tezy gramatyków: nityāḥ śabdârtha-sambandhāḥ. 

Tym bardziej że komentator VP rozbił to złożenie jako: „wieczne są słowa, wieczne są 

znaczenia, wieczny jest ich związek”904, tj. faktycznie również jako złożenie, w którym 

nastąpi ła e l iz ja środkowego wyrazu (madhyama-lopī-samāsa), tj. spójnika ‘i’ (ca).   

Dhvani należy rozumieć jako całościową ideę (pratyaya), która wydobywa się z 

połączenia słowa i znaczenia jako coś dodatkowego, będącego znaczeniem 

‘u jawniającym się w poznaniu’  – pratīyamāna 905 , czyli przenoszącym już do 

przedmiotu. Właśnie gdy w poezji wykracza się poza wszystkie siły semantyczne, dhwani 

uwidacznia swoją naturę: staje się odrębnym od języka (pozawerbalnym) doświadczeniem, 

wynikłym z wywołania z pamięci  minionych doświadczeń za pomocą brzmiących 

elementów językowych. Można by powiedzieć, że wtedy właśnie ujawnia sphotę. Albo, że 

jest tym samym, co sphota. Znów kiedy wykracza poza sferę językową, wywołując 

przypomnienie realnego doświadczenia smaku estetycznego (rasa), określa się je jako 

rasa-dhvani – sugestię smaku estetycznego. Jest to najwyższa forma dhwani, ‘dusza 

poezji’ (kāvyasya ātmā)906, która daje pozawerbalne doświadczenie piękna. 
                                                   
902  DhĀL I.13 (ed. RAI s. 111-112): vācya-vācaka-sammiśra iti madhyama-lopī samāsaḥ | gām 

aśvaṁ puruṣaṁ paśum iti-vat samuccayo ‘tra ca-kāreṇa vinâpi | tena vācyo ‘pi dhvaniḥ vācako ‘pi 

śabdo dhvanir dvayor api vyañjakatvaṁ dhvanatîti kṛtvā | sammiśryate vibhāvânubhāva-

saṁvalanayêti vyaṅgyo ‘pi dhvaniḥ, dhvanyata iti kṛtvā | śabdanaṁ śabdaḥ śabda-vyāpāraḥ, na 

câsāv abhidhâdi-rūpaḥ sādhāraṇa ity arthaḥ |        
903 DhĀL I.13 (ed. RAI, s. 111-112): tena vācyo ‘pi dhvaniḥ, vācako ‘pi dhvaniḥ, dvayor api sāmyād 

dhvanir ity uktam |   
904 VPvṛ I.23, op. cit. § II.6. 
905  DhĀL I.4 (ed. ŚĀSTRĪ, s. 50-52), op. cit. § II.5.4.   
906 jest to pierwsza teza Anandawardhany przedstawiona na samym początku dzieła, DhĀ I.1:  

kāvyasyâtmā dhvanir iti budhaiḥ yaḥ samāmnāta-pūrvas    
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W ten sposób za pomocą teorii sphoty i teorii poetyki Abhinawagupta wytłumaczył, w jaki 

sposób, zarówno w zwykłej komunikacji, jak i w poezji, dochodzi do wzbudzenia 

doświadczenia poprzez słowo, czyli jego szerokiego oddziaływania – w tym wzbudzania 

rozumienia. Doświadczenie to ma walor estetyczny, dominujący w przypadku poezji, ale 

niezbędny do końcowego przyswojenia sensu każdej wypowiedzi.  

 

II.5.6.2 Sphota w zdaniu  
Te same prawidłowości opisanych wyżej wszystkich czterech aspektów dhwani mają 

zastosowanie do teorii rozumienia zdania (vākya). Dhwani zawsze ma zdolność 

rozchodzenia się / pogłosu (rezonansu, anuraṇa), stąd obecna w głoskach, słowach i 

zdaniach i odpowiadających im siłom semantycznym, nie znajduje przeszkód, by być także 

wydźwiękiem całych utworów poetyckich907 i duszą poezji.908  Jednym ze swych aspektów 

przekraczając czas, jest tym samym, co sphota.   

  Zagadnienie sphoty w wypowiedzi – vākya-sphoṭa – czyli teoria znaczenia zdania, 

stanowi centralne zagadnienie w filozofii Bhartryhariego909. Trzeba podkreślić, że sphota, 

‘uwyraźnianie się’ czy ‘rozbłysk / ‘wybuch’, jest uważana za zjawisko pozaczasowe910. 

Implikuje ona, że istotą aktu pojmowania jest wykroczenie poza sekwencję czasową 

i  przekroczenie dźwięku. Czas obecny jest tylko w vaikṛta-dhvani, dźwięku 

podlegającym przemianom, którego vṛtti, czyli trwanie (krótkie lub długie) jest analogiczne 

do długości t rwania samogłoski. Podobnie można odnieść vṛtti do dłuższych jednostek 

językowych, takich jak słowa czy wypowiedzi. Jakkolwiek w odniesieniu do nich używa się 

już terminu vṛtti na oznaczenie oddziaływania semantycznego – tj. omówionych wyżej 

czterech sił semantycznych. Choć Abhinawagupta świadomie łączy dwie domeny 

występowania pojęcia ‘vṛtti’911, a także bliskoznacznego ‘vyāpāra’ – ‘działania’, jako z jednej 

strony czasu trwania wypowiedzi, z drugiej zaś dzia łania semantycznego, to także 

                                                                                                                                                            
tasyâbhāvaṁ jagadur apare bhāktam āhus tathânye |  

kecid vācām sthitam aviṣaye tattvam ūcus tadīyaṁ  

tena brūmaḥ sahṛdaya-manaḥ-prītaye tat-svarūpam ||  

Że należy ją rozumieć jako ‘rasa-dhvani’, pisze AG w DhĀL I.4 (ŚĀSTRĪ ed. 50-52), op. cit. § II.5.4. 
907 DhĀL I.4, op. cit. vide supra § II.5.6.1. 
908 DhĀ I.1a.: kāvyāsyâtmā dhvanir iti budhaiḥ (...) |  
909 Wyłożone w VP II.    
910 Por. VP I.48, VPvṛ I.48.  
911 DhĀL I.4., op. cit. Vide supra § II.5.6.1. 
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u Bhartryhariego oba te znaczenia zdają się być aktualne912. Gramatycy uważają, że aby 

doszło do jakiegokolwiek rozumienia, musi być obecna ponadczasowa sphota, 

przekraczająca brzmienie jednostek językowych i obecna we wszystkich działaniach 

semantycznych. To ona stanowi definicyjną cechę zdania:  

„Element językowy (śabda), charakteryzujący się sphotą jest zdaniem”913 .  

* 

Przypomnę, że na teorię sphoty jako zdania (vākya-sphoṭa) składają się trzy tezy 

opisane wcześniej914. Pierwsza z nich – ‘powszechnik znajdujący się w złączeniu’ – określa 

sphotę jako powszechnik (jāti-sphoṭa) 915 . Wygląda, że zgodnie z tą teorią głoski mają 

znaczenie powszechnika, ale, jak przekonaliśmy się z rozdziału o sile fonemu (§ II.5.5), 

wcale nie oznacza to, że pojedyncza głoska nie może też pełnić funkcji zdania, a zatem nie 

może mieć zindywidualizowanego znaczenia.  

Teza druga określa sphotę jako ‘indywidualną sphotę’ (vyakti-sphoṭa)916; jej zasada 

zdaje się nie odbiegać od tej, jaką AG w DhĀL przedstawił jako tātparya-śakti (§ II.5.3). 

Sphota jako powszechnik i indywiduum, obie razem określane są jako sphota 

zewnętrzna (bāhya-sphoṭa)917. 

Tutaj jednak zajmiemy się trzecią tezą, która charakteryzuje wewnętrzną sphotę 

(āntara-sphoṭa). Punjaradża, gdy omawia różne stanowiska gramatyków w VP II-1-2, 

stwierdza, że została ona zdefiniowana w VP II.19:  

„Niewyrażony element języka, mający następstwo w czasie,  

jest bezgłośny (upāṁśu) – to on jest w myśli czytany;  

natomiast bez następstwa jest jakby rozciągnięty –   

jest rozumem, w którym się znajduje”.918  

                                                   
912 Por. VP I.52,  I.76, VP I.104, 1.120, II.58,  II.61,  II.218  (ed. RAMSAIER), gdzie vṛtti jest 

działaniem / trwaniem zarówno w odniesieniu do warstwy brzmieniowej, jak i jako działanie 

semantyczne.   
913 VPPuṇ II.1-2: sphoṭa-lakṣaṇaḥ śabdo vākyam; zgodnie z dalszym komentarzem, omówienie teorii 

zdania jako sphoty zawiera fragment od VP II.7 – VP II.14, oraz VP II.19 – VP II.27.    
914 Patrz: § II.5.2. 
915 Por. VP I.96: aneka-vyakty-abhivyaṅgyā jatiḥ sphoṭa iti smṛtaḥ | A także VPPuṇ II.1-2.  
916 VPHel II.1-2 (ed. ŚARAMĀ 2016: 5): sphoṭsaś ca dvividhaḥ bāhya ābhyantaraś ca | bāhyo ‘pi jāti-

vyakti-bhedena dvividhaḥ | tatra jāti-lakṣaṇasya jātiḥ saṅghāta-vartinîti vyakti-

lakṣaṇasyaîko’navayavaḥ śabda iti | ābhyantaraś ca buddhy-anusaṁhṛtir ity anenôddeśaḥ |   
917 Ibidem.  
918 VP II.19:  

avyaktaḥ kramavāñ chabda upāṁśv yam adhīyate | 

akramas tu vitatyêva buddhir yatrâvatiṣṭhate ||  
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Punjaradża uważa, że pierwszy werset tej strofy dotyczy zwykłego ‘bezgłośnego’ 

mówienia, tj. będącego następstwem głosek, s łów i td.  w myśl i . Takie mentalne 

mówienie, ‘mowa bezgłośna’ określana jest terminem ‘upāṁśu’. Drugi werset mówi o 

zdolności  rozumienia (buddhi), która tę sekwencję myśli ujmuje, i jest według 

Punjaradży mową ‘najbardzie j  bezgłośną’ (paramôpāṁśu), która jest ‘pozasłownym 

porozumiewaniem się ’ (śabdâtīta-vavahāra) i samą intu ic ją (pratibhā), będącą 

rozumem. Wszelkie podziały, ujmowane poprzez ową buddhi dzięki intuicji, są ‘cechami 

przygodnymi’ (upādhi). Rozumienie w mowie ‘najbardzie j  bezgłośnej ’  w istocie 

polega na przyswojeniu przez rozum następstwa czasowego. Mówi o tym 

Punjaradża: 

„Jedno słowo, mając cechy przygodne, jak gdyby ma podziały: na compositum i nie-

compositum, szybkie, średnie i wolne tempo wymawiania, cicho i głośno, bezgłośnie 

i zupełnie bezgłośne, z zanikłą sekwencją. Tam, tylko gdy ma miejsce odpowiednie 

wspomaganie (anugraha) przez ruch tchnienia życiowego (oddechu, prāṇa), gdzie 

znajduje się forma (rūpa) słowa dla innych osób, jest nieuchwytna (niesłyszana), 

jest szeptem ‘bezgłośnym’ (upāṁśu). Natomiast pomiędzy (antareṇa), tam, 

gdzie wspomagana przez ruch tchnienia życiowego znajduje się wtopiona w rozum 

istota słowa, będąca tworzywem (przyczyną materialną, upādāna)1 dla rozumu, jest 

szeptem najbardzie j  bezgłośnym (tj. milczeniem, paramôpāṁśu). Natomiast 

tam, gdzie przez rozum połączony z siłą wchłoniętego w siebie następstwa 

(pratisaṁhṛta-krama-śakti), stając się inną przyczyną wywoławczą (nimittą), 

nakłada na nieprzejawione słowo jakby formę następstwa i sprawia jego 

unaocznienie (uświadomienia), jest ‘następstwem wchłoniętym w siebie ’  

(pratisaṁhṛta-krama). Rozpoczyna się komunikacja pozawerbalna (śabdâtīta-

vyavahāra) w rozumie, rozpoznającym (prati√pad) w sobie jak gdyby 

niezdeterminowane ‘to’, mającym za przedmiot ‘wchłonięcie w siebie’ form 

następstwa elementów językowych.”919  

U gramatyków na tym właśnie wchłoniętym w siebie następstwie elementów językowych 

w rozumie polegają akty rozumienia.  

                                                   
919  VPPuṇ II.19: upādhimato hy ekasya śabdasya vibhāgā ivâvasthitāḥ saṁhitâsaṁhitayor druta-

madhyama-vilambitāsu vṛttiṣu śanair uccair upāṁśu paramopāṁśu saṁhṛti-kramaṁ cêti | tatra 

prāṇa-vṛtty-anugrahe saty eva yatra śabda-rūpaṁ parair asaṁvedyaṁ bhavati tad upāṁśu | 

antareṇa tu prāṇa-vṛtty-anugrahaṁ yatra kevalam eva buddhau samāviṣṭa-rūpo buddhy-upādāna 

eva śabdâtmā tat paramôpāṁśu | yatra tu pratisaṁhṛta-krama-śakti-yogayā buddhyā 

nimittântarôpasaṁprāptam avyakte śabde ‘dhyāropitaṁ hi śabdānāṁ krama-rūpam-iva sākṣāt-

kriyate tat pratisaṁhṛta-kramam | śabdānāṁ krama-rūpôpasaṁhāra-viṣayāyāṁ buddhāv 

asamprakhyātattvam-iva pratipadyamānāyām ārabhyate śabdâtīto vyavahāraḥ |.  
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Abhinawagupta ów rozum, w którym zachodzi ujęcie sekwencji, podobny jest do 

przestrzeni. Odnosząc się właśnie do tego cytatu, stwierdza w ĪPVV –  

„«Dotyczący przestrzeni» (ākāśa) znaczy, że jak gdyby nie zważając na wzbudzanie 

przez tchnienie życiowe w przestrzeni serca będącej obszarem zakłóconym jedynie 

wysiłkiem woli ujawnionego ‘ja’, tj. formy podmiotu postrzegania, albo też będącej w 

obszarze poznawania formy procesu postrzegania, rozbłyskującego jako ‘to’ 

przez naturę mowy patrzącej i pośredniej – dlatego, że przy braku ich odróżnienia 

nie byłyby poznawane. Tak jak powiedział ów czcigodny [Bhartryhari]: 

«Niewyrażony [element języka] (...) » itd.” 920  

W powyższej myśli widać wyraźnie także ideę mimansaków – tzw. tripuṭī-karaṇa921, tj., iż 

w akcie poznania podmiot, proces i przedmiot ujawniają się jednocześnie i są odróżniane 

między sobą, uzasadnioną najważniejszą strofą Bhartryhariego, definiującą ‘sphotę 

wewnętrzną’, czyli dotyczącą samej istoty pojawienia się rozumienia wypowiedzi. Należy 

przy tym podkreślić, że stanowisko tripuṭī-karaṇa ma w zmierzeniu podważyć idealizm 

buddystów, którzy twierdzą, że przedmioty poznania nie mogą istnieć poza poznaniem, i 

dowodzić realizmu ontologicznego922.   

W PTV ze sphotą wewnętrzną najprawdopodobniej wiąże się teoria s łuchania 

(śravaṇa)923. AG twierdzi, że słuchanie jest ‘bezgłośnym szeptem’ – upāṁśu, który zdaje 

się rozumieć tak, jak Punjaradża paramôpāṁśu – w najwyższym stopniu bezgłośny szept. 

Abhinawagupta zdefiniował go cytatem ze SvT:  

„To, co on słyszy tylko sam, nazywa się szeptem bezgłośnym”.924 

Ten bezgłośny szept przez gramatyków może mieć związek z twierdzeniem 

Bhartryhariego wygłoszonym w komentarzu do „Wielkiego komentarza”, że „sphota jest 

wolna od dźwięku.”925 

Abhinawagupta wyjaśnia to w ĪPVV, przy okazji opisu mowy fizycznej:926   

                                                   
920   ĪPVV III.1.5 (t. III, s. 12): ākāśīyasyêti prāṇa-preraṇa-nairapekṣyeṇêvêcchā-prayatna-mātra-

prakṣobhite ākāśe hṛdaya-gagane ‘ham-iti parisphurato grāhaka-rūpasya jñāna-bhāge vā paśyantī-

madhyamâtmanā sphurata idam iti grahaṇa-rūpasya bhedâbhāvād ity avedyatvād ity-arthaḥ | yad 

āha tatrabhavān –  avyaktaḥ (...) |  
921 PANDURANGI 2012: 72.  
922 PANDURANGI 2012: 72: „According to the formula of tripuṭī-karaṇa, the ascertainment of the 

existence of the object and the cognition does not depend upon either cognition alone or the object 

alone, but the two helps to ascertain the presence of the both jointly. This prevents the Buddhist’s 

attempt to rule out objects outside the cognition.” 
923 Patrz: PTV I.3.3. 
924 SvT II.146, op. cit. w PTV I.3.3: ātmanā śrūyate yas tu sa upāṁsur iti smṛtaḥ |.  
925 MBBH1 (s. 76): adhvanikaḥ sphoṭa ity uktaṁ bhavati |. 
926 Vide supra § II.2.1, gdzie przytoczyłem fragment poprzedzający ten cytat.  
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„Szept upâṁśu [z kolei] to [mowa] bezgłośna (aghoṣa), tj. taka, którą tylko samemu 

się słyszy, a nie słyszy jej nikt inny; czyli taka, której promienie (aṁśu), czyli 

rozchodzenie się (prasara), dotarły blisko – upagata, tzn. [promienie] docierają tylko 

blisko (samīpa) samego siebie927. Tym samym [jako mowę vaikharī] definiuje się [jej] 

własny skutek, jakim jest działanie (kārya) rąk i pozostałych zmysłów w postaci 

konkretnej bądź subtelnej. I wszędzie w nich w dominującym stopniu dostrzega się 

stan przeniknięcia przez s łowo (śabdânuviddhatā)928, będącego działaniem vāc 

w postaci grubej i subtelnej. I właśnie dlatego [że wszystkie zmysły przeniknięte są 

działaniem vāc], mówi się ‘to chwycę, ‘[to] chwytam, ‘[to] uchwyciłem’:929  I jest  

‘chwytanie’ głosek i wyrazów, a to traktuje się jako stan bycia s łyszanym. Jako 

że w odniesieniu do głoski (varṇa) rozumienie stanu ‘słyszalności’ jest bardzo 

wyraźne (ati-sphuṭa), w odniesieniu do wyrazu (pada) składającego się z małej ilości 

głosek – proporcjonalnie mniejsze, natomiast w zdaniu wobec tego, co uchwycić 

można w rozumie w formie syntezy (saṅkalana), przypomnienia (āsmaraṇa) i 

rozstrzygnięcia (anuvyavasāya), stan słyszalności nie jest wyraźny930. W ten sposób 

także gramatycy wykazują, że sphota zdania – vākya-sphoṭa, jest generalnie 

chwytana931 na poziomie rozumu:  

«Gdy zarodków przez głos (nāda) zasianych932  
                                                   
927 Upāṁsu jest zatem rodzajem mowy fizycznej.  
928 Por. VP7 I.131. Oznacza to, że w całym procesie obecna jest Najwyższa Mowa, a także jej 

pozostałe poziomy.  
929 W znaczeniu ‘zrozumiałem’, ale odnosząc się do zmysłu rąk (chwytania), a nie zmysłu mowy. 

Czyli użyte jest metaforycznie w znaczeniu usłyszenia, a ostatecznie – zrozumienia.   
930  I dlatego można użyć metafory ‘chwytania’, a nie słyszenia. Stąd głoskę się tylko ‘słyszy’, 

natomiast zdanie mniej się słyszy, więc można powiedzieć, że się też ‘chwyta’. Wszystkie te 

określenia oznaczają aspekty rozumienia.   
931 A nie słyszana.  
932 Nādenâhita-bījānām (‘zarodków przez głos zasianych’) stanowi wariant VP I.84a zaświadczony 

wyłącznie tutaj. W wersji oryginalnej ‘nādair āhita-bījāyām’ (‘[w dojrzałości cyklu], którego zarodki 

zasiane zostały przez tony]), potwierdzanej przez komentarz Hariwryszabhy (por. VPvṛ nādaiḥ 

śabdâtmānam avadyotayadbhir), podobny sens wyrażony został mniej zgrabnie. Por. tł. IYER (1965: 

85): „The word is grasped in the (final) cognition the seeds of which have been sown by the sounds 

including the final one and which has gradually attained maturity”. Należy dodać, że ‘dojrzałość 

cyklu’ (u Iyera: „which has gradually attained maturity”) zgodnie z VPvṛ oznacza, że głoski są 

zarodkami (saṁskāra), które rozwijają się w formę wyrażonych głosek, które z kolei pozostawiają po 

sobie ślady (saṁskāra), bēdāce niczym innym, jak zarodkami kolejnych wyrażonych głosek. Owe 

zarodki są „zarodkami siły semantycznej (bhāvanā, patrz: § II.6) śladów, które są odpowiednie 

rodzajowo do wyrażanych różnic” (vyakta-paricchedânuguṇa-saṁskāra-bhāvanā-bījāni, VPvṛ I.84). 

W ten sposób rozumienie następuje po wypełnieniu się ich cyklu (vṛtti).      
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dojrzałość cyklu (āvṛtta) nastaje 

wraz z ich ostatnim wybrzmieniem (dhvani),  

słowo w rozumie chwycone zostaje».933 

W procesie rozumienia, tj. uchwycenia sphoty, koniecznie uczestniczą wszystkie cztery 

poziomy mowy, łącznie z mową fizyczną. Abhinawagupta kończy w ten sposób: 

„Taka właśnie jest pierwsza vāc [tj. mowa fizyczna]”.934   

Podsumowując: wszystko wskazuje na to, że Abhinawagupty analiza słuchania jako 

rozumienia wypowiedzi, wyjaśnianej jako chwytanie sekwencji czasowej następujących po 

sobie elementów językowych, ma w tle teorię sphoty Bhartryhariego.  

II.6 Rozważania nad czasownikiem  
W indyjskiej tradycji gramatycznej prominentne miejsce zajmuje pogląd, iż zdaniem jest 

koniugowany czasownik, określany terminem ‘ākhyāta’935. Terminu ‘ākhyāta’ używa sie 

w gramatyce na określenie jednej z czterech podstawowych kategorii gramatycznych, obok 

rzeczownika (nāman), przyimka / prefiksu (upasarga) i partykuły (nipāta), 936  czyli na 

określenie czasownika. W odróżnieniu od rzeczowników (nāman), które u gramatyków 

wyrażają stan bytu’ (sattā, √sat), czasownik wyraża samo tylko ‘s tawanie s ię ’  lub samą 

‘czynność’  (bhāva, √bhū)937. Poza tym pojęcie ‘ākhyāta’ występuje w trzech szczególnych 

znaczeniach, jako: 1) czasownik w formie osobowej, czyli taki, do którego przystąpiła 

końcówka fleksyjna; 2) sama końcówka f leksyjna czasownika938; 3) aspekt końcówki 

                                                   
933 ĪPVV I.5.13 (t. II, s. 187-188): upāṁśur ity aghoṣo yaḥ svayam eva śrūyate, na pareṇa; upagatāḥ  

sva-samīpam eva praviṣṭā aṁśavaḥ prasarā yasyêti | anena pāṇy-ādīnām api sthūla-sūkṣma-

rūpasya sva-kāryasyôpalakṣaṇam | sarvatra câtra saghoṣâghoṣa-rūpa-vāg-vyāpāra-

śabdânuviddhatā prādhānyena dṛśyate | tad idaṁ grahīṣyāmi gṛhṇāmi gṛhītam iti tata  evam uktam | 

varṇa-pada-grahaṇaṁ ca tatraîva śrūyamāṇatâbhimānāt | varṇa eva hi tāvat śrūyamāṇatā-buddhir 

atisphuṭā, pade tv alpa-varṇe syād apyeṣā, vākye tu saṁkalanâsmaraṇânuvyavasāyâdi-rūpa-

buddhi-nirgrāhye śrūyamāṇatā na sphuṭā ity evam uktam | tathā ca vaiyākaraṇair api vākya-

sphoṭasya prāyaśo buddhi-nirgrāhyataîva darśitā | yad āha tatrabhavān  

nādenâhita-bījānām antyena dhvaninā saha | 

āvṛtta-paripākāyāṁ buddhau śabdo 'vadhāryate || (VP I.84) 

iti |  
934 ĪPVV I.5.13 (t. II, s.188):  eṣā tāvat prathamā vāk | 
935 Od √khyā  ‘mówić, orzekać; opowiadać’. 
936 NirU I.1. 
937 NirU I.2. (ed. SARUP 2009: 29). Sześć przeobrażeń (bhāva-vikāra charakteryzuje owo stawanie 

się (bhāva). Są to: 1) jāyate ‘rodzi się’, 2) asti ‘istnieje’, 3) vipariṇamate ‘przekształca się’, 4) 

vardhate ‘rośnie / dojrzewa’,  5) apakṣīyate ‘rozpada się’, 6) vinaśyati ‘ginie’. Patrz też: VP I.2 i VP 

I.3.  
938 WADA 2019: 101.  
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f leksyjnej  czasownika, który różny jest od modalności, czasu, liczby i osoby, również 

wyrażanych za pomocą tej samej końcówki fleksyjnej czasownika 939 . To ostatnie 

rozumienie charakterystyczne jest dla miamansy. Aspekt ten stanowi tu element 

odpowiedzialny za tzw. ārthī-bhāvanā, czyli ‘wywoływanie znaczenia przedmiotowego’, lub 

dokładniej: ‘wywoływanie tego, na co czasownik f leksyjny jest  nakierowany’ w 

odróżnieniu od pozostałych elementów zawartych w końcówce fleksyjnej czasownika, 

odpowiedzialnych za tzw. śābdī-bhāvanā, czyli dosł. ‘wywoływanie słowa’. To właśnie 

ākhyāta rozumiana w ten sposób, jako ārthī-bhāvanā łączy się z tym, co określa się jako 1) 

przedmiot czynności  (sādhya), który pozwala odpowiedzieć na pytanie: ‘co [robi, 

ofiarowuje itd.)?’; 2)  środek czynności  (sādhana), który pozwala odpowiedzieć na 

pytanie: ‘za pomocą czego, czym się posługując?’; oraz 3) modus czynności , który 

pozwala odpowiedzieć na pytanie: ‘dokładnie jak?’940. W przedstawianym przez Punjaradżę 

stanowisku mimansy Prabhakary dotyczącym zagadnienia, czym jest zdanie, to właśnie tak 

rozumiana ākhyāta zawarta w końcówce osobowej czasownika jest odpowiedzialna za 

przenoszenie re lacj i  przypadków logicznych, określanych terminem 

technicznym kāraka 941. I to tak rozumiany czasownik koniugowany (akhyāta) określa 

zdanie.    
                                                   
939 UPĀDHYĀYA 1977: 29.  
940 ASG (ed. UPĀDHYĀYA 1977: 33, 29).  
941 Termin kāraka (dosł. ‘sprawca czynności’, ‘czynnik’), czyli przypadek logiczny, definiuje się w 

gramatyce jako sādhana (dosł. ‘środek’, ’narzędzie’) lub sādhaka (‘doprowadzający’) (ABHYANKAR 

1961: 393). W MB VI. 1.135 stwierdza się, że czasownik najpierw łączy się ze swoim środkiem 

(sādhana), a następnie z prefiksami (upasarga) lub odwrotnie (ABHYANKAR 1961: 393). Choć sam 

Panini nie podaje definicji karaki (SULICH 2004: 119), to robi to za niego Patańdżali: „kāraka jest 

nazwą techniczną: terminem ‘kāraka’ nazywa się to, co jest inst rumenta lne (sādhaka) do 

wypełnienia się działania (kāraka iti saṁjñā-nirdeśaḥ – sādhakaṁ nirvartakaṁ kāraka-saṁjñaṁ 

bhavati, MB I. 4.25, ABHYANKAR 1961: 109)”. W Kāś mówi się: „słowo ‘kāraka’ znaczy dokładnie to 

samo, co przyczyna instrumenta lna /  sprawcza (nimitta: kāraka-śabdaḥ nimitta-paryāyaḥ)”. A 

także: „Kāraka nie znaczy nic innego, niż przyczyna (hetu). Czego przyczyna? Wykonywania 

czynności (kārakaṁ hetur iti nârthântaraṁ | kasya hetuḥ? kriyāyāḥ |, Kāś I.4.23)”. W uproszczeniu, 

jest to relacja nominalno-werbalna, która jest nośnikiem / sprawcą czynności, rea l izu jącym s ię  w 

re lac jach przypadkowych. Są to przypadki nie gramatyczne, tylko logiczne. Wymienia się 6 

przypadków logicznych: 1) punkt wyjścia (apādāna), 2) adresat / odbiorca czynności (sampradāna),  

3) instrument (karaṇa), 4) miejsce (adhikaraṇa), 5) przedmiot (karman) oraz 6) wykonawca 

czynności (kartṛ) (patrz: SULICH 2004: 120-124). Należy podkreślić – co jest istotne także w tych 

rozważaniach o akhjacie – że karaki n ie  są przypadkami gramatycznymi, gdyż są 

wyrażane formą i  semantyką czasownika, a nie końcówką imienną. Przykładowo w 

czasownikach nieprzechodnich (akarmaka) afiksy czasowe (LA) oznaczają podmiot (kartṛ) i 

przedmiot czynności (karman), w wypadku czasowników przechodnich – podmiot bądź czynność 
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Punjaradża klasyfikuje stanowisko, że czasownik konigowany jest zdaniem, jako wariant 

poglądu o podzie lności  zdania (khaṇḍa-vākyârthatā)942 i stanowisko nie-kompozycyjne 

(anvitâbhidhāna-vāda) Prabhakary943. Jego główną tezą jest, iż jeden element językowy, 

jakim jest czasownik koniugowany (ākhyāta-śabda), albo ściśle sama jego końcówka 

fleksyjna, bądź nawet tylko jej aspekt, jako że zawiera w sobie implikowane środki  

(relacje, sādhana), czyli przypadki logiczne (kāraka)944, zachowując przy tym swoją jedność 

i skończone znaczenie, jest  zdaniem:  

„Gdy rozumie się (√gam) w słowie będącym koniugowanym czasownikiem, 

koniecznie zawarty jest ‘środek’ (sādhana), 

to nawet gdy jest jeden, mający skończone znaczenie,  

nazywany jest zdaniem” 945.  

Tym skończonym znaczeniem zdania jest sama pełna czynność (kriyā). Jest to 

zgodne z  poglądem, że także rozumienie następuje dzięki  czynności  (kriyā)946.  

Abhinawagupta zdaje się z tym zgadzać, gdyż w TĀ stwierdza, iż „to, co ma naturę 

pojmowania (bodha), zawiera się w czynności (aktywności, kriyā), a ruch (gati, √gam) jest 

cechą działania widza” 947 . Twierdzenie, że „wszystkie czasowniki ruchu oznaczają 

                                                                                                                                                            
(bhāva, SULICH 2004: 129). Dlatego w koncepcji czasownika konigowalnego (ākhyāta) wszystkie 

one w sposób konieczny implikowane są przez aspekt odniesieniowy koniugowanego czasownika. 

Natomiast przypadki  gramatyczne (vibhakti) dostosowują się do form i semantyki czasownika; 

ponadto wyrażają wszystkie relacje (także między formami imiennymi a imiennymi), jakie nie są 

wyrażone przez formy czasownika (zgodnie z regułą z PSū II.3.1 anabhihite |). G. Cardona (1997: 

220, patrz: SULICH 2004: 118) definiuje przypadek logiczny (kāraka) jako „etap pośredni między 

odniesieniem semantycznyram a wyrażeniem gramatycznym utworzonym dzięki regułom 

gramatycznym”. Jak to ujęła M. Sulich (2004: 118), kāraka „wyznacza relację pomiędzy 

czasownikiem a rzeczownikiem w zdaniu, a konkretnie relację, w jakiej stoi rzeczownik do 

czasownika. Relacje te następnie wyrażane są przypadkami rzeczownika, co jednak nie oznacza, że 

jedna kāraka wyrażana jest jednym przypadkiem”. Charakterystykę karak i przypadków patrz: 

SULICH 2004: 118-134. Patrz też przypis w § II.6.4.  
942 VPPuṇ II.1-2, s. 2: khaṇḍa-pakṣe tv ākhyāta-śabdaḥ kramaḥ saṅghātaḥ padam ādyaṁ pṛthak 

sarvaṁ padaṁ sâkāṅkṣam iti pañca-lakṣaṇam ||   
943 VPPuṇ II.1-2, s. 2: ākhyāta-śabdaḥ padam ādyaṁ pṛthak-sarvaṁ sâkāṅkṣam ity anvitâbhidhāna-

pakṣe lakṣaṇa-trayaṁ vibhāgaḥ ||  
944 Czyli kāraka, vide supra.  
945  VP II.326, przytaczane też w VPPuṇ II.1-2, s. 3:  

ākhyāta-śabde niyataṁ sādhanaṁ yatra gamyate |  

tad apy ekaṁ samâptârthaṁ vākyam ity abhidhīyate ||.  
946 Jest to zasadniczy pogląd mimansaków, odróżniający ich od wedantystów.   
947  TĀ I.103. bodhâtmakaḥ samasta-kriyā-mayo dṛk-kriyā-guṇaś ca gatiḥ |. 
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poznanie”948, pochodzi z tradycji gramatycznej i przytaczają je także inni autorzy, którzy 

skłaniają się, podobnie jak kaszmirski uczony, do ontologi i  zdarzeń w swoich teoriach.   

Mimansakowie kładli szczególny nacisk na wykonywanie obrzędów ofiarnych, dlatego 

również w teorii języka stali na stanowisku, że przez końcówkę osobową czasownika 

wyraża się bhāvanā, tj. s i ła sprawiająca dzia łanie, ale też i wywołująca 

rozumienie. Końcówkę czasownikową określa się terminem ‘pratyaya’, które znaczy 

także ‘pojęcie, idea’. Używają oni także gramatycznego terminu technicznego tiṄ 949 . 

Zarówno gramatycy, jak i mimansakowie, przy rozważaniach nad czasownikiem, 

koncentrują się na analizie tej końcówki. W trzeciej księdze VP Bhartryhariego, „O 

wyrazach”, struktury podrozdziałów 8-12 uporządkowane są wedle elementów wyrażanych 

przez tę końcówkę. Helaradża stwierdza:  

„Przez ‘stawanie się’ (‘czynność’, bhāva), której nazwą jest końcówka czasownika – 

tiṄ [omówionego w VP III.8], wyraża się: czas (kāla) [VP III.9], osoba (puruṣa) [VP 

III.10], strona gramatyczna (upagraha)  [VP III.11] i liczba (saṅkhyā) [VP III.12] 

[...]”950  

Rdzeń pierwiastkowy z kolei, według mimansaków oznacza tylko cel  (prayojana) lub 

przedmiot dzia łania (artha ) , jakim jest e lement imienny, przejawiający się w 

podstawie s łowotwórczej (prakṛti). Stąd ich analiza gramatyczna sprowadza się do 

podstawowej dychotomii prakṛti-pratyaya. W  mimansie  to koniugowany czasownik jest 

najważniejszym elementem zdania, gdyż implikuje i określa wszystkie pozostałe.   

Mimansakowie wobec wyrażanego przez tę końcówkę ‘stawania się’ (bhāva), 

’aktywność polegająca na przemianie’, zaczęli używać pojęcia z odcieniem kauzatywności: 

bhāvanā 951 . Rozumieją je jako s i łę wywoławczą, która jest nośnikiem wartości 

semantycznej. Definiuje się je w mimansie jako:  

                                                   
948  Sarve gaty-arthāḥ jñānârthāḥ | (źródło nieznane). Zastosowanie tej zasady widoczne jest m.in. w 

ĪPV I.1.5  (Upodhgāta): gaty-arthatvād vā hanter jñānam arthaḥ |. 
949 tiṄ jest skrótem obejmującym osiemnaście końcówek czasownikowych: trzech osób (m, f., n.), 

trzech liczb (sg., dual., pl.), każde z nich w stronie czynnej (parasmaipada) i ‘zwrotnej’ 

(ātmenepada). Na zasadzie substytucji (ādeśa) obejmuje także końcówki wszystk ich czasów i  

t rybów.    
950  Wprowadzenie do podrozdziału ‘O osobie’, VP III.10 (Puruṣa-samuddeśa): tiṅ-abhihitena 

bhāvena kāla-puruṣôpagraha-saṅkhyā abhivyajyanta iti sthite (...) | 
951 Bhāvanā (caus. od √bhū ‘być, stawać się’ z sufiksem wtórnym tworzącym nomina actionis), dosł. 

‘powoływanie do istnienia', 'myśl twórcza'. Mimansakowie wyróżnili jej dwa rodzaje: s łowną (śābdī-

bhāvanā) i odnies ien iową (ārthī-bhāvanā) (patrz: ASG I.1). W mimansie, i podobnie u AG w ĪPV i 

ĪPVV, element czasownikowy (działania) wyrażany jest przez końcówkę, podczas gdy sam rdzeń 

czasownikowy jest elementem nominalnym. Bierze się to stąd, że większość form czasownikowych, 

np. ‘gotuje’ (pacati), można rozbić na ‘robi jedzenie’ pākaṁ karoti, dosł. ‘robi gotowaną potrawę’, 
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„Szczególne działanie werbalne osoby powołującej coś do istnienia [w umyśle], 

zgodne z pojawianiem się tego, co istnieje [w rzeczywistości]952.  

Tak definiowana bhāvanā staje się siłą werbalną, obecną także w innych częściach 

mowy, np. w rzeczowniku; bowiem mówiąc 'dzban', wyraża się zdanie egzystencjalne: 

'dzban istnieje' – w ten sposób jest on możliwy do poznania.  

W kontekście siwaizmu AG definiuje bhawanę inaczej, w sposób odbiegający od teorii 

językowych mimansy – jako 'czyste (tj. bezbłędne) wyobrażenie' (śuddha-vikalpa) i 

'subtelne (dosł. prawdziwe) rozumowanie’ (sat-tarka),  

„przez które nadając rzeczy jasność (sphuṭatva), reprezentuje się rzecz w umyśle, 

wcześniej jak gdyby nieobecną.”953  

Jednak zarówno u mimansaków, jak i u Abhinawagupty, mającą znaczenie dla rozważań 

językowych rolą bhawany jest wywoływanie pojęcia /  idei  w umyśle.  

Ze stanowiskiem mimansaków nie zgadzają się najjajicy, którzy rozgraniczają kategorie 

językowe rzeczownika i czasownika. U nich formy imienne są podstawowe i nie zawierają w 

sobie żadnego elementu werbalnego. Dopiero kontekst (prakaraṇa) jest tym, co umożliwia 

im wejście w związek syntaktyczny z czasownikiem. Ruch czy działanie jest tylko 

właściwością substancji. Natomiast końcówka czasownika, według nich oznacza wyłącznie 

wysi łek (yatna, prayatna). Uważają oni, że gdyby czasownik znajdował się nawet w formie 

rzeczownika, to rzeczownik sam bez kontekstu stanowiłby zdanie; a tak nie jest. Tak 

tłumaczy się, iż np. forma ghaṭam (acc. 'dzbana') bez czasownika jest po prostu 

niepoprawna, bo dla wyrażenia samego pojęcia dzbana należy go podać w formie nom. – 

ghaṭaḥ. Czasowniki (wszystkie lub przynajmniej niektóre) z kolei oznaczają działanie 

(kriyā), nigdy zaś ich przedmioty / rezultaty (phala), które są domeną rzeczowników. I tak 

najjajikowie dbają o to, by nie mieszać ze sobą kategorii językowych.  

                                                                                                                                                            
wyodrębniając z nich element czasownikowy ‘robi’. W analizie językowej ‘gotowana potrawa’ jest 

tutaj skutk iem / wytworem – kārya działania końcówki, zawartym w rdzeniu czasownikowym, tj. w 

prakṛti. Stąd siła sprawcza znajduje się tylko w końcówce czasownikowej. To działanie słowa – 

bhāvanā, czy też inaczej ‘stawanie się’ słowa, jest różne w zależności od rodzaju końcówki i 

przedmiotu działania. Podobnie analizuje się słowo przy rozważaniu sensowności składania ofiar. W 

wedyjskim zdaniu „niech składa ofiarę” (yajeta), pojęcie ofiary znajduje się w rdzeniu 

czasownikowym √yaj, a przepis zalecający ukryty jest w końcówce trybu liṄ (potentialis). Ten tryb 

potentialis nakierowuje na to, co należy zrobić, czyli iti-kartavyatā. Ostatecznie wszystkie 

wypowiedzi, jeśli mają sens, implikują działanie, czyli mają wymiar praktyczny. Zobacz też 

wyjaśnienie w VPvṛ I.24-26 
952 ASG (ed. THIBAUT 1882: 2): bhāvanā nāma bhavitur bhavanânukūlo bhāvayitur vyāpāra-viśeṣaḥ 

|. 
953  TS 4, RUCIŃSKI 2009: 87: sa eva ca bhāvanā bhaṇyate asphuṭatvāt bhūtam apy artham 

abhūtam iva sphuṭatvâpādanena bhāvyate yayêti |. 
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Mimansakowie, a także gramatycy nie zgadzając się w tej kwestii z najjajikami, twierdzą, 

że końcówka acc. -am zawarta w formie rzeczownika oznacza przedmiot czynności  i 

konotuje właśnie dzia łanie wobec tego przedmiotu. Forma ‘ghaṭaṁ’ znaczy tyle co 

ghaṭa-vrtti-karmatvam  (lub karmatvaṁ ghaṭīyam)  - „stan przedmiotowości działania, które 

odnosi się do dzbana”. Pod pojęciem 'odnosi się', określanym przez ‘vṛtti’, kryje się 

element działania, który pozwala kojarzyć re lację,  np. rzeczownika z 

czasownik iem. Uchwycenie logicznej formy przypadkowej, w tym także logicznego 

przypadka podmiotu jako niezależnego sprawcy, jest według mimansaków warunkiem 

zrozumienia znaczenia każdego wyrazu.  

Podobnie sam konigowany czasownik zawiera w sobie e lement imienny, na który 

nakierowane jest  działanie. Pacati – 'gotuje' oznacza tyle, co pākaṁ karoti 'szykuje strawę', 

gdzie pierwiastek √pac oznacza 'strawę' jako przedmiot /cel działania.954 Jedynie niektóre 

czasowniki, np. √jñā 'poznawać' i czasowniki ruchu nie zawierają elementu 

rzeczownikowego. Tego dotyczy przytaczane wyżej twierdzenie, że każdy czasownik 

oznaczający ruch (gati), oznacza również poznanie.  

Zatem to właśnie końcówka czasownikowa (pratyaya, tiṄ) zawiera ten element działania, 

a nie rdzeń czasownikowy. W samej końcówce czasownikowej mimansakowie 

wyszczególniają 1) ów aspekt koniugowanego czasownika, który nakierowuje na działanie 

podmiotu zdania, stąd zwany jest ‘odniesieniową si łą sprawczą’ (ārthī-bhāvanā); 

nazywają go, w odróżnieniu od pozostałych aspektów terminem akhyāta w węższym 

znaczneniu; 2) e lement modalny, który może wystąpić w roli odpowiedniego trybu, np. 

potentialis (liṄ), oraz elementy, 3) czasu, 4) liczby i 5) osoby (puruṣa). Wszystkie cztery 

aspekty końcówki inne niż aspekt ākhyāta, stanowią ‘językową si łą sprawczą’ (śābdī-

bhāvanā, śabdasya bhāvanā)955.   

W późniejszym tekście szkoły Bhaṭṭa-Mimansy na określenie ‘językowej siły sprawczej’ – 

(śābdī-bhāvanā) pojawia się też termin ‘abhidhā-bhāvanā’ – ‘sprawcza siła dosłownego 

określania’. W tekście pt. Nyāya-ratna-mālā Parthasarathimiśry (Pārthasārathīmiśra) 

czytamy:  

„Dlatego jest abhidhā zainicjowaniem lub powinnością działania, że 'oznacza 

dosłownie'; to ona nakierowuje na dzia łanie osoby, stąd nazwali ją językową siłą 

sprawczą' (śabdasya bhāvanā); albo też abhidhā-bhāvanā to ‘sprawcza siła 

                                                   
954  Gramatycy indyjscy, podając znaczenia pierwiastków, używają rzeczowników, np. ḌUpacAP 

pāke; pierwiastek pac jest w znaczeniu gotowania (DhP I.313 ); wynika to stąd, że urzeczowienie 

jest nieodłącznym i niezbędnym aspektem każdego procesu pojmowania.  
955 ASG2 s. 29  
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dosłownego określania wyrazu’ (abhidhāyāḥ śabdasya bhāvanā).”956 

W ĪPVV Abhinawagupta rozwija ten sam kierunek rozważań, co mimansa, ale dodaje 

element njaji. Uważa, że końcówka czasownikowa (pratyaya, tiṄ) jest impulsem do 

dzia łania, początkowym wysiłkiem, który w części akhyāta zawiera element 

potencjalności jako dominację funkcj i  wykonawcy czynności . Różnica jest jednak 

taka, że gdy przeanalizuje się końcówkę potentialis i uzna ją za wyrażającą początkowy 

wysi łek / impuls, to według niego siła sprawcza elementu modalnego, jakim jest tryb 

potentialis (liṄ), polega na zawartej w niej samej względnej przewadze możliwości 

(sambhāvanā) 957 , a nie samej możliwości; możliwość bowiem zawiera się w aspekcie 

ākhyāta, która poprzez odniesieniową siłę sprawczą (ārthī bhāvanā) odnosi się przede 

wszystkim do podmiotu. Część modalna wyrażająca potentialis oznacza jedynie 

re latywnie większą możliwość, zwiększenie tej możliwości wyrażanej pierwotnie przez 

szczególny aspekt koniugowanego czasownika (ākhyāta). Teza ta uzasadniona jest na 

przykładzie formy potentialis (liṄ), użytego jako conditionalis: prakāśeta 'świeciłby' / 

‘mogłoby świecić’, ze słynnej strofy VP I.124: Możliwość zaistnienia czegoś (i forma 

potentialis) nie realizuje się poprzez odwrócenie (vyatireka) związane z negacją: 

możliwość zaistnienia dzbana nie wyraża się poprzez nieistnienie dzbana. Możliwość 

istnienia światła nie wyraża się poprzez jego nieistnienie. Dlatego że z niebytu nie może 

powstać byt. Poprzez potentialis wyraża się jedynie względnie większa możl iwość, 

tego co przeciwne, zanegowane. Rozumowanie wygląda następująco:  

„Gdyby w poznaniu zanikła odwieczna forma mowy (vāc),  

wówczas 'światło' by n ie świeci ło –  

ona [ta forma mowy] ma bowiem wewnętrzną refleksję (pratyavamarśa).”958    

Abhinawagupta interpretuje w ĪPVV:  

 “Samo ‘świat ło ’ , które jest przeciwieństwem tego, co martwe, jest początkowym 

wysi łk iem (saṁrambha)959, mającym postać podmiotu – jest ono refleksją 

                                                   
956  NRM s. 53: abhidhīyate ity abhidhā, pravartanā, kartavyatā vā, saîva ca puruṣa-pravṛttiṃ 

bhāvayatiîti bhāvanā, tām āhur iti  | athavā abhidhāyāḥ śabdasya bhāvanā, abhidhā-bhāvanā |. 
957 Zgodnie z interpretacją N. Rastogiego (2009: 330).  
958 VP I.124; ĪPVV I.4.6  (t. II s. 182):    
 vāg-rūpatā ced utkramed avabodhasya śāśvatī  |   

 na prakāśaṁ prakāśeta sā hi pratyavamarśinī || 
959 Saṁrambha polega na wysi łku (prayatna-rūpo saṁrambhaḥ), co może być nawiązaniem do 

teorii logików, którzy polemizując z mimansakami uważali, że znaczeniem końcówki czasownikowej 

(tiṄ) jest właśnie wysiłek (yatna, prayatna, patrz: WADA 2019: 102-103). 



242 

odznaczającą się spoczynkiem w sobie, w stanie nieuwarunkowanym – i to nazywa 

się [podmiotem] 'ja”'960.    

Powstaje tu jednak wątpliwość, w której cząstce zawarty jest ten ‘początkowy wysiłek’ 

wyrażający stan możliwości:   

„No tak, ale jakim słowem w karice [tj. strofie w VP] wyrażony został ten początkowy 

wysiłek (saṁrambha)? Na to się odpowiada: słowem «by świeciło» – prakaśeta. 

Sens jest taki, że [gdy mówi się «by świeciło» (prakāśeta')], to za pomocą elementu 

[modalnego] liṅ [tj. potentialis], określa się jedynie przewagę możliwości 

(sambhāvanâdhikya)961; natomiast stan akhjaty (koniugowalności czasownikowej, 

ākhyātatā) ma sens jako spoczynek dominacj i  oddzia ływania podmiotu 

razem ze stanem ‘ to ’  [tj. przedmiotowym]”.962 

Zgodnie z N. Rastogim (2009: 329), który rozważał ten fragment ĪPVV, „w tym miejscu 

Abhinawagupta zagłębił się we wnikliwą i rozwlekłą hermeneutykę słowa ‘prakāśeta’ 

stosując metodologię mimansy, że to właśnie ‘element czasownikowy’ (ākhyāta-aṁśa) w 

końcówce -ta (w ‘prakāśeta’) mówi o dominowaniu funkcji podmiotowej”963. W tle jest i inna 

teza: to właśnie spoczynek w sobie jest formą możl iwości, obecnej w aspekcie / 

elemencie czasownika koniugowanego – ākhyāta 964 . Pojawia się zastrzeżenie tych 

gramatyków, którzy uważają, że możliwość wyrażana jest tylko przez aspekt modalny 

końcówki, jakim jest tryb potentialis, czyli LIṄ, a nie przez część ākhyāta:  

„Tak nie może być, bo nie da się mówić o możliwości bez potentialis (liṅ) [stąd liṅ 

oznacza możliwość, a nie tylko jej przewagę]. Jako że takie użycie elementu 

(aspektu) ‘ākhyāta’ w znaczeniu możliwości n ie wywołuje poznania dominacj i  

cząstk i  podmiotu.”965 

                                                   
960  ĪPVV I.4.6  (t. II s.182): prakāśasya jaḍa-vailakṣaṇyaṁ saṁrambhaḥ kartṛtā-rūpo yaḥ, sa eva 

ātma-viśrānti-lakṣaṇo nirapekṣatvena vimarśo 'ham iti kathyate | 
961 Por.: TORELLA 2009: 330. 
962  ĪPVV I.4.6  (t. II s. 182): nanu kena śabdena asau saṁrambhaḥ kārikāyām uktaḥ ? āha – 

prakāśeta iti | liṅ atra sambhāvanâdhikya-mātram āha, ākhyāta-rūpatā tu kartṛ-vyāpāra-prādhānya-

viśrānti-satattvêty āśayaḥ |  
963 RASTOGI 2009: 329: „At this point AG indulges into a dense and protracted hermeneutics of the 

term prakāśeta employing Mīmāṁsā methodology and comes to the conclusion that it is the verbal 

element (akhyātāṁśa) in suffix ta (in prakāśeta) whoch speaks of the primacy of the agential 

function”.   
964 RASTOGI 2009: 330. 
965  ĪPVV I.4.6 (t. II s. 182): nanu liṅā vinā sambhāvanā kathaṁ-kāram ucyate | tat 

sambhāvanâbhidhāyy ayam ākhyāta-prayogo na kartṛtâṁśa-prādhānyaṁ nigamayati | Oponent 

presuponuje tu odwrotne do Abhinawagupty stanowisko, że możliwość i podmiot są względem siebie 

rozłączne.     
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W odpowiedzi AG argumentuje, że możliwość jest inherentna w podmiocie, ale przy jej 

zwiększaniu za pomocą liṄ, zachodzi odwrócenie, które staje się znaczeniem trybu 

potentialis. To właśnie brak przedmiotu (a przedmiot, tak jak i podmiot, jest wyrażany 

właśnie przez koniugowany aspekt końcówki, tj. ‘ākhyāta’) oznacza możliwość jego 

obecności, dlatego ten brak wyrażany jest poprzez element modalny LIṄ:  

„Nie jest tak, jeśli wziąć pod uwagę, że sam brak przedmiotu jest zamierzonym 

znaczeniem (vivakṣitârtha) możliwości, [jak np.] «To nie jest białe” [jest 

zamierzonym znaczeniem zdania] „Mogłoby być białe”; to zgodnie z tą samą 

prawidłowością «jest światło” [jest zamierzonym znaczeniem zdania] «Nie byłoby 

światła». Dlatego z powodu braku świat ła [tj. przez negację światła] bycie 

[światła] na zewnątrz (bāhyī-kṛtaṁ bhavanam) powinno połączyć się z t rybem 

przypuszczającym (potentialisem, liṅ), [jak. np.] „Białe – [tj.] nie bieliłoby się”966; 

„Błękitne – [tj.] nie błękitniłoby się”967; „Dzban – [tj.] nie dzbaniłby się”, przez co 

przejawia się [tu] 'początkowy wysiłek’ (saṁrambha), który tylko wszedł w tę [czy 

inną] formę 968. W ten sposób [znaczeniem jest] „to światło świeci” [tj. afirmacja 

światła], tyle że poprzez odwrócenie (zaprzeczenie, vyatireka, tj. na prakāśeta – ‘by 

nie świeciło’). To znaczenie zawarte właśnie w końcówce czasownikowej (tiṄ), 

autorefleksja swobody światła, jest n iezbywalną f igurą (vapus )  pojmowania; 

ona jest 'formą mowy' (vāg-rūpatā), stanowiącą formę tworzenia słów (śabdana) i 

                                                   
966 AG tutaj zdaje sobie sprawę, że gdyby przyjąć za mimansakami, że znaczeniem potentialis jest 

możliwość, a nie tylko jej przewaga, to sens zdania: “jest białe” oraz “nie byłoby białym” byłby taki 

sam. Tymczasem wyrażenie ‘nie byłoby białym’ wyraża większą możliwość bieli, niż samo ‘jest 

białym’. W VP III.8 Kriyā-samuddeśa Helaradża w VPHel (III.8.3 s. 444) stwierdza, iż „znaczenie jako 

forma dz ia łan ia, mające naturę tego, co się wyraża poprzez relacje przypadków logicznych 

(kāraka), daje się rozumieć tylko poprzez akhjatę (ākhyātenaîva hi sādhya-svabhāvaḥ kriyā-rūpo 

‘rthaḥ pratyāyyate)”, co następnie jest ilustrowane w VP III.6.1: „Jest białe, to znaczy, że się bieli; w 

ten sposób ‘jaśnieje białością’: na skutek tego, że natura jego opiera się na działaniu – tak 

przebiega nazywanie [tj. nadawanie dosłownego znaczenia] poprzez opieranie się na 

następstwie czasowym]” (śvetate śveta ity etac chvetatvena prakāśate | āśrita-krama-rūpatvād 

abhidhānaṁ pravartate ||). Z tej perspektywy sformułowania w ĪPVV „Białe by się nie bieliło, błękitne 

by się nie błękitniło (na śveto śvetet, na nīlaṁ nīlet)” itd. wskazują, że nawet cechy (atrybuty) mają 

charakter czasownikowy, czyli akhjaty, i dlatego można je rozumieć. Oznacza to, że w wyjaśnieniu 

zjawiska rozumienia języka przyjęto tu ontologię zdarzeń, a nie rzeczy (por. teorię W.V.O. Quine’a 

reifikacji i względności ontologicznej).   
967 Por. wyjaśnienie nīla w PTV I.1.2.  
968 Tj. nastąpiło jego urzeczowienie. 
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podmiotu tworzącego słowa (śabdayitṛ), odwieczna (śāśvatī), [wtórnie] obdarzona 

umownością (saṅketa) i innymi [własnościami]”969  

AG posłużył się tu dodatkową tezą, stawianą m.in. w TS i TĀ, iż negacja jako 

odwrócenie jest niezbędnym elementem pozytywnego pojmowania. Ponadto, potentialis 

(liṄ) można rozumieć relatywistycznie: jest jako negacja afirmacji, a zanegowany potentialis 

(który de facto jest wówczas już trybem warunkowym) – jako afirmacja. Nie uznaje on 

absolutnej negacji wobec substancji podmiotu ani przedmiotu, wyrażanych przez aspekt 

końcówki zwany ākhyāta, gdyż negacja służy tylko do wyrażania przeciwieństwa jako formy 

potencjalnie aktualnej i zawiera się w elemencie modalnym. Dlatego także vairāgya 

(beznamiętność wobec doznań), zachwalana w jego etyce jako wielka cnota, należy do tej 

samej, niezmiennej kategorii, jaką jest rāga-tattva (kategoria / pierwiastek pragnienia), czyli 

jest formą namiętności, tyle że odwrotną: nakierowanej na dharmę (tj. powinności, dobro) 

itd.970. Sama istota nie podlega ani negacji, ani afirmacji. Podobnie na płaszczyźnie praktyki 

siwaickiego samodoskonalenia ‘brak środka’ (anupāya) jest ‘niewielkim środkiem’ (īṣad-

upāya), gdyż obecne jest w nim słowo jako ‘delikatny środek’ (sūkṣma-upāya), które ma 

właśnie formę potencjalnej aktualizacji. To ostatnie uzasadnia prawidłowością językową: 

mówiąc ‘niebrzuchata kobieta’ (an-udarā strī), nie chodzi o kobietę bez brzucha, tylko 

smukłą (‘ze szczupłym brzuchem’, kṛśôdarā)971.  

Do takiej interpretacji twierdzenia Bhartryhariego, że ‘światło’ mowy leży u podłoża 

świadomości, Abhinawagupta doszedł, przyjmując jako przesłankę koncepcję gramatyczną, 

że czasownik koniugowany (ākhyāta-śabda) jest zdaniem, uznawaną przez mimansaków 

(w szkole Prabhakary). Uznał, że owo światło mowy, jako nieodzowna figura pojmowania, 

ma swoje miejsce w końcówce czasownikowej (pratyaya, -tiṄ), co jest zgodne z mimansą; 

uznał, że w samej cząstce zwanej ‘ākhyata’ tej końcówki znajduje się jego istota. 

Interpretacji dwóch elementów końcówki –tiṄ dokonał w zgodzie z charakterystyczną dla 

szkoły rozpoznania teorią światła i odbicia (bimba-pratibimba-vāda). Albowiem tłumaczenie 

działania refleksji poznawczej jako odwrócenia jest charakterystyczne właśnie dla tej 

teorii, kluczowej w filozofii rozpoznania.  

 

                                                   
969  ĪPVV I.4.6 (t. II, s. 182-183): maîvam | yadi vastv-abhāva-mātraṁ sambhāvanā-viṣayatvena 

vivakṣitaṁ na śuklo 'yaṁ, śuklaḥ syād iti nyāyena prakāśaḥ prakāśo na bhaved iti prakāśâbhāvād 

bāhyī-kṛtam eva bhavanaṁ liṅā sambadhyeta – śveto na śveteta,  na nīlaṁ nīled, ghaṭo na ghaṭī-

bhaved iti tat-svarūpânupraviṣṭa eva saṁrambhârtho nirbhāti | iti vyatireka-dvāreṇa cêtthaṁ vidhiḥ 

sampadyate prakāśate câyaṁ prakāśa iti | tad ayaṁ tiṅ-antarârtha eva svātantryâtma-vimarśaḥ 

prakāśasyâheyaṁ vapur bodhasya, yā vāg-rūpatā śabdana-śabdayitṛ-rūpatā śāśvatī saṅketâdivat |.  
970 Patrz: TS VIII. 
971 Patrz: TS VIII. 
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II.6.1 Teoria światła i odbicia – bimba-pratibimba-vāda 
Abhinawagupta przedstawia teorię bimba-pratibimba-vāda w „Świetle Tantr”, 

poświęcając jej cały trzeci rozdział (TĀ III)972 oraz fragmenty “Istoty tantr” (TS), a także w 

PTV. Jej główną tezą jest, że wszystko, co jawi się w poznaniu, jest odbic iem (pratibimba) 

w zwierciadle świadomości. Określenie ‘bimba’ pierwotnie oznacza tarczę słońca (bądź 

księżyca), czyli źródło światła, czyli wzorzec, który następnie odbija się w przedmiocie jako 

odbity obraz (pratibimba). Proces takiego odbijania się rzeczywistości w poznaniu opiszę 

krótko na podstawie PTV.  

Podczas refleksji zachodzi odwracanie rzeczywistości , dokonywane przez mowę 

‘patrzącą’ (paśyantī vāc). Ważne jest przy tym twierdzenie, że rzeczywistość źródłowa 

i  odzwierc iedlana w umyśle pozostaje wciąż dokładnie tą samą 

rzeczywistością, czym wyraża się realistyczne i niedualistyczne stanowisko 

korespondencyjnej teorii rzeczywistości:  

„Mowa ‘patrząca’ (paśyantī) jest istnieniem (sattva) Bogini na poziomie zarówno 

'wyższym' (para) jak i 'niższym' (apara); jest dla najwyższej mocy [słowa] (parā-śakti) 

jej własną mocą, działającą na podobieństwo zwierciadła, w którym jedynie własna 

natura 'wyższej '  bogini  [mowy] się odbija. O tej formie, która zawsze – zarówno w 

stosunku do wzorca odbicia (dysku słońca, światła, bimba) jak i odbicia (pratibimba) –  

jest w ostatecznej naturze (paramārtha) jednością, nie mówi się, że jest odbita, 

podobnie jak przy samej refleksji nad [odbitą w lustrze] twarzą, ponieważ w 

rzeczywistości tylko ona istnieje. Ale to, co pojawia się zarówno tak samo, jak i w inny 

sposób – podobnie jak wygląd twarzy – jest odwróceniem: wcześniejszego i 

późniejszego, prawego i lewego, tego [co bliżej] i tamtego [co jest dalej –  mówi się, 

że to jest odwrócone, ale ma naturę tego samego – nie należy do innej 

kategorii. I w ten sam sposób mowa patrząca, w czystym lusterku (mukurikā) ma 

refleksję całościowego zespołu tej czy innej kategorii, zgodnie z takim czy innym [jej] 

podanym porządkiem, od ziemi począwszy 973 , mimo że refleksje-głosek «ka» i 

dalszych, wciąż trwające i przekraczające [te kategorie], pozostają te same, naturalne 

(sahaja), nie ułożone sztucznie (akṛtrima), w najwyższym stopniu rzeczywiste, nigdy 

niezanikające – z powodu nieodwracania głosek-refleksji «ka» i dalszych, jako że z 

samej ich z natury nie dają się odwrócić – ukazują odbic ie c ia ła [tj. przejawionej 

formy] czcigodnej najwyższej pani [Mowy]. Gdy są tożsame z przejrzystą (vimala)974, 

jednorodną gatunkowo (sajātīya), wyższą mową, na skutek zapoczątkowania 

                                                   
972 Ten ważny rozdział TĀ kopiowany był także osobno, tak że w początkowym okresie badań 

sądzono, że istniało osobne dzieło Abhinawagupty pt. Bimba-pratibimba-vāda.    
973 Stąd w poznaniu będą jawić się w odwrotnym porządku niż są w rzeczywistości.  
974 Zgodnie z TĀ III. 
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([ā]sūtraṇa) tak odpowiednio rozbłyskujących podziałów na kategorie ziemi, wody itd. 

– wówczas pojawia się odwrócenie kategorii ziemi i pozostałych nieróżnych od tej 

wyższej [mowy] w jej aspekcie] przedmiotowych fonemów-refleksji (parāmarśa).” 975  

Porównanie do odbijania w zwierciadle ma na celu pokazanie, że pewna sfera mowy  / 

rzeczywistości jest ukryta, niezamanifestowana, niewidoczna nawet sama dla siebie, 

podobnie jak twarz, która do ujawnienia się – czyli do samouświadomienia siebie – 

potrzebuje lustra. Ale ten akt uświadamiania jest uświadomieniem rzeczywistym (choć to, 

na co się patrzy, jest tylko odbiciem), bo między nią (bimba) a jej odbiciem (pratibimba) 

zachodzi re lacja tożsamości . Ona i jej odbicie to w gruncie rzeczy jedno i to samo tylko 

w dwóch różnych aspektach – niewyrażonym / nieuświadamianym jako bimba i wyrażonym 

/ uświadamianym jako pratibimba. Oba mają naturę ujawniającego się światła.  

Teoria odbicia niewątpliwie ma swoje źródło w teorii gramatyków, gdyż przestawia ją 

Bhartryhari na samym początku swojej „Trójksięgi”:   

„Tę gramatykę, w której dzięki połączeniu (yoga) będącemu wcześniej w słowie  

jaśnieją jako odbicia (pratibmba)  

przyczyny (nimitta) wywołujące mowę  

na podobieństwo znaków przywołujących pamięć głosek,  

(…) która choć jedna, poprzez różnorodność  

formacji słownych (prakriyā) dzieli się wielorako –   

tę gramatykę z tradycji przyjąwszy,  

dociera się do najwyższego brahmana”.976  

                                                   
975   PTV II (Gn: 235):  paśyantī ca parāparā-bhaṭṭārikā-satattvā parā-śakter eva svātma-śaktir 

darpaṇa-kalpā yatra tat parā-bhaṭṭārikā-svarūpam eva cakāsti pratibimba-vat | yac ca rūpaṁ sadā 

bimbe pratibimbe caîkatā-paramârthaṁ mukha-parāmarśa-mātram-iva na tat pratibimbitam ucyate 

tan-mātra-sattvād eva | yat tu tatrânyathā tathā ca bhāti mukhâkāra-iva pūrvâpara-vāma-

dakṣiṇatâdi-viparyayād etad evâpi tad evâpi tad eva pratibimbitam ucyate tac ca tat-samāna-

dharmaîva bhavati na tu vijātīyam | evaṁ ca paśyantī satattva-parāparā-vimala-mukurikāyāṁ  tat-tat-

tathā-vidhôkta-krama-pūrṇa-pṛthivy-ādi-tattva-sāmagrī-nirbharam antas tathā-vidha-sahajâkṛtrima-

pāramârthikânapāyikâdi-parāmarśa-kroḍī-kāreṇaîva vartamānam api śrī-parā-bhaṭṭārikā-vapuḥ-

pratibimbam arpayat svarūpânyathātvâsahiṣṇu-kâdi-parāmarśânanyathābhāvenaîva tat paraîka-

rūpaṁ parāmṛśyaṁ dharaṇy-ambhaḥ-prabhṛti tathôllasad-bheda-sūtraṇatayā sajātīyāyāṁ vimalāyāṁ 

ca yāvat pratibimbayati tāvad dharâdi-tattvānāṁ viparyāsa evôpajāyate |   
976 VP I.20, 22:  

yatra vāco nimittāni cihnānîvâkṣara-smṛteḥ | 

śabda-pūrveṇa yogena bhāsante pratibimba-vat ||  

(…) 

yad ekaṁ prakriyābhedair bahudhā pravibhajyate | 

tad vyākaraṇaṁ āgamya paraṁ brahmâdhigamyate || 
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A także dalej:  

„Tak jak odbicie, znajdując się w innym miejscu  

niż rzecz odbijana, jakby jej [tj. rzeczy odbijanej] naturę przejmuje,  

podobnie taką samą wrodzoną własność  

mają brzmienie (nāda) i sphota [tj. brzmienie jest odbiciem sphoty].  

Tak jak w poznaniu widać zarówno postać  

jego samego [tj. poznania], jak i tego, co jest jego przedmiotem,  

tak samo w języku ujawnia się zarówno postać  

znaczenia, jak i jego własna forma.”977  

Jest to dokładne przedstawienie stanowiska dyotaka omówionego w § II.5.1. Zgodnie z 

tym w PTV Abhinawagupta przyjmuje teorię wiecznych fonemów, stanowiących ‘matrycę’ 

(mātṛkā), która odbija się u podłoża świadomości w postaci kategorii rzeczywistości (tattva). 

Oba aspekty są nieodłączne w każdej głosce i w każdej refleksji poznawczej i to one 

stanowią istotę rozróżniania.  

 

II.6.2 Czas (kāla) 
Sekwencja następujących po sobie fonemów odpowiada biegowi czasu, dlatego w teorii 

semantycznej Abhinawagupty, podobnie jak Bhartryhariego, czas zajmuje ważne miejsce. 

U Bhartryhariego czas to nie tylko locum (adhikāra)978  następowania po sobie elementów 

językowych, takich jak fonemy / głoski, wyrazy i zdania, ale też jest zasadą, w której 

zachodzi zmienność stanów (bhāva) zarówno figury dźwiękowej, jak i warstwy 

znaczeniowej. Spełnia rolę łącznika między sferą warstwy dźwiękowej a znaczeniowej, a 

tym samym może stanowić zasadę działania samorefleksji poznawczej (pratyavamarśa). 

Dla gramatyków – co wyraża Bhartryhari na samym początku swojego opus magnum – jest 

najważniejszą siłą semantyczną języka (śabda-śakti) i zajmuje centralne miejsce w jego 

teorii sphoty (sphota).  

Z drugiej strony porządek podrozdziałów (samuddeśa) trzeciej księgi VP Bhartryhariego 

(VP III.8 – VP III.11) wskazuje, że czas jest jedną z sił oddziaływania semantycznego 

czasownika, wyrażonych przez końcówkę f leksyjną (tiṄ), a zatem jest elementem 

czasownika w formie osobowej (czasownika koniugowanego, ākhyāta).979 Jako taki, czas 

                                                   
977 VP I.50-51.  

pratibimbaṁ yathânyatra sthitaṁ toya-kriyā-vaśāt | 

tat-pravṛttim ivânveti sa dharmaḥ sphoṭa-nādayoḥ || 

ātma-rūpaṁ yathā jñāne jñeya-rūpaṁ ca dṛśyate | 

artha-rūpaṁ tathā śabde svarūpaṁ ca prakāśate || 
978 Definiującym użycie miejscownika.   
979 VP-III.10, op. cit. § II.6. 
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stanowi kategorię gramatyczną, która dzieli formy czasownikowe na przeszłe, teraźniejsze, 

przyszłe itp. W PTV AG omawia używany w sanskrycie czas przeszły ‘nienaoczny’ 

(parokṣa), określany przez gramatyków jako liṬ, który interpretuje jako kategorię 

odpowiedzialną za retrospekcję chrakteryzującą samouświadamianie. 980  Do 

każdej refleksji poznawczej potrzebna jest bowiem dyferencja czasowa, między pamięcią 

minionego stanu, a aktualną percepcją. Poznanie zachodzi pomiędzy (antarāle) 

dwiema myślami na tle tego, co nie jest uświadamiane, czyli co jest poza myślą 

dyskursywną (nirvikalpa), 981  co można wyrazić także poprzez czas przeszły 

n ienaoczny. Ten aspekt czasu wyjaśnię nieco w omówieniu PTV (§ III.4) i w PTV I.1.3 

(Aneks 1).  

Już u Jaski czas miał ogromne znaczenie dla derywacji, stanowiąc funkcję czasownika, 

z którego wywodził on wszystkie formy językowe.982 Bhartryhari natomiast był pierwszym, 

który pokreślił jego rolę jako najważniejszej s i ły  języka (śabda-śakti) na gruncie 

metafizycznym, uważając go za siłę najwyższej rzeczywistości, Brahmana 983 . Według 

Jaski, a za nim także według Bhartryhariego, przejawiony świat ma formę bhāva, tj. 

temporalnych, aktualizujących się w doświadczeniu stanów, podlegających transmutacjom, 

do których, jak należałoby to interpretować, należą odmiany zarówno warstw 

brzmieniowych, jak i znaczeniowych języków. Według Bhartryhariego czas jest ich 

przyczyną.  

                                                   
980 Patrz: PTV I.1.3 (Aneks 1), § III.3.1.  
981  Omówione to zostało na samym początky PTV II (ed. Gn: 220). AG twierdzi tam, że bez 

następstwa (ānantarya), tj. następowania po sobie późnie jszego po wcześnie jszym 

(paurvâparyam), n ie  może zachodzić  po jmownie (pratiīti) (astu, ka ivātra bhavataḥ kleśa ? iti 

cen na kaś cid ṛte pratīty-abhāvāt |). Następnie, powołując się m.in. na SK III.9, mówi, że w 

przerwie pomiędzy dwiema następującymi po sobie myślami (vikalpa-dvayântrāle) 

znajduje się stan wolny od myśli (nirvikalpaka), w którym obecna jest in tu ic ja  (pratibhā), zwana 

także przebudzeniem (dosł. otwarciem oczu przy mrugnięciu, unmeṣa). Leży ona u podstawy 

refleksji owych budzących się dwóch myśli dyskursywnych, ujmujących wrażenia zmysłowe itd., z 

natury sobie przeciwnych (bhavati cêdam astamitôdeṣyad-ubhaya-vikalpa-jñānântarāla-varty 

unmeṣa-pratibhâdi-śabdâgama-gītaṁ nirvikalpakaṁ sasaṁvāda-viruddhâbhimata-nīlâdi-vikalpa-

pūrva-bhāvi). Bez takiej intuicji – kontynuuje AG – nie jest możliwa ani pamięć (smṛti), ani kojarzenie 

(retrospekcyjne dociekanie, anusandhāna). Ponadto, wydźwięk dalszego twierdzenia AG jest taki, że 

gdyby w przerwach między następującymi po sobie myślami nie było intuicji / przebudzenia, to 

pojawiło by się załamanie psychiczne (glāni), wynikające z przekonania, że się nie istnieje (PTV II. 

Gn: 221: yat prātibhaṁ nikhila-vaiṣayikâvabodha-pūrvâparântara-caraṁ nikhilâtmakaṁ tat | tasyāṁ 

pralīna-vapuṣaḥ para-śakti-bhāsi glānir ghaṭeta kim abhāva-vaśôpakḷptā ||).  
982 O Jasce patrz: § II.4.  
983 VP I.3. 
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„Którego [Słowa-Brahmana] sześć przeobrażeń (vikāra),  

począwszy od narodzin,  

opartych na mocy czasu, na który nałożone są fazy (kalā)984,  

jest miejscem poczęcia się (yoni) indywidualnych różnic (bheda)  

w obrębie temporalnych bytów (bhāva)”985 

Strofa ta, nawiązując do Nir. 1.2., gdzie Jaska, powołując się na jeszcze starszego 

gramatyka imieniem Warszjajani (Vārṣyāyaṇi), mówi o sześciu ‘przeobrażeniach’ (vikāra), 

którym podlegają wszystkie temporalne byty (bhāva): 1) rodzi się (jāyate), 2) istnieje (asti), 

3) przekształca się (vipariṇamate), 4) rośnie / dojrzewa (vardhate), 5) niszczeje 

(apakṣīyate) i 6) ginie (vinaśyati). 986  Czas zdefiniowany jest jako przyczyna tych 

przeobrażeń.  

U Abhinawagupty czas jest jedną z 36 kategorii rzeczywistości. W PTV Abhinawagupta 

uznał ją za nieróżną od kategor i i  ‘konieczności ’  (niyati-tattva) 987 , determinującej 

obecne w świecie prawo przyczynowo-skutkowe. Przytacza on powyższą strofę 

Bhartryhariego łącznie dwukrotnie w ĪPVV 988 , ale interpretuje trochę inaczej niż 

komentatorzy-gramatycy, a nawet przyjmuje inny wariant lekcji – o ile nie jest to błąd 

skryby989: avyāhata990 zamiast adhyāhita. Jeśli uznać ten wariant tekstu za emendację 
                                                   
984 Kalā, to dosł. ‘faza księżyca’, a w siwaizmie kaszmirskim ‘ograniczona twórczość’, jedna z 36 

kategorii rzeczywistości. Zgodnie z A. Padoux (1992: 89 p.7) w tekstach tantrycznych, np. ŚT, jest 

ona dynamizmem właściwym naturze (prakṛti). W PT jako ‘faza księżyca’ (także tithi), których to 

faz jest łącznie z nowiem i pełnią szesnaście, jest symbolicznym określeniem szesnastu samogłosek 

alfabetu sanskryckiego. Patrz też: PADOUX 1992: 90-92.     
985 VP I.3 

adhyāhita-kalāṁ yasya kāla-śaktim upāśritāḥ |  

janmâdayo vikārāḥ ṣaḍ bhāva-bhedasya yonayaḥ ||  
986 NirU I.2 (ed. SARUP 2009: 29). 
987 PTV II ad. 7 (ed. SINGH s. 41): ihaîva śrī-trikâgameṣu niyati-kālau na pṛthaṅ nirūpitau |   
988  ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 8), ĪPVV II.1.3 (t. III, s. 9), wspomina też w ĪPVV I.2.7 (t. I, s. 141), II.1.5 (t. III, 

s. 16).   
989 Za tym, że może to być błąd skryby, może przemawiać fakt, że określenia ani tu, ani w żadnym 

innym miejscu ĪPVV AG nie komentował kalā jako avyāhata.  
990 Wersję avyāhata przyjmuje jeszcze gramatyk Nagesia Bhatta (Nāgeśa Bhaṭṭa / Nāgoji Bhaṭṭa, 

XVII-XIX w.), główny późniejszy przedstawiciel teorii sphoty, w swoim dziele pt. „Mały koszyczek 

filozofii gramatyków“ (Vaiyākaraṇa-siddhānta-laghu-majñūṣā, VSLM, BIARDEAU 1964a: 30 p.1). M. 

Biardeau twierdzi, być może słusznie, że wersja adhyāhita może być interpolacją wedantycznej 

koncepcji maji (teorią maji wyjaśnia się jako adhyāsa ‘, a wersja Abhinawagupty (o którym również 

uczona wspomina) i Nagesi może być bliższa tezie Bhartryhariego. Jednak należy pamiętać, że AG 

również dokonywał emendacji (np. w omówieniu PS, patrz: § I.4.3), a przekonanie o iluzoryczności 

przejawów świata była częsta u gramatyków (jedynie pierwotne Słowo było wieczne i prawdziwe). 
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dokonaną przez samego Abhinawaguptę, to znaczyłoby to, że fazy czasu (kalā) według 

niego nie są ‘nałożone‘ (projektowane, adhy-ā√dhā) jak w wedancie jako iluzoryczna 

projekcja (adhyāsa, adhy√as), tylko są ‘n ieprzerwane’, czy też ‘n ieuderzone’ 

(avyāhata), zapewne podobnie jak niewybijany przez nikogo, stały, naturalny  rytm991. Jest 

to zgodne z infinitystycznym stanowiskiem i implikuje, że dynamizm przejawionej 

rzeczywistości nie tylko nie jest pozorny, ale że, jako ciągły, jest realny. Abhinawagupta i 

Bhartryhari zgodnie rozumieją tu bhāva (‘stan’, ‘byt’) dynamicznie, temporalnie, a 

Abhinawagupta z pewnością też realistycznie. Ponadto AG uważa, że czas (kāla) jest 

aktywnością podmiotu (agensa), a jego mocą (kāla-śakti) – n iezamanifestowana 

jeszcze ref leksja świadomości:   

„Stanem (pada) tej [maji] jest zakres przedmiotowy (viṣaya) charakteryzujący się 

tym, że [podmiot] staje się tworzonym obiektem; w nim, to znaczy w związanej 

z Czcigodnym Panem (bhagavat) mocy podmiotu-sprawcy w stosunku do 

przedmiotu majicznego (‘iluzorycznego’), obecna jest aktywność / czynność, 

będąca zaiste u jawnianiem się następstwa czasu; w żadnym razie nie może 

ono [tj. to następstwo czasu] ujawniać się w samej tylko czystej świadomości 

(śuddha-saṁvit). Mianowicie to następstwo czasu, które jest dokonane (siddha) 

na mocy [zamanifestowania s ię]  komunikacj i , jest u jmowalnością przez 

wzajemne współwystępowanie stanów (anyonya-saha-bhāvena 

upalabhyamānatvaṁ): to „jawiło się”, „nie jawi się”, „jawi się jako jeden smak”, 

„będzie się jawić” itd., mających postać przeszłego i dalszego [tj. zaprzeszłego i 

innych odmian] czasu – stanu, będącego ujawnianiem się stanu ‘to’ (tattva), przez 

którą to moc swobody Najwyższego Pana, n iezamanifestowana [jeszcze] 

                                                                                                                                                            
Potwierdzenie, że tu rzeczywiście Na samym wstępie do ĪPVV (t. I, s. 8-9) AG dokonuje błyskotliwej 

krytyki wedantycznej adwajtystycznej definicji wiwarty (vivarta jako „mającej naturę przejawienia się 

w postaci nieprawdziwej” (asatya-rūpa-nirbhāsâtma), wskazując w tym na sprzeczność w tej definicji: 

„Ale nie przemyślało się, w jaki sposób może zarazem ujawniać się, jak i być nieprawdziwe 

(nirbhāsate ca asatyaṁ cêti katham iti tu na cintitam)”. Zaraz dalej kontynuuje krytykę wedentycznej 

koncepcji, że świat jest skutkiem niewiedzy (avidyā), scharakteryzowanej przez wedantystów jako 

‘niedającej się opisać’ (anirvācya) [w kategoriach istnienia i niestnienia]: „To, że jest zarazem 

niewiedzą, jak i niedającą się określić [jako istniejąca lub nieistniejąca], i że stwarza różnorodność, 

jest sprzeczne (vyāhata ) ” (vidyā ca anirvācyā vaicitryaṁ ca ādhatte iti vyāhatam |). I dlatego, 

konkluduje, „nie jest to niewiedza (avidyā), tylko następstwo czasowe (krama), będące należącą 

do Parameśwary [realną] mocą przyciagajacą serce” (pārameśvarī śaktir eva iyam iti tu 

hṛdayâvarjakaḥ kramaḥ |). Z tego jednoznacznie wynika, że AG właśnie w kontekście teorii czasu 

podważał wedantyczne tezy o nierealności czasu. Stąd użycie słowa a-vyāhata ‘niesprzeczne’ mogło 

być zamierzoną sugestią odwrócenia teorii o iluzoryczności świata.     
991 W indyjskiej muzykologii pojęcie ‘kalā’ znaczy ‘jednostka rytmu’.    
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(aprathita) refleksja świadomości, iż “ja także w tej samej formie mam się ujawnić i 

w takiej formie przejawić działanie”, jest mocą czasu (kāla-śakti) Pana, gdyż to 

ona czas wywołuje. Powiada się:  

 «Którego [słowa-brahmana] sześć faz przeobrażeń (vikāra),  

począwszy od narodzin, opartych na mocy czasu,   

którego fazy ( jednostk i  kalā )  są nieprzerwane  

(nieuderzone / niesprzeczne, avyāhata) itd.” 992 

Dostrzec można ponadto w powyższym cytacie, że Abhinawagupta podkreśla też rolę 

czasu jako łącznika między sferą podmiotową a przedmiotową.  

Czyniąc aluzję do tej samej strofy Bhartryhariego przy wyjaśnianiu innej strofy 

gramatyka (VP III.9.5, nota bene podającej definicję czasu, vide infra), AG uważa zgodnie z 

nim, że istotę czasu stanowi „swoboda  (niezależność, svātantrya), którą kaszmirski 

filozof wyjaśnia jako „możliwość ujawaniania i nieujawniania przejawów przez 

mówiącego”. 993  Jako moc Bhagawana, może ona ustanawiać przejawy: 1) różnych 

rodzajów tego samego przedmiotu, np. dzbanów twardych, brunatnych, wysokich; 2) 

różnych przedmiotów: dzbanów  w odróżnieiu od płócień itd.; 3) swojego własnego jednego 

smaku (eka-rasa); 4) albo nie przejawiać jednego smaku wobec wzajemnie różnych 

przedmiotów” 994 . Taką swobodę charakteryzuje jako będącą poza następstwem 

(akrama). Natomiast czas jest następstwem (krama) z niej powstałym, stanowiacym 

cechę przygodną (upādhi) temporalnych bytów (bhava)995. Podobna relacja przyczynowo-

skutkowa zawarta jest w pojedynczych fazach czasu (kāla-kalā).996   

                                                   
992 ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 8): tasyāḥ padaṁ viṣayo nirmeya-lakṣaṇaḥ pramātṛ-prameya-rāśi-rūpaḥ 

saṁsāraḥ | tatra iti māyā-viṣaye bhagavataḥ sambandhinyāḥ kartṛ-śakteḥ kāla-

kramâvabhāsanaṁ nāma vyāpāraḥ, na tu śuddha-saṁvin-mātratve tad avabhāsanam | tathāhi 

yaḥ kāla-kramo vyavahāra-siddhaḥ  –  idaṁ bhātaṁ na bhāti, bhāty eka-rasaṁ bhāsiṣyata ity-ādir 

bhūtâdi-rūpo bhāvānām anyonya-saha-bhāvena upalabhyamānatvaṁ, tattvasya yad 

avabhāsanam; yat saṁvida itthaṁ vimarśanam apratihataṁ, yad aham amunâpi rūpeṇêtthaṁ 

prakāśeyêty evaṁ-rūpaś ca vyāpāraḥ kartavyaṁ yasyāḥ parameśvara-svātantrya-śakteḥ, sā 

kālôtthāpakatvāt bhagavataḥ kāla-śaktir ity ucyate |.  

«avyāhata-kalāṁ yasya kāla-śaktim upāśritaḥ |»  VP I.3ab  

ity-ādau 
993 ĪPVV II.1.4 (t. III, s. 9-10, zaraz po zacytowaniu VP III.9.5, która definiuje czas):   

anena hi svātantryam ābhāsanânābhāsanayor vadatā aiśvaryam uktam | 
994 ĪPVV II.1.4 (t. III, s. 10):  

tat yathā-dṛḍha-lohitônnata-ghaṭâbhāsān sāmānâdhikaraṇyena, ghaṭa-paṭâbhāsau sahaîva 

pṛthaktvâvabhāsena, svâtmani ekara-sena ābhāsena, anyonyaṁ tu ekarasenânābhāsena | 
995 ĪPVV II.1.4 (t. III, s. 10): tato bhavan bhāvôpādhi-bhūtaḥ kramaḥ kālaḥ iti sūtrârthaḥ | 
996 ĪPVV II.1.4 (t. III, s. 10): yadeti vā yasyāṁ kāla-kalāyām ayam artho 'sti, tasyām ayam apy astîty 
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To, co podlega czasowi, raz powstrzymywane, raz uwalniane. Idea pochodzi od 

Bhartryhariego, wyjaśnia ją jego komentator:   

„Na skutek swobody (svātantrya), zwanej czasem, wszystkie zależne moce słowa, 

mające swój początek, są w nim inherentne i poddane są działaniu mocy czasu. 

Następnie każdy aktualizujący się stan (bhāva) wszechświata za sprawą 

wyznaczników (avaccheda), jakimi są [inherentne w czasie] moce 

powstrzymywania (blokowania, pratibandha) i przyzwalania (puszczania, 

uwalniania, anujñā) jawi się w doświadczeniu jakby nabierał cech następstwa”997.  

Ta swoboda (svātantrya), będąca także inherentną naturą podmiotu (kartṛ), zdaje się być 

zachowana w fazie przyzwalania (anujñā, abhyanujñā), co wynika z twierdzeń o 

następującej dychotomii temporalnej. Komentator Wakjapadiji kontynuuje:      

„Bo chociaż wszystkie transformacje potrzebują także innych przyczyn, to właśnie 

czas, jako że przyzwala (abhyanujñā) na powstrzymywanie (blokowanie, 

pratibandha) i rodzenie się (pratibandha-janmanor abhyanujñayā), jest przyczyną 

towarzyszącą (sahakāri-kāraṇa)998. Gdy w relacji z nim ‘moc podmiotu’ (kartṛ-śakti) 

podlega podziałom na miary długości (mātrā), powoduje projekcję różnorodności, 

która nachodzi na miary przeobrażeń (vikāra-mātrā) [tj. sześciu faz przemian]”999.  

Czas ma też rolę porządkującą, ustanawiającą ład w przyrodzie:  

„[...] Kiedy w ten sposób ma się wyobrażenie uporządkowania w nim uprzedniości i 

następstwa (paurvâparya), że byt, którego uprzednio nie było, ‘zaistniał’, a ten, który 

dopiero nastąpi, ‘nie zaistniał’, powstaje zakłócenie przez sześć przeobrażeń 

(vikāra), począwszy od urodzenia, stanowiących źródło zmian (przemijalności, 

pariṇāma), czyli przeobrażeń istnienia (sattā).”1000 

Jak napisałem wyżej, czas wiąże się z pojęciem następstwa (dosł. ‘kroczenia’, krama). 

W pojęciu tym nie ma moim zdaniem wyobrażenia liniowości, tylko naprzemienność, w 

                                                                                                                                                            
uktau hetu-hetumattâvagatiḥ | 
997  VPVṛ I.3: kālâkhyena hi svātantryeṇa sarvāḥ paratantrā janmavatyaḥ śaktayaḥ   samāviṣṭāḥ 

kāla-śakti-vṛttim anupatanti | tataś ca pratibhāvaṁ vaiśva-rūpyasya-  pratibandhâbhyanujñābhyāṁ 

śakty-avacchedena kramavān-ivâvabhāsôpagamo   lakṣyate | 
998 Przyczynami towarzyszącymi (sahakāri-kāraṇa) zgodnie ze szkołą metodologii i teorii poznania 

njaji (nyāya) są czas i przestrzeń.   
999  VPVṛ I.3: sarveṣāṁ hi vikārāṇāṁ kāraṇântareṣv apyapekṣāvatāṁ   pratibandha-janmanor 

abhyanujñayā sahakāri-kāraṇaṁ kālaḥ | tasya   kramavadbhir mātrā-rūpaiḥ kartṛ-śaktiḥ 

pravibhajyamānā vikāra-mātrâgataṁ   bheda-rūpaṁ tatrâdhyāropayati tulā-sūtra iva   saṁyogi-

dravyântara-gurutva-pratibandha-kāle daṇḍa-lekhâvacchedam |  
1000 VPvṛ I.3:   tatraîvam abhūn nābhūd ity apūrvâparasya bhāvasya paurvāparya-vyavasthā-vikalpe 

  sati janmâdayo vikārāḥ ṣaṭ pariṇāmānāṁ sattā-vikārāṇāṁ yonaya upaplavante | jāti-samuddeśe tu 

sattâvibhāge nyakṣeṇa bhāva-vikārā vakṣyante || 
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której widoczne są owe dwie przeciwstawne funkcje, ‘przyzwalania’ (abhyanujñā), 

polegającego na swobodnym rozprzestrzenianiu się, i ‘blokowania’ (pratibandha), w którym 

rozprzestrzenianie, czy ruch, zostaje zahamowane. W innym ujęciu te same dwie 

dychotomiczne cechy czasu są określane jako ‘dodawanie s ię ’  (saṁcaya), czy faza 

kurczenia s ię (saṅkoca) – co można także rozumieć jako nakładanie się dźwięku1001 np. 

w chwili uderzenia np. w bęben, oraz rozprężania (apacaya) – co można porównać do 

rozchodzenia i odbijania się dźwięku. Te przeciwstawne cechy czasu, ewidentnie 

postrzegane w kategoriach dźwięku, stanowią siłę ‘działania’ czy też siłę ‘czasownika’; 

omawiane są one przez Bhartryhariego w VP III.9 (odniesienia także w innych częściach 

VP), a obszerną dyskusję na ich temat podjął Helaradża, a także Punjaradża (VP II.22-23 

itd.).  

P. Sajdek pod pojęciami pratibandha i abhyanujñā rozumie dwie funkcje 

porządkujące czasu: pratibandha tłumaczy jako „niedopuszczenie, aby rzecz zaistniała, 

zanim nadejdzie jej czas”, oraz abhyanujña, jako „dawanie zezwolenia, czyli dopilnowanie, 

aby rzecz zaistniała w swoim czasie”1002. Pomijając, że takie przedstawianie czasu jest 

redundantne (choć redundacja jest często spotykana w indyjskiej myśli filozoficznej i tutaj 

jest uzasadniona, o czym dalej), trzeba przyznac, że niewątpliwie u gramatyków istotna 

była sprawcza rola czasu. Bhartryhari porównuje ją do działania koła perskiego (jala-yantra, 

VP III.9.4-5, VPHel ara-yantra). Dynamizm realizuje się w dwóch opisanych wyżej 

własnościach blokowania, czy zatrzymania (przeciwstawiania się, pratibandha) i 

przyzwalania (abhyanujñā); są one odpowiedzialne za asymetrię czasową wyrażającą się w 

podziale na przeszłość i przyszłość. Bhartryhari ilustruje ten mechanizm działania czasu w 

następujący sposób:  

[Czas] przedstawia się jako in ic jatora tej maszyny świata (loka-yantra),  

trzymającego sznur (sūtradhāra),  

który ‘odmierza / tworzy’ go przez blokowanie i przyzwalanie.  

Gdyby nie blokował i nie zwalniał blokowania,  

fazy czasu (avasthā) by się rozsypały, 

tracąc następowanie późniejszego po wcześniejszym.” 1003 

                                                   
1001 saṁ ‘razem’ √ci ‘zbierać, wybierać, selekcjonować; dosł. ‘zbierać do kupy’, ‘gromadzić w jednym 

miejscu’, saṁcaya – odniesienie do dodawania się dźwięku; apacaya – skracanie się dźwięku. 
1002 SAJDEK 2011: 80. 
1003 VP III.9.4-5, przytaczane też w ĪPVV I, (t. I, s. 8-9): 

tam asya loka-yantrasya sūtradhāraṁ pracakṣate | 

pratibandhâbyanujñābhyāṁ tena viśvaṁ vibhjyate ||  

yadi na pratibadhnīyāt pratibandhaṁ ca nôtsṛjet | 

avasthā vyatikīryeran paurvâparya-vinā-kṛtāḥ || 
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Blokowanie i przyzwalanie jest porównane także do ptasznika, który przywiązuje 

wróbla do cienkiego sznurka i raz sznur rozluźnia, raz go przyciąga, blokując tym samym 

ruchy ptaka – w ten sposób wabi ptaki drapieżne (VP 3.9.15); albo do rybaka, który zarzuca 

sieci, a potem je przyciąga do siebie, wplątując w nie ryby (VPHel 3.9.15)1004. To ostatnie 

porównanie podchwycił także Abhinawagupta na początku „Światła Tantr”:  

„Niechaj będzie mi łaskawy łowca ryb Maczczhandanatha1005, 

który na zewnętrzną drogę zarzucił sieć czerwoną przynęt-pragnień, 

splecioną z supłów, otworów, sztuczki niejedne czyniącą, 

którą raz po raz przyciąga, raz po raz rozpościera.”1006 

 VPHel III.5.33 pojawia się określenie jego działania jako ‘ciągnięcia’ (√kṛṣ: pravṛtti-

lakṣaṇā kriyā karṣati vahatîti’), co jest echem podstawowego określenia jego mocy, 

określanej w filozofii kramy jako ‘kāla-saṅkarṣaṇī’ – bogini ‘ciągnącej czas’. Abhinawagupta, 

zresztą z możliwym wpływem szkoły Bhartryhariego, zgodnie z Bhutiradżą, za podstawowe 

pojęcie wyjaśniające cechę istotną czasu uważa etymologicznie powiązane kalanā – 

‘odmierzanie / tworzenie’, które ma oddawać nie tylko twórczą, ale także poznawczą rolę 

czasu:   

«Z powodu projekcji (kṣepa) i poznania (jñāna) nazywa się mocą czasu (Kālī), 

gdyż jest [w niej] zdolność (vaśatā) odmierzania (kalanā)»”1007 

W definicji tej widać, że ‘tworzenie’ określone terminem ‘kalanā’ (dosł. ‘odmierzanie’) 

obejmuje zarówno aspekt poznawczy, jak i twórczy. Widziałbym to tak, że oba aspekty 

odpowiadają fazom czasu. W ten sposób okazuje się, że  definiowany tu czas można uznać 

za potencjalną formę (śabda-śakti, Kālī), która zawiera wewnątrz siebie sekwencję 

(następstwo, krama) oraz skorelowaną z nim fazę braku sekwencji (brak następstwa, 

akrama), czyli jednoczesność (odpowiadającą fazie pratibandha – zatrzymania). 

Poznanie przedmiotu pojawia się w fazie zaniku sekwencji czyli w jednoczesności i ma 

formę przestrzennego zobaczenia, widzenia jakby obrazu. Inaczej można moc czasu 

uznać za siłę czasoprzestrzeni, określanej jako adhvan – ‘droga’, odpowiedzialnego za 

następstwo i jednoczesność (brak następstwa). Abhinawagupta stwierdza to w TĀ i TS: 

„To, co jest wymierzaniem (tworzeniem, kalana)  

                                                   
1004 Por. takie samo porównanie Matsjendranathy w TĀ I.7.  
1005 Macchandanātha (= s. Mastyendranātha), postać na pół mityczna, protoplasta tradycji siddhów i 

nathów, w Tybecie znany pod imieniem Lui Pa.  
1006 TĀ I.7.  

rāgâruṇaṁ granthi-bilâvakīrṇaṁ yo jālam ātāna-vitāna-vṛtti |   

kalombhitaṁ bāhya-pathe cakāras tān me sa macchanda-vibhuḥ prasannaḥ || 
1007 yad āhuḥ śrī-bhūtirāja-guravaḥ – „kṣepāj jñānāc ca kālī kalana-vaśatayâthêti” TS 4, por. moje 

wcześniejsze tłumaczenie w RUCIŃSKI 2014: 147, 171. 
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drogi (biegu, adhvan) [czasu], 

jest wytyczone jako następstwo (krama)  

i brak następstwa (akrama); 

albowiem następstwo i brak następstwa  

są tworzeniem (odmierzaniem, kalanā)  

w jednym wielobarwnego obrazu,  

w obrębie postrzegania bytu (bhāva). 

A czas, którego istotą jest następstwo i brak następstwa,  

funkcjonuje w świadomości w każdym wypadku.” 1008  

Podobnie glossa w manuskrypcie „Istoty Tantr”: 

„Czas to nic innego, jak tworzenie, czyli dzielenie / tworzenie (kalanā), bytów przez 

następstwo i przez brak następstwa; przez następstwo jest to np. z przyczyny 

skutku; przez brak następstwa – to na przykład, gdy poznaje się [przestrzenny] 

obraz”.1009 

Z powyższego wynika, że u AG u podłoża poznania widocznych form przestrzennych 

leży moc czasu (kāla-śakti); ponieważ podlegają one zmianom i przemieszczeniom, czyli są 

w ruchu, to ta zmienność zachodząca w przestrzeni również podlega tej samej mocy czasu. 

Stąd łącznie czas i przestrzeń stanowią ‘wymiar’ (drogę, adhvan); albo są dwa wymiary: 

‘wymiar / droga przestrzeni‘ (deśa-adhvan) i ‘wymiar / droga czasu’ (kāla-adhvan). 

Natomiast moc czasu pełni rolę porządkującą i dzielącą oba. W tradycji kramy (krama-

sampradāya) charakterystyczne jest to, że ta właśnie moc czasu jest personifikowana w 

postaci bogini „Ciągnącej czas” – Kāla-saṁkarṣiṇī, i jako taka jest najważniejszym 

bóstwem, która wszystko rodzi i wszystko niszczy – czasoprzestrzeń jej podlega.    

Całościowe ujęcie formy przedmiotu, gdzie stanowi on jedną zwartą całość, jako mūrti, 

czyli ‘skrystalizowana forma’, odpowiada kategorii ‘przestrzeni’ (miejsca, deśa) i zachodzi 

na poziomie ‘mowy patrzącej’ (paśyantī). Jest to echem VP III.9.4-5, gdzie głosi się, że czas 

tworzy podziały na jednostki ruchu (kriyā), a jednostki miar przestrzennych, takie jak diṣṭi, 

prastha, suvarṇa itd.1010, służą do dzielenia formy przestrzennej (mūrti). Liczba (saṅkhyā) 

natomiast dzieli wszystko – i czas, i przestrzeń1011.  

                                                   
1008 TĀ VI.6-7ab:  

adhvanaḥ kalanaṁ yat tat kramâkramatayā sthitam | 

kramâkramau hi citraîka-kalanā bhāva-gocare || 

kramâkramâtmā kālaś ca sarvataḥ saṁvidi vartate || 
1009 TS VI (ed. KSTS p. 5), RUCIŃSKI 2014: 155: krameṇâkrameṇa ca kalanā bhāvānāṁ paricchittiḥ 

saîva kālaḥ, tatra krameṇa kārya-kāraṇâdau akrameṇa citra-jñānâdau |.      
1010 Są to miary wagi.  
1011 VP III.9.2:  
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Należy przy tym podkreślić, że dostrzeżony fakt przenikania się przestrzeni rozumianej 

jako jednoczesność, odpowiadającej przestrzeni, i czasu, rozumianego jako sekwencja, 

składających się razem na koncepcję czasu pozwala AG argumentować, że owa moc 

czasu, będąc zapoczątkowaniem (āsūtraṇa )  sekwencji czasowej,  obecna jest także 

na poziomie mowy paśyantī1012. Według ĪPVV nawet w jednoczesności (yaugapatya), w 

której poznaje się przestrzenny obraz w jednym całościowym akcie pojmowania, obecna 

jest subtelna sekwencja (sūkṣma-krama). Dlatego właśnie również w widzeniu 

przestrzennym koniecznie obecny jest bieg czasu, a jednoczesność jest także formą 

sekwencji, tyle że niejako nałożonej na siebie: 

„Tak się powiada: przestrzeń i czas stają się rozdzielającymi poprzez [ich] formę 

następstwa. Albowiem podział przestrzeni staje się wyraźny [tj. wyraźnie poznany] 

w tym, kto się rusza, dzięki ruchowi (gati). Natomiast w cząstkowym związku z 

jednym aspektem, czyli ujawniającym się w jednym miejscu (eka-deśa), jest 

rzeczywisty [właśnie] jako wyraźna linia (ullekha) następstwa. Natomiast co się 

tyczy podziału czasu (kāla-bheda), to następstwo jest jego samą istotą; dlatego że 

jego esencją jest samo pojmowanie następstwa. Mianowicie, «on jest 

wcześniejszy [tj. urodził się wcześniej] od tego młodzieńca – jest stary», «on jest 

późniejszy [tj. urodził się później] od tego starca – jest młodzieńcem» – takie 

właśnie następowanie urodzin jest tą samą siłą [następstwa] i ujawnia się też w 

[następowaniu] ‘istnienia’ (astitva) oraz dalszych przeobrażeń bytu. Nawet w 

jednoczesności  (yaugapatya )  w rzeczywistości  obecne jest następstwo. 

Gdy to następstwo, jako że jest z oczekiwania czegoś drugiego, jest jednakowe 

(równe, tulya), to poznaje się, że ‘te dwie rzeczy pojawiły się jednocześnie’; 

natomiast poznanie czasu w jednoczesności zachodzi siłą zgodności  z 

przyszłym następstwem; inni zaś mówią, że nie ma między nimi różnicy [tj. nie 

ma różnicy między następstwem czasu i jednoczesnością]. Nawet dwa rodzaje 

pojmowania: ‘długo’, ‘krótko’ wobec sekwencji czasu i: ‘duży’,  mały’ [wobec 

przestrzeni] zachodzą siłą tej osoby, która ma retrospekcyjną refleksję (anusandhin) 

– dlatego przestrzeń i  czas mają sekwencję jako swą rzeczywistość.”1013  

                                                                                                                                                            
diṣṭi-prastha-suvarṇâdi mūrti-bhedāya kalpate |  

kriyā-bhedāya kālas tu saṁkhyā sarvasya bhedikā || 
1012 Patrz: PTV I.1.4.1: bhedâsūtraṇa-rūpāyāṁ paśyantyāṁ krama-bhū-juṣi; PTV II (Gn: 229).  
1013 ĪPVV I.2.7 (t. I, s. 141): etad uktaṁ bhavati – krama-rūpeṇa deśa-kālau bhedakau bhavataḥ | 

deśa-bhedo hi gantari sphuṭo bhavati gateḥ | ekadeśa-saṁbandhas tu ekadeśa iti tad-vāsanayā 

tiṣṭhaty api deśa-bhedaḥ kramôllekha-paramārtha eva | kāla-bhedas tu kramâtmaîva bhāti | krama-

pratyaya-sāro hy asau | tathāhi paro 'yam asmād yūno vṛddhaḥ, aparo 'yam asmād vṛddhād yuvā iti 

janmanaḥ kramavattā tad-vaśāc ca astitva-prabhṛter bhāva-vikārasya nirbhāsate | yaugapadye 'pi 
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Jak widać, na każdym poziomie poznania obecny jest czas w postaci jednoczesności i 

następstwa. A ponieważ poznanie ma naturę językową, a mowa jest sekwencją 

wypowiedzi, te dwa elementy składowe mocy czasu, tj. czas i przestrzeń, Abhinawagupta 

rozpatruje także jako podłoże jednostek językowych w ich korelacj i  śabda-artha 

lub vācya-vācaka:  

„Wymiar, w którym ujawnia się aktywność, nazywa się wymiarem (biegiem, drogą) 

czasu (kālâdhvan). W nim wyraźna jest trójka wymiaru: 1) ‘fonem’ (głoskę, varṇa), 2) 

jednostka myśli (mantra) oraz 3) wyraz (pada). Wymiar, na którym ujawnia się forma 

(mūrti), nazywa się wymiarem (biegiem, drogą) przestrzeni (deśādhvan). W nim 

zawiera się trójka innego wymiaru, zwana: 1) ułamkiem (miarą, fazą, kalā), 2) 

kategorią (tattva) i 3) obszarem świata (bhuvana)”1014.  

Ten rodzaj analizy mowy w skorelowaniu jej z czasem i przestrzenią charakterystyczny 

jest przede wszystkim dla TĀ i TS.  

Z perspektywy powyższej koncepcji czasu można także rozpatrywać teorię spandy 

(spanda), tj. pulsowania czy wibracji. Spanda jako ‘rytm’ leżący u podłoża życia 

(świadomości) składa się z faz kurczenia (saṅkoca) i rozszerzania (vikāsa), niczym 

pulsowanie serca czy rytmu oddechu, zgodnych z fazami czasu. Jej filozofia, tzw. spanda-

śāstra, jest powiązana z zarysowaną tu wyżej teorią czasu. 

II.6.3 Uprzedmiotowienie podmiotu 
Gdy gramatycy mówią, że moc podmiotu (kartṛ-śakti) podlega podziałom za sprawą miar 

(mātrā), wskazują tym samym na związek i nieodłączność czasu i podmiotu, gdzie czas jest 

mocą podmiotu, jego swobodą. Gramatyk Panini zdefiniował podmiot jako „to, co jest 

niezależne / swobodne”.1015 Wamana i Dżajaditja – komentatorzy „Prawideł Paniniego” i 

„Wielkiego Komentarza” gramatyka Patańdżalego tak opisują podmiot:  

„Niezależny, czyli będący głównym [tj. określanym]. To, co nie będąc 

drugorzędnym [tj. nie będąc atrybutem określającym wyraz nadrzędny] (guṇa) chce 

się wyrazić jako niezależne, jest re lacją przypadka logicznego (kāraka1016 

                                                                                                                                                            
krama eva paramārthaḥ | anyâpekṣayā hi yaḥ kramas tasya tulyatâbhāsena yugapad imau jātāv iti 

pratyayo bhaviṣyat-krama-yogyatā-vaśena yaugapadye kāla-pratyayo na paramârthataḥ kāla-bhedo 

'sau tayor ity anye | cira-kṣipra-pratyayāv api kramasya bhūyaso 'lpasya ca anusandhi-balāt bhavata 

iti krama-paramârthau dik-kālau |. 
1014 TĀ 6.34-35 tatra kriyā-bhāsana yat so ‘adhvā kālâdhva ucyate | varṇa-mantra-padâbhikhyam 

atrâste ‘dhva-trayaḥ sphuṭam || yas tu mūrty-avabhāsâṁśaṁ sa deśâdhvā nigadyate | kalā-tattva-

purâbhikhyam antar-bhūtam iha trayam || (RUCIŃSKI 2009: 63)    
1015 PSū I.4.54. svatantraḥ kartā. Helaradża omówił to zagadnienie szczegółowo w VPvṛ III.5.121-

123. 
1016 Omówienie, czym jest kāraka, vide supra § II.6.  
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zwanego sprawcą (tj. podmiotem, kartṛ): ‘Dewadatta gotuje’, ‘garnek gotuje’1017. 

W zakres podmiotu wchodzi także to, co zdefiniowano sutrą „w znaczeniu podmiotu” 

[tj. strona czynna] i „[w znaczeniu] narzędzia w trzecim przypadku” [tj. strona 

bierna], i innymi”.1018  

Na gruncie filozofii siwaizmu kaszmirskiego rozwinęła się koncepcja mowy (vāc) jako 

mocy podmiotu, będącej, podobnie jak u gramatyków, n iezależnością / 

autonomicznością czy swobodą, nieodłączną od tego, co wyrażane (vācya). Jest to 

analogicznie do tego, jak u gramatyków, u których przypadek logiczny (kāraka) jest 

właściwością czasownika, wchodzącą w relacje z formami imiennymi, w tym z podmiotem; 

w tej relacji owe formy imienne są elementem określanym przez ten czasownik. Ten 

element określany jest odpowiednikiem vācya. Utpaladewa tak wyjaśnia to, co powiedział w 

ĪPK1019:  

„Pierwotna mowa (vāc) jest n ieoddzie lona od [swojego] przedmiotu 

oznaczania (vācyā); jako że ona ma naturę wiecznej świadomości, nie ma początku 

ani końca; jest ową czystą i niezważającą na zmienne stany swobodą 

(niezależnością, svātantrya) zwaną potęgą (aiśvarya).”1020 

Zgodnie z tym Abhinawagupta uważał pogląd, jakoby poznający podmiot mógł 

przejawiać się bez przedmiotu, za błędny. Przemawia za tym m.in. omówiona wcześniej (§ 

II.6.1) koncepcja światła i odbicia (bimba-pratibimba-vada), gdyż podmiot potrzebuje 

swojego odbicia – przedmiotu poznania, aby zdać sobie sprawę ze swojego istnienia. Tutaj 

przedstawię jego gramatyczne argumenty, mające dowieść, że w każdym akcie 

poznawczym (jñāna) następuje ‘uprzedmiotowienie ’  podmiotu, a przedmiot 

pochłonięty zostaje przez podmiot i oba pozostają tożsame; tożsamość nie oznacza 

identyczności, gdyż podmiot nawet wtedy nie traci swojej wrodzonej swobody; podczas gdy 

przedmiot tej swobody nie ma. Tylko, jak już wspomniałem wcześniej, jest 

jednoczesnością poznania podmiotu, przedmiotu i procesu – podobnie jak w teorii 

                                                   
1017 Ten ostatni przykład: „garnek gotuje” (sthālī pacati) ma wskazać, że każda kāraka, jak np. w tym 

przypadku locum danej czynności, jest jednocześnie w pewnej swej części n ieza leżnym 

sprawcą. W sytuacji, gdyby wypowiadający zdanie chciał podkreślić zależność, użyłby locativu, np. 

w zdaniu: „Bogdan gotuje w garnku” (Devadattaḥ sthālyāṁ pacati). Omówienie dokładnie tego 

przykładu, patrz: SULICH 2004: 125-126, 128. Patrz też:  
1018 Kāś ad. PSū I.4.54:  svatantra iti praddhāna-bhūta ucyate | aguṇa-bhūto yaḥ kriyā-siddhau 

svātantryeṇa vivakṣyate tat kārakaṁ katṛ-sañjñaṁ bhavati | devadattaḥ pacati | sthālī pacati | kartṛ-

pradeśāḥ kartṛ-karaṇayos  tṛtīyêty evam ādayaḥ ||   
1019 ĪPK I.5.12, op. cit. § II.2.  
1020 ĪPKvṛ I.5.13: abhinna-vācyâdyā vāg eṣā nitya-cit-svarūptvenânādyântâparatantrā 

bhāvântarânapekṣaṁ śuddham etat svātantryam aiśvarya-sañjñam |  
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tripuṭī-karaṇa mimansaków. 1021  Oznacza to, że przedmiot stanowi razem z podmiotem 

jedną całość, i choć jest od niego zależny (paratantra) i w poznaniu odróżniony, gdyż jest 

uświadamiany (a nie uświadamiający), to jednocześnie jest niezbędny, żeby podmiot razem 

z nim się ujawnił. Koncepcja ta może stać w opozycji do teorii sankhji, która głosi, że 

podmiot jest zawsze odrębny od przedmiotu i oba nigdy nie mogą się mieszać:1022 A 

także do idealizmu buddystów, którzy uważają, że przedmiot nie istnieje poza podmiotem 

(tj. istnieje w podmiocie). Podmiot (puruṣa) w sankhji jest nieruchomym, transcendentnym 

świadkiem, a sprawczość (kartṛtva) należy do prakryti (materii, prakṛti), rozumianej jako 

sfera przedmiotowa.  

Argumenty AG są najpierw ogólne: obecność zarówno podmiotu, jak i jego przedmiotu 

jest warunkiem koniecznym, aby ujawnił się jakikolwiek przedmiot, subiektywny (czyli ‘ja’) 

czy obiektywny (rzecz, ‘to’). Argumenty stanowią kontynuację jego wyjaśnień koncepcji 

Utpaladewy dotyczącej roli pamięci  (smṛti) w poznaniu.1023  Fragment, który omówię, aby 

wykazać to stanowisko Abhinawagupty, został wprawdzie omówiony już przez R. 

Torellę 1024 , ale ukażę go z innej perspektywy, starając się pokazać aspekty linii 

argumentacyjnej i ich sens. Celem argumentów Abhinawagupty, w których wyraża on swoje 

stanowiska dotyczące prawideł językowych, jest przede wszystkim utwierdzenie stanowiska 

o nieodłączności  podmiotowo-przedmiotowej w akcie poznania,.  

Twierdzeniem Abhinawagupty jest, że nieodłączność trzech: 1) podmiotu 

doświadczenia, 2) procesu doświadczenia i 3) przedmiotu doświadczenia, wynika ze 

                                                   
1021 Patrz: § II.5.6.2. 
1022 SāK 3cd. Także SāSū V.37 w: ŁUCYSZYNA  2018: 279-291. Cytuję przekład autorki: 

“[Sutrakara] odrzuca [pogląd] o identyczności   słowa i [jego] znaczenia: Między słowem a 

[jego] znaczenie zachodzi re lac ja  oznaczonego i oznaczającego. Gdyby słuszna była teza 

o tożsamości (tādātmya) [słowa i jego znaczenia], nawet garnek byłby postrzegany za 

pomocą słuchu, a słowo [“garnek”] byłoby postrzegane] za pomocą wzroku; przy 

wypowiedzeniu [zaś] takiego [słowa] jak “ogień” poparzylibyśmy sobie usta”.  

Abhinawagupta jednak nie kwestionuje odrębności zmysłów, za pomocą których dochodzą różne 

bodźce zmysłowe (por. PTV); tożsamość będzie rozumiał inaczej, zgodnie z djotaka-pakszą 

(dyotaka-pakṣa, patrz: II.5.1), a artha na pozmiomie jedności śabda-artha nie stanowi w jego 

koncepcji przedmiotu zmysłów, tylko jest świadomościowa. Nie ma przeszkód, żeby w poznaniu 

zachodziła tożsamość słowa i znaczenia, nawet gdy ich oddzielenie obecne jest na poziomie 

działania mowy cielesnej (vaikhari), tj. której użycie odnosi się do przedmiotów. Por. to samo 

stanowisko mimansaków w: PANDURANGI 2012: 73: „(...) kartṛtva and karmatva status cannot be 

assigned to one and the same only in the kāraka type of activity and not in the jñāpaka type of 

activity”.    
1023 Omówienie parz: TORELLA 2007: 550-552. 
1024 TORELLA 2007: 550-552. 
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świadomościowej c iągłości  stanowiącej pamięć (smṛti) i będącej istotą 

zachodzenia refleksji poznawczej (vimarśa). Nieodłączność ta jest stanem naturalnym, 

bez którego podmiot nie może manifestować się jako ‘ja’ i nie może w nim zachodzić akt 

pojmowania – za chwilę to zilustruję.    

AG uważa, że w momencie poznania rzeczy (artha), zachodzi ‘zabarwienie’ podmiotu 

rzeczą (arthôparāga) wraz z jego miejscem (deśa) i jego czasem (kāla). Następnie 

pojawia się jego ‘doświadczenie’ (anubhava) 1025, w którym jakości (‘błękit’ itd., nīlatva) 

wtapiają się niejako w podmiot, lub, subiektywnie, podmiot wchłania je w siebie, a czas i 

miejsce zanikają1026. Wówczas podmioto-przedmiot, jako jedna całość, ujawnia się jako 

trójdzielna refleksja werbalna: „ja (podmiot), wtedy (tadā – zabarwienie czasem), 

zobaczyłem (apaśyam, zabarwienie przeszłym przedmiotem).  

„I dlatego na skutek zabarwienia rzeczą zawarte w rzeczy miejsce i czas mają 

charakter wnikających zarówno w podmiot, jak i w doświadczenie. Tam wyrażają się 

one, jednakowo otulone [przez czas i miejsce], mimo że jest potrójne: „ja błękit 

wtedy zobaczyłem”.1027   

Dodać trzeba, że aby nastąpiło to pojawienia się ‘błękitu’ w świadomości, musi wcześniej 

(w czasie przeszłym) pojawić się myśl wynikająca z autonomiczności (swobody, 

svātantrya) poznania, tj. własnej wol i  zobaczenia błękitu, podobnie jak do wykiełkowania 

rośliny niezbędne jest nasiono.1028 

W tym miejscu można dostrzec problem, który może być zarzutem sankhjajików: w jaki 

sposób podmiot może być obserwatorem przedmiotu, skoro w akcie poznania jest z nim 

zlany w jedność? Czy może wtedy nastąpić relacja między podmiotem a przedmiotem, 

skoro nie byłoby między nimi realnej różnicy? Zakwestionowałoby się wówczas tezę 

sankhji, że podmiot jest czystym świadkiem, a gdy poznaje rzecz taką, jaka ona jest 

naprawdę, pozostaje nietknięty ani  przedmiotem, ani  doznaniem. Sankhjajikowie 

bowiem twierdzą, że przedmiot pozostaje jedynie w relacj i  z podmiotem, ale go nie 

dotyka1029. Abhinawagupta formułuje antytezę:   

„Ale przecież one – tj. podmiot i doświadczenie, są [tylko] w relacji z przedmiotem; 

                                                   
1025  Zgodnie z R. Torellą (2007b: 439) vimarśa jest aktualna (teraźniejsza), a anubhava – 

doświadczenie, jest zawsze przeszłe (minione).  
1026 Por. rozdział o czasie i koncepcję o zaniku sekwencji, saṁhatya-kāritva. 
1027 ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 5):  ataś cârthôparāgād artha-gatau deśa-kālau pramātāraṁ ca anubhavaṁ ca 

āviśantau lakṣyete  | tatra ahaṁ nīlaṁ tadā apaśyam iti hi tritayam api tadâviṣṭaṁ bhāti |. 
1028 ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 5): tatra bodha-svātantryān nīlaṁ paśyeyaṁ tāvad iti antaḥ-kalpanā-pūrvakaṁ 

bāhya-nīlâva-bhāsanam  |  tat-pūrvaṁ cântaḥ-kalpanam iti bījâṅkura-vad etat |.  
1029 Patrz: ŁUCYSZYNA  2018: 279, op. cit. § II.6.2.  
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jakże można mówić, że obejmują ich świadka? 1030   

Na to AG odpowiada:  

“Stan podmiotu poznania nie jest jak ciało, na które gdy się spojrzy, to niczym stan 

czystej wiedzy (śuddha-vidyā)1031  prawdziwie ujawnia przedmiot po usunięciu z 

niego maski (śambara) stworzonej przez miejsce i czas, tak że  jaśnieje on jako 

‘prawdziwy byt’ – jak wierna małżonka (satī, r.ż). Przeciwnie, jest niczym tancerka 

lekkich obyczajów (veśyā), która potęgą maji (māyā) – atrakcji (iluzji), sprawia, 

że widz patrzy na jej oblicze i przez to nawet on nie może pogodzić się z 

pozornością czasu i miejsca. Dlatego się mówi, że podmiot ma postać 

przedmiotu1032.  

Aby podważyć tę tezę przeciwnik odnosi się do użytej przez Utpaladewę i 

interpretowanej powyższym przykładem przez Abhinawaguptę formy gramatycznej 

złożenia: arthânubhāvitṛ1033 i uważa ją za niepoprawną, zarzucając Utpaladewie łamanie 

reguł dotyczących użycia przyrostków -tṛC, i -tṛṄ i -aka, oznaczających podmiot czynności; 

po przeniesieniu modelu gramatycznego na filozofię zarzut w rzeczywistości dotyczy tezy 

bronionej przez Abhinawaguptę, że podmiot z przedmiotem, by dać doświadczenie 

(anubhava)1034, czyli poznanie, muszą być nieoddzielne. Według przeciwników – podmiot i 

przedmiot zawsze pozostają odrębne.  

* 
                                                   
1030 ĪPVV II.4.1 (t. II, s. 6): nanv arthasya tau bhavantau tat-sākṣi-bhūtaṁ saṁvedanam āśliṣyataḥ iti 

kā bhāṣā | āha –  artha-viṣaya ity api câsyânantaraṁ yadyapi upalabdhṛtāyā artho viṣayaḥ, tathāpi 

sā viṣayataîva prakāśamānatâkhyā svayam asatī prakāśam ananupraviśataḥ katham iti prakāśo 

'nayā svīkartavyaḥ |. 
1031 Śuddha-vidyā to kategoria w siwaizmie kaszmirskim, odpowiadająca pojawianiu się prawdziwego 

poznania.  
1032  ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 6): na ca tan-mukha-prekṣitayā śuddha-vidyôcitena vapuṣā yena deśa-

kālôcitaṁ śambaram ujjhantī satī bhāseta, kintu veśyayā iva māyā-prabhāveṇa sva-mukha-

prekṣiṇaṁ taṁ kurvatyā yena tad-deśa-kāla-vyājaṁ so'pi na na aṅgīkuryād iti darśayati arthâkāra iti | 
1033 ĪPK II.4.1. 
1034 Nawiązanie do tancerki przywołuje kontekst teatralny, również bardzo bliski Abhinawagupcie. 

Anubhava dosł. ‘doświadczenie’ (‘stawanie się, -bhāva, zgodnie z czymś wcześniejszym / 

analogicznym / równoległym (anu-) to w terminologii teatralnej ‘odpowiedź emocjonalna’ (emotional 

response, BYRSKI 1997: 95). Odpowiedź ta, zgodnie z przytaczanym w NŚAG Lollatą (NŚAG VII, 

Rasa-sūtra), jest tym, co wyraża smak estetyczny. Zgodnie z Lollatą w ‘bodźcu’, czyli stanie 

źródłowym określonym terminem vibhāva ‘potęga’, jakim jest na przykład rzeczywisty (historyczny) 

Rama, obecny jest ‘stały nastrój’ (sthāyi-bhāva). Następnie, gdy jego stan wyrażony zostaje przez 

aktora, określa się go pojęciem anubhāva ‘odpowiedź emocjonalna’; gdy nasycany jest grą 

rozbieżnych emocji (vyabhicārī-bhāva), rodzi się smak estetyczny (patrz: NŚAG VII). Podmiotem tak 

rozumianej anubhawy’ (anubhavitṛ) w teatrze zawsze jest aktor lub aktorka.  
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Naturę podmiotu wyraża zatem złożenie determinatywne (tatpurusza): arthânubhavitṛ 

‘doświadczacz przedmiotu’, gdzie zachodzi relacja między członami wyrażona genetivem 

(ṣaṣṭhī). Obecny tu sufiks agensa -tṛ możne być technicznie określony jako tṛC, bądź -tṛṄ, 

gdyż oba znaczą to samo i wyglądają identycznie, ale różnią się funkcją syntaktyczną. 

Zgodnie z gramatyką, oba, gdy dodawane są do pierwiastka, nadają mu znaczenie agensa 

wobec czynności przezeń wyrażanej. Podobne znaczenie ma przyrostek -aka, dodawany 

do -tṛN, np. kartṛ, kāraka ‘sprawca, podmiot czynności; czynnik’, hartṛ, hāraka ‘porywacz’, 

jednak ten, poza oznaczeniem podmiotu, może pełnić różne inne funkcje1035.  

    Przyrostek -tṛN ma identyczną formę i niemal identyczne znaczenie, co -tṛC, ale oba 

różnią się tym, że wyrazy z przyrostkiem -tṛC mają akcent wysoki (wznoszący, udātta) 

padający na ostatn ią sylabę wyrazu nim utworzoną1036, a w wyrazach zakończonych -

tṛN akcent akutywny pada wyłącznie na pierwszą sylabę wyrazu. Ponadto do -tṛC 

dodatkowo może przystąpić sufiks ṄīP (-ī), tworzący rodzaj żeński, np.: kartrī ’sprawczyni’, 

hartrī ‘porywaczka’, a do -tṛN nie (do tṛN przystąpić może przyrostek -aka). Jest też 

niewielka różnica w znaczeniu: -tṛN, bowiem występuje on w znaczeniu podmiotu 

sprawczego, który wykonuje daną czynność sta le,  b iegle, bądź czynność ta jest dla 

niego profesją (PSū III.2.135). Analogicznie po polsku mówi się  'pan lekarz’ i ‘pani lekarz', 

lub ‘pan lekarz’ i ‘pani lekarka’; w pierwszym wypadku -arz, byłby tu odpowiednikiem 

przyrostka -tṛN; w drugim odpowiednikiem przyrostka -tṛC, dodatkowo z przyrostkiem –ka, 

analogicznym do sufiksu ṄīP (-ī), tworzącym rodzaj żeński.  

    Zarzut przeciwników odwołuje się do zasady wyrażonej przez Paniniego w PSū II.2.15 

„[Wyrazy z końcówką 6 przyp. (gen.) nie wchodzą w złożenia] z wyrazami w znaczeniu 

podmiotu, zakończonymi przyrostkiem -tṛC oraz przyrostkami -aka [tj. -ṆVUL, -VU oraz -

VUN]”1037. Sutra mówi, że:  

„gdy szósty przypadek (genetiw) występuje w roli podmiotu logicznego, nie tworzy 

złożeń determinatywnych ṣaṣṭhī-tatpuruṣa z sufiksem -tṛC i sufiksami -aka”1038.  

Przykłady są bardzo rzadkie, gdyż trudno o sytuację, która wymagałaby, aby genetiwem 

wyrazić logiczny podmiot zdania w połączeniu z wyrazem nadrzędnym, który tym 

podmiotem nie jest. Istnieją jednak takie zwroty idiomatyczne, do których stosuje się ta 

reguła. KĀŚ do tej sutry podaje przykłady: bhavata āsikā (dosł. ‘pana siedzisko’), co 

znaczy: „proszę, niech pan usiądzie”; bhavataḥ śāyikā (dosł. ‘pana łoże’) –  „proszę, niech 

                                                   
1035 Patrz: RENU 1967.  
1036 ABHYANKAR 1961: 176-177: „affix -tṛ (...) added to a root optionally with -aka (ṆVUL) in the 

sens of the agent of a verbal activity, the word so formed having the last  vowel  acute; ag. kartā, 

kāraka; hartā, hāraka.” 
1037 PSū II.2.15 tṛj-akābhyāṁ kartari |.  
1038 Kāś II.2.15: kartari yā ṣaṣṭhī tṛcâkena ca saha na samasyate |. 
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pan spocznie”, bhavataḥ agragamikā (dosł. ‘pana przewodzenie’) – „proszę iść 

przodem”1039. W przykładach tych podmiot logiczny ‘pan’ (bhavān) wyrażony jest formami 

genetiwu (bhavataḥ) i dlatego nie można wyrazić tych idiomatycznych zwrotów tworząc 

złożenia typu ‘bhavad-āsikā’ itd. 

    W objaśnieniu do tej sutry C. Vasu (1898: 262) stwierdza, że nie ma przykładu 

zastosowania tej sutry w odniesieniu do -tṛC, gdyż sufiks ten występuje w roli podmiotu 

logicznego i nie jest możliwe, żeby inny wyraz stojący w szóstym przypadku przejął jego 

rolę. Uwzględnienie jej w sutrze jest tylko po to, by objąć ten sufiks (na zasadzie anuvṛtti, 

czyli wpływu wcześniejszych sutr, tj. nawiązania do tego, co powiedziano w sutrach 

poprzedzających) regułą następnej sutry (PSū II.2.16: kartari ca „a także [nie tworzą 

złożenia], gdy [-tṛC i -aka] grają rolę podmiotu”). I tutaj mamy przykłady: apāṁ sraṣṭā 

‘stwórca wód’ (nie może być złożenia), prajānāṁ bhartṛ ‘opiekun ludzi’. W tych przykładach, 

tak jak w poprzednim, nie może dojść do złożeń.   

    A jednak Utpaladewa użył złożenia arthânubhavitṛ, ‘doświadczacz przedmiotu’, które 

doprowadziło wnikliwego krytyka do postawienia zarzutu, że złamał tę właśnie regułę. 

Według krytyka poprawne sformułowanie powinno być arthasya anubhavitṛ-rūpā ‘mająca 

postać doświadczacza w stosunku do przedmiotu’ 1040 , czyli implikując odrębność 

podmiotowo-przedmiotową.  

    Abhinawagupta uważa jednak, że użycie złożenia jest zamierzone i jedynie słuszne. 

Nawet jeśli ktoś uważa je za błędne, to tak nie jest, bo nawet błędne zdania przenoszą 

zamierzone znaczenia. Jeśli to znaczenie jest zamierzone i nie można go inaczej wyrazić, 

wówczas treść, którą chce się wyartykułować, jest ważniejsza:  

„Złożenie tutaj zostało utworzone z wiarą w treść, którą chce się przekazać”1041.  

W argumencie tym odwołuje się do zasady, że forma wyrażenia zależy od treści (artha), 

którą zamierza się przekazać. W rozróżnieniu na śabda i artha to to ostatnie jest kryterium 

poprawności tego pierwszego. Abhinawagupta podaje na to argument lingwistyczny, 

świadczący o jego stanowisku zdaniocentrycznym:  

„W złożeniu właśnie znaczenie pojedynczego sensownego wyrazu (vṛtti-padārtha) 

zawiera s ię w desygnacie, do którego [ to z łożenie]  s ię odnosi (vṛtty-

artha), tak jak odrobina kurzu wrzucona do czystej wody, do której następnie 

wmieszana, zostaje przez nią pochłonięta; bowiem nie jest tak, że złożenie 

wówczas staje się całkowicie pozbawione semantycznej siły oznaczania 

metaforycznego (a-lākṣaṇika) i by zawierając błędne słowo nie mogło wyrażać tej 

obfitej, zamierzonej treści”. Ponieważ jest ujawniającym w poznaniu (jñāpaka), to 

                                                   
1039 Kāś II.2.15.  
1040 ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 6). 
1041 ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 6): samāso' tra vaktavya-vastu-śraddhayā kṛtaḥ |  
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zgodnie z oczekiwaniem sutry jest tym, co ją [tj. obfitą treść] wywołuje, ponieważ 

wyraża to, co [bardziej] ogólne”1042.  

Oba powyższe argumenty wskazują, że AG uznaje znaczenie całości złożenia za 

dominujące wśród znaczeń poszczególnych elementów złożenia, mimo że poszczególne 

elementy zachowują swoje indywidualne znaczenie (por. jego teorię o tātparya-śakti1043), 

tyle że mniej istotne wobec szerszego znaczenia. Jest to niewątpliwie zgodne z teorią o 

niepodzielności znaczenia wypowiedzi (akhaṇḍa-vākyârthatā). Stąd niewielki błąd któregoś 

ze składowych wyrazów nie wpływa, lub wpływa w nieznaczny sposób na sens całości 

sformułowanego złożenia czy wypowiedzi.  

Mimo że AG zdaje się tu przyznawać do błędu, a nawet go uzasadniać, że jest 

konieczny i celowy, że na takim drobnym błędzie nie tylko sens nie ucierpi, a nawet, że 

tylko w ten sposób może on zostać trafnie wyrażony, to w sukurs idą mu mocne argumenty 

gramatyków. Bardziej ‘ogólne’ znaczenie złożenia czy zdania jest bowiem jñapaka 

‘ujawniające’ i wnosi nową treść, inną od znaczeń poszczególnych wyrazów, czy nawet 

całych złożeń.   

Następnie AG stwierdza, iż wzorzec prawidłowego użycia języka może zostać 

zmieniony, jeśli zrobi to osoba światła (śiṣṭa), tj. ciesząca się autorytetem i mającą 

naturalne wyczucie językowe, nawet jeśli nie zna reguł gramatycznych. Argument ten ma 

jeszcze raz podkreślić, że kryterium poprawności leży w trafnym przenoszeniu 

zamierzonej t reści :  

                                                   
1042 ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 6):  samāse hi vṛtti-padârtho vṛtty-arthe pāṁsur-ivôdake miśrī-bhavan tat-

kāluṣya-rūṣaṇāṁ tatrâvabhāsayati | na câtyantam alākṣaṇiko 'yaṁ śabdaḥ, yena apaśabdatvād 

avācakatve kā-puṣkalatva-kathā vaktavyasya | tad āha jñāpakād iti sūtrâpekṣāt tat-prayojako jāti-

vācakatvād ity-ādeḥ | jñāpakād iti sūtrâpekṣāt tat-prayojako jāti-vācakatvād ity-ādeḥ |. 

R. Torella (2007: 550) wskazuje na pewne rozróżnienie między formami językowymi, które są 

jñapaka tj. wywołujące rozumienie, a tymi, które są tylko vācaka, tj. znaczące, oznaczające. Tutaj 

złożenie to miałoby być jedynie jñāpaka i jego człon jako takiego nie musi być poprawnie 

sformułowany, bo najważniejsze, żeby całość przekazywała zamierzony sens. Stąd sformułowanie 

vastu-śraddhayā kṛtaḥ, a także ‘yatnataḥ’. Torella zauważa także podobieństwo rozumienia zasady 

jñāpaka i vācaka Utpaladewy z Puruszottamadewą w Laghu-paribhāṣā-vṛtti (s. 160, II, 8-10, 

TORELLA 2007: 550 p. 68). Jednak pod koniec całej tej skomplikowanej argumentacji wszystko się 

wyjaśni właśnie też dzięki innemu dziełu Puruszottamadewy, Bhāṣā-vṛtti, i okaże się, że forma 

arthânubhāvitṛ jest w tym zamierzonym znaczeniu w pełni poprawna i nie mogłaby być inna, a PSū 

tṛc-akābhyāṁ kartari podana została ze względu na zasadę akcentowania: gdyby akcent padał na 

pierwszy wyraz, tj. artha, przedmiot, złożenie byłoby niepoprawne. Tutaj przez AG akcentowany jest 

drugi wyraz, podmiot, bo on jest nadrzędny wobec podmiotu, a całość złożenia ma wyrażać jeden 

wspólny sens.   
1043 Patrz: rozdział o konotacji semantycznej.  
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„«Czasami», to znaczy, gdy autorytatywna osoba tak użyje. A «jest regułą zawsze 

obowiązującą» (sārvatrika ?) znaczy, że na podstawie [PSū II.2.15] jñāpake tṛj-

akābhyām może nie być konieczności stosowania się do zakazu [użycia złożenia w 

przypadku, gdy ostatni wyraz zakończony jest przyrostkami -trC i -aka]”.1044   

Tutaj AG przywołuje przekonania gramatyków dotyczących tego, w jaki sposób użycie 

języka przez ludzi światłych, staje się źródłem obowiązujących reguł gramatycznych. 

Jñāpaka, dosł. ‘dający zrozumienie’ odnosi się do grup reguł1045, ale także warto zwrócić 

uwagę, że zgodnie z DhĀL termin jñāpaka, a także ‘dyotaka’ (‘oświetlający’, ‘ilustrujący’) są 

rozumiane jako synonimy do ‘znaczenia ujawnionego w poznaniu’ (pratīyamāna-artha) 

poprzez sugestię (dhvani)1046. Zatem jeśli osoba światła chce wyrazić szczególny sens i 

zrobi to za pomocą nietypowych środków językowych, odbiegających od przyjętych zasad, 

staje się to, zgodne z gramatykami, obowiązującą regułą. Gramatycy twierdzą, że:  

„[gramatyka] jest wnioskowaniem (anumāna) ludzi światłych (‘wykształconych’, 

śiṣṭa), którzy bez pouczenia (upadeśa)1047 zostali uznani za znawców obdarzonego 

zdolnością (tj. ułożonego w sanskrycie, saṁskāravant), wolnego od błędu [tj. od 

języków apabhraṁśa] słowa-Brahmana (śabda-brahman). Z wiedzy światłych 

(śiṣṭa), tj. na podstawie używania ich przez światłych, gramatyka wyznacza 

poprawność sposobu użycia (prakāra)1048 [wyrazów] takich jak 'pṛṣôdara'1049”. 1050  

                                                   
1044 ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 6): kvacid iti śiṣṭa-prayukte | sārvatrika iti jñāpake tṛj-akābhyām iti [2|2|15] 

niṣedho ‘navakāśaḥ syāt |. Szczegóły patrz: TORELLA 2007: 550. 
1045 Patrz: TORELLA 2007: 550. 
1046 Patrz: § I.4.8, § II.5.1 oraz § II.5.6.1.  
1047 Upadeśa u gramatyków oznacza „najwcześniejszą wypowiedź“ (upadeśa ādyôccāraṇam, Kāś 

ad. PSū I.3.2. – upadeśe ‘j anunāsika it), czyli regułę, która opiera się na formach przyjętych przez 

osoby światłe. O takich niegramatycznych wyrazach pouczają „księgi (śāstra), sutry i suplementy“ 

(ūpadiśyate ‘nenêtyupadeśaḥ | śāstra-vākyāni, sūtrapāṭhaḥ khilapāṭhaś ca | Kāś ad. PSū I.3.2). 

Upadesia jest wypowiedzią przeznaczoną dla kogoś drugiego (parârtha-prayoga) – jeśli tylko 

samemu w myśli odkrywa się (parā√mṛś) poprawność form, to nie pochodzi ona z upadesi (Kāś ad. 

PSū 1.4.70) i nie może być obowiązującą regułą (por. ABYANKAR 1961: 317). Jak widać zasada 

upadesi nie dotyczy osób światłych.  
1048 Prakāra to sposób bycia, wariant, podobieństwo lub różnica (prakāro bhedaḥ sādṛśyaṁ ca, Kāś 

ad. PSū. VIII.1.12). 
1049 Forma pṛṣôdara ‘o nakrapianym brzuchu’ powstała z połączenia pṛṣat 'pstry, nakrapiany, w 

kropki' i udara 'brzuch', i teoretycznie, zgodnie ze zwykłymi zasadami gramatycznymi, powinna 

wyglądać 'pṛṣad-udara’*; jednak użycie przez światłych ustala formę pṛṣôdara jako jedynie 

poprawną. MB ad. PSū VI.3.109: pṛṣodarâdīni yathôpadiṣṭam „Słowa 'pṛṣodara' i dalsze – są 

zgodnie z ‘pouczeniem’ (upadeśa)”.  
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W rzeczywistości odwołanie się do zasady ‘śiṣṭa-prayoga’ jest odwołaniem się do 

wzorcowego uzusu. Spotyka się bowiem liczne złożenia powszechnie używane wbrew PSū 

II.2.15, gdzie ostatnim złożeniem jest rzeczownik w znaczeniu podmiotu, np. kārya-kartṛ 

‘działacz’ itd., analogiczny do formy arthânubhāvitṛ ‘doświadczacz przedmiotu’.    

Na implikowane przez AG powyższe zasady oponent zapytuje:  

„No tak, ale skąd taka pewność, że ma tu zastosowanie zasada o użyciu przez 

autorytatywną osobę?” 

Na to właśnie Abhinawagupta ilustruje zasadę jñāpaka:  

„Na taką wątpliwość odpowiada się: przez określenie jej jako ‘mającej taki 

charakter działania’ itd.1051, lepiej ujawnia się (ava√dyu), że jest stanem iluzji”1052. 

Jeśli nadal dyskutant nie zgadza się, że takie użycie jest zgodne z użyciem 

wytyczonym przez światłych, to powinien przyjąć, że w złożeniu nie wystąpił sufiks -tṛC, 

tylko -tṛN, o którym nie ma mowy w zakazującej złożenia PSū II.2.15. Tym bardziej, że 

sufiks -tṛN oznacza, że dana czynność jest samą naturą sprawcy lub sprawca 

wykonuje czynność profesjonalnie (PSū III.2.135), co jest zresztą zgodne z 

charakterem zarówno tancerki, jak i maji.  

    Jeśli jednak przyjąć, że złożenie ‘arthânubhavitṛ’ po rozbiciu wyglądałoby raczej 

‘anubhavitryāḥ rūpaḥ’, ‘postać doświadczającej’, czyli podmiot logiczny jest w rodzaju 

żeńskim, a to właściwe jest uznanie, że w złożeniu raczej jest przyrostek -tṛC. Mając to na 

względzie, Abhinawagupta stwierdził, iż Bhartriśwara (Bhartrīśvara) w swoim dziele pt. 

Vacana-vārtika podał, iż w przypadku śeṣa-ṣaṣṭhī, czyli reguł podanych w PSū II.3.50 – 

II.3.73 1053 , dotyczących zastosowania genetiwu w innych znaczeniach niż jako relacji 

rzeczownikowo-czasownikowej (w złożeniu arthânubhavitṛ zachodzi relacja między dwoma 

rzeczownikami, wyrażona szóstym przypadkiem), powyższe zasady dotyczące złożeń z 

przyrostkami -tṛC i -aka nie mają zastosowania:  

                                                                                                                                                            
1050  VPvṛ I.12. upadeśaṁ cântareṇa saṁskāravati-nirapabhraṁśe śabda-brahmaṇi labdha-

pratiṣṭhānāṁ śiṣṭānām anumānam | śiṣṭa-jñānāc ca pṛṣodara-prakārāṇāṁ śiṣṭa-prayogatvāt 

sādhutva-pratipādane nimittaṁ vyākaraṇam |.    
1051 Odniesienie do gramatycznych reguł stosowania przyrostków tṛC, tṛṄ i -aka na oznaczenie 

podmiotu czynności, którego określa się jako ‘mającego taki charakter działania’, ‘mającego taki 

atrybut’, ‘wykonującego daną czynność dobrze’, w PSū III.2.133: ā kve tacchīla-tad-dharma-tat-

sādhukāriṣu. Patrz: § I.1.1.     
1052 ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 6):  ĪPVV nanu śiṣṭa-prayukto 'yam iti kuto niścayaḥ ity-āśaṅkya āha – tac-

chīlyâdinā hi māyā-padam avadyotitataram syāt |. 
1053 Sutrą zapowiadającą cykl sutr regulujących stosowanie szóstego przypadka jest PSū II.3.50 

śaṣṭhī śeṣe. W pozostałych sytuacjach [tj. gdy sensem jest relacja między podrzędnym a 

nadrzędnym (posiadającym i posiadanym) itd., inna niż między rzeczownikiem a czasownikiem, 

wówczas do wyrazu nadrzędnego przystępuje szósty przypadek (tj. genetivus).      
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„Na taką wątpliwość powiedział na podstawie „Prawideł Paniniego”, że „dowolnie na 

końcu z przyrostkiem tṛṆ” i na zasadzie PSū „mając taką cechę”, stan maji może być 

lepiej wyrażony. Natomiast nauczycie l  Bhartr iśwara1054, w ‘Wyjaśnieniu wymowy” 

– Vacana-vārttika, ustalił, że w odniesieniu do złożenia typu śeṣa-ṣaṣṭhī nie 

obowiązuje zakaz [reguły PSū II.2.15, tj. stosowania złożenia].”1055  

Oznacza to, że forma arthânubhāvitṛ jest gramatycznie poprawna. A to oznacza także, 

że podmiot poznania trafnie wyrażony został złożeniem, w którym element przedmiotu 

(słowo podrzędne, artha) połączony jest z podmiotem (słowo nadrzędne, anubhāvitṛ) w 

relacji wyrażonej szóstym przypadkiem, wyrażając jeden wspólny sens – 

doświadczający podmiot  wraz z jego charakterem.  

Warto przy tym zwrócić uwagę, że to samo twierdzenie – zaprzeczenie wyjątku 

zastosowania złożeń determinatywnych z sufiksami tṛC, tṛN i i –aka, znajduje się u 

buddyjskiego gramatyka Puruszottamadewy (Puruṣottamadeva, XII w.?), który komentując 

PSū II.2.15 w swojej Bhāṣā-vṛtti, podaje również te same przykłady, co Patańdżali w MB: 

“bhavata āsikā” oraz “bhavato ‘gragāmikā”, i właśnie je zwalniając z obowiązującej reguły 

n iestosowania złożeń, jeśl i  taka byłaby intencja użytkownika języka. 

Objaśniając PSū II.2.16: kartari ca stwierdza:  

„Przyrostki tṛC i -aka, gdy łączą się z wyrazem w szóstym przypadku (genetivus) w 

[logicznym] znaczeniu drugiego przypadka (accusativus), wówczas nie tworzą 

złożenia, np. apāṁ sraṣṭā ‘twórca głębin’, purāṁ bhettā ‘kruszyciel grodów’, 

odanasya bhojakaḥ ‘zjadacz gotowanego ryżu’,”1056 

    Wyjątek sformułowany został, jak stwierdza dalej Puruszottamadewa, przez 

Bhartryhariego:  

„Obowiązującym wyjątkiem (niṣedha) jest pañca-sūtrīya (?) z powodu [wymowy] 

g łosek; jako że nie można uniknąć złożeń śeṣa-ṣaṣṭhī [tj. są one wbrew temu 

wyjątkowi stosowane]. Zatem, tak jak powiedział Bhartryhari, [występują nawet 

złożenia]  ‘rāja-sammataḥ’  – ‘zgodny-z-królem’, ‘rāma-sahitaḥ’ – ‘w Ramy 

towarzystwie’, ‘bhavad-āsikā’ – ‘pan-usiądzie’, ‘go-dohas’ – ‘w czas-udoju’, ‘tat-

kartā’ – ‘to-czyniący’, ‘phala-bhāk’ – ‘owoc-spożywający’ 1057 . Gdy słowo 

                                                   
1054 Jest to jedne miejsce, gdzie wymienia się imię gramatyka Bhartriśwary i tytuł Vacana-vārttika. 

Szczegóły i rozważania, czy jest to ktoś inny niż Bhartryhari, omówiłem w § I.3.1.     
1055 ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 6): bhartrīśvarâcāryas tu vacana-vārtike śeṣa-ṣaṣṭhī-samāsasya na niṣedhaḥ 

iti nyarūpayat |  
1056 Bhāṣā-vṛtti do PSū II.2.16: kartari yau tṛj-akau tābhyāṁ yoge karmaṇi ṣaṣṭhī na samasyate | 

apāṁ sraṣṭā | purāṁ bhettā | odanasya bhojakaḥ | Podobnie wyjaśnienia to Kayyaṭa Bhaṭṭa.  
1057 Warto zwrócić uwagę, iż przykłady tych złożeń układają się w jedno zdanie. Wydaje się, że 

właśnie dlatego, że jako całość odnoszą się do tego szerszego sensu, stąd całe zdanie określa się 
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oznaczające coś ogólnego (jāti-vācaka) [tj. poszczególne złożenie pełni rolę 

wyrazu w szerszej strukturze 1058 ], jest podrzędne (tj. określające) względem 

czasownika / czynności (kriyā-viśeṣaka), to jest jego / tej  [czynności] 

pobudzic ie lem (prayojaka), to właśnie w takim wypadku występują 

n iezl iczone z łożenia atrybutywne (ṣaṣṭhī-samāsa). Dlatego tylko gdy jest 

złożenie, w którym genetiw występuje w roli przypadka logicznego [np. w logicznej 

roli biernika] (kāraka-ṣaṣṭhī-samāsa), ze względu na użycie relacji przypadka 

logicznego w związku z działaniem (ruchem, gati) [do ostatniego członu] przystępuje 

przyrostek pierwotny kṛt1059 po to, aby złożenia [takie jak] ‘zjadacz gotowanego ryżu’ 

(odana-bhojaka) itd. n ie miały akcentów wysokich w środku, a także aby w 

złożeniach śeṣa-ṣaṣṭhī-samāsa akcent wysoki (udātta )  padał na ostatni  

wyraz – to ty lko dlatego rozpoczyna s ię wyjątek.”1060 

W ten sposób Puruszottamadewa wyjaśnił sens wyjątku i odstąpienia od wyjątku. 

Zgodnie z tym, w złożeniu arthânubhāvitṛ akcent nie może padać na element rdzenia 

pierwiastkowego w wyrazie anubhāvitṛ ‘doświadczająca’ i podkreślać w ten sposób w 

podmiocie wyraz określany ‘artha’ – ‘rzecz’, tylko na suf iks (anubhāvitṛ), podkreślając w 

stanie podmiotu samo dzia łanie doświadczenia. Taki byłby sens zniesienia zakazu 

stosowania złożenia. Akcent ten zaś zależy od intencji wyrażenia takiego a nie innego 

sensu. Tutaj intencją było wyrażenie stanowiska, że jest jeden sens połączenia podmiotu 

i przedmiotu, co stanowi o smṛti, pamięci łączącej przeszłość z teraźniejszością; a przy tym 

na poziomie języka wyraził intencję podkreślenia stanowiska o jedności znaczenia 

wszystkich wyrazów w ciągu złożenia. Ten krótki cytat Puruszottamadewy jest wyjaśnia 

sens dotychczasowych argumentów Abhinawagupty.  

Na koniec AG sam stawia zarzut osobie kwestionującej poprawność gramatyczną 

podanej formy twierdząc, że podstawą zarzucania mu gramatycznej niepoprawności jest 

jedynie intencja odwrócenia tego, co on chce powiedzieć: a zatem zmuszenie do 

                                                                                                                                                            
jako jñāpaka – ujawniające sens. Dlatego też zostawiłem przykłady sanskryckie w formach 

mianownikowych, a nie tematycznych.  
1058 Zgodnie z teorią tātparya-śakti, gdzie znaczeniem wyrazu (pada) jest zawsze coś ogólnego. 

Złożenie, jako jedna całość, również jest wyrazem (pada), gdy stanowi element szerszej struktury 

zdania.  
1059 Do klasy kṛt należą przede wszystkim przyrostki tworzące formy podmiotu od pierwiastków.    
1060 Bhāṣā-vṛtti do PSū II.2.16 niṣedha-pañca-sūtrīyaṁ svarârthā | śeṣa-ṣaṣṭhī-samāsasyânivāraṇāt | 

tena rāja-sammato ‘rāma-mahitaḥ’ (-sahitaḥ?), bhavad-āsitaṁ bhavad-āsikā go-dohas ‘tat-kartā 

phala-bhāg yata’ iti bhartṛhariḥ | kriyā-viśeṣako jāti-vācakas tat-prayojaka ityâdy asaṁkhyāḥ ṣaṣṭhī-

samāsā bhavanty eva | tasmāt kevalṁ kāraka-ṣaṣṭhī-samāse sati gati-kārakôpayogāt kṛd [PSū VI 

2.139] ity uttara-pada-prakṛti-svareṇaûdana-bhojakâdayo madhyôdattā mā bhūvan | śeṣa-ṣaṣṭhī-

samāse sati samāsântôdāttā [PSū VI.1.223] yathā syur iti niṣedha ārabhyate |.    
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twierdzenia odwrotnego, niż jego stanowisko filozoficzne:  

„Zarzut, mówiąc ‘no tak, ale (...)’, się tu stawia jedynie po to, by odwrócić twierdzenie, 

że tylko przy zabarwianiu się [podmiotu] przedmiotem można mówić o czasie”1061.  

Podsumowując, powyższa dyskusja może świadczyć o stanowisku, że od intencj i  

mówiącego zależna jest struktura wypowiedzi (por. jego koncepcję o tātparya-śakti § 

II.5.3): do intencji musi się dostosować struktura i jeśli nie można inaczej wyrazić 

zamierzonego znaczenia, niż łamiąc zasady gramatyczne, to wówczas zasady 

gramatyczne również muszą się dostosować. Wykazał on, że tak się dzieje, że tak 

powstają reguły gramatyczne – stąd argument, że użycie danej formy przez osobę światłą 

wyznacza jej poprawność.  

Warto przy tym zauważyć, że formalne zaklasyfikowanie złożenia ṣaṣṭhī, czyli takie, w 

którym relacja między członami jest wyrażona genetiwem, jak w powyższym wywodzie, jest 

istotne, gdyż świadczy o stanowisku filozoficznym autora. Wystarczy zmienić jego 

kategorię, żeby zmienić jego sens, a także spowodować, że inne reguły gramatyczne 

zaczną obowiązywać, gdyż reguły z założenia mają pomóc w wyrażeniu zamierzonego 

sensu, a nie uniemożliwić to. Przykładem jest złożenie ‘pada-prakṛtiḥ’, którego różnice 

gramatycznej struktury – czy jest to złożenie dzierżawcze (bahuvrīhi) czy determinatywne 

(tatpuruṣa), stanowią o dwóch przeciwstawnych stanowiskach w filozofii języka: o 

rozdzielności (khaṇḍa-vākyārthatā) i nierozdzielności (khaṇḍa-vākyārthatā) znaczenia 

zdania 1062 . Intencją AG jest wyrażenie jedności znaczenia (arthaîka-bhāva), co należy 

uznać za stanowisko o nierozdzielności znaczenia zdania (akhaṇḍa-vākyārthatā).  

Zamierzonym poglądem teoriopoznawczym bowiem jest, że leżąca u podłoża refleksji 

(vimarśa) pamięć – spajająca przeszłość z teraźniejszością – możliwa jest tylko wtedy, gdy 

rzecz (artha), doświadczenie (anubhāva) i podmiot doświadczający (anubhāvitṛ) stanowią 

ustrukturyzowaną jedność, podobną do formalnej budowa atrybutywnego złożenia 

determinatywnego ‘arthânubhāvitṛ’, wyrażającego jedno wspólne znaczenie. Wszystkie 

argumenty wskazują na poprawność także struktury tego złożenia. Ponieważ rozdzielenie 

złożenia jako arthasya anubhavitṛ-rūpatā 1063  nie wyraziłoby prawidłowo tej intencji i 

wyraziłoby intencję odwrotną, gdyż miałoby inny akcent, wskazujący na artha, co byłoby 

tutaj niepoprawne, gdyż filozoficzny wydźwięk byłby odwrotny do stanowiska Utpaladewy i 

Abhinawagupty, dla których akt poznania polega na zintegrowaniu przedmiotu w ‘ja’.  

                                                   
1061 ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 6):  arthôparāgatve kāla-vyavahāra ity etat viparyāsayitum ākṣipati nanu iti | 
1062 Patrz: § II.5.2. 
1063 ĪPVV I.4.1 (t. II, s. 6):  na tv anubhavitṛ-rūpatârthasya śaṅkyêti yāvat |.  



270 

II.6.4 Dwoistość podmiotu w teorii kauzatywności 
Rozwiązanie mimansaków, że odniesieniem koniugowanego czasownika (ākhyāta) 

obecnym w końcówce osobowej -tiṄ jest podmiot logiczny, prowadzi do pewnych 

trudności: jeśli tiṄ oznacza podmiot, co jest tym podmiotem (kartṛ, rozumiany jako 

przypadek logiczny, kāraka) w trybie causativum? W zdaniach kauzatywnych mamy dwa 

podmioty: sprawczy, którego przedmiotem jest podmiot bierny, oraz bierny, którego 

przedmiotem jest przedmiot danej czynności. Który z nich jest oznaczany końcówką 

czasownika kauzatywnego?   

Teoria kauzatywności jest nie tylko ważnym zagadnieniem gramatycznym, ale jej 

filozoficzna interpretacja stanowi istotną podstawę do tego, aby zrozumieć 36 kategorii 

rzeczywistości (tattva). Źródła jej filozoficznych rozważań znajdują się w wielu miejscach 

VP III i komentarzu Helaradży, w rozdziałach o czasie (VP III.9), osobie (VP III.10), stronie 

(VP III.11) i liczbie (VP III.12). Zdaje się być powiązana z mimansą, gdyż jest rozwinięciem 

dyskusji na temat semantycznej roli końcówki osobowej. 

Zagadnienie kauzatywności stanowiło problem filozoficzny z tego powodu, że w 

zdaniach tego typu wyodrębnia się dwa podmioty czynności. Czy mogą zatem być dwa 

podmioty jednego zdania przy jednym orzeczeniu? Do którego będą odnosić się reguły 

gramatyczne, mające zastosowanie wobec podmiotu czynności określonego jako kartṛ, na 

przykład, gdy mówi się, że w stronie przy końcówce ātmane-padam skutek czynności 

przynależy podmiotowi? A w praktycznym życiu: kto jest rzeczywistym sprawcą działania, 

zlecający czy wykonujący, któremu należy się owoc – nagroda lub kara?  

Bhartryhari rozszerza zagadnienie kauzatywności na wiele zagadnień gramatycznych, 

m.in. analizę relacji przypadków logicznych kāraka1064, na zagadnienia dvi-karmaka, czyli 

                                                   
1064 Patrz: ważne w tym kontekście wyjaśnienie pojęcia ‘przypadków logicznych’ – kāraka w § II.6. 

Budowa terminu ‘kāraka’ ‘dosł. ‘sprawiający’, zakończonego przyrostkiem -aka, oznaczającego 

sprawcę, może być rozumiana jako  forma utworzona od tematu kauzatywnego. Kāraka (lub 

sādhaka) definiowany jest jako ‘przyczyna sprawcza’, hetu (patrz: wyjaśnienie w przypisie do § II.6). 

Jego charakter w gramatyce jest taki sam, jak kauzatywności, gdyż i tu, i tu obecne jest samo 

przekazywanie sprawczości . W VP III omawia się to zagadnienie szczegółowo. VP III.7.18 

mówi, że kāraka jest sprawcą (podmiotem, kārtṛ), którego działanie różnicuje się na różne funkcje. 

Nieco dalej VP III.7.25 charakteryzuje karakę jako hetu, ‘przyczynę sprawczą’, a przyczynę 

sprawczą jako obecne w czasowniku ‘domaganie się przez sprawcę innego sprawcy’:  

 Przyczyna sprawcza (hetu) mająca za swój przedmiot (viṣaya) 

substancję [tj. rzeczownik] i pozostałe, 

 jest przypadkiem logicznym (kāraka), mającym wyznaczoną czynność; 

 natomiast za przyczynę sprawczą wobec czynności  

uważa się podmiot wymagający innego podmiotu.    

dravyâdi-viṣayo hetuḥ kārakaṁ niyata-kriyam |  
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czasowników, które mają dwa dopełnienia wyrażone akuzatiwem i inne. Co jest 

przedmiotem (dopełnieniem bliższym) czasowników dvi-karmaka? Czy mamy dwa 

przedmioty? 1065  I dlaczego mówi się hetumant – przyczyna sprawcza z definicji 

niezależnego (svatantra) podmiotu biernego na określenie podmiotu sprawczego?1066  

Tak jak dyskusja o znaczeniu czasownika została sprowadzona do dyskusji o zakres 

semantyczny końcówki tiṄ, tak dyskusja o kauzatywności dotyczy pytania o zakres 

semantyczny i rolę infiksu -i-, określanego terminem technicznym jako ṆiC. Zgodnie z 

gramatyką Paniniego afiks ṆiC tworzy:  

1. tematy czasownikowe klasy X, np. √dhṛ > dhārayati  ‘trzyma, utrzymuje’; 

2. kauzatywa, np. √pac > pacati ‘gotuje’ > pācayati  ‘sprawia gotowanie’;  

3. denominatiwa, w znaczeniu ‘sprawiający to’,  np. sūtra > sūtrayati1067 ‘formułuje w 

regułę wzorcową’,  satya ‘prawda’ > satyāpayati ‘uwiarygodnia’.    

Definicję kauzatywu w PSū III.1.26, który „występuje w znaczeniu tego, co jest 

przyczyną wywołującą (hetumat)'1068, komentatorzy interpretują jako relację ‘pobudzanego z 

pobudzającym’ (prayojya-prayojaka-bhāva), czyli podmiotu biernego ze sprawczym:   

„Pobudzający (prayojaka) wobec niezależnego sprawcy (svatantra-kartṛ) to przyczyna 

wywołująca (hetumat), będąca tym, co charakteryzuje się początkowym 

pobudzaniem. Gdy ona jest pierwotnym znaczeniem [czasownika] (abhidheya), 

wówczas do pierwiastka przystępuje afiks ṆiC”.1069  

Wygląda zatem na to, że zgodnie z niektórymi gramatykami, hetumat n ie jest  

g łównym sprawcą 1070. Ale pobudza on sprawczość, która następnie zostaje przejęta 

przez podmiot pobudzany do działania (podmiot bierny, prayojya-kartṛ), i to on jest 

głównym sprawcą w stosunku do czynności wyrażonej w akuzatiwie. Uzasadnione jest to 

tym, że czasowniki z afiksem ṆiC mogą przyjmować stronę zwrotną (ātmane-padam), a 

                                                                                                                                                            
kartā kartr-antarâpekṣaḥ kriyāyāṁ hetur iṣyate || 

„Przyczyna sprawcza” (hetu) określa także causativum (hetumat).  
1065  VPHel III.7.76 gāṁ dogdhi paya ity-ādau tu prakṛti-vācyaîkaîva kriyêti kathaṁ karma-dvaya-

yogaḥ? |.    
1066 VPHel III.7.76.  
1067 Kāś III.1.26 tat-karotîty upasaṅkhyānaṁ sūtrayatîty-ādy-artham |. 
1068 PSū III.1.6 hetumati ca |. 
1069 Kāś III.1.27 ‘hetuḥ svatantrasy kartuḥ prayojakaḥ tadīyo vyāpāraḥ preṣaṇâdi-lakṣaṇo hetumān 

tasminn abhidheye dhātor ṇic pratyayo bhavati | kaṭaṁ kārayati | odanaṁ pācayati | 

tatkarotītyupasaṅkhyānaṁ sūtrayatītyādyartham | sūtraṁ karoti sūtrayati |.   
1070 Według głównego nurtu gramatycznego jest on właściwym podmiotem, co Panini wyraża w 

dwóch sutrach: PSū I.4.54 svatantraḥ kartā ‘podmiot jest niezależny’ (tj. wg Kāś. ‘główny’, pradhāna) 

oraz zaraz potem PSū I.4.55 tat-prayojako hetuś ca ‘oraz przyczyna, która go pobudza’. 
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wówczas, „owoc czynności odnosi się do podmiotu”1071 , nie zaś do podmiotu sprawczego, 

będącego przyczyną pobudzającą. Regułę Paniniego, która brzmi: „Także wobec afiksu 

ṆiC” [kiedy owoc odnosi się do wykonującego stosuje się formę zwrotną]” 1072 Kāś wyjaśnia:  

„Używa się pierwiastków zakończonych sufiksem ṆiC, gdy owoc czynności jest 

nakierowany na podmiot czynności  (kartṛ), np. kaṭaṁ kārayate ‘powoduje 

zrobienie maty [która będzie dla tego, kto ją wyplata]’, odanaṁ pācayate ‘powoduje 

gotowanie ryżu’ [który zje ten, kto go gotuje]. Czynność, tj. czasownik, nakierowany 

jest na podmiot czynności i oznacza, że sprawia wyrabianie maty d la drugiego 

[parasya, tj. dla tego, kto ją bezpośrednio wykonuje]” 1073 

Zgodnie z MB skutek (owoc) czynności przypada nie zlecającemu, tylko temu, kto robi, 

gotuje, wyplata matę itd. Gramatycy pozbawiają owocu czynności tego, kto tylko inspiruje 

do działania lub zleca działanie, czyli wszelkim, nawet podmiotowym, przyczynom 

działania, tj. tym, którzy nie wykonują tego działania bezpośrednio, czyli są ‘pobudzajacym 

podmiotem’ (prayojaka-kartṛ). Dalsze sutry podają wyjątek, w którym zamiast formy 

ātmane-padam – czyli także gdy owoc czynności dotyczy jego wykonawcy – jest forma 

parasmai-padam (poczynając od PSū I.3.78 śeṣāt kartari parasmaipadam 'do pozostałych 

pierwiastków w znaczeniu podmiotu przystępuje końcówka strony czynnej').  

Nim przejdę do postawienia zarzutu wobec takiego rozumienia kauzatywności, zarzutu, 

który sformułował Bhartryhari, rozwinął Helaradża, a podsumował Abhinawagupta, warto 

zaznaczyć, że we wcześniejszych dziełach AG zdawał się wykorzystywać tę zasadę do 

przeciwstawiania się zwyczajowi zlecania ofiar wedyjskich. W BhGAG przytacza własną 

strofę, bez podania źródła, która zdaje się opierać na powyższej prawidłowości i mimansie. 

Zalecenie wedyjskie (vidhi), którego analizą zajmuje się mimansa, brzmi: ‘kto pragnie 

nieba, niech składa ofiarę’ (svarga-kāmo yajeta), a nie: ‘kto pragnie nieba, niech z leca 

wykonywanie ofiary’ (svarga-kāmaḥ yājayeta). Zresztą nawet gdyby przykazane było 

sprawianie ofiary, to i tak jej owoc stałby się udziałem nie zamawiającego, tylko 

bezpośrednio ją wykonującego (żercy, yājaka):  

„Kto Wedy wyznaje, a nie zna stanu Siambhu (Śiwy),  

będzie się męczyć, nie znając Wed, przygnębiony (nirvedavān);    

choć pragnie nieba, porzuca je, stając się zlecającym (yajamāna)  

                                                   
1071 Kāś I.3.74. 
1072 PSū I.3.74 ṇicaś ca | 
1073 Kāś I.3.74 kartr-abhiprāye kriyā-phala iti vartate ṇij-antād ātmanepadaṁ bhavati kartr-abhiprāye 

kriyā-phale | kaṭaṁ kārayate | odanaṁ pācayate kartr-abhiprāyaîty eva kaṭaṁ kārayati parasya |.   
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sam [podmiot] składający jest żercą (yājaka)1074; 

a wszystkie strumienie nektaru ofiary płyną rzeką świadomości – 

nie dosięgnie cię szczęścia ocean, jeśli nie napełni się cały” 1075 

Strofa ta podejmuje temat omawiany w VP III.11.6-26, szeroko dyskutowany w VPHel 

III.11.6 pod kątem kauzatywności w stronie zwrotnej i tego, do kogo odnosi się strona 

zwrotna kauzatywów. Druga część zdaje się przeczyć pierwszej, gdyż wskazuje, że jedynie 

pełny podmiot-świadomość – który, jak wynika z dalszych rozważań i z fragmentu VPHel 

III.11.26, obejmuje zarówno podmiot sprawczy, jak i  b ierny – jest dopiero pełnym 

podmiotem. VPHel III.11.26 omawia to na gruncie semantyki √yaj, w którym oba – 

kauzatywność i pasywność, są względne:   

„Natomiast w komentarzu (bhāṣya)1076 oddziaływaniem semantycznym czasownika 

√yaj jest przeciwne ustanowienie (pratividhāna). Bowiem mówi się tam, że ‘powinno 

być tak, że tutaj yājakāḥ’ (żercy) oznacza ‘tych, którzy powodują składanie ofiary’ 

(yājayanti). Tymczasem, podczas gdy √yaj wyraża wyłącznie wlewanie obiaty, 

yājakāḥ (żercy) [wyraz utworzony od tematu kauzatywnego] oznacza tych, którzy 

wlewają obiatę; a ofiarnik, czyli zamawiający ofiarę (yajamāna) [choć słowo to ma 

formę participium passivi] angażując ich, powoduje spełnienie of iary (yājayati) – i 

w ten sposób znaczenie dosłowne [obu wyrazów] jest odwrotne! Tutaj mówi się o 

rozwiązaniu [tej kwestii]: Nie ma odwrócenia wobec √yaj i innych [pierwiastków], 

dlatego że znaczeniami √yaj jest wie le czynności . Nie jest konieczne, żeby √yaj 

odnosiło się tylko do wrzucania obiaty. Do czego zatem? Również do 

wyrzeczenia (tyāga). Czyni je ‘zlecający ofiarę’ yajamāna, a żercy (yajakāḥ, tj. 

kapłani) – sprawiają to wyrzeczenie”.1077  

                                                   
1074 Nawiązanie do przepisu zalecającego (imperatywu, vidhi) mimansy (svargakāmo yajeta – ‘niech 

składa ofiarę pragnący nieba’), analizowanego przez mimansę, która każe składać ofiary, a nie je 

zlecać.    
1075 BhGAG IX. 27: yad uktaṁ mayaîva  -  

vedān veda na veda śāmbhava-padaṁ dūyeta nirvedavān 

svargârthī yajamānatāṁ pratijahaj jāto yajan yājakaḥ | 

sarvāḥ karma-rasa-pravāha-prasarāḥ saṁvit-sravantyo ‘khilās  

tvāṁ ānanda-mahâmbudhiḥ vidadhate nâprāpya pūrṇāṁ sthitim ||  

Podobne zdanie wygłasza Jogaradża w PSV 67, gdzie w swojej interpretacji PS 67 Abhinawagupty 

nawiązuje do BhGAG IX. 27.    
1076 Prawdopodobnie chodzi o MB.  
1077 VPHel III.11.26: tathā ca bhāṣye pratividhāne yajer vṛttir uktā | idaṁ hi tatra codyate – iha yājakā 

yājayantîtîṣyate | haviḥ-prakṣepa-mātra-vacane tu yajau yājakā haviḥ prakṣipanti | tān yajamānaḥ 

prayojayan yājayatîti viparītam abhidhānaṁ syād iti | atra parihāra uktaḥ – yajyâdi-viparyāso nānā-
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Implikacją tego wywodu jest uznanie przez Helaradżę dwupodmiotowości nie tylko 

form kauzatywnych, ale każdej formy czasownika, która zawsze jednocześnie określa 

zarówno podmiot sprawczy jak i  b ierny.  

Według Abhinawagupty podmiotowość ta w zdaniach z użyciem czasowników 

kauzatywnych nie jest jednak koniecznie rozłożona symetrycznie. W kolejnym, jedynym 

zachowanym fragmencie zaginionego dzieła gramatycznego pt. „Objaśnienie zagadnień 

niepoklasyfikowanych” (Prakīrṇaka-vivaraṇa), wyraża on pogląd, że jest  ona wszędzie 

tam, gdzie świadomość (caitanya). Może być bardziej w podmiocie pobudzonym do 

działania (prayojya), jeśli pobudziciel wycofuje się z dalszej sprawczości, albo też bardziej 

w pobudzicielu (prayojaka), jeśli pobudzany jest w małym stopniu obdarzony zdolnością 

sprawczą; może też być w obydwu jednakowo. W odniesieniu do martwych przedmiotów 

jest jedynie projektowana, wyrażana jest w sposób przenośny (upa √car). Mówi o tym 

między innymi w jedynym zachowanym fragmencie tego dzieła, które przytacza w swoim 

“Świetle Tantr” w kontekście omawiania relacji pobudzanego i pobudzającego (prayojya-

prayojaka-bhāva):  

„W jaki sposób stosuje się w świecie znaczenie kauzatywu?  

Mówi się: wobec tego, co świadome, główne jest znaczenie kauzatywu,  

natomiast wobec rzeczy martwych jest ono wtórne.  

Na przykład Czajtra, choć swoją ma siłę,  

gdy się uważa za zależnego od kogoś – 

‘jestem tym, komu pójść kazano 

przykazem mojego pana’ – tak mówi.  

A jego pan także [jest podmiotem sprawczym], gdy moc swoją chodzenia  

uświadomiwszy sobie wyraźnie, niezależną, 

patrząc, i by braku działania nie było,  

‘Wysyłam’ (‘odejście sprawiam') – tak przemawia.  

Zgodność pobudzanego i  pobudzającego 

jest g łównym znaczeniem kauzatywu.  

I zgodnie z jego intencją także w świecie się postępuje,  

A znów w zdaniu: ’on w ruch puszcza strzałę’, sprawiając 

zdolność działania (saṁskriyā) zwaną 'impetem',    

pojawia się przenośnie to, co siebie uważa za pobudziciela1078 

                                                                                                                                                            
kriyāṇāṁ yajy-arthatvāt | nâvaśyaṁ yajir haviḥ-prakṣepaṇa eva vartate | kiṁ tarhi | tyāge ‘pi | taṁ 

yajamānaḥ karoti yājakāḥ kārayantîti |   
1078  Tutaj łuk, który bezpośrednio sprawia lot strzały, jest martwym przedmiotem, stąd jego 

sprawczość jest jedynie metaforyczna. Wiadomo, że chodzi tu o podmiot, jakim jest martwy 

przedmiot, a nie Czajtra, który zdawało się, jest podmiotem strzały, gdyż AG wychodzi z założenia 
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‘Wiatr górę powala’ – w tym oto zdaniu oba są martwymi rzeczami,  

przez widza wyobrażani jako pobudziciel i pobudzane.  

W ten sposób, gdy łączy się go z martwym przedmiotem,  

zgodność ta nie w głównym jest znaczeniu.  

Wystarczy. To zagadnienie szeroko omówiłem gdzie indziej. 

Zatem takie ukazywanie sensu jest przenośne (upacārârtha)”1079.  

Abhinawagupta w tym niezachowanym dziele gramatycznym rozwiązuje zatem kwestie 

podmiotowości w zdaniach kauzatywnych poprzez przyjęcie tutaj dzia łania swobody 

świadomości (caitanya). Koncepcja ta pochodzi z rozważań na temat osób 

gramatycznych: zgodnie z VPHel caitanya przynależy jedynie podmiotowi (kartṛ) w 

pierwszej i  drugie j  osobie 1080 . Nie ma jej ani w trzeciej osobie, ani w rzeczach 

martwych.  

Również Bhartryhari uznaje dwupodmiotowość zdań kauzatywnych i nie tylko ich – 

bowiem każdych zdań. I nie tylko dwupodmiotowości, tylko potencjalnie 

wielopodmiotowości, gdyż podmiotowość (stan agensa) to samo pojawianie s ię 

dzia łania. Wielopodmiotowość wynika także z wielości działań każdego czasownika, 

przekazywanego jako jej zróżnicowanie. W taki sam sposób zachodzi przekazywanie 

podmiotowości przypadkom logicznym:  
                                                                                                                                                            
gramatyków, że podmiotem jest prayojya-kartṛ. Należy przy tym pamiętać, że podmiot wyraża się 

także narzędnikiem.  
1079 Prakīrṇaka-vivaraṇa w TĀ X.38-44:   

tarhi loke kathaṁ ṇy-arthaḥ? ucyate cetana-sthitau | 

mukhyo ṇy-arthasya viṣayo jaḍeṣu tv aupacārikaḥ || 38 || 

tathāhi gantuṁ śakto ‘pi caitro ‘nyâyattatāṁ gateḥ | 

manvāna evaṁ vakty asmi gamitaḥ svāminêti hi || 39 || 

svāmy apy asya gatau śaktiṁ buddhvā svâdhīnatāṁ sphuṭam | 

paśyan nivṛttim āśaṅkya gamayāmîti bhāṣate || 40 || 

prerya-prerakayor evaṁ maulikī ṇy-artha-saṁgatiḥ |  

tad-abhiprāyato'nyo 'pi loke vyavaharet tathā  || 41 || 

śaraṁ gamayatîty-atra punar vegâkhya-saṁskriyām |  

vidadhat prerakam-manya upacareṇa jāyate || 42 || 

vāyur adriṁ pātayatîty atra dvāv api tau jaḍau |  

draṣṭṛbhiḥ preraka-prerya-vapuṣā parikalpitau || 43 ||  

itthaṁ jaḍena sambandhe na mukhyā ṇy-artha-saṅgatiḥ |  

āstām anyatra vitatam etad vistarato mayā || 44 || 
1080 Catanya lub prajñā, VPHel III.10.2. Określa się tam 1. i 2. osobę jako ‘sva’ (swoje) i ‘para’ 

(wzajemne); jedynie śābda-caitanya, czyli ‘świadomość mowna’, jest wszędzie. Rozważania te z 

podrozdziału ‘O osobie’ (Puruṣa-samuddeśa) są kontynuowane w PTV I.3.4 (patrz: § III.4, op. cit. 

Aneks 1). 
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„Podmiotowość (kartṛtva) jest tylko,  

gdy pojawia się działanie, 

i wszędzie jest w relacji przypadków logicznych (kāraka);  

relacje ‘narzędzia’ i innych 

powstają ze względu na rodzaje działań.  

Tak jak wobec urodzenia syna  

podmiotowość sprawczą przypisuje się ojcu,  

to jest różnica zgodnie z intencją (vivakṣā):  

On [sprawia urodzenie składając nasienie] w nie j   

albo ona [sprawia urodzenie przyjmując nasienie] – od niego”.1081  

Ostatnią strofę Helaradża komentuje:  

„Gdy w zdaniu ‘rodzice rodzą syna’ nie używa się słowa w znaczeniu procesu 

porodu (janana-vyāpāra), wówczas podmiotowość sprawczą wobec doprowadzenia 

do skutku, jakim jest urodzenie, uważa się za wspólną. Gdy chce się wyrazić 

różnicę, kto i jak powoduje urodzenie, wówczas ‘ten ojciec mając nasienie, 

składa (ā √dhā) je w łonie matki, która przyjmuje to nasienie’. Natomiast owa matka 

‘utrzymuje (√dhṛ) owo wytryskujące nasienie ojca, dlatego doświadcza 

podmiotowości sprawczej wobec rodzenia – stąd to matka ma stan lokatiwu, a 

ojciec ma stan podmiotowości sprawczej i ablatiwu. A ponieważ podmiotowość 

sprawczą ma matka, różnią się [tylko] aspekty dzia łania (pravṛtti). ”1082  

Nietrudno zatem zauważyć, że zgodnie z tym sposobem rozumowania, asymetryczne 

rozłożenie podmiotowości powoduje utworzenie dwóch relacji logicznych przypadków 

(kāraka): 1) adhikaraṇa, zwykle wyrażanej przez locativus, oraz 2) apādāna, zwykle 

wyrażanej przez ablativus. Podobnie dzieje się z innymi relacjami. Każde w pewnym 

                                                   
1081 VP III.7.18-19: 

niṣpatti-mātre kartṛtvaṁ sarvatraîvāsti kārake | 

vyāpāra-bhedâpekṣāyāṁ karaṇatvâdi-saṁbhavaḥ ||  

putrasya janmani yathā pitroḥ kartṛtvam ucyate | 

ayam asyām iyaṁ tv asmād iti bhedo vivakṣayā ||  

 
1082 VPHel III.7.19: pitarau putraṁ janayataḥ ity avivakṣite janana-vyāpāra-pade jani-kriyā-kartṛtvam 

ubhayoḥ prasiddham | kaḥ kathaṁ janayatîti bheda-vivakṣāyām ‘ayaṁ pitā bījam ādadhasyāṁ 

mātari garbham ādhatte | iyaṁ tu mātâsmāt pituḥ patad-bījaṁ dhārayantī jani-kriyā-kartṛtvam 

anubhavatîty adhikaraṇatvaṁ mātuḥ | kartṛtvam apādānatvaṁ ca pituḥ kartṛtvaṁ mātur iti bhidyate 

pravṛttiḥ |.  Por. też jedyny zachowany fragment zaginionego dzieła AG – Padârtha-praveśa-nirṇaya-

ṭīkā przytaczany w PTV ad. 5-8 (SINGH 1988: 40), który tutaj nabiera sensu: preryo 'pi sa bhaved 

yasya śaktatā nāma vidyate |. 



277 

aspekcie pełni rolę podmiotu, ale, jak zauważył AG, dopiero w sytuacji, gdy są zgodne, 

stają się siłą sprawczą działania nakierowanego na skutek.  

Podsumowując powyższy wywód, w kauzatywności zawiera się:  

1)  relacja dwóch podmiotów: tego, który jest powodowany do działania, i tego, który 

powoduje działanie;  

2) owoc działania zawsze należy się podmiotowi b iernemu, zarówno w sytuacji, gdy 

końcówka czasownika występuje w stronie zwrotnej (ātmane-padam), jak i czynnej 

(parasmai-padam) – w tej ostatniej podkreśla dodatkowo wzbudzanie zdolności do 

działania.  

3) Kauzatywność, tj. ṆiC, ma miejsce tylko wówczas, gdy oba podmioty są zgodne, czyli 

kiedy oba pozostają w relacji pobudziciela i pobudzonego, czyli podmiotu sprawczego i 

podmiotu czynnego.     

II.6.4.1 Znaczenie causativum w wyjaśnianiu ogólnych relacji między 
kategoriami rzeczywistości 

Powyższe rozważania gramatyczne dotyczące podwójnego odniesienia afiksu ṆiC oraz 

wyznaczania relacji pobudzonego i pobudziciela (prayojya-prayojaka), mogą stanowić 

gramatyczny paradygmat kategor i i  maj i  (māyā), zgodnie z tym, jak przedstawiona jest 

ona w PTV. Abhinawagupta uważa ją za s i łę rozszczepiającą jedną rzeczywistość. 

Māyā jest jedną z 36 kategorii rzeczywistości. Ją i trójkę jej aspektów – 1) pragnienie 

(rāga) wynikające z doznania przedmiotów i poczucia niezaspokojenia, mającego swe 

źródło w ograniczoności woli jednostkowej duszy (TS 8), a w związku z tym będące ciągłym 

nienasyceniem, 2) ograniczoną wiedzę (vidyā) i 3) ograniczoną twórczość (kalā) – 

łącznie określa się pojęciem ‘dhāraṇī’ – ‘uszeregowaniem’. Samo pojęcie ‘dhāraṇī’ pochodzi 

od tematu kauzatywnego, jest w rodzaju żeńskim i oznacza ‘tę, która sprawia trzymanie w 

sobie’, a także ‘tę, która zawiera w sobie’ – czyli spełnia definicje afiksu kauzatywnego ṆiC, 

gdyż zawiera relację passivum i causativum (prayojya-prayojaka-bhāva).1083 Stąd dhāranī 

jest rozumiana jako samo pobudzenie duszy wraz z jej wszystkimi niższymi 25 

kategoriami 1084 ; przy czym ich istnienie ma miejsce w relacji z pięcioma wyższymi 

                                                   
1083 PTV II. s. 224, op. cit. vide infra.  
1084 Ibidem. 25 kategorii, które w zasadzie pokrywają się z kategoriami sankhji. Opisane zostały w 

PS, TS, TĀ, a także właśnie w PTV II (s. 224 itd.); kategorie te, zgodnie z zasadą gramatyków o 

nierozłączności słowa i znaczenia, a także dlatego, że stanowią niejako matrycę 

świadomościową, są nierozłączne: element fonetyczny, głoska alfabetu (varṇa), stanowi 

wzorzec odbic ia  (bimba) dla odzwierciedlanej w nim takiej lub innej kategorii rzeczywistości. 

Przyporządkowanie to nie jest stałe, tj. nie jest tak, że jednej głosce zawsze musi być 

przyporządkowana ta sama kategoria. Różni się ono w zależności od modelu odbicia, ale jest 

niezbędne, tzw. bez niego nie może zajść żadne poznanie, a bez poznania nie może być żadnej 
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kategoriami, stanowiącymi dla niej wzorzec odbicia (pierwotne światło, bimba). Te wyższe 

kategorie, które odwzorowane są na poziomie indywidualnym w układzie pięciu żywiołów 

itd., są pobudzicielami, czyli podmiotami sprawczymi.  

Gdy działanie owych dhāraṇī, będących siłami odzwierciedlania, zostaje uświadomione, 

to one same stają się odbiciem w postaci kategorii rzeczywistości. Ich wzorcami odbicia 

(bimba) są głoski ya, ra, la, va. Kategorie rzeczywistości Abhinawagupta tak przedstawia w 

drugiej części PTV – najpierw dwadzieścia pięć, które pokrywają się z kategoriami sankhji:  

„Teraz w ten sposób rozstrzyga się treść księgi: Od a do przydechu aḥ [tj. wszystkie 

samogłoski] są kategorią Śiwy. Od ka do ṅa [tj. ka, kha, ga, gha, ṅa] są odpowiednio 

kategoriami pięciu żywiołów (bhūta), od ziemi do eteru [tj. 1. ziemia (pṛthivī), 2. woda 

(jala), 3. ogień (tejas), 4. wiatr (vāyu) i 5. eter (ākāśa)]. Od ca do ña [tj. ca, cha, ja, 

jha, ña] to odpowiednio pięć subtelnych jakości żywiołów (tanmātra) od zapachu do 

dźwięku [tj. 6. zapach (gandha), 7. smak (rasa), 8. barwa (rūpa), 9. wrażenie 

dotykowe (sparśa), 10. dźwięk (śabda)]. Od ṭa do ṇa [tj. ṭa, ṭha, ḍa, ḍha, ṇa] to 

odpowiednio pięć zmysłów działania (karmâkṣa) od nóg (pāda) (narządu 

wydalania??) do języka [tj. 11. narząd wydalania, (pāyu), 12. narząd rozrodczy 

(ānandêndriya), 13. stopy (pāda), 14. ręce (hasta), 15. język (vāg-indriya)]. Od ta do 

na [tj. ta, tha, da, dha, na] to odpowiednio pięć zmysłów poznania, poczynając od 

powonienia [tj. 16. powonienie, 17. kubki smakowe, 18. wzrok, 19. zmysł dotyku, 20. 

słuch]. Od pa do ma [tj. pa, pha, ba, bha, ma] to odpowiednio pięć, które nazywa się 

[21.] umysłem (manas), [22.] intelektem (buddhi), [23.] 'ośrodkiem ego' (ahaṁkāra), 

[24] 'materią' (prakṛti) oraz [25.] podmiotem osobowym (puruṣa).”1085  

Następnie omawia głoski, które są dhāraṇī:   

„Od ya do va [tj. ya, ra, la, va] określane (śabda-vācya) jako [odpowiednio] wiatr 

(vāyu) i dalsze [tj. ogień (agni), ziemia (pṛthivī) i woda (jala)] są odpowiednio 

kategoriami pragnienia (rāga), wiedzy (vidyā), twórczości (kalā) i maji (māyā). One 

'utrzymują' (dhārayanti), to znaczy powodują utożsamienie z czymś odrębnym 

[od Śiwy], dlatego nazywają się 'dhāraṇī'. Dwa są tutaj kauzatywy NiC [w formie 

dhārayanti] z powodu ich podwójnego sensu, relacji podmiotu pobudzanego 

(biernego) i podmiotu pobudzającego (sprawczego) (prayojya-prayojaka-bhāva), 

                                                                                                                                                            
rzeczywistości. Podane tutaj odwzorowanie ma w zamierzeniu AG ukazać ‘czyste 

odwzorowanie ’ z perspektywy trzech poziomów mowy – parā, parâparā oraz aparā, czyli takie, 

jakie jawi się podczas refleksji nad rzeczywistością anuttary. 
1085 PTV II (Gn: 224) tad evaṁ sthite granthârtho nirṇīyate | a-kārâdi-visargântaṁ śiva-tattvam | kâdi-

ṅântaṁ dharâdi-nabho'ntaṁ bhūta-pañcakam | câdi-ñântaṁ gandhâdi-śabdântaṁ tanmātra-

pañcakam / ṭâdi-ṇântaṁ pādâdi-vāg-antaṁ karmâkṣa-pañcakam  | tâdi-nântaṁ ghrāṇâdi-śrotrântaṁ 

buddhi-karaṇa-pañcakam | pâdi-mântaṁ mano'haṁkāra-buddhi-prakṛti-puruṣâkhyaṁ pañcakam |  
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mianowicie: (A) 'są trzymane' i (B) 'powodują trzymanie'. Mianowicie: (a) 

utrzymywane są w sobie [jako] wszystkie stany w będącym w najwyższym stopniu 

pełnym, naturalnym świetle, w stanie Bhajrawy, który jest duszą wszystkiego. Tak 

jak powiedziano w „Spojrzeniu Śiwy” (ŚD): 

„Tylko atman (‘ja’) we wszystkich bytach jaśniejąc, 

o zaspokojonym ciele-świadomości,  

rozpościera się niepowstrzymaną wolą –   

jako Śiwa jest rozpostartym widzem-działaniem1086  

Jak powiedziano w „Strofach o pulsowaniu” (SK) –  

„To, w którym to wszystko się znajduje (...)”1087  

«Powoduje utrzymanie» znaczy, że sam Parameśwara w samym jedynie 

świetlistym sobie poprzez jaśnienie w sposób nieujawniający samego siebie, tj. 

poprzez przybieranie fazy (avasthā) stanu 'to', mającego naturę 'nieodczuwania' 

(jaḍatva), a następnie otacza je poczuciem 'ja'. W ten sposób przez jedną formę ṆiC 

wyraża się z pomocą sugestii (dhvanita) pierwiastek czcigodnego Sadasiwy [tj. 

podmiotu poznania] i pierwiastek Czystej Wiedzy [tj. podmiotu działania]. Tam 

również to, co jest osłanianiem (ā√chad) ‘tego’ [tj. przedmiotowości] przez ‘ja’ [tj. 

przez podmiotowość], może zachodzić tylko wtedy, gdy jest ‘to’ jako przedmiot 

osłaniania. Nie może zachodzić forma (rūpa) zwana ‘tością’ [tj. przedmiotowością] 

jako posiadająca naturę odrębnego rozpostarcia (pṛthak-prathā), które znajduje się 

w relacji [jako odrębne] do formy złożonej ze świadomości czystego Iśwary, a na tej 

podstawie, z racji tego, że nie ma tego, co jest osłaniane, stan ‘ja’ też nie może 

istnieć i dlatego nie może zachodzić pojmowanie takiego Iśwary. Bowiem wówczas, 

jeśli ono by nie istniało, nic by się nie jawiło – bo nie byłoby przyczyny, o czym 

wielokrotnie już powiedziano. A ‘to’ jaśnieje. Choć nawet pozbawione 

nieodróżniania się od tego jawienia się na zewnątrz, przejawia się dzięki samej 

mocy Parameśwary, ponieważ nie może być innej przyczyny. I ponieważ 

świadomość (saṁvit) we własnej świadomości jest  z łożona ze 

wszystk iego 1088 . To w ten sposób świat ma postać własnej jaźni (ātman) i 

ujawniając się w oddzieleniu (bheda), ujawnia się jako ‘ja’ tylko w tym, co ma naturę 

światła na zasadzie wspólnego umiejscowienia (sāmānâdhikarṇya). W ten 

sposób choćby tylko w takim stopniu jest projektowane (ākṣipta), że to właśnie 

Iśwara widzi poprzez stan ‘ja’ [tj. podmiotowo] różnorodne dla jakiegoś 

                                                   
1086 ŚD I.2. 
1087 Przywołanie MBh XII.47.54, cytowanej dwukrotnie także w PTV I.4.3 i I.4.4 (op. cit. Aneks 1-2). 
1088  sarva-maya ‘złożony ze wszystkiego’ jest innym określeniem teorii sarva-sarvâtmakatā 

głoszącej, że na poziomie świadomości wszystko ma naturę wszystkiego. 
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pojedynczego podmiotu wszelkie przedmioty poznania. A ktokolwiek [tj. którykolwiek 

podmiot] zostaje utworzony poprzez to ujawnianie jako własna jaźń, polega na 

takiego rodzaju mocach, za sprawą których może doznawać stwarzania s ię 

podziału na różnorodne przedmioty i  podmioty doświadczenia. I ten stan 

ma tylko za sprawą pragnienia – rāga i dalszych [tj. kategorii wiedzy –  vidyā, 

twórczości – kalā, prawidłowości – niyati oraz ‘pozoru dwoistości’ – māyā, będących 

dharaṇī], albowiem to pragnienie i dalsze stają się pobudzic ie lami (prayojaka) 

wobec Iśwary utrzymującego według podanej [już] prawidłowości trzymane stany 

(bhāva); stąd to one, będące identyczne z przyczyną nazywania go człowiekiem, 

gdy zrodzi się drugie ṆiC, [tj. wtórna sprawczość], noszą nazwę ‘dhāraṇī’. Nawet po 

powstaniu [drugiego] ṆiC [tj. po przejawieniu się sprawczości człowieka-duszy] 

nigdy nie ma utraty koherencji (anvaya) naturalnej przyczyny (prakṛti) z rzeczą 

(artha), albowiem tylko to, co na skutek stanu bycia utrzymywanym (dhāryamāṇatā) 

jest ‘jaśniejące’ / ‘ujawniające się’ (prakāśamāna), słusznie jest nazywać 

‘oświetlaniem’ (prakāśana). Tak jak powiedziałem w „Objaśnieniu «Spojrzenia 

Śiwy»” (Śivadṛṣṭy-ālocana):  

„Ono [tj. oświetlanie] jest nawet w tym, co wzbudzone, mając zaiste stan 

możności (śaktatā)”  

A ponadto Bhartryhari:  

„W znaczeniu pobudzenia (praiṣa) wobec tego, co nie rozpoczęło [jeszcze] 

działania, dla pierwiastków √pṛcch – ‘pytać’ i dalszych ma zastosowanie tryb 

rozkazujący (LOṬ); gdy pobudzenie jest wobec tego, co już jest  w 

dzia łaniu, wówczas stanowi ono znaczenie kauzatywu (ṆiC).1089” 1090 

                                                   
1089 VP III.7.126. 
1090 PTV II (ed. Gn: 224-225): vāyv-ādi-śabda-vācyā yâdayo va-kārântā rāga-vidyā-kalā-māyâkhyāni 

tattvāni | dhārayanti pṛthag-bhūtatayâbhimānayantîti dhāraṇāni  | dvāv atra ṇicau prayojya-

prayojaka-bhāva dvairūpyāt | tathāhi dhriyante svātmany eva sarve bhāvāḥ prakāśâtmani parama-

paripūrṇe pade bhairavâtmani sarvâtmani  | yathôktaṁ śiva-dṛṣṭau –  

«ātmaîva sarva-bhāveṣu sphuran nirvṛta-cid-vapuḥ  

aniruddhêcchā-prasaraḥ prasarad-dṛk-kriyaḥ śivaḥ»  | [ŚD 1.2]  iti   

yathôktaṁ spande –   

«yatra sthitam idaṁ sarvaṁ [SK 1.2a] iti | 

evaṁ svâtmany eva prabhāsvare prakāśanena dhriyamāṇān bhāvān dhārayati svayam aprakāśī-

bhāvena jaḍatā-svabhāvêdaṁ-bhāvâspadatā-prāpaṇena prakāśayati paramêśvara eva  punar apy 

ahaṁ-bhāvenaîvâcchādayati | tad iyaṁ bhagavat-sadāśivêśa-daśā śuddha-vidyā-mayī ekena ṇicā 

dhvanitā | tatrâpi ca yad idantāyā ahantayâcchādanaṁ tad ācchādanīyêdantôpapattāv upapadyate, 

na ca śuddha-parameśvara-cinmaya-rūpâpekṣaṁ bhinna-prathâtmakam idantâkhyaṁ rūpam 

upapadyata ity ācchādanīyânupapattau tad-vaśena tad-ācchādakatâpy ahaṁ-bhāvasya nôpapannêti 
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Z powyższego wywodu można się domyślać, że Abhinawagupta za Bhartryharim stał na 

stanowisku, iż tylko podmiot b ierny (pat iens) sta je s ię świadomym podmiotem 

sprawczym (agens); innymi słowy, pobudzany do działania, ma zdolność wzbudzania 

kolejnego działania, czyli sam staje się sprawcą. Wzbudzenie podmiotu biernego do 

działania za pomocą potentialis zachodzi tylko wtedy, gdy jest on już wcześniej 

podmiotem działania. Taki jest sens mówienia o dwóch kauzatywnościach w cytowanym 

tu fragmencie PTV II.  

Można zarzucić, że konsekwencją takiego stanowiska jest reductio ad infinitum, gdyż 

ciąg pobudzającego i pobudzanego podmiotu nie ma końca. Ale błąd byłby, gdyby AG 

twierdził, że skutek jest przyczyną swojej przyczyny, a tak nie jest, podobnie jak syn nie jest 

ojcem swojego ojca, ale może być ojcem wobec swojego syna, wciąż przekazując ową 

pierwotną potencjalność, niezbędny element przyrównany również przez Bhartryhariego do 

momentu poczęcia. Po drugie, AG najwyraźniej nie uważa, iżby kauzatywność, czyli w taki 

sposób rozumiana przyczynowość, polegała na wytworzeniu czegoś, co wcześniej zupełnie 

nie istniało. Istniało, ale w stanie potencjalnym.  

Tutaj prawdopodobnie słychać echo stanowiska satkārya-vāda sankhji, które explicite 

wyrażał w BhGAG, mianowicie, że skutek istnieje już wcześniej w przyczynie1091. Zgodność z 

sankhją jest też pod tym względem, że to prakryti – pramateria, jest współprzyczyną, 

niezbędną do powstania skutku. Satkarję dodatkowo odwrócił: również w skutku istnieje 

                                                                                                                                                            
tathāvidhêśvara-bodhânupapattiḥ  |tad-anupapattau ca na kiṁcid bhāseta kāraṇâbhavād ity uktam 

asakṛt  |bhāsate cêdaṁ tad-bhāsā vyatireka-rahitam api paramêśvara-śaktita eva bahiḥ prathate 

kāraṇântarâsaṁbhavāt sva-saṁvidi ca saṁvida eva sarva-mayatva-prathanāt  | tad evaṁ svâtma-

rūpaṁ jagad bhedena bhāsamānaṁ prakāśâtmany eva aham-ātmani bhāsate 

sāmānâdhikaraṇyenêtîyataîtāvad avaśyam evâkṣiptaṁ yathêśvara eva kasyâpi veditur bhinnān 

vedyān ahantayā paśyati yaś câsau ko 'pi vedayitā so 'pi bhāsanāt svâtma-maya evêti svâtmani 

tathā-vidhāḥ śaktīr adhiśete yābhir asau tadaîva bhinna-vedya-vedakī-bhāvam upāśnuvīta  | 

rāgâdibhir eva ca tathā-vidhatvam asyêti rāgâdaya eva dhriyamānān bhāvān ukta-nyāyena 

dhārayantam īśvaraṁ prati prayojakatāṁ gacchanti  |atas tasyaîva puṁstva-vyapadeśa-kāraṇaîka-

bhūtā dvitīye ṇici utpanne dhāraṇa-śabda-vācyāḥ ṇijôtpattāv api sarvatraîva prakṛty-

arthânvayânapāyaḥ  dhriyamāṇatayā prakāśamānasyaîva hi dhāryamāṇatā prakāśana-saṁjñā 

upapadyate yataḥ,  yathôktaṁ mayaîva śivadṛṣṭy-ālocane –  

«preryo 'pi sa bhaved yasya śaktatā nāma vidyate |» 

iti | bhartṛharir api 

«apravṛttasya hi praiṣe pracchâder loḍ vidhīyate | 

pravṛttasya yadā praiṣas tadā sa viṣayo ṇicaḥ» || [VP III.7.126] 

iti | tad evaṁ dhāraṇa-śabdenâpara-śāstreṣu kañcuka-nāma-dheya-prasiddhāny eva tattvānîha 

nirūpitāni | 
1091 Patrz: § I.4.2.  
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przyczynowość (ale już dla innego skutku, nie dla swojej przyczyny), zatem posługując się 

pojęciami sankhji, skutek jest prakṛti-vikṛti. Jest to aspekt jego filozofii o sarvâtma-mayatva, 

czyli że wszystko ma naturę owej pierwszej przyczyny, atmana, tożsamej z absolutnym ‘ja’. 

Nawet najbardziej konkretny wytwór zawiera w sobie potencjał kolejnego tworzenia 

zdolnych do dalszego tworzenia wytworów. Między przyczyną a skutkiem różnica jest tylko 

w tym, że pierwsze jest potencjalnością, a drugie – aktualizacją owej potencjalności. 

Poprzez aktualizację rzeczy przenosi się jej potencjalność i to ona jest trwała, wciąż 

zachowana poprzez kolejne akty przejawu nieprzerwanego ciągu. Jednostkowa dusza 

pojawia się w chwili aktualizacji owej niewyczerpanej potencjalności Iśwary i przekazywana 

jest dalej w kolejnych aktach ludzkiego tworzenia. Tak jak aktualizacja powstaje z 

potencjalności, tak sama potencjalność nie może istnieć bez przejawu. Relacja Iśwary i 

duszy jest taka, jak potencjalności i aktualizacji, i taka sama jest między ludźmi, gdzie jedni 

inspirują innych. A tym, co ma tworzyć tę relację, jest semantyczny odpowiednik 

lingwistycznej formy kauzatywnej, tj. ṆiC.  

*** 

II.7 Całościowa wizja rzeczywistości na tle rozważań językowych 
W tej części przedstawię, w jaki sposób podstawowe tezy gramatyków, przyjmowane 

przez AG, stały się podstawą jego metafizycznych twierdzeń, przede wszystkim w jego 

koncepcji kuli (kula), w której myślą przewodnią jest to, że wszystko jest połączone ze 

wszystk im.     

Jak wskazałem wcześniej (§ II.1), istotną zasadą przyjmowaną zarówno przez 

gramatyków, jak i Abhinawaguptę, jest n ieodłączność s łowa od znaczenia 

(śabdârtha-sambandha). Dzięki tej zasadzie jedno wywołuje drugie. Tę nieodłączność 

autor MB I.2 i inni gramatycy opisują jako ‘siddha’ – ‘pewny’:     

„Gdy słowo, znaczenie i związek są siddha (...)”1092.  

Patańdżali-gramatyk wyjaśnia, że słowo ‘siddha’ – ‘pewny’ w odniesieniu do słów, 

znaczeń i ich relacji zawiera w sobie znaczenie ‘wieczny’, ‘dowiedziony’, ‘ustalony’. Stąd 

istnienie słów, znaczeń i ich związków z natury rzeczy nigdy nie wymaga dowodu, jest 

oczywiste.   

„Jakie jest znaczenie słowa ‘siddha’? 1) Słowo ‘siddha’ jest synonimem ‘wieczny’ 

(nitya): to, co znajduje się w bytach ponad innymi (kūṭastha) i niezmiennych 

(avicalita). Jak na przykład, ‘pewne / trwałe niebiosa’ (siddhā dyauḥ), ‘pewna ziemia’ 

(siddhā pṛthivī), ‘pewna przestrzeń’ (siddham ākāśam); [...] 2) osiągnięty 

(dowiedziony, ustalony, siddha), a nie taki, który trzeba osiągnąć (dowieść, ustalić, 

sādhya); 3) albo należy wziąć pod uwagę elizję pierwszego wyrazu: ‘do końca 

                                                   
1092 MB (Paspaśâdhyāya 10.1):  siddhe śabde’rthe sambandhe cêti |. 
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wypełnione’ (atyanta-siddha) to siddha, tak jak ‘Datta’ to ‘Dewadatta’ (Devadatta), 

‘Bhama (Bhāmā) to Satjabhama’ (Satyabhāmā) itd.”. 1093 

‘Siddha’ zatem w teorii języka należy rozumieć jako to, co pewne, to, czego nie trzeba 

dowodzić. Zgodnie z powyższym fragmentem MB, siddha dotyczy u gramatyków bytów 

powszechnych (uniwersaliów), a n ie skutku ani wytworów (kārya), dlatego że są one 

zawsze nietrwałe. Patańdżali dodaje, że nawet jeśli potocznie mówi się: „doskonale 

przyrządzony (siddha) ryż” (siddha odanaḥ), „doskonale przyrządzona zupa” (siddhaḥ 

sūpaḥ), “doskonałe proso’ (siddho yavāgūḥ)” itd., to tylko dlatego tak się mówi, że owe 

skutki czy wytwory są zawsze połączone ze swoimi wiecznymi przyczynami.1094 

Zapewne dlatego wobec ogólnych form słów, będących właśnie przyczynami 

wykraczającymi ponad ich skutk i , Bhartryhari zamiast ‘siddha’ użył już określenia 

‘nitya’ – ‘wieczny’, ‘stały’, gdyż słowa są w opozycj i  do współwystępujących 

(pratidvandvin) z nimi ich nietrwałych  skutków. 

Od zasady tej wychodzi zarówno Bhartryhari, jak i mimansakowie, którzy również o 

związku słowa i znaczenia mówią, że jest wieczny 1095 . W VP I.23, już na podstawie 

powyższego fragmentu MB, mówi on o wiecznych słowach (elementach językowych, 

śabda), wiecznych znaczeniach i ich wiecznych związkach:  

„Wieczne (nitya) są słowa / elementy językowe, znaczenia i [ich] związki – tak to 

przekazali wielcy mędrcy, którzy ułożyli sutry [tj. PSū], uzupełnienia (anutantra, tj. 

PSūVā) i komentarze [tj. MB]”. 1096 

Hariwryszabha, zgodnie komentując tę strofę dodaje, że tak rozumiane wieczne słowa 

(śabda) są ogólną formą słowa: (śabdâkṛti): 

„Wieczne jest słowo, wieczne jest znaczenie i wieczny jest ich związek – takie jest 

                                                   
1093 MB, Paspaśâdhyāya 10.1:  

atha siddha-śabdasya kaḥ padârthaḥ ? nitya-paryāyavācī siddha-śabdaḥ | katham jñāyate? 

yat kūṭastheṣu avicāliṣu bhāveṣu vartate | tat yathā siddhā dyauḥ, siddhā pṛthivī, siddham 

ākāśam iti | [..] evam iha api siddhaḥ eva na sādhyaḥ iti | [...] atha vā pūrva-pada-lopo ‘tra 

draṣṭavyaḥ – atyanta-siddhaḥ siddha iti | tad yathā – devadattaḥ dattaḥ, satyabhāmā bhāmā 

iti | atha vā vyākhyānataḥ viśeṣa-pratipattiḥ na hi sandehād alakṣaṇam iti nitya-paryāya-

vācinaḥ grahaṇam iti vyākhyāsyāmaḥ |.  
1094 Patrz: MB, Paspaśādhyāya 10.1: nanu ca bhoḥ kāryeṣv api vartate | tad yathā siddha odanaḥ, 

siddhaḥ sūpaḥ, siddhā yavāgūr iti | yāvatā kāryeṣv api vartate tatra kuta etan nitya-paryāya-vācinaḥ 

grahaṇam na punaḥ kārye yaḥ siddha-śabda iti? saṅgrahe tāvat kārya-pratidvandvi-bhāvād 

manyāmahe nitya-paryāyavācinaḥ grahaṇam iti |.  
1095  
1096 VP I.23 

nityāḥ śabdârtha-sambandhās tatrâmnātā maha-rṣibhiḥ | 

sūtrāṇāṁ sānutantrāṇāṁ bhāṣyāṇāṁ ca praṇetṛbhiḥ ||. 
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podstawowe założenie tej dyscypliny (śāstra). W niej przez 'słowo' rozumie się 

wprost ogólną formę słowa (śabdâkṛti). Tak właśnie powiedziano: «słowo jest 

wieczne, dlatego że [jego] ogólna forma jest wieczna». A ta dyscyplina ma 

praktyczne zastosowanie wobec ogólnej  formy słowa. Mianowicie (tathā hi): 

«ustalenie formy (siddhi) następuje dzięki pouczeniu (upadeśa) o ogólnej formie 

(ākṛti)» [...]”.1097  

 Nieco dalej Bhartryhari odnosi zasadę ‘siddha’ do ogólnych form słów, których użycie 

zostało ustalone jako poprawne (sādhu), gdyż tylko pod takim warunkiem przenoszą 

znaczenie:    

„Gdy [słowa, znaczenia i ich związek] są siddha z przekazu (āgama) i z autorytetu 

światłych (śiṣṭa), są poprawne (sādhu) – wtedy, przy braku zakłócenia 

                                                   
1097 VPvṛ I.23:  

nityaḥ śabdo nityo ‘rtho nityaḥ sambandha ityeṣā śāstra-vyavasthā | tatra hi śabda ity anena 

śabdâkṛtir abhidhīyate | evaṁ hy āha – «ākṛti-nityatvān nityaḥ śabda" iti | ākṛti-prayuktaṁ 

cêdaṁ śāstram | tathā hi «ākṛty-upadeśāt siddham» ity āha |  

Należy dodać, że ogólna forma słowa, wobec której gramatyka podaje reguły i które przede 

wszystkim w MB dotyczą teorii głosek, nie jest tym samym, co ‘powszechnik słowa’ (śabda-

sāmānya). Mówi o tym komentarz zaraz dalej:   

„Ta ogólna forma jest czymś innym niż szczególny powszechnik, jakim jest ‘słowość’ [tj. 

abstraktum od pojęcia ‘słowo’]. Słowość (śabdatva) bowiem jest niesprzecznym, mającym 

jedno znaczenie, współwystepowaniem z ogólnymi formami, które są podłożem 

współwystępujących elementów, sprzecznych z jednością znaczenia (?). Bowiem konkretne 

formy ogólne słowa, takie jak abstrakt słowa ‘drzewo’ [tj. słowość wyrazu ‘drzewo’] i inne, 

gdy pojawia się niejasność wobec przedmiotu (treści, vastu), upadabniając się do swojej 

przyczyny wowoławczej (znaku, nimitta), zaczynają być określane w nowej roli (apa√diś) 

jako wypowiedziane s łowa (?) . Na przykład w dzbanie [tj. przemiocie] obecne jest 

niesprzecznie współwystępowanie substancjalności, gliniastości, dzbanowości itd.; 

analogicznie w słowie ‘drzewo’ niesprzecznie występują konkretne  formy ogólne 

[s łowa], takie jak atrybutywność, dźwiękowość, dźwiękowość słowa ‘d-r-z-e-w-o’ itd. (sā 

cêyam ākṛtiḥ śabdatva-sāmānya-viśeṣād anyā | śabdatvaṁ hi viruddhaîkârtha-

samavāyinībhir akṛtibhiḥ sarvābhir aviruddhaîkârtha-samavāyam | śabdākṛti-viśeṣā hi vṛkṣa-

śabdatvâdayaḥ sati vastu-sampramohe nimitta-sarūpatām āpannā abhivyaktāḥ śabdā ity 

apadiśyante  | yathā hi ghaṭe dravyatva-pṛthivītva-ghaṭatvâdīnām aviruddhaḥ samavāyaḥ, 

tathā vṛkṣa-śabde ‘pi guṇatva-śabdatva-vṛkṣa-śabdatvâdīnām ākṛti-viśeṣāṇām aviruddhaḥ 

samavāyaḥ |).  

Należy zatem rozumieć ogólną formę słowa jako rodzaj  powszechnika, który jest wyłącznie w 

formach językowych, a nie np. w dźwięku czy innych fizykalnych przedmiotach dostępnych zmysłom, 

i który tylko w pewnych warunkch pojawia się jako wypowiedziane słowo.  
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uświadamiania znaczenia (artha-pratyāyana), są nośnikiem natury rzeczy (dharma); 

natomiast odwrotne są niepoprawne (asādhu)1098.  

Ta nieodłączność ogólnej formy słowa i znaczenia staje się paradygmatem dla opisu 

innych kwestii filozoficznych, a przede wszystkim dla ustanowienia n iedual izmu filozofii 

pratjabhidżnia, a także znajduje zastosowanie w teorii kuli (kula) objaśnionej w PTV przez 

Abhinawaguptę. Obecna jest tu także w tle inna teza gramatyków, iż tak rozumiane słowo 

(śabda), z definicji będące ref leksyjnym elementem świadomości1099, zawsze jest w 

relacji zarówno z odczuciami wewnętrznymi, jak i doświadczeniem świata fizykalnego. 

Bhartryhari stwierdzał, że relacja słowa (śabda) i znaczenia (artha) jest wiecznym 

porządkiem życia wszystk ich is tot , co Abhinawagupta w pełni wykorzystuje do 

własnego dowodu na nierozerwalny związek świadomości i  c ia ła1100. Bhartryhari mówi:  

„Nie mają początku ani w swej wieczności1101  

ani byciu wytworzonymi (kṛtakatva);  

jak u is tot  żywych, tak i tutaj  

taki stan rzeczy zwie się wiecznością porządku (vyavasthā-nityatā)” 1102.  

Powyższa prawidłowość wiąże się z przejawianiem się znaczącego s łowa-

świadomości na zewnątrz, czyli materializowaniem się. Elementarnymi cząstkami, 

zarówno przejawiającego się słowa i znaczenia, jak i kształtowania się ciała z jego 

świadomością, jest według niego sam zbiór świadomościowych fonemów, których 

‘odbicia’ jako części ‘desygnatu’ stanowią fizykalno-świadomościowe kategor ie 

rzeczywistości . Prawidłowość ta polega na świetle i odbiciu (bimba-pratibimba), co 

Abhinawagupta wyłożył w PTV II, a także TĀ i TS. Ogólnie każdy proces materializowania 

                                                   
1098 VP I.27:   

śiṣṭebhya āgamāt siddhāḥ sādhavo dharma-sādhanam |    

artha-pratyāyanâbhede viparītās tv asādhavaḥ ||.  
1099 Patrz: § II.6. 
1100 Vide infra, § II.7.1.1.  
1101 VPvṛ określa wieczność mowy jako „bezpoczątkową i nieprzerwaną ciągłość działania” (anādir 

avyavacchinnā pravṛtti-nityatā). Jest ono takie samo jak niekończące się życie, które w swej istocie 

cały czas trwa, a formy się zmieniają w wymiarze czasu. Błędem jest twierdzić, że gramatycy 

uważają, iż wieczne jest przypisanie poszczególnych znaczeń do poszczególnych słów. VPvṛ 

stwierdza: „Również to jest wieczne, czego istota pozostaje nietknięta [mimo że forma zewnętrzna 

ulega zmianie]”. Ponadto ‘wieczność konwencjonalności’ oznacza, że konwencje wciąż się zmieniają 

i zawsze będą się zmieniać.   
1102 VP I.28.  

nityatve kṛtakatve vā teṣām ādir na vidyate | 

prāṇinām iva sā caîṣā vyavasthā-nityatocyate || 
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się świadomości w formie ciała zachodzi na zasadzie odzwierciedlania fonemów i dyferencji 

ich samych.  

Tak też można rozumieć pojęcie ‘kaulika-siddhi’ pojawiające się w PTV. Pojęcie ‘kaulika’ 

jest derywatem, przymiotnikiem odrzeczownikowym od słowa ‘kula’, która w systemie triki 

oznacza ‘całość zbioru fonemów’. Siddhi jest realizacją w świecie, która zachodzi poprzez 

proces ‘tężenia’ (santyāna) i tworzenia coraz bardziej konkretnych, pewnych struktur, 

równolegle do przejawiania się czterech poziomów mowy, obecnych na każdym etapie 

tworzenia: od mowy najwyższej (parā) do artykułowanej (vaikharī). W procesie odwrotnym 

następuje przyswojenie przedmiotu przez świadomość, znajdujące swój punkt kulminacyjny 

w ‘spoczynku w sobie’ (ātma-viśrānti), przy intensywnym ‘smakowaniu’ (camatkāra) 

samego siebie (własnej duszy) i nasyceniu (nivṛti) jednością z przedmiotem; pierwsza jest 

fazą tworzenia, druga ‘wchłaniania’ (saṁhāra). Pierwsza faza odpowiada ekspresji 

werbalnej, druga zaś – słuchaniu i pojmowaniu. Na każdym etapie w obu fazach zachodzi 

bezwarunkowa i konieczna nieodłączność słowa i znaczenia.   

Abhinawagupta w PTV dokonuje egzegezy pojęcia siddhi na kilka powyższych 

sposobów, przy czym odnosi się do różnych aspektów tej apriorycznie przyjętej 

nieodłączności.  

(1) Po pierwsze rozumie siddhi jako przejaw mocy. Znajduje na to poparcie w 

metafizyce jogi Patańdżalego (YSū III i IV), gdzie siddhi stanowi wynikającą ze skupienia 

świadomości na różnych przedmiotach materializacją woli jogina. Skutkiem skupienia jest 

przejawienie się nadprzyrodzonych zdolności. Analizując ten proce Abhinawagupta odnosi 

się do stwierdzonej przez Patańdżalego-jogina kumulującej  własności (saṁhatya-

kāritva) prakrtyti1103. Dla Abhinawagupty ta kumulująca własność nie jest cechą li tylko 

pramaterii (prakṛti), którą sankhja oddziela od czystego podmiotu, będącego tam wyłącznie 

niezaangażowanym świadkiem-obserwatorem, ale przede wszystkim leży w naturze 

podmiotu. Jest to bardziej zgodne z teorią językową mimansaków, według których do 

procesu rozumienia konieczne jest dynamiczne spajanie e lementów językowych 

przez agensa (kartṛ), wyrażanego końcówką czasownikową 1104 . Abhinawagupta 

wykorzystuje tu także teor ię czasu Bhartryhariego, według której w akcie poznania 

znaczenia zdania zachodzi ‘wchłonięcie w rozumie następstwa czasowego’ do jednego 

obrazu1105.  

(2) Rozumienie siddhi przez Abhinawaguptę można powiązać z epistemologią 

pratyabhijñā, teorią głosek jako kula i ich ‘lepliwością’ oraz główną tezą siwaizmu 

kaszmirskiego, wygłoszoną przez Somanandę, mianowicie nie-dualizmu (advaya) 

                                                   
1103 YSū IV.24, vide infra. 
1104 Vide infra § II.6, § II.6.3. 
1105 Patrz: § II.5.6.2, II.6.2. 
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rzeczywistości w akcie poznania. Odwołuje  się on nie tylko do jogi i filozofów języka, ale 

przede wszystkim do tekstów własnej tradycji, mianowicie do APS i ŚD Somanandy, a 

także do teorii wnioskowania njaji – co wyjaśnię nieco dalej.  

Biorąc pod uwagę różne zakresy znaczeniowe pojęcia ‘siddhi’, Abhinawagupta 

zaproponował holistyczną i naturalistyczną teorię kuli, mówiącą o spojeniu wszystk iego 

w jedną całość poprzez właściwości fonemów. Tę teorię przedstawia, aby uzasadnić 

ideał szkoły triki, stanowiący główne zagadnienie PTV, określanej pojęciem ‘kaulika-siddhi’ 

– pełnej doskonałości. Linię jego argumentacji spróbuję zinterpretować poniżej.  

II.7.1 Pojęcie kula i Kaulika-siddhi  
Jak AG stwierdza w PTV, kula wywodzi się od √kul w znaczeniu ‘tężenia (kulA 

saṁstyāne) i rodziny (krewnego, bandhu) 1106 . Najczęściej używanym i pierwotnym 

znaczeniem słowa kula jest ‘rodzina’ i to niewątpliwie takie znaczenie stanowi domenę 

źródłową wszystkich innych pojęć, zarówno używanych w nurcie religijnym, życiu 

społecznym, jak i filozofii. W określeniu tym zawiera się idea pokrewieństwa 

poszczególnych elementów, a także ciągłego łączenia się i rodzenia nowych. AG rozumie 

kulę na kilku płaszczyznach:   

„[Nazywa się kulą,] bo jest [ona] naturą zbioru (samūha): konkretnego (sthūla), 

subtelnego (sūkṣma) i najsubtelniejszego (para); tchnienia życiowego, zmysłów i 

żywiołów itd., a także dlatego, że zawiera [w sobie] relację przyczynowo-skutkową  

(kārya-kāraṇa-bhāva)”1107.  

Kula jest pojęciem używanym w znaczeniu zbioru złożonego z licznych elementów 

składających się na naturę człowieka (ciała i duszy). AG rozumie ten zbiór jako spojenie 

elementów w jedną, wewnętrznie zróżnicowaną całość.  

W PTV u podłoża ‘kuli’ leży zbiór fonemów. Wynika to stąd, że opis kaulika-vidhi w PTV 

w rzeczywistości sprowadza się do opisu relacji fonemów z ogólnymi kategoriami 

rzeczywistości i ich różnych manifestacji w zależności od poziomów mowy.1108 Ten kierunek 

interpretacji również zdaje się mieć swoje źródło w gramatyce. Mówiąc o formach głosek 

jako powszechnikach słowa (ākṛti), Patańdżali-gramatyk porządkuje je w grupy, które 

określa pojęciem rodzin – kula. M. Biardeau zauważa:  

„Ponadto Patańdżali mówi także o ākrti [tj. ogólnej formie] fonemów [...], co 

umożliwia łączenie ich w "klasy" lub "rodziny" – kula”1109.  

                                                   
1106 PTV I.1.7, DhP I.862.  
1107 PTV I.1.7, patrz: Aneks 1-2.  
1108 Patrz: § III.3.2.  
1109 BIARDEAU 1964b: 372 Par ailleurs Patañjali parle aussi de ākrti des phonèmes [...] qui permet 

de les réunir en « classes » ou « familles » – kula“. 
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Następnie przytacza MB, która stwierdza, że na mocy pouczenia o ogólnej formie (ākṛty 

upadeśa), gdy mówi się o zastosowaniu głoski ‘a’, rozumie się całą klasę, tj. ‘kulę’ głoski ‘a’, 

razem z jej różnymi odmianami:  

„Gdy podaje się wskazówkę (regułę) [stosowania] zamierzonych głosek, wówczas 

należy nią objąć także [głoskę] z [akcentem] wznoszącym (udātta), opadającym 

(anudātta) i pośrednim (svarita), z unosowieniem, jako długą i przedłużoną – 

ponieważ samogłoski potrzebują swoich właściwości 1110 . Jest to dowiedzione 

(siddha) ze wskazówki o ogólnej formie (ākṛty-upadeśa). Gdy pouczenie jest o 

głosce ‘a’, obejmie ono całą rodzinę – kula –  głosek ‘a’. To samo o głosce ‘i’ i to 

samo o głosce ‘u’.”1111  

Dlatego powoływanie się przez Abhinawaguptę na prawidłowości łączenia się 

elementów przyrody wyrażone w YSū III.24 jest w związku z wyjaśnianiem 

prawidłowości twórczych za pomocą łączenia s ię g łosek al fabetu. Kula u 

Abhinawagupty – i w tradycji kuli oraz triki, zwłaszcza w PT, też oznacza ‘rodzinę głosek’ 

jako wszystk ie g łoski  a l fabetu. Dodatkowo głoska «a» jest a-kula, stanowiąc 

inherentną siłę każdej głoski, polegającą na swobodzie podmiotu. Jej naturę ma wyrażać 

dwuznaczność złożenia a-kula: z jednej strony, gdy interpretuje się je jako złożenie 

karmadhāraya, należy rozumieć, że jest ono «a», które jest całym rodem (kula) (lub ‘ród 

«a»)’; a gdy czyta się je jako złożenie determinatywne (tatpuruṣa) z negacją (a), znaczenie 

jest dokładnie przeciwne: ‘poza rodem’, co ma wyrażać transcendencję głoski «a». 

Ponieważ negacja, zgodnie z filozofią Abhinawagupty, nigdy nie może być absolutnym 

zaprzeczeniem (patrz: § II.6.1, także IPK I.4), a jedynie wyraża fazę nieprzejawiania się, a 

także ponieważ «a» jest inherentne we wszystkich głoskach jako ich potencja ł  i źródło, to 

między obiema interpretacjiami nie ma sprzeczności. Kula oznacza Siakti, tj. moc, która się 

przejawia, natomiast a-kula – Śiwę, czyli moc, która jest ukryta. Oboje są nierozłączni, 

zgodnie z podstawowym założeniem śivâdvaya-vāda.  

                                                   
1110 akcent, unosowienie, długość itd. są to właściwości głosek.  
1111 MB Paspaśâdhyāya 15, w BIARDEAU 1964b: 372:  iṣṭa-buddhy-arthaś cêti ced udāttânudātta-

svaritânunāsika-dīrgha-plutānām apy upadeśaḥ kartavyaḥ | evaṁ gunā api hi varnā iṣyante || ākṛty-

upadesāt siddham etat | a-varnâkrtir upadistā sarvam a-varna-kulam grahiṣyati ‘i ‘tathêvarnâkṛtiḥ |   

tathôvarnâkrtiḥ | (S'il s'agit de donner la connaissance des phonèmes désirés, alors il faut enseigner 

aussi les phonèmes avec les accents udâtta, anudâtta et svarita, les nasales, les longues et les 

protractées, car on a besoin des phonèmes avec ces qualités. — Tout cela est déjà établi par 

l'enseignement de la forme (spécifique) – ākrti –. Quand la forme (spécifique) du phonème a est 

enseignée, elle fait connaître toute la famille de ‘a’. De même pour le phonème i ; de même pour le 

phonème ‘u’). 
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Mimo że ta właściwość kuli była rozumiana i wyjaśniona przez Patańdżalego-gramatyka, 

jej działanie zostało przez Abhinawaguptę zdefiniowane na podstawie twierdzenia 

Patandżalego-jogina:  

„Ponieważ jej działanie polega na spajaniu”1112. 

W kontekście PTV tak właśnie definiowana jest kula, podczas gdy w kontekście 

cytowanych przez AG YSū chodzi o indywidualną świadomość (citta), której działanie 

polega na obrastaniu różnymi skłonnościami (vāsanā): 

„Chociaż jest różnorako zabarwiona niezliczonymi skłonnościami, jest nakierowana 

na coś drugiego, dlatego że jej działanie polega spajaniu (saṁhatya-kāritva)” 1113.  

Zgodnie z tym, wskazuje się na kulę jak na czynnik przyczynowy, masę, która 

nakierowana jest na inne elementy, z którymi dąży do stworzenia wspólnej, jeszcze 

większej całości, wchłaniając je w siebie. Właściwość takiej ‘grawitacji’ ma, według jogi, 

każda indywidualna świadomość (citta), ale należy ona nie do sfery podmiotowej, tylko do 

prakryti – sfery przedmiotowej.  

* 

AG powołuje się na YSū, ale pojęcie saṁhatya-kāritva (‘spajanie’) nosi znamiona filozofii 

mimansy, gdzie występuje najpierw w kontekście teorii zasługi: 

„[Czyny] zespolone (saṁhatya) razem wytwarzają jeden owoc w postaci ‘zasługi’ 

(apūrva)”1114. 

Następnie już w teorii wypowiedzi (vākya):  

„A czym jest wypowiedź? Wyrazy, które, zespolone (saṁhatya), sens wyrażają, są 

zdaniem”.1115  

Pojęcie to w teorii wypowiedzi występuje komplementarnie do pojęcia viyutya ‘rozłącznie’, 

‘w podzieleniu’:   

“Wobec różnych słów różne są działania ofiarne. Gdy słyszy się [o ofierze] 

Dżjotisztoma (jyotiṣtoma), a wobec niej: «Niech składa ofiarę somą [tj. sokiem z 

efedry]», «Niech złoży datek ofiarny», «Niech Złotemu zarodkowi [tj. Słońcu] 

ofiarowuje», to tutaj powstaje wątpliwość: czy słowa «składa ofiarę» (yajati), «daje» 

(dadāti) i «ofiarowuje»  (juhoti) prowadzą do skutku [tj. wywołują zasługę / 

przenoszą znaczenie] zespolone – saṁhatya, czy rozłącznie – viyutya? 

[Odpowiedź]: Dostrzega się, że środki (sādhaka) zarówno w zespoleniu, jak i w 

rozłączeniu spełniają zadanie. W zespoleniu – w następujący sposób: zdarza się, że 

trzy kamienie (grāvan) [wspólnie] wspierają jeden frontal (āmukha), a że [trzy] 

                                                   
1112 PTV 4.1, YSū IV.24. 
1113 YSū IV.24 tad asaṅkhyeya-vāsanābhiś citram api parârthaṁ saṁhatya-kāritvāt |. 
1114 MS II.2.1cd: saṁhatyaîkam apūrvaṁ sādhayantîti |. 
1115 MS III.3.14: atha kiṁ vākyaṁ nāma? saṁhatya artham abhidadhati padāni vākyam |. 
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wsporniki (nāgadanta) także rozłącznie, gdyż na każdym z osobna można zawiesić 

sznur.”1116 

** 

W YSū pojęcie saṁhatya-kāritva (‘kumulowanie’), które u AG definiuje działanie kuli, 

występuje tylko w tym jedynym miejscu, w cytowanej tu sutrze, stąd trudno stwierdzić na 

podstawie samej Jogasiastry, co Patańdżali pod tym rozumiał. Komentatorzy – z wyjątkiem 

Bhodży1117, nie podejmują się jego wyjaśnienia.  

Można zbadać kontekst, mianowicie, dwie sutry wcześniej Patańdżali stwierdza, iż  

„świadomość nie przechodzi [do poznania, jakie ma inna świadomość], ale ma 

refleksję własnego poznania, przybierając [podobną] do niej postać”1118.  

Jest to, moim zdaniem, ta sama teza, co w filozofii pratjabhidżnia, że jedna świadomość nie 

może stać się przedmiotem postrzegania innej świadomości 1119 . Następnie Patańdżali 

stwierdza, że „świadomość jest 'wszechstronna' (sarvârtha) 1120  i zabarwia się zarówno 

podmiotem, jak i przedmiotem 1121 . Komentatorzy rozumieją tę ‘wszechstronność’ jako 

‘łapanie wszystkich rzeczy’ (sarvârtha-grahaṇa) przez świadomość. Ta cecha ostatecznie w 

myśl YSū polegać ma na mieszaniu s ię sfery podmiotowej z przedmiotową, co 

warunkuje je j  is tn ienie jako indywidualnego widza. Po odróżnieniu podmiotu od 

przedmiotu, według filozofii jogi, taka właśnie jej natura zanika, świadomość indywidualna 

(citta) wchłania w siebie trzy komponenty (guṇa) pramaterii i przemienia się w citi – pełną 

świadomość – co jest stanem kajwalji1122.  

Reasumując: w przytaczanej przez AG sutrze dotyczącej ‘saṁhatya-kāritva’  Patańdżali  

podaje, w jaki sposób świadomość w sposób zupełnie naturalny lgnie do rzeczy, a ściśle, 

do czegoś, co jest inne niż ona. Różnica u Abhinawagupty jest jednak taka, że on zdaje się 

                                                   
1116 MS II.2.1 śabdântare karma-bhedaḥ kṛtânubandhatvāt [...] jyotiṣṭomas tatra śrūyate – somena 

yajeta, dākṣiṇāni juhoti, hiraṇya-mātrêyāya dadātîti yajati - dadāti - juhotayas te kiṁ saṁhatya 

kāryaṁ kurvanti, uta viyutyeti saṁśayaḥ, sādhakāḥ saṁhatyâpi sādhayanto dṛśyante, viyutyâpi | 

saṁhatya tāvat, trayo grāvāṇa ekâmukhāṁ dhārayanto dṛśyante, nāgadantakās tu viyutyâpi, 

ekaîkasmin hi śakyate śikyam avalambayitum |. 
1117 Bhodża (Bhojarāja, 2 poł. XI w.) jest autorem znanego dzieła z poetyki Śṛṅgāra-prakāśa, a także 

komentarza pt. Rāja-mārtaṇḍa (RM) do „Traktatu o jodze” (YS). 
1118 YS IV.22 citter apratisaṅkramāyās tad-ākārâpattau svabuddhi-saṁvedanam |. 
1119 Rozwijana przez Utpaladewę w ĪPK, ĪPV, ĪPVi i Abhinawaguptę w ĪPVV. Jej szczegóły omówił 

TORELLA 2007b.   
1120 Por. wcześniejsze parârtha – nakierowana na coś innego. Teraz określa się ją jako ‘nakierowaną 

na wszystko’.  
1121 YS IV.23 draṣṭṛ-dṛśyoparaktaṁ cittaṁ sarvârtham |. 
1122  YS IV.34 puruṣârtha-śūnyānaṁ guṇānaṁ pratiprasavaḥ kaivalyaṁ svarūpa-pratiṣṭhā vā citi-

śaktir iti  
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rozumieć pojęcie saṁhjatya-kāritva, gdy posłużył się nim do wyjaśnienia pojęć kula i 

kaulika-siddhi, w sposób pozytywny, jako to, co naturalne, dające spełnienie, podczas gdy 

dla Patańdżalego to lgnięcie zdaje się stanowić najsubtelniejszą przeszkodę w osiągnięciu 

kajwalii.   

Bhodża w swoim komentarzu do YSū  pt. „Królewskie Słońce” (Rāja-mārtaṇḍa, RM.) 

jako jedyny obszernie objaśnił pojęcie saṁhatya-kāritva. Tym samym pojęciem ponadto 

zaproponował w swoim dziele z zakresu poetyki pt. Śṛṅgāra-prakāśa ‘teorię o zespoleniu 

wyrazów’ (‘samḥatya-kāritā  padānām)  jako alternatywną teorię (anubhaya-vāda) do 

dwóch semantycznych teorii mimansaków, abhihitānvaya-vāda i anvitābhidhāna-vāda. 1123 

 Z kolei Bhodża, pisząc o filozofii jogi, stwierdził, że sattwa (sattva), radżas (rajas) i 

tamas  – trzy osnowy pramaterii (i wszystkie ich wytwory), zawsze nakierowują s ię na 

coś drugiego, jako że są niesamodzielne (niepełne); przez to następuje ich wzajemne 

przyciąganie. Łączące się ze sobą jednostki tworzą zbiór, który pomaga im osiągać cel 

praktyczny (artha-kriyā-kāritva). Chodzi tu o to, że jednostka, dopóki nie połączy się z inną 

rzeczą, zupełnie nie może działać. Stąd zawsze jest nakierowana na coś drugiego, 

przeciwnego, mającego odmienną cechę (vilakṣaṇa). Sattwa (z której według jogi złożona 

jest indywidualna świadomość) łączy się z tamasem (np. ciałem, przedmiotami) i radżasem 

(zmysłami). W ten sposób trzy guny łączą się ze sobą i czynią to dalej, przyłączając kolejne 

‘drugie’ elementy, w odróżnieniu od utworzonego wciąż nowego zbioru. Taka 

komplementarność, która nigdy nie może się zaspokoić, jest ich działaniem. Bhodża 

uważa, że jedynie absolutna świadomość – cit – jest wolna od takiego nakierowania na 

inne, tj. brak w niej nakierowania na wszystko (sarvârthatā).  

Z króciutkich objaśnień innych komentatorów 1124  widać, że pozostali komentatorzy 

rozumieją pojęcie saṁhatya podobnie, ale wyrażają to nie poprzez analizę, tylko poprzez 

porównania. Autor „Komentarza do Jogi” (Yoga-bhāṣya, YSūBh), Wjasa, przyrównuje ją do 

budowania wokół siebie gniazda domowego (YSūBh IV.27), a także tłumaczy, że na 

‘kumulowaniu’ polega integrowanie elementów osobowości i budowanie jej ze śladów po 

doznanych przedmiotach. Zarówno przedmioty, jak i ich ślady, należą do pramater i i  

(prakṛti) i nie dotykają podmiotu. Ta spajająca cecha świadomości jest według niego 

przyczyną tego, że nakierowuje się ona na coś innego, niż sama jest w rzeczywistości, 

niejako wciąż pragnie dodawać i porządkować w sobie kolejne wrażenia.  

Kontekst YSū IV, ostatniej księgi YSū, wskazuje, że saṁhatya-kāritva, wynikająca z 

niepełności, jest według jogi najważniejszą siłą pramaterii. Wskazuje na to YSū IV.2 i jej 

interpretacje różnych komentatorów:  

                                                   
1123  KUNJUNNI RAJA 1977: 215 p. 1: anubhaya-vādinaḥ punar itthaṁ samārthyante | nānv 

anvutâbhidhānaṁ na câbhihitânvayaḥ | kiṁ tarhi? saṁhaty-kāritā padānām ucyate |.    
1124 Patrz: KARNATAKA 2014 t. II:  783-786. 
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„Przemiana w inny rodzaj – odrodzenie się, następuje poprzez napełnianie się 

pramaterii”1125.  

To napełnienie się pramaterii (prakṛty-āpūra) jest przemianą w inny rodzaj (jāty-antara-

pariṇāma) – następuje ono tylko przez usunięcie przegród [zapobiegających przemianie], 

podobnie jak rolnik tylko przerywa groblę między dwoma polami, pozwalając wodzie 

napełnić leżące niżej pole uprawne.1126. Większość komentatorów1127 rozumie to w ten 

sposób, że natura ‘wlewa’ się tam, gdzie n ie ma przeszkód tj. dąży do spoczynku, do 

najbardziej naturalnego stanu. Pramateria wypełnia wszelką wolną przestrzeń, powodując 

tym samym jej przejście z jednego stanu w drugi. Świadomość indywidualna podlega 

zmianom dlatego, że, jak przyjmuje system jogi, jest również elementem materii, 

utworzonym z guny sattwy. Należąc do zmiennego z natury świata ‘materii’ podlega 

przemianie z ‘rozproszonej’ w ‘powściągniętą’. 

 W YSūViv Siankara Bhagawatpada dodaje, że āpūra oznacza też ‘zgodne łączenie się’ 

elementów ze sobą (dosł. ’zgodne wejście’, anupraveśa), które buduje tym samym złożony 

organizm (łącząc zmysły itd., Bhāsvatī IV.2).  

Widżnianabhikszu (Vijñānabhikṣu) w swojej YSūVā uważa, że 'przez słowo āpūra należy 

rozumieć właśnie kumulowanie s ię '  – saṁhanana 1128 . Głównym elementem, który 

buduje indywidualną świadomość, jest według YSū sam substrat  ' jestem' (asmitā-

mātra), stan 'jestem' (asmi bhāva, YSūViv), rozumiany jako „świadomość mająca naturę 

jednej” – ekâtmikā saṁvit (YSūBh I.17) i porównywana jest do wody. Gdy może się ona 

realizować, łącząc elementy, rozwija się indywidualny człowiek. To właśnie tę linię 

rozumowania, jak się wydaje, przyjmuje Abhinawagupta, gdy przywołuje YSū III.24, by 

przedstawić, że owo kumulowanie, wyrażone słowem ‘kula’, jest naturą podmiotu 'ja'.  

W koncepcji kuli ważne jest to, że nie istnieje świadomość w oderwaniu od konkretyzacji 

siebie. Saṁhatya-kāritva tutaj nie stanowi właściwości tylko materii, tylko jest nieodłączną 

przyrodzoną naturą również świadomości. Świat materialny, jej konkretyzacja, istnieje 

realnie w sposób niezaprzeczalny, zawsze od niej nieodłącznie: stanowi jej przejaw i przez 

nią jest wciąż ‘pochłaniany’.  

II.7.1.1 Siddhi czyli ‘dowód’ według Somanandy 
Pojęcia siddhi – ‘spełnienie’, ‘pewność’, ‘dowód’ – u Abhinawagupty – a także, jak 

zauważam, również gdzie indziej, np. w YSū – należy rozumieć, jako przejawienie się na 

zewnątrz tego, co wcześniej pozostawało tylko potencjalnie. Abhinawagupta, wzorem 
                                                   
1125 YS IV.2 jāty-antara-pariṇāmaḥ prakṛty-āpūrāt |. 
1126 YBh IV.2.  
1127 Patrz: KARNĀTAKA 2014, hasło „Prakṛtyāpūra”  
1128  Pojęcie to ma jednakowe pochodzenie (saṁ√han) i jednakowy zakres semantyczny, co 

saṁhatya-kāritva  'sprawianie zespołu, kumulacja' 
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Utpaladewy uważa, że zachodzi zgodnie z procesem, w którym to, co było nieświadome, 

staje się świadome, a to, co jest świadome przybiera konkretną formę. W jego wyniku 

następuje ‘utrwalenie w stanie ‘to’’ – tathātva-dārḍhya, o czym mówi Somananda w 

„Spojrzeniu na Śiwę” (ŚD), a za nim Abhinawagupta w PTV. Tathātva-dārḍhya  to również 

pewność poznania.  

W związku z powyższym, istnienie materialnych ciał i form, które postrzega się jako ‘nie 

ja’, Abhinawagupta uważa za pewne i konieczne. Bez nich, twierdzi on, świadomość nie 

może się przejawiać.  

AG nie szczędził słów w ĪPVV, a także w PTV, aby powracać do kwestii, jak to jest, że z 

subiektywnej perspektywy inni też mają świadomość podmiotową, oraz że tę świadomość 

innych postrzega się przede wszystkim bezpośrednio, a nie tylko poprzez wnioskowanie. 

Wynika to tezy o nieodłączności ‘ja’ w relacji z każdą uświadamianą materialną formą 

(ciałem) oraz, że każda fizyczność jest ‘oznaką’ prowadzącą do samouświadomienia ‘ja’: 

„No tak, ale skoro twierdzi się, że wewnętrzna aktywność jest życiem, to jakże się je 

odczuwa u innych? Wobec takiej wątpliwości mówi się, że [ono] jest również na 

zewnątrz. Dotąd przedstawione zostało twierdzenie filozofii, że życie jest w środku; 

ale to, co jest na zewnątrz i ma postać szczególnego działania, takiego jak 

mówienie, branie itd., jako że szczególne / przejawione (vyakti) jest albo 

nieodłączne od powszechnego [rodzaju, gatunku, jāti], albo też jest przemianą tego, 

co powszechne, [też] jest formą życia, a nie tylko jest nią to, co samemu odczuwa 

się w sobie. Dlatego mówi się, że jest ono odczuwane także przez innych. W 

tym właśnie znaczeniu [komentator] podaje odczytany przez czcigodnego 

Bhartryhariego wiarygodny przekaz: „gdy ono odchodzi” (tad utkrāntau)1129” itd. 

Tutaj Abhinawagupta cytuje „O zdaniach i wyrazach” Bhartryhariego: 

«To ona [tj. mowa] jest przytomnością (sañjñā) stworzeń uwiązanych w świecie;  

znajduje się zarówno na zewnątrz (obiektywnie) jak i w środku;  

gdy odejdzie, to wówczas, wygląda  

jakby była bez życia, jak drewniana kukła».1130    

Strofę tę w podobnym duchu wyjaśnia Hariwryszabha:   
                                                   
1129 ĪPVV I.45, (t. 1, s. 100-101): nanv āntarī vṛttir jīvana-rūpā, sā kathaṁ para-saṁvedyêty āśaṅkya 

āha bahir api iti |  antas tāvat jīvanaṁ darśitam, bahir api tu yad viśeṣa-vṛtti-rūpaṁ vacanâdānâdi,  

tad api viśeṣasya sāmānyâvinā-bhāvād vā sāmānya-pariṇāmatvād vā jīvana-rūpam, na kevalaṁ 

svasaṁvedyam, yāvat parair api saṁvedyate | atrârthe tatrabhavad-bhartṛhari-paṭhitam āgamaṁ 

likhati tad-utkrāntav iti |   
1130 VP I.127 (ed. VP7) lub komentarza VPvṛ I.126 (ed. VP1 i pozostałe edycje). 

artha-kriyāsu vāk sarvān samīhayati dehinaḥ |   

saîṣā saṁsāriṇāṁ saṁjñā bahir antaś ca vartate ||  

tad utkrāntau visaṁjño 'yaṁ dṛśyate kāṣṭha-kuḍyavat | 
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„Przez to, co jest nieodstępowaniem formy mowy (vāg-rūpatā)1131 od świadomości 

(caitanya), tłumaczy się w świecie podział na świadome (sasañjña) i nieświadome 

(visañjña). Właśnie dlatego powiedział [Bhartryhari]:   

«Mowa wzbudza u wszystkich żywych  

pragnienie spełnienia się jako działanie (artha-kriyā)1132;  

gdy ono [tj. spełnienie jako działanie] się kończy, wtedy ta [mowa] staje się 

jak drewniana kukła».   

Również u tych, których poznanie kieruje się do wewnątrz, odczuwanie  

przyjemności i cierpienia trwa tak długo, jak długo przebiega ono zgodnie z naturą 

mowy. U tych, którzy mają poznanie skierowane na zewnątrz, komunikacja  zależy 

od niej, bo gdy jej nie ma, i ono definitywnie ustaje. Bo nie ma takiego gatunku 

obdarzonego świadomością, w którym poznanie siebie i czegoś drugiego nie 

podążałoby za mową. Dlatego nie ma takiej formy aktywności świadomości, która 

nie  byłaby związana z mocą języka. A niektórzy mówią, że to forma dzia łania 

świadomości (citi-kriyā) jest principium mowy (vāk-tattva): 

«To właśnie mowa, którą wszystkie nauki nazywają najwyższą podstawą 

słowotwórczą (parā-prakṛti), poprzez wyłonienie widocznej formy przybiera 

stan różnorodności. A podziały na [słowa] ‘krowa’1133 i dalsze prowadzące 

mowę, związane (ni√bandh) z mową, nie przekraczając swojej jedności, 

ujawniają się odrębnie. Ci, którzy zaiste czczą mowę, sześć mającą 

‘otworów’, sześć ‘siedzib’, sześć ‘rozumień’  (prabodha) i sześć 

niemodyfikowalnych,1134 ci śmierć przekraczają.»”1135.  

                                                   
1131 Patrz: VP1 I.124. 
1132 artha-kriyā oznacza dosł. „sprawianie działania rzeczy” czyli zdolność do wywoływania skutku; 

jest to najważniejsze kryterium prawdziwości według logików buddyjskich (Dharmottara, NBṬPr I.15). 

Tutaj chodzi o istotną cechę języka, jaką jest wyrażanie się jego działania na zewnątrz 

(przenoszenie działania, pragmatyka językowa); działanie słowa przenosi się na rzeczy, czyli musi 

mieć praktyczne zastosowanie. W sytuacji, gdy nie ma ona praktycznego zastosowania, czyli 

powiedziana jest na darmo, jest jałową, porównaną do kukły drewnianej, która, choć wygląda jak 

człowiek, nie ma życia. Wewnętrzna mowa jest uważana za mowę wewnętrzną dopiero wtedy, gdy 

wyrazi się na zewnątrz.    
1133 Przykład krowy (go) powielany jest od MB I.1 (Paspaśā Adhyāya) w kontekście rozważań o 

znaczeniu słowa.   
1134 Zgodnie z VPAK  ad. I.126 chodzi o sześć odniesień wyrazów (pada) i zdań (vākya) poprzez 

znaczenie dosłownie (vācakatva), metaforyczne (lakṣaṇatva) oraz sugestię (vyañjakatva). 
1135 VPvṛ I.126; yo ‘yaṁ caitanye vāg-rūpatânugamas tena loke sa-saṁjño vi-saṁjña iti vyapadeśaḥ 

kriyate | evaṁ hy āha –  

«artha-kriyāsu vāk sarvān samīhayati dehinaḥ |  
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Abhinawagupta przytacza ten sam kontekst VP po to, by dowieść, że świadomość w 

przedmiocie poznaje się poprzez bezpośrednią percepcję:  

„Gdy ona [tj. mowa] odchodzi, wtedy na własne oczy się widzi, że ten oto [człowiek] 

stracił świadomość (sañjñā) i jest podobny do drewnianej kukły. A to, co wygląda, że 

zostało zniszczone, to jest bytem (sat), i tak ujawniane jest w naocznym 

postrzeganiu. Stąd, choć poprzez mowę i inne [funkcje życiowe] osiąga z nim 

tożsamość, to utożsamia się (abhimanyate) z życiem dzięki bezpośredniej percepcji. 

A nie:  

«Najpierw umysłem widzi się ruch w swoim ciele,  

a potem, przez jego chwytanie,  

gdzie indziej to samo umysłem się wyobraża  

[że świadomość mają i inni]»,   

gdzie przy takim rozumowaniu (nīti) [mniema się, że życie] wchodzi w zakres 

zmysłów (gocaratva) tylko dzięki wnioskowaniu. I to właśnie się twierdzi, że nawet 

na ile w ciele innych ich jasna i ciemna karnacja, głód, pragnienie, przyjemność, 

przykrość itd. stają się przedmiotem poznania, na tyle w żyjącym ujawnia się jak 

gdyby obcy i nieczuły (anya-jaḍavat). Natomiast życie ma postać zarówno 

poznania, jak i  dzia łania tylko dzięki u-toż-sam-ieniu [tj. połączenie z 'to'] 

(tādātmya) samego siebie. Wobec takiego jawienia się, usuwającego owoc 

podziałów między podmiotami, mającego postać czystej wiedzy, ludzie stojący na 

straży uwiązanego świata (saṁsāra) przywiązują przesadnie dużą wagę do 

twierdzenia, że [rozpoznanie życia w drugiej istocie] polega tylko na wnioskowaniu, 

tak jak w powiedzeniu 'najpierw w umyśle …' itd.1136  

                                                                                                                                                            
tad utkrāntau visaṁjño ‘yaṁ dṛśyate kāṣṭha-kuḍyavat || » iti |  

antaḥ saṁjñānām api sukha-duḥkha-saṁvin mātrā yāvad vāg-rūpatânuvṛttis tāvad eva bhavati | 

bahiḥ saṁjñeṣu | tan-nibandhano loka-vyavahāras tad-abhāvān niyatam utsīdet | na hi sā 

caitanyenâviṣṭā jātir asti, yasyāṁ sva-para-sambodho yo vācā nânugamyate | tasmāc citi-kriyā-

rūpam alabdha-vāk-śākti-parigrahaṁ na vidyate |  vāk-tattva-rūpam eva citi-kriyā-rūpam ity anye | 

tathâha –  

bhedôdgrāha-vivartena labdhâkāra-parigrahā |  

āmnātā sarva-vidyāsu vāg eva prakṛtiḥ parā || 

ekatvam anatikrāntā vāṅ-netrā vāṅ-nibandhanāḥ | 

pṛthak pratyavabhāsante vāg-vibāga gav-ādayaḥ || 

ṣaḍ-dvārāṁ ṣaḍ-adhiṣṭhānāṁ ṣaṭ-prabodhāṁ ṣaḍ-avyayām | 

te mṛtyum ativartante ye vai vācam upāsate || 126 || 
1136 ĪPViV I.45 (t. 1, s. 101): tasyā utkramaṇe kāṭha-kuḍya-tulyo 'yaṁ naṣṭa-saṁjña iti pratyakṣeṇaîva 

dṛśyate  | tac ca naṣṭam iti bhāti yat sad iti pratyakṣeṇaîva bhāti | tena vāg-ādi-dvāreṇa tat 

tādātmyâpannam āntaram api jīvanaṁ pratyakṣatvenaîvâ bhimanyate, natu «buddhipūrvāṁ kriyāṁ 
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Podobnie mowa według Bhartryhariego polega na tādātmya, czyli tożsamości 

świadomości z „tym”, czyli z drugim. Tym ‘drugim’ jest to, co określane jest jako ‘martwe’ 

‘obce’. ‘inne’. Stąd sama odrębność czyni daną rzecz jakby pozbawioną świadomości. 

Życie nieustannie może się odradzać dzięki łączeniu się mowy nawet z martwymi 

przedmiotami, nadając im życia, czyli nazywając, i w ten sposób uzdatniając, by mogły być 

doświadczane.    

W wywodzie tym dopatrzeć się też można inspirowania do braku niechęci do tego, co 

fizyczne. Jednak odczuwanie ‘ja’ drugiej osoby rozwija się tylko wówczas, gdy, zgodnie z 

PTV, niejako pomija s ię fizyczność jako drugorzędną, gdyż nieodłączna jest ona od 

świadomości, która jest główna.  

Pewność tej nieodłączności zostaje utwierdzona dodatkowo przez wnioskowanie, 

dlatego Utpaladewa przedstawił także dowód na nierozłączność świadomości ‘ja’ od 

świadomości innych. Abhinawagupta nawiązuje do tego dowodu, dlatego przedstawię go 

poniżej:  

Według indyjskich logików wnioskowanie polega na przenikaniu / relacji 

nieodstępowania (vyāpti) a) negatywnym (vyatireka), polegającym na ‘nieodstępowaniu’ 

tym, że przy niewystępowaniu przesłanki większej, nie występuje przesłanka mniejsza; oraz 

b) pozytywnym (anvaya), tj. przy występowaniu przesłanki mniejszej występuje przesłanka 

większa. Dowód na to, że „nieświadome (jaḍa), ‘drugie’, ‘obce’ (anya, para), jest 

świadomym podmiotem”, przytoczony w PTV I.4.3 pochodzącą od Utpaladewy, z traktaciku 

pt. „Dowód, że podmiot nie jest nieświadomy” (Ajaḍa-pramātṛ-siddhi, APS)1137. Dzieło to za 

cel sobie stawia dowiedzenie (siddhi), że świadomość nie jest tylko subiektywna, ale 

is tn ie je obiektywnie w przedmiocie, czyli także w tym, co względem ‘ja’ jest nieczułe 

(jaḍa):    

„Wszak do przekonania w stosunku do innych i siebie1138,  

dochodzi się na zasadzie negatywnej (vyatireka) i pozostałej [tj. pozytywnej], 

anvaya) relacji nieodstępowania;  

to się nazywa uporządkowaniem (vyavasthiti) i ugruntowaniem (pratiṣṭhā),   

pewnością (siddhi) i nasyceniem (nirvṛti)”1139  
                                                                                                                                                            
dṛṣṭvā svadehe'nyatra tadgrahāt | (...) kalpyate yadi dhīḥ (...)» iti nītyā kevalânumāna-gocaratayaîvêti 

| etad uktaṁ bhavati para-śarīre 'pi yāvat gauratva-śyāmatva-kṣut-tṛṣṇā-sukha-duḥkhâdi vedya-

bhūtaṁ, tāvad anya-jaḍavat jīvati pratibimbitaṁ bhāti; jīvanaṁ tu jñāna-kriyā-rūpaṁ svātma-

tādātmyenaîva | tathā-bhāsanasya ca pramātṛ-bhedônmūlana-phalasya śuddha-vidyā-rūpasya 

saṁsāra-rakṣaṇa-loko 'tra «buddhipūrvāṁ (...) | (...)» iti nayena anumāna eva sâtiśayaṁ 

nibaddhâdaro bhavati ||.  
1137 Patrz: § I.2.6.1. 
1138 W wersji w APS: “względem nieczułych (jaḍa) i siebie”; wg Abhinawagupty: “względem innych 

(anya) i siebie”.  
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Utpaladewa, a za nim AG, używa tu pojęć pochodzących ze szkoły logiczno-

epistemologicznej:  anvaya (anu√i) dosłownie znaczy ‘zgodne podążanie’; natomiast 

vyatireka (vi ati √ric) – to ‘wyszczególnianie’, ‘wyodrębnianie’, ‘oddzielanie’, ‘wykluczanie’. 

Wnioskowanie w szkole epistemiczno-logicznej określa się jako ‘uznanie (wyczucie, 

parāmarśa) oznaki’ (liṅga-parāmarśa)1140 ; oznaka (liṅga) zaś zawiera w sobie re lację 

n ieodstępowania (przenikanie, vyāpti). W relacji tej wyraża się reguła 

współtowarzyszenia (sāhacarya-niyama) 1141 , które jest dwóch rodzajów: 1) pozytywne 

(anvita, anu √i), oraz 2) negatywne (vyatireka). To pierwsze można wyrazić wzorem x ⇒ y; 

drugie zaś ￢ y ⇒ ￢ x. Pozytywne vyāpti definiowane jest na dwa sposoby: 1) Gdy na 

zasadzie współwystępowania z istnienia czegoś wynika istnienie czegoś innego 1142 ; 

przykładem jest wnioskowanie: „gdzie jest dym, tam jest ogień”. W tym przykładzie 

przesłanka mniejsza, stwierdzająca obecność dymu, jest ‘środkiem’ (sādhana). Za jej 

pomocą dochodzi się do wniosku. Obecność ognia zaś, jako przesłanki większej, jest ‘tym, 

o czym się (docelowo) wnioskuje’, tj. tezą dowodu (sādhya). 2) Według drugiej 

definicji pozytywna racja nieodstępowania (anvaya-vyāpti) polega na tym, że „[zawsze] gdy 

jest sādhana, to jest i sādhya” 1143 . Presuponuje ona przy tym kierunek zależnego 

istn ienia, który nie jest dowolny, bo z obecności sādhya (np. ognia) niekoniecznie wynika 

występowanie sādhana (dymu, gdyż bywają postacie ognia, które nie dymią), a jedynie z 

wystąpienia sādhana można stwierdzić istnienie sādhya. 

Analogicznie do pierwszej definicji pozytywnej relacji nieodstępowania, negatywna 

relacja nieodstępowania też ma dwie definicje: 1) „gdy coś nie występuje, to coś innego też 

n ie występuje”1144. Na przykład: „gdy nie ma ognia, nie ma dymu”. Lub zgodnie z drugą 

definicją: 2) „gdy nie ma (abhāva) tego, czego się dowodzi (sādhya), to nie ma tego, przez 

co się tego dowodzi (sādhana)”1145 Tutaj presuponuje się ten sam kierunek zależnego 

istnienia, ale odwrotny kierunek nie istn ienia: z braku występowania przesłanki mniejszej 

– sādhana (dymu), niekoniecznie wynika brak występowania przesłanki większej –  sādhya 

(ognia).  

                                                                                                                                                            
1139 APS 12 w PTV:  

vyatirekêtarābhyāṁ hi niścayo 'nya-nijâtmanoḥ | 

vyavasthitiḥ pratiṣṭhâtha siddhir nirvṛtir ucyate || 
1140 TSG 47: svârthânumiti-parârthânumittyor liṅga-parāmarśa eva kāraṇam | tasmāl liṅga-

parāmarśânumānam | 
1141 TSG 44: sāhacarya niyamo vyāptiḥ | 
1142 tat-sattve tat-sattvam. PĀṆḌEYA 2016: 55 
1143 sādhana-sattve sādhya-sattvam anvayaḥ | PĀṆḌEYA 2016: 55. 
1144 tad-abhāve tad-abhāva | PĀṆḌEYA 2016: 55 
1145 sādhyâbhāve sādhanâsattvaṁ vyatireki-hetuḥ | PĀṆḌEYA 2016: 55. 
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Biorąc pod uwagę owe kierunki nieodstępowania, pozytywny i negatywny, w ĪPVV 

Abhinawagupta słusznie zauważa, że to, przez co się dowodzi (sādhana) musi zawsze być 

częścią albo skutkiem (kārya), tego, czego istnienia się dowodzi (sādhya). Może też mieć z 

nim relację jak indywiduum (vyakti) do powszechnika (jāti), część (aṁśa) do całości 

(posiadacza części, aṁśin), czy skutek (kārya) do przyczyny (kāraṇa). W teorii relacji 

nieodstępowania sādhya, określana jako przenikające (vyāpaka) w stosunku do sādhana, 

zwykle stanowi coś najbardzie j  powszechnego stwierdzanego w szczególnym 

przedmiocie. Uchwycenie relacji vyāpya-vyāpaka zachodzi tylko i wyłącznie dzięki 

ref leksyjnej  percepcj i  czy rozpoznaniu (pratyabhijñā), mającemu charakter retrospekcji, 

i jest warunkiem wstępnym do poprawnego wnioskowania. Jak widać, analizuje się tu 

wyłącznie wnioskowanie dedukcyjne.  

Przyjmując zatem zasadę przenikania przejętą od najjajików, przyjrzyjmy się, w jaki 

sposób Utpaladewa dowodził, że powszechnik, jakim jest powszechna 

samoświadomość (svaprakāśatva) znajduje się w indywidualnych podmiotach zarówno 

w odniesieniu do siebie, jak i innych:   

„(1) Gdy ustalony jest podmiot poznający, to jest nim także inne, ‘nieczujące’ [tj. 

inne, obce], bo bez tego on [tj. podmiot poznający] nie może istnieć [tj. uświadamiać 

sam siebie]. (2) Gdy jest początkowy impuls zarówno siebie, jak i innego, to jest 

‘samouświadamianie’ – svaprakāśatva; gdy jego nie ma, to tamtego też nie ma. W 

ten sposób z pozytywnej i negatywnej relacji nieodstępowania ma się przekonanie 

[odpowiednio] wobec siebie i innych; i owo [przekonanie] określone jest słowami 

takimi jak 'uporządkowanie' (vyavasthā), 'gruntowne ustalenie (pratiṣṭhā) itd.”1146. 

1. W pierwszym punkcie, tym, czego się chce dowieść (sādhya), jest obecność 

refleksji ‘ja’ we wszystkich innych niż własny podmiotach, czyli we wszystkim ‘nieczułym’ 

(jaḍa). Środkiem – sādhana, jest własna podmiotowość poznawcza. Za pomocą 

pozytywnej relacji nieodstępowania stwierdza się zależność refleksji o istnieniu innych od 

refleksji siebie jako podmiotu poznającego, a także zależność bytową refleksji siebie jako 

podmiotu poznającego od istnienia innych.  

2. W drugim punkcie tym, czego się chce dowieść (sādhya), jest ‘samoświetlność’ 

(svaprakāśatva) ‘ja’. Za ‘środek’ (sādhana) przyjmuje się wynik poprzedniego punktu 

rozumowania: to, że podmiotowość ‘ja’ i ‘to’ są impulsem wzbudzającym działanie. Z tego 

impulsu wynika podmiotowo-przedmiotowa refleksja poznawcza. Jest ona sva-

prakāśatva – ‘samoświetlnością’. Tutaj zachodzi zależność samorefleksji od refleksji nad 

impulsem siebie i innych, a także zależność impulsu siebie i innych od samorefleksji.   

                                                   
1146  APSvṛ 12: jñātari vyavasthitatve san jaḍo 'nyathâsan, svâtmânya-saṁrambhatve 

svaprakāśatvaṁ tad-abhāve nâstîty anvaya-vyatirekābhyāṁ hi sva-paratva-niścayaḥ, sa ca 

vyavasthā-pratiṣṭhâdi-śabdair ucyate |.   
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W ten sposób Utpaladewa dowodził, że autorefleksja jest zarówno w ‘ja’, jak i w 

‘innych’ i że oba razem stanowią ‘samoświetlność’. Na grunt filozoficzny przenosi z 

gramatyki przekonanie, że świadomość i materia są wiecznie nierozerwalne, a 

indywidualny człowiek istnieje zawsze w relacji do innych osób. Abhinawagupta, 

rozwijając w PTV tę linię argumentacji, za Utpaladewą dowodził stanowiska całościowej, 

w sposób nierozerwalny duchowo-fizycznej, wizji rzeczywistości, w której konieczna jest 

obecność wielu podmiotów, uczestniczących w tej jednej rzeczywistości.   

II.8 Element estetyczny w teorii anuttary 
Do mocnego przekonania, które stanowi dowód – jak rozumie siddhi Abhinawagupta – 

nie dochodzi się tylko dzięki bezpośredniej percepcji i wnioskowaniu: albowiem określa się 

ją słowem ‘nirvṛti’1147 , które oznacza ‘pełne nasycenie’. Tak jak przy pierwszej interpretacji 

pojęcia ‘kula’, odnosi się do sfery fizycznej i duchowej: wiąże się z konkretyzacją, to tutaj 

odniesienie jest do aktu poznania, które dotyczy konkretnego ‘to’. Siddhi zatem można by 

rozumieć jako kryter ium prawdziwości. W ĪPVV AG rozwija ten sam kierunek myśli 

również w stosunku do teorii poznania, idąc w kierunki teorii doświadczenia estetycznego. 

Na podstawie przytaczanych i wyjaśnianych przez niego nieco dalszych strof z APS1148, 

objaśnia pojęcie ātma-viśrānti – spoczynek w sobie, jako nirvṛti, a z kolei nirvṛti jako 

‘zaspokojoną świadomość’, gdy ‘to’ pojawia się jako ‘ja’ (ātman)1149.  

N. Rastogi łączy pojęcie zaspokojonej świadomości i ‘spoczynku w sobie’ (ātma-viśrānti) 

z doświadczeniem estetycznym, wynikającym ze ‘smakowania piękna’ (rasa) 

przedmiotu1150. Takie bowiem stanowisko Abhinawagupta wyraża w ĪPVV:  

„Tylko na skutek zaniku przeszkód ma miejsce owo smakowanie (rasanā), 

delektowanie się (carvaṇā), zaspokojenie (nirvṛti), zrozumienie (pojęcie, pratīti)  –  

będące samym tylko spoczynkiem podmiotowości (kartṛtā-viśrānti); właśnie 

                                                   
1147 W większości edycji PTV błędnie: nivṛtti.  
1148 APS 22-23, z tego APS 22 przytaczane przez AG w ĪPVV Wstęp [Ādi-vākyam, t. I,  s. 62), 22cd-

23 w ĪPVV I.5.6 (t. II, s. 135), APS 22cd w ĪPVV I.3.6 s. 260):   

nârtha-vyavasthā prāṇâdāv ahaṁ-bhāva-nirodhataḥ | 

prakāśasyâtma-viśrāntir ahaṁ-bhāvo hi kīrtitaḥ || 22 || 

uktā ca saîva viśrāntiḥ sarvâpekṣā-nirodhataḥ |         

svātantryam atha kartṛtvaṁ mukhyam īśvaratâpi ca || 23 || 
1149 ĪPVV nirvṛta-cid iti nirvṛtir vidyate |;  ĪPVV I.5.14 (t. II, s. 199), cytując ŚD I.2: 

ātmaîva sarva-bhāveṣu sphuran nirvṛta-cid-vapuḥ |  

aniruddhêcchā-prasaraḥ prasarad-dṛk-kriyaḥ śivaḥ || 
1150 RASTOGI 2013a: 32. 
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dzięki niemu, na skutek pomijania (ignorowania, anādaraṇa) 1151  przez serce, 

mające charakter autorefleksji (parāmarśa)1152, tego, co jest przedmiotową, choćby i 

uporządkowaną częścią ‘światła’, jest tym, co pozostaje nazywane (vyapadeśa) 

wrażl iwością (‘byciem z sercem’, sahṛdayatā), jako że ono [tj. serce] jest 

głównym. I tak kosztowanie (rasanā) jest niemającą przeszkód formą smaku 

(svāda-rūpa); a zjawiska świadomości, które weszły w pole jego doświadczenia, są 

dziewięcioma smakami estetycznymi (nava rasāḥ) – to zagadnienie (artha) 

szeroko objaśniliśmy w Abhinava-bhāratī, komentarzu do „Wedy teatru” – Nāṭya-

veda. Kto jest tego ciekawy niech tam zajrzy. Ponieważ tutaj zakłóciłoby to  główny 

wątek, nie rozwinęliśmy tego. Zatem tylko swoboda (autonomia, svātantrya), 

niebędąca drugorzędną (anupacarita1153), pozostająca  w sposób nieoddzielony od 

czującej refleksji (saṁvedana), jako że jest jednym zagęszczeniem (intensywnością, 

eka-ghanatā) smakowania (rasanā), nazywa się ‘refleksją [samogłosek]’ – 

parāmarśa, najwyższym szczęściem (paramânanda), nasyceniem (nivṛti) i 

cudownym zachwytem (camatkāra)”1154.  

W powyższym twierdzeniu ujawnia się głęboka jedność koncepcji owego ‘spoczynku w 

sobie’ (ātma-viśrānti), stanowiącego istotę refleksji poznawczej, z istotą doświadczenia 

estetycznego, wyłożonego w jego komentarzu do „Traktatu o Teatrze”. Również mówi tutaj, 

że istotną rolę w pojawieniu się doświadczenia estetycznego pełni właśnie wspomniane tu 

pomijanie,  czyli ignorowanie (anādara) przedmiotu poznania, polegające na 

przeniesieniu uwagi od przedmiotu do ‘serca’, czyniąc przedmiot drugoplanowym w polu 

świadomości.  Pomijanie to – poprzez wywołanie n ierównowagi –  wytwarza re lację w 

polu świadomości.  

                                                   
1151 Patrz: wyjaśnienie do PTV I.3.5, gdzie poprzez PSū II.3.36: ṣaṣṭhī cânādare wyjaśnia się relację 

locativus absolutus. w wyrażeniu „choć jest uttarą, to jest anuttarą”.   
1152 Relacja szóstego przypadka (genetivu) polega na stosunku nadrzędno-podrzędnym. Tutaj znów 

doszukiwać się można związku z teorią anuttary. 
1153 Por. znaczenie słowa ‘upacāra’, w przypise do PTV I.3.4.2 (§ II.4).  
1154 ĪPVV I.5.11 (t. II, s. 178-179): vīta-vighnatvād eva asau rasanā carvaṇā nirvṛtiḥ pratītiḥ pramātṛtā-

viśrāntir eva, tata eva hṛdayena parāmarśa-lakṣaṇena prādhānyāt vyapadeśyā vyavasthitasyâpi 

prakāśa-bhāgasya vedya-viśrāntasya anādaraṇāt sahṛdayatā ucyata iti nirvighnāḥ svāda-rūpāś ca 

rasanā, tad-gocarī-kāryāś citta-vṛttayo rasā nava ity ayam artho 'bhinavabhāratyāṁ nāṭyaveda-

vivṛtau vitatya vyutpādito 'smābhir iti | tat kutūhalī tām eva avalokayet | iha tu prakṛta-vighna-kāritvāt 

na vitataḥ [/vitatam]  | tasmād anupacaritasya saṁvedana-rūpatânāntarīyatvena avasthitasya 

svatantrasyaîva rasanaîkaghanatayā [/ rasenaîka] parâmarśaḥ paramânando nirvṛtiś camatkāra 

ucyate |. 
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Tę samą zasadę, wywodzącą się z gramatycznego paradygmatu konstrukcji genetivus 

absolutus, definiowaną jako pomijanie, wyłożył Abhinawagupta jako wyjaśnienie koncepcji 

anuttary, w formie oksymoronu: „Choć jest uttarą, to jest ‘nie-uttarą’”. Z powyższego widać, 

że wzorcem dla obu – zarówno doświadczenia estetycznego i jak i podstawowej idei za 

pojęciem anuttary, jest ów gramatyczny paradygmat: „Szósty przypadek [tj. genetivus] 

występuje w znaczeniu pomijania (ignorowania)”. W oksymoronie tym w szóstym 

przypadku stoi wyraz ‘uttara’ – ‘przekraczanie’ i to on jest tym ignorowanym w pojęciu 

‘anuttara’.    

Biorąc pod uwagę powyższe nawiązanie do teorii piękna, należy zgodzić się z 

twierdzeniem N. Rastogiego, że według Abhinawagupty doświadczenie, które następuje po 

poznaniu prawdy (pramā-anantara), charakteryzuje się przeżywaniem piękna1155. Dodać 

trzeba, że Abhinawagupta nie tylko połączył indyjską teorię poznania (pramāṇa) z teorią 

piękna, ale je obie zawarł  w sformułowanej w Paratr iś ikawiwaranie  teor i i  

anuttary. Ta z kolei opiera się na paradoksie relacji jednej i tej samej rzeczywistości, co 

wyraża się w konstrukcji genetivus absolutus. W ten sposób, zważywszy, że naturą mowy 

są różne relacje, a u podłoża ich wszystkich leży anuttara zdefiniowana w formie 

paradoksu, to zarówno język, jak i poznanie rzeczywistości jest paradoksalne. Paradoks, 

a zarazem piękno i siła poznania tkwi w tym, że w świecie zachodzą relacje w jednej i tej 

samej rzeczywostości.   

  

*** 

                                                   
1155 RASTOGI 2013: 32.  
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III. Ekspozycja Paratriśikawiwarany i teoria anuttary.  
Prawidłowości języka Abhinawagupty opisane w powyższym rozdziale – od teorii vāc 

poprzez szczegółową analizę pewnych prawidłowości i kategorii językowych w analizie 

śabdy –  nadają sens, moim zdaniem, koncepcji anuttary, której poświęcona jest PTV. Nie 

można jej zrozumieć w oderwaniu od subtelnych przemyśleń filozoficznych na temat 

języka. Odsłania się zatem perspektywa spojrzenia na tę subtelną filozofię z punktu 

widzenia zasad językowych. Zilustruję to w tej części pracy, traktującej o 

Paratriśikawiwaranie – jedynym tekście w całej literaturze indyjskiej, przedstawisjącym 

filozofię anuttary.  

III.1 Parātrīśikā-vivaraṇa – wprowadzenie 

Metafizycznym pojęciem, którego dotyczą filozoficzne rozważania Abhinawagupty w tym 

najobszerniejszym komentarzu do PT, jakim jest Parātrīsikā-vivaraṇa, jest właśnie anuttara 

(anuttara) – absolutna zasada zarówno rzeczywistości językowej, jak i pozajęzykowej. 

Zajmuje ona u niego miejsce analogiczne do tego, jakie u gramatyka Bhartryhariego 

brahman (brahman), będący istotą s łowa (śabda-tattva), zasada całej rzeczywistości 1156. 

Przeprowadzając drobiazgową egzegezę tantrycznego tekstu, AG w świetle wnikliwych 

spostrzeżeń nad naturą języka w końcu odkodowuje zaszyfrowaną mantrę religijnej tradycji 

triki, która brzmi ‘sauḥ’ (s-au-ḥ). W jej głoskach ma się zawierać niczym w zarodku wzór, 

czyli potencjał, całej rzeczywistości – podobnie jak w koncepcji Bhartryhariego z jednej 

sylaby, akszary 1157  – ujawnia się cały świat podmiotowo-przedmiotowy. Syntetyczne 

‘zawieranie się’ – tzw. sampuṭī-karaṇa, w krótkiej formule czy nawet jednej głosce, złożonej 

filozofii z jej metafizyką, teorią języka i teorią poznania, jest charakterystycznym rysem 

tekstów agamicznych (tantr) okresu średniowiecza, do których należy także PT.  

Jak stwierdza B. Bäumer, komentarz do PT, czyli PTV, jest jedynym zachowanym 

dziełem ilustrującym zasady hermeneutyki tantrycznej, gdyż z reguły odkodowywanie 

zachodziło w tradycji ustnej podczas inicjacji i nie było ujawniane nikomu z zewnątrz. 
                                                   
1156 VP-I.1.:  

„Brahman jest bez początku i bez końca;  

będąc istotą słowa (śabda-tattva), głoską (akṣara),  

wyłania się (vi√vṛt) poprzez stawanie się znaczeń (artha-bhāva);  

z niego się bierze pierwsze działanie / pierwszy proces gramatyczny (prakriyā) świata”. 

(anādi-nidhanaṁ brahma śabda-tattvaṁ yad akṣaram |   

vivartate ‘rtha-bhāvena prakriyā jagato yataḥ ||) 

O analogii tej niewątpliwie świadczy fragment PTV II.7 (Gn: 226).  
1157 VP-I.1.  
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Należy przy tym pamiętać, że nurty tantryczne tych szkół należały do heterodoksyjnych 

nurtów religijnych, które ścierały się z ortodoksją bramińską. Z drugiej strony 

Abhinawagupta sugeruje, że do jej pełnego zrozumienia konieczna jest znajomość 

gramatyki, logiki i mimansy 1158 , co wskazuje, że jednak linia demarkacyjna między 

ortodoksją a heterodoksją była płynna; bowiem te trzy podstawowe dyscypliny, a absolutnie 

ta ostatnia, tj. mimansa, której zasady AG respektuje, rozwijają się przede wszystkim w 

edukacji bramińskiej. Z samej treści PTV wynika także, że AG odczytał, prawdopodobnie w 

sanskrycie, pierwszą księgę publicznie, i że wśród słuchaczy znajdowali się również ci, 

którzy nie odznaczali się biegłością w gramatyce, logice i mimansie, obok jego bramińskich, 

wykształconych uczniów 1159 . Spekulować można, że kaszmirski uczony zarówno 

przełamywał mur strzeżonych tajemnic tradycji tantrycznych, interpretując otwarcie i 

publicznie kanoniczne teksty, jak i osłabiał hermetyczność i elitarność wiedzy bramińskiej. 

To ostatnie uwidacznia się w powracającej w różnych miejscach krytyce głoszonego przez 

braminów i gwarantującego im i ich rodom uprzywilejowaną pozycję podziału na stany 

społeczne, wyznaczone urodzeniem (jāti); a oba zaś – w twierdzeniach, że o kompetencji 

do wiedzy decyduje jedynie nieuwarunkowana łaska Śiwy, której oznaką jest 

indywidualna zdolność do ref leksj i  poznawczej1160.  

Omawiany traktat znany jest z charakteryzujących go następujących tytułów:    

(1) Parātrīśikā-vivaraṇa lub Parātriṁśikā-vivaraṇa, czyli „Objaśnienie Paratriśiki lub 

Paratrimśiki”. Abhinawagupta dyskutuje oba warianty tytułów: Trīśikā i Triṁśikā, za słuszny 

uznając ten pierwszy, ale w TĀ IV.50 podaje też wariant Triṁśaka / Triṁśaka-śāsana1161. 

(2) Parātrīśikā-vivṛti-vyākhyā, co, jak stwierdza AG, ma oznaczać, że jego dzieło jest 

omówieniem (vyākhyā) Vivṛti (Parātrīśikā-vivṛti) Somanandy. 

(3) Anuttara-prakriyā (TĀ IX.313). Szeroki zakres semantyczny pojęcia prakriyā 

wyczerpująco omawia na podstawie tradycji tantrycznej B. Bäumer w pierwszej części 

swojej pracy (2011: 12-14). Zgodnie z jej spostrzeżeniem, prakriyā to nie tylko „metoda czy 

proces prowadzący do anuttary”, ale także interpretacja anuttary. Należy też dodać, że 

pojęcie to wskazuje na wymiar praktyczny dzieła, jest wykładem, który znajduje 

zastosowanie praktyczne. Stąd według TĀ prakriyā to ‘połączenie’ – joga (yoga), tj. zestaw 

praktyk związanych z anuttarą (TĀ VIII.5-16). Dwivedi & Rastogi (1987: 7) zaliczają TĀ do 

                                                   
1158 Patrz: PTV I 4.3. 
1159 Patrz: PTV I.4.3, a także strofy podsumowujące do PTV (Gn: 284-285, SINGH: 104).  
1160 Patrz: PTV I.4.3. 
1161 Tytuł ten pojawia się też w PTV I.1.4.2 (ed. SINGH i Gn), ale nie znajduje potwierdzenia w 

dostępnych mi manuskryptach PTV (S1-10), gdzie jest wariant ‘Triṁśikā‘.   
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kategorii tzw. prakriyā-grantha, czyli podręczników praktyki1162; zgodnie z przytaczaną tam 

przez AG Triśirobhajrawatantrą (Triśirobhairava-tantra), joga ta polega na 'integracji w 

świadomości wszystkich kategorii rzeczywistości' 1163 , co Dżajaratha doprecyzowuje, 

mówiąc, że jest to stopniowe przechodzenie skupioną świadomością od tzw. 'ognia czasu', 

tj. kategorii ziemi, pierwszej kategorii, do 'nieopartego na niczym Śiwy' (Anāśrita-śiva), tj. do 

trzydziestej szóstej kategorii, tj. kategorii Śiwy, kontemplując na każdym poziomie 'tym 

jestem ja'1164. Należy przy tym podkreślić, że choć PTV również przyjmuje te same 36 

kategorii czy pierwiastków rzeczywistości, to w wyłożonej tu teorii ich odbijania się (refleksji) 

w fonemach języka występują tylko 34 – czas (kāla) i Śiwa nie stanowią odrębnych 

kategorii rzeczywistości: pierwszy jest tym samym, co prawo przeznaczenia (niyati), 

natomiast Śiwa, w TS w tej roli określany jako Paramaśiwa, jest całością wszystkich 

kategorii, jednocześnie je przekraczając1165.   

Istnieje też możliwość rozumienia pojęcia prakriyā podobnie, jak rozumie je Bhartryhari i 

gramatycy, gdyż z nawiązaniem do nich jest ono interpretowane w PTV II.7. W pierwszej 

strofie VP (I.1) odnosi się do zjawisk i przemian zachodzących w świecie (prakriyā jagataḥ), 

które na zasadzie językowej natury rzeczywistości nie są różne od zasad przemian 

zachodzących w języku i zachodzą poprzez czas, będący siłą słowa. W filozofii PTV 

miejsce Brahmana (Brahman) zajmuje anuttara, z której, podobnie jak u gramatyków, 

powstaje cały przejaw rzeczywistości, i która, równie podobnie, ma naturę mowy – vāc. 

Prakriyā zatem oznacza cały przejaw towarzyszący anuttarze, tj. interpretowany na różnych 

płaszczyznach proces manifestowania się mowy, sprowadzonej do głoski ‘a’, jako kategorie 

rzeczywistości:  

                                                   
1162  Prakriyā- bądź paddhati-grantha, czyli 'podręczniki metody praktycznej', dzielą się na dwie 

kategorie: tantra-prakriyā oraz kula-prakriyā. AG wskazuje, iż w systemie triki nie było ani jednej 

takiej księgi, która przedstawiałaby paddhati triki; z tą myślą AG ułożył TĀ, PTV oraz MVV (patrz: 

DWIVEDI & RASTOGI 1987: 5):  

„Liczne są systemy praktyczne – paddhati – w różnych rodzajach źródeł; 

Tymczasem w porządku anuttara-triki (anuttara-ṣaḍardha) nie ma ani jednej.  

Proszony zatem układam jasną, tę oto, pełny sens mającą, metodę”   

santi paddhatayaś ćitrāḥ sroto-bhedeṣu bhūyasā |  

anuttara-ṣaḍardha-krame tv ekâpi nêkṣyate ||  

arthito racaye spaṣṭāṁ pūrṇârthāṁ kriyām imām |  TĀ I.14-15a 

Jak stwierdzają Dwivedi & Rastogi (1987: 5), Trika-prakriyā łączy w sobie oba: i kulę i tantrę. Oprócz 

TĀ, podręcznikami triki są MVT i PTV; wszystkie trzy teksty Abhinawagupty, zgodnie z twierdzeniem 

N. Rastogiego, wzajemnie się dopełniają.   
1163 Interpretacja TĀ VIII.12-15 w BÄUMER 2011:15 
1164 TĀV VIII.5-16. 
1165 Patrz: § II.6.1.  
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„Tutaj w tej doktrynie [kategorie] od wiedzy do ‘Śiwy bez oparcia’ (anaśrita-śiva) 

stanowią ‘piątkę brahmanów’ (brahma-pañcaka). Także to zostanie omówione: 

ponieważ [przynależny Brahmanowi / pięciu brahmanom] stan ‘rozszerzania się’ 

(bṛṁhakatva, √bṛṁh) zwykle przekracza podział (bheda), a także ponieważ jest 

stanem sprawczym świata, to w ten sposób te trzydzieści cztery kategorie 

występują jako natura przemiany [świata] – prakriyā, i wspólnie podzielają głoskę 

«a» jako pierwszą”.1166 

(4) Praśna-vyākhyā „Omówienie pytania”. Tak określa swoje dzieło AG w 

podsumowującym zdaniu PTV I.2.31167. Uzasadnione jest to tym, że treścią dzieła (vastu) 

jest dialog1168. Ponieważ PT, zresztą tak samo jak każdy tekst objawiony tantry, składa się 

z dialogu między Śiwą i jego małżonką, Dewi. AG, gdy mówi o naturze języka, rozważa 

właśnie naturę dialogu, bo wiedza, według niego, rozwija się w dialogu.  

(5) Praśna-sarvasva „Wszelki skarb pytania” – określenie to pochodzi z początku 

PTV1169; występuje też jako zapowiedź odpowiedzi Bhajrawy na zadane przez boginię 

pytanie1170. Jak zauważa B. Bäumer, przyjmuje się tu, że właśnie w pytaniu zawiera się cały 

dialog i esencja filozofii1171. AG stwierdza w PTV, że w pytaniu zawiera się już odpowiedź i 

sugeruje, że poznanie nie polega na sformułowaniu wypowiedzi czy odpowiedzi (uttara), 

tylko na prawidłowym postawieniu pytania. 

III.2 Elementy traktatu filozoficznego 
Zgodnie z indyjską konwencją filozoficzną, autorzy traktatów powinni na wstępie do 

swych dzieł (inwokacji, wprowadzeniu itp.) sprecyzować cztery wzajemnie powiązane 

elementy (anubandha-catuṣṭaya). Są to: 1) adresat, czyli osoba, dla której dzieło jest 

przeznaczone, uprawniona do jego studiowania (adhikārī), 2) zakres tematyczny dzieła 

(viṣaya), 3) związek (relacja, sambandha), czyli powiązanie dzieła z innymi dziełami 

tradycji, ich przedmiotem i celem, 4) celowość dzieła (prayojana). Elementy te są ze sobą 

skorelowane, stąd określane są pojęciem anubandha1172.  

Abhinawagupta, zanim przystąpił do egzegezy PT, obszernie omówił tylko trzy spośród 

nich, zaczynając od związku (relacji), następnie omówił zakres tematyczny i celowość, 

                                                   
1166 Patrz: PTV II.7 (SINGH: 41) atra mate vidyâdy anāśrita-śivântaṁ brahma-pañcakam | nirṇeṣyate 

caîtat | eṣāṁ ca tattvānāṁ bṛṁhatvaṁ ca prāyo bhedam uttīrṇatvāt saṁsāra-sūti-kartṛkatvāc ca | 

evaṁ etāni catustriṁśat tattvāni prakriyâtmanā sthitāni, a-kāraṁ câdi-rupatayā bhajante |.       
1167 PTV I.2.3: abhinava imāṁ praśna-vyākhyāṁ vyadhāt trika-tattvagām |.  
1168 PTV I.4: vastu ca praśna-prativaco rūpam |  
1169 PTV I.4.1. 
1170 PTV I.2: tad atra praśna-sarvasve. 
1171 BÄUMER 2011: 20. 
1172 W anglojęzycznych opracowaniach termin anubandha tłumaczy się niekiedy jako ‘correlation’.   



306 

aczkolwiek pominął adresata. Powód wydaje się oczywisty – uznawał, że każdy jest 

uprawniony do tego, aby studiować 1173 . Zasugerował to podczas wytyczania celu 

(prayojana) jako „wyzwolenia za życia wszystk ich podmiotów poznania” (sarva-

pramātṝṇām). Jednak pomijając adresata, nie do końca stosuje się do ustalonych norm 

komentatorskich wyrosłych z wedanty, czym poniekąd wyraża protest przeciw 

dyskryminacji społecznej popełnianej przez wedantycznych ortodoksów, którzy do studiów 

o Brahmanie dopuszczali tylko tych, którzy przestudiowali Wedy i spełnili szereg innych 

warunków1174. Dla Abhinawagupty nauka triki jest uniwersalna, a podziały, wyznaczone np. 

urodzeniem są wymyślone (kalpita):  

 „W nauce triki ta właśnie praktyka, niemal wolna od restrykcji, jest 'ceremonią 

oddania czci' (pūjā). Gdy do jej spełnienia nie ma dostępnych wszystkich 

akcesoriów (dravya), to podano przepis oczyszczający, spełniany cztery, trzy, dwa 

lub jeden raz w roku [...].  I nie ma [w tym] miejsca na kwestie urodzenia, np. jako 

bramin, dlatego że [podziały takie] są wymyślone (kalpita); a wypaczenie / 

okaleczenie / wyśmiewanie [tej] wskazówki (upadeśa-vyaṅgatā) [poprzez uznanie, 

że tylko bramini mogą się do niej stosować], mogłoby przemówić tylko do słabych 

na umyśle (durbuddhi), spętanych bydląt (paśu) – tak zostało także obszernie 

dowiedzione przez Bhagawana w „Kompendium Diademu” (Mukuṭa-saṁhitā), a tutaj 

zostało bez trudu wykazane”1175.   

                                                   
1173 Tak też uważa M. Dyczkowski (1992: 341). 
1174 Por. w podstawowym podręczniku pt. „Istota wedanty” (Vedānta-sāra) Sadanandy (Sadānanda 

Yogendra Sarasvatī, XV w.) definicję uprawnionego do otrzymania nauk niedualistycznej wedanty: 

 „Kto przepisowo przestudiował Wedy i człony pomocnicze Wed, przez co zrozumiał całe 

znaczenie Wed, dzięki unikaniu – w tym albo w poprzednim żywocie – obrzędów 

intencyjnych i zakazanych całkowicie oczyścił się ze wszystkich grzechów, a dzięki 

wykonywaniu codziennych, okazjonalnych i pokutnych obowiązków religijnych całkowicie 

oczyścił serce, oddany czteroczłonowej praktyce, jest uprawnionym podmiotem poznania”. 

(adhikārī tu vidhivad-adhīta-veda-vedâṅgatvenâpātato’dhigatâkhila-vedârtho ’smiñ janmani 

(janmântare vā) kāmya-niṣiddha-varjana-puraḥsaraṁ nitya-naimittika-prāyaścittô- 

pāsanânuṣṭhānena nirgata-nikhila-kalmaṣatayā nitānta-nirmala-svântaḥ sādhana-

catuṣṭaya-saṁpannaḥ pramātā | 
1175 PTV III.15 (Gn: 267): ata eva ṣaḍ-ardha-śāstreṣv eṣaîva kriyā prāyo niyantraṇā-rahitatvena pūjā 

| tat-paripūraṇāyaîva sarva-dravyâlābhāt saṁvatsara-madhye catuṣ trir dviḥ sakṛd vā pavitraka-vidhir 

uktaḥ |  […] | jātīnāṁ ca brāhmaṇâdīnāṁ nâsti sthitiḥ kalpitatvāt upadeśa-vyaṅgatêti tu durbuddhīn 

paśūn pratyāyayed iti ca bhagavatā mukuṭa-saṁhitāyāṁ vistarato nirṇītam | iha tu ayatna-siddham 

eva |  

Por. też definicje anuttary w PTV I.1.5, gdzie krytykuje podział na stany społeczne.   
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W BhGAG również nie podaje uprawnionego adresata, co uzasadnia w następujący 

sposób:   

„Ci, którzy boską łaskę, udzielającą się wszystkim, dozują wedle ograniczeń 

przedmiotowych i nie potrafią ścierpieć, iż miłosierdzie Najwyższego Pana jest w 

najwyższym stopniu nieograniczone, a także na siłę przypisują pierwiastkowi 

boskości oznaki podziału, a mowę, wyraz twarzy i spojrzenie mają krzywe od 

zazdrości, obłudy (avahittha) i wstydu, wytwarzają w sobie stan, który staje się 

obiektem sztuki satyrycznej (hāsya-rasa-viṣaya-bhāva)1176 

AG nawet swojego prapraguru Somanandę krytykuje za zbyt małą otwartość, pisząc, że 

nauczana przez niego archaiczna praktyka zwana dhūli-bheda, polegająca 

prawdopodobnie na wypalaniu bądź tatuowaniu zmodyfikowanych znaków guptyjskiego 

alfabetu na częściach ciała i oznakach siwaickich, takich jak trójząb, kok itd., po czym 

kontemplacji ich dźwięku (nāda) w całym ciele, wymagająca znajomości pisma 

staroguptyjskiego, nie dotyczy ‘ludzi wszystkich krajów i każdego czasu’:  

„Nawet jeśli komuś mogą przynieść pożytek praktyki dhūli-bheda i inne, do których 

niezbędne są wyobrażone i konwencjonalne w tradycji (sāmayika) litery, to przecież 

nie są one dostępne dla adeptów wszystkich krajów i każdej epoki; dlatego nie 

rozwinąłem tego szeroko”.1177  

 Dlatego wiele wskazuje na to, że niewytyczenie, kto jest uprawnionym adresatem 

dzieła, jest u AG celowe i wskazuje, że w założeniu  PTV nie jest tekstem elitarnym.  

W strofach podsumowujących autor dedykuje go jednak potomkom ministra maharadży 

Jasiaskary, tj. Siauriemu, jego żonie Watsalice, ich synowi Karnie 1178 , swojemu bratu 

Manorathagupcie, „który pragnął posiąść szeroką wiedzę, aby osiągnąć stan Śiwy”, oraz 

braminowi Ramadewie (Rāmadeva), „uczonemu w teorii słowa (pada-śāstra, tj. gramatyce), 

teorii zdania (vākya-śāstra, tj. mimansie) i teorii poznania (pramāṇā-śāstra, tj. metodzie 

epistemologiczno-logicznej)” 1179 . AG dodaje, że choć napisał je z miłości do swoich 

                                                   
1176 BhGAG IX.35 te hi bhagavataḥ sarvânugrāhikāṁ śaktiṁ mita-viṣayatayā khaṇḍayantaḥ tathā 

parameśvarasya parama-kṛpālutvam asahamānāḥ bhagavat-tattve bheda-liṅgaṁ balād evânayantaḥ 

mātsaryâvahittha-lajjā-jihmīkṛta-vāṅ-mukha-dṛṣṭaya iti hāsya-rasa-viṣaya-bhāvam ātmani āropayanta 

iti |  
1177 PTV 5cd, SINGH: 35:  

dhūli-bhedâdinā ca kalpita-sāmayika-lipy-apekṣaṇam api bhaved api kasyacid upāyāya, na 

tu tat sakala-deśa-kāla-gata-śiṣya-viṣayam iti nâsmabhir vitatya vipañcitam |.  

Szczegóły o praktyce dhūli-bheda i piśmie staroguptyjskim tatuowanym na ciele patrz: SOMADEVA-

VASUDEVA 2007. Por. też TA III.35-38. W dalszej części PTV II wynika, że Abhinawagupta 

podkreśla tu niekonwencjonalność istoty fonemu.  
1178 PTV 5-6 SINGH: 103-104.  
1179 Strofy podsumowujące PTV, SINGH: 104. 
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najbliższych, to ma być ono przewodnikiem na drodze do osiągnięcia Śiwy przeznaczonym 

dla każdego (PTV): 

„To, co ułożyłem z serca poruszonego, by dobro sprawić mym bliskim, 

niech będzie też drogowskazem dla wszystkich do osiągnięcia Śiwy”.1180 

A także:  

„Niewiedzącego, który wątpi lub jest w błędzie,  

ten oto utwór do niezachwianej wiedzy obudzi; 

tego, kto utrwalone i pewne ma sądy,  

sprowadzi do serca, zgodę powodując”1181.  

Nie ma więc żadnych formalnych przeszkód, by każdy mógł studiować tekst PTV, gdyż 

zgodnie z tym, jak AG podał na wstępie do ĪPVV:  

„Niech nie pyta ludzi ani nauczyciela, ani nie słucha [tej księgi] ze strachem, po 

czym przyznaje jej prawdziwość. Uprawnionym (adhikārin) jest każdy człowiek, 

którego dążeniem jest to, co stanowi cel (prayojana) [tej księgi] – nie ma tutaj 

żadnego innego warunku”.1182  

III.2.1 Związek 
Tradycja gramatyków za relację uważa związek słowa (śabda) z tym, co ono oznacza, 

czyli artha. Rozpatrywany jest także na poziomie tekstologicznym: jako relacja „tego, co 

wyjaśnia, z tym, co powinno zostać wyjaśnione, albo tego, co prowadzi do zrozumienia, z 

tym, co należy zrozumieć”1183. To, co ma zostać wyjaśnione (pratipādya) albo to, co należy 

zrozumieć (bodhya), to przedmiot, główne zagadnienie, teza i temat traktatu (viṣaya). Tym, 

który je wyraża (pratipādaka) bądź pozwala zrozumieć (bodhaka), jest szczególna księga 

(grantha-viśeṣa), albo, jak właśnie u Abhinawagupty, także nauczyciel (guru). Oba – 

nauczyciel lub księga, można określić jednym terminem jako tego, kto wyjaśnia, a treść 

nauk – jako to, co powinno zostać wyjaśnione.   

W wedancie adwajtystycznej natomiast mówi się o związku między treścią danej księgi 

lub nauki, a jej nadrzędnym celem, jakim – w przypadku niedualistycznej wedanty – jest 

jedność indywidualnej duszy z brahmanem (jīva-brahmaîkya). Przedstawiana treść nauki, 
                                                   
1180 PTV strofa podsumowująca, SINGH: 104:   

etat priya-hita-karaṇa-prarūḍha-hṛdayena yan mayā racitam |  

mārga-darśanaṁ tat sarvasya śivâptaye bhūyāt ||  
1181 PTV strofa podsumowująca 3 (SINGH: 104):   

ajñasya saṁśaya-viparyaya-bhāgino vā jñānaṁ prakampa-rahitaṁ prakaroti samyak |  

rūḍhasya niścayavato hṛdaya-pratiṣṭhāṁ saṁvādinīṁ prakurute kṛtir īdṛśîyam || 
1182 ĪPVV (t. 1, s. 35): natu lokaṁ pṛcched upādhyāyaṁ vā, sa-śaṅko vā śāstraṁ śrutvā tataḥ 

satyatāṁ pratīyād iti | etat-prayojanena yo 'rthī jano yaḥ kaścid iti adhikāriṇo 'tra nânyo niyama iti |  
1183  pratipādya-pratipādaka-bhāva-sambandhaḥ athavā bodhya-bodhaka-bhāva-sambandhaḥ. (G. 

Pellegrini, materiały dydaktyczne gramatyki sanskrytu).   
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określona w siwaizmie jako pratipādya, czyli to, co powinno zostać wyjaśnione, staje się w 

wedancie pratipādaka czyli tym, co ma wyjaśnić swój przedmiot będący celem 

soteriologicznym. Wedantycznie rozumiana sambandha jest tu zgodna mimansą, gdzie 

podobnie ma wskazać związek między środkiem (upāya) a celem (upeya) przyświecającym 

pisaniu danej księgi, zwykle będącym tym samym, co ideał najwyższego dobra wyznawany 

przez daną szkołę myśli.1184  

Abhinawagupta w ĪPVV najwyraźniej rozumie ten związek dialogicznie: jako związek z 

nauczycielem, gdyż na wstępie do ĪPVV stwierdza, że „poprzez relację tego, co wyjaśnia, z 

tym, co powinno zostać wyjaśnione” (pratipādya-pratipādaka-bhāva) w sposób niewątpliwy i 

niesprzeczny pojawia się jasne (sphuṭa) zrozumienie obecnego w nauczycielu poznania 

atmana (ātma-sambodha)”1185.  

Dla siwiazmu kaszmirskiego, w tym dla Abinawagupty charakterystyczna jest 

tekstologiczna i dialogiczna interpretacja sambandhy, widoczna także w PTV i innych 

dziełach; nie oznacza tylko relacji semantycznej, jaka zachodzi między słowem a 

znaczeniem, czy tego, który objaśnia z tym, co powinno zostać objaśnione, ale podkreśla 

też związek ucznia ze szczególnym nauczycielem reprezentującym daną tradycję 1186 . 

Można to interpretować w ten sposób, że pisany przez ucznia traktat jest ‘tym, który 

wyjaśnia, natomiast słowa nauczyciela reprezentującego daną tradycję – są ‘tym, co 

powinno zostać wyjaśnione. Związkiem jest więc niejako wpisanie danego tekstu w usta 

nauczyciela, choć robi to już ktoś inny, jego uczeń lub kontynuator, pozostający z nim w 

relacji guru-uczeń – dzięki czemu tekst może uprawomocnić się w tradycji. Nie ulega 

                                                   
1184 W ŚVkāś I.18, komentarzu do „Objśnień strof” – Śloka-vārttika (ŚVā), podstawowego tekstu 

mimansy, Kumarili Bhatty, Suczaru Miśra (Sucaru Miśra) stwierdza: „Gdy mówi się, że ta księga ma 

swój cel, wtedy związek charakteryzujący się środkiem (upāya) i celem (upeya) wyrażony zostaje z 

samego znaczenia (yadaîvâsya śāstrasyêdaṁ prayojanam ity uktaṁ, tadaîva tayor upāyôpeya-

lakṣaṇaḥ sambandho 'rthād ukta eva |). I dalej w ŚlVā I.25:  „Ponieważ ten związek [jako relacja 

między oznaczającym a oznaczanym] nie obejmuje celu, dlatego ci komentatorzy, którzy chcą 

określić związek swojego komentarza (vyākhyā) z [komentowanym] tekstem podstawowym (sūtra), 

powinni w uzasadniony sposób podać [ten] związek w połączeniu z  ce lem. Tak jak  zostało to 

zrobione w «Komentarzu Siabary» (Śābara-bhāṣya) (yato 'yaṁ sambandho niṣprayojanaḥ, tasmād 

ye sūtra-vyākhyānāṅgaṁ sambandham abhidhitsanti, taiḥ sopapattikaḥ saprayojanaś ca sambandho 

vācyaḥ | yathâtra śābare bhāṣye kṛtam ity āha)”.  
1185  ĪPVV I. (Ādi-vākya, s. 17-18): yathā ca pratibhâtmani sarvaḥ kartavya-kalāpo galita-bhedaḥ 

krameṇa  karmârambha-paryantatāṁ pratipanno viśva-vyavahāra-siddhi-hetuḥ, evam ātma-

saṁbodho guru-hṛdaya-viśrāntaḥ sūtrâdiṣu krameṇa sphuṭī-bhūtaḥ pratipādya-pratipādaka-bhāvena 

niḥśaṅkena nirvivādena ca sphuṭatāṁ pratipadyata iti |.  
1186 Patrz: DYCZKOWSKI 1992: 340. 
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bowiem wątpliwości, że nowy tekst zawsze musi nawiązywać do tego, co zostało 

powiedziane wcześniej, a autor jest zobowiązany o tym związku napisać.  

Abhinawagupta, uwzględniając różne interpretacje ‘związku’, w PTV przedstawił go na 

trzy sposoby: 1) Ogólnie, jako różne poziomy dialogu między nauczanym (pytającym) a 

nauczającym (odpowiadającym); 2) Jako związek treści danej księgi z ogólną nauką triki, 

wspólne ogniwo wszystkich ksiąg triki; a w tym przypadku, jako związek treści niniejszej 

księgi z wcześniejszym dziełem swego pra-pranauczyciela, Somanandy, stanowiąc jego 

komentarz. 3) Na koniec zaś jako całkowitą tożsamość (tādatmya) nauczania (abhidhāna) 

i przedmiotu nauczania (abhideheya).  

W PTV wszystkie poziomy dialogu sprowadza on do nieustannej rozmowy między Śiwą 

a jego Mocą i określanej jako łaska (anugraha). Polega ona na ciągłym pytaniu (praśna) i 

odpowiedzi (uttara); albo wypowiedzi (ukti) i odpowiedzi (pratyukti)1187, które toczącą się 

nieprzerwanie, najpierw na najwyższym poziomie języka (parā vāc), w nierozdzieleniu (PTV 

I.4), potem (i jednocześnie), w zależności od stopnia rozdzielenia, na różnych 

płaszczyznach: a) mowy ‘patrzącej’ (paśyantī), polegającej na widzeniu przedmiotów, b) 

mowy ‘pośredniej’ (madhyamā), czyli mentalnej, polegającej na samym myśleniu, oraz c) 

mowy artykułowanej, polegającej na wydobywaniu fizycznego, artykułowanego głosu. Na tę 

ostatnią składają się głoski (varṇa), wyrazy (pada) i zdania (vākya). Związek ich wszystkich 

jednocześnie określany jest przez abstraktum słowa ‘anuttara’, tj. jako sama istota anuttary 

(anuttaratva). Pojawianie się tych czterech poziomów jednocześnie tworzy tzw. pięć działań 

Bhajrawy, których analogii można doszukać się w sześciu fazach działania przyjmowanych 

przez gramatyków wedyjskich 1188 . Abhinawagupta stwierdza, że różne poziomy relacji 

zachodzące między nauczycielami i uczniami czy też pytającymi i odpowiadającymi, 

występujące w przekazie tradycji, zarówno na planie ‘boskim’, jak i w zwykłej komunikacji 

(vyavahāra), są wciąż jednym i tym samym związkiem.  

 (2) Drugi związek jest bardzo konkretny i również powiązany z celem (podobnie jak w 

mimansie): AG umieszcza tekst PTV w linii swoich nauczycieli jako objaśnienie Parātrīśikā-

vivṛti, niezachowanego komentarza swojego mistrza do PT. Jego celem jest zatem, jak 

mówi: „rozwikłanie zawiłych wątków (granthi) komentarza Somanandy”1189.  

(3) W tle trzeciej interpretacji widoczne są założenia teorii semantycznej gramatyków, 

według której relację słowa (śabda) i znaczenia (artha) rozumie się jako relację tożsamości, 

a rozumienie mowy pojawia się w chwili ujęcia tej tożsamości jako akt poznania, czyli 

                                                   
1187 PTV I.1.4 (op. cit.). 
1188 NirU 1.1. (SARUP 2009: 29), VP-I.2 i VP-I.3. (Patrz: tł. w objaśnieniu terminu bhāva w przypisie 

do tł. PTV I.1 oraz szerzej w rozdziale o czasie § II.6.2.  
1189 PTV I.1.4.2. 
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pratyaya. Ten rodzaj relacji omówiłem w części filozoficznej, w PTV nie jest on szczególnie 

istotny.    

AG rozumie ‘związek’ czy ‘relację’, jako vastu 1190, czyli to, co rzeczywiście istnieje, 

stanowi ‘obiektywną’ (a właściwie intersubiektywną) rzecz. Być może argumentem na to, 

że zachodzi nieprzerwanie, podczas gdy inne rzeczy pojawiają się i giną, ale dialog ten, z 

którego rodzą się przeobrażenia doświadczanego świata, wciąż się toczy. Jak 

wspomniałem omawiając koncepcję vāc (patrz: § II.1), język rozumie się dużo szerzej, niż 

działanie narządu mowy; ostatecznie jako cały świat,1191 wszędzie sprowadzając go do 

relacji1192. Dlatego ujawniająca się w poznaniu rzeczywistość jest ‘wysławiana’ (√vad > 

udita) lub ‘wschodząca’ (jak słońce, ud-√i > udita), a miejsce, z którego się to dokonuje, 

określane jest jako ‘usta Bhajrawy” (bhairava-vaktṛ).1193  

III.2.2 Przedmiot  
Przedmiot dzieła określa się zwykle pojęciem viṣaya, dosł. ‘zakres, obszar, sfera 

działania (np. zmysłów itd.), zakres tematyczny’1194, lub abhidheya – ‘to, co zamierza się 

dosłownie określić’. Oznacza on główne zagadnienie traktatu. U gramatyków jest nim 

„zasada dochodzenia do poznania słowa i jego znaczenia”1195. W PTV autor już wcześniej, 

przy opisywaniu ‘relacji’, posługując się wyrazem ‘vastu’ zasugerował, że omówiona wyżej 

relacja również jest samym przedmiotem (vastu), czyli zagadnieniem, które zostanie 

wyłożone (abhidheya).  

Abhinawagupta stwierdza, że tym przedmiotem nauczania jest tytułowa Trīśikā lub 

Triṁśikā, co objaśnia m.in. jako ‘władczyni trójki’ mocy, tj. woli (icchā), poznania (jñāna) i 

działania (kriyā). Z kolej według PTV I.2 ‘trójkąt triki’ tworzą: podmiot poznania (mātṛ), 

proces poznania (māna) oraz przedmiot poznania (meya) i staje się on jasno uświadomiony 

na poziomie kategorii ‘czystego poznania’ (śuddha-vidyā).  

Ze sposobu, w jaki AG omawia przedmiot swojego wykładu (abhidheya), trudno jest 

dostrzec różnicę między tym przedmiotem a samym procesem nauczania (abhidhāna).  

Implikuje się przez to, że myślą przewodnią całego traktatu będzie wykazanie tożsamości 

                                                   
1190 vastu, oznacza ‘rzecz’, ‘to, co rzeczywiście istnieje’, czy też ‘temat, zawartość, treść’, a także 

‘akcję’ np. dramatu (MW).  W ĪPVV II.3.2 (t. III, s. 78) Abhinawagupta definiuje vastu jako ‘główną 

substancję’ (vastu iti pradhānaṁ dravyam), ale tam również dowodzi, że bez atrybutów, takich jak 

nīlatva itd. sama substancja jest niczym; dlatego za vastu uważa każdy ‘ujednostkowiony 

powszechnik’ (ekaîka-sāmānya); tutaj zaś w PTV vastu to relacja (PTV I.1.4.1).  
1191 Patrz: § II.1 
1192 PTV II (Gn: 236), op. cit. § II.1. 
1193 Tutaj zachodzi gra słów: vaktṛ znaczy nie tylko ‘usta’, ale ‘to, co mówi’ i ‘ten, kto mówi’.  
1194Patrz: MW.  
1195 śabda-śabdârtha-jñāna-sādhana-vidhi. PELLEGRINI b.d.w.  
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(tādātmya) słowa przenoszącego znaczenie i znaczenia oznaczanego tym słowem, czyli że 

będzie mówił o naturze relacji inherentnej mowie.  

III.2.3 Cel  
Celem (prayojana) traktatu jest summum bonum wszystkich istot i ‘wyzwolenie jeszcze 

za życia' (jīvita eva muktiḥ). Gdy AG podkreśla, używając partykuły eva, że wyzwolenie 

zachodzi ty lko w ciągu życia, jednocześnie kwestionuje koncepcję ‘wyzwolenia po 

śmierci’ 1196 . Przeciwstawienie to wynika z dowodzonej wciąż fundamentalnej tezy o 

nieodłączności świadomości podmiotowej ze świadomością przedmiotową.    

Jak w takim razie wygląda człowiek wyzwolony za życia? Ponieważ autonomia, czy 

swoboda jest najważniejszym aspektem Najwyższej Rzeczywistości, AG uważa, że jest on 

skupiony (yukta) i postrzega cały świat jak zabawę (krīḍā). Podaje taką definicję 

przytaczając „Strofy o pulsowaniu” (SK II.5.) 1197:  

„Albo, kto ma taką świadomość, ten patrząc na  świat cały jak na zabawę (krīḍā),  

stale skupiony, jest wolnym za życia, bez wątpienia.”1198 

 Definiens ‘zabawa’ (krīḍā) przywodzi na myśl podobną koncepcję wedantyczną, 

określoną w Brahmasutrach jako ‘wyzwolenie w zabawie’ (līlā-kaivalya)1199. Zgodnie z tym, 

jak sugeruje Badarajana (ok. II w n.e.), a wyjaśnia Adi Siankaraczarja (VIII w n.e.), gdy 

człowiek w ten sposób jest wyzwolony, porusza się po zewnętrznym świecie tak, jakby miał 

inny cel, niż to, co wykonuje, tj. jakby się bawił (krīḍā) czy miał rozrywkę (vihāra) z tego, co 

robi; czyli postępuje naturalnie (svabhāvataḥ), jak bieg wdechu i wydechu, bez celu 

skierowanego na zewnętrzny efekt1200 ; w ostatniej księdze twierdzi, że zabawa ta ma 

miejsce po poznaniu atmana i odrzuceniu podziałów, a wtedy, zgodnie z wypowiedzią 

upaniszady Czhandogji: „zabawa atmana jest radowaniem się w sobie”1201. Z drugiej strony 

również wisznuici pańczaratry postrzegali stwarzanie, utrzymywanie i zniszczenie świata 

jako wyraz boskiej zabawy (krīḍā), wynikającej ze swobody (svātantrya) boga Wisznu; i tak 

na przykład przedstawiał to straszy współczesny Abhinawagupcie, Jamunaczarja (koniec IX 

                                                   
1196 Znajduje to także swój wyraz w jego krytyce ‘wtajemniczenia, po którym porzuca się ciało’ 

(utkramaṇa-dīkṣā) w TĀ, dopuszczanego w niektórych sektach tantrycznych. 
1197 Patrz: PTV I.4.3, op. cit. 
1198 SK II.5. 
1199 BS II.1.33: “Ale jakby podobnie do tego jak w świecie – jest wyzwolenie w zabawie.” (lokavat tu 

līlā-kaivalyam |).  
1200 BSBh II.1.33: yathā loke kasyacid āptaîṣaṇasya vā vyatiriktaṁ kiñcit-prayojanam abhisandhāya 

kevalaṁ līlā-rūpāḥ pravṛttayaḥ krīḍā-vihāreṣu bhavanti, yathā côcchvāsa-praśvāsâdayo 

'nabhisandhāya bāhyaṁ kiñcit-prayojanaṁ svabhāvād eva saṁbhavanti evam īśvarasyâpy 

anapekṣya kiñcit-prayojanântaraṁ svabhāvād eva kevalaṁ līlā-rūpā pravṛttir bhaviṣyati |. 
1201 ChU VII.25.2 przytaczana w BSBh IV.4.4: ātma-ratir ātma-krīḍaḥ |.  
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w. większą część X wieku), prekursor wedantycznego nurtu filozofii viśiṣṭâdvaita z południa 

Indii, w swoim „Dowodzie na wiarygodność pism” (Āgama-prāmaṇya, ĀP), gdzie podaje 

jeden z argumentów na istnienie Boga: że świat został stworzony w zabawie, gdyż inaczej 

każdy akt twórczy wymagałby ogromnego wysiłku ze strony Boga1202. Stąd widać, że u 

Jamunaczarji zabawę można rozumieć jako bezwysiłkowość.  

Biorąc pod uwagę zamiłowanie Abhinawagupty do teatru i dzieła Bharaty, z pewnością 

większe niż do filozofii wisznuickiej, a także jego wizję łączenia fonemów z emocjami oraz 

wyzwolenia ze smakiem estetycznym1203, warto przytoczyć legendę o pochodzeniu sztuk 

teatralnych, opowiedzianą na samym początku „Traktatu o teatrze” (NŚ)1204, gdzie pojęciem 

kluczowym jest właśnie krīḍā. Zgodnie z mitologiczną genezą, teatr został stworzony, aby 

stanowić dla bogów, demonów i innych gatunków istot zamieszkujących ziemię ‘rozrywkę 

(krīḍānīyaka) do patrzenia i słuchania’1205 będącą remedium na erę, w której ziemia została 

ogarnięta przez dominujące nad radością cierpienie, wynikające z pożądania erotycznego 

(kāma) i chciwości (lobha) i owładnięcia gniewem (krodha) i zazdrością (īrṣyā)1206:  

„Dawniej, o mędrcy, w szczęśliwej erze (kṛta-yuga),  

gdy trwał wiek [zwany] ‘samoistnym’ (svayaṁ-bhuva), 

a po nim, gdy nastała era srebrna [i wiek] Manu Wajwaswaty,  

a wiejskie zwyczaje 1207 poddały się erotyce i chciwości, 

gdy w zamroczeniu zazdrością i gniewem  

ludzie stali się częściowo szczęśliwi, częściowo nieszczęśliwi,  

                                                   
1202 ĀP s. 35-36: 

kadācid yat kiñcij janayati kulālâdir akhilaḥ ||  

kṛtârthatvāt krīḍā na ca bhavati hetur yadi khalu |  

svabhāva-svātantryaṁ prakaṭitam aho samprati vibhoḥ ||  

abhipretaṁ kiñcid yad ayam asamīkṣyaîva kurute |  

jagaj-janma-sthema-pravilaya-mahâyāsam avaśaḥ ||  

anukampā-prayuktena sṛjyamānāś ca jantavaḥ |  

sukhinaḥ kin na sṛjyante tat karmâpekṣayā yadi ||  

tataḥ svatantratā-hāniḥ kiñca tair eva hetubhiḥ |  

upapanne'pi vaicitrye kin tat kalpanayā 'nayā ||  
1203 Vide infra oraz supra § II.7.  
1204 NŚ I.1-12. 
1205 NŚ I.11cd: krīḍānīyakaṁ (...) dṛśyaṁ śrāvyaṁ ca yad bhavet |.  
1206 Patrz: NŚ I. 9cd-11. O tych samych emocjach w kontekście wyzwolenia vide infra.  
1207 Według AG w NŚAG poprzez określenie ‘wiejska dharma’ (grāmya-dharma) ma się na myśli 

dharmę (moralność, religię) właściwą krajom, gdzie ludzie nie słuchają treści pism i charakteryzującą 

się niewypełnianiem własnych [naturalnych] moralnych powinności (grāmyo hy aśruta-śāstrârtha-

janâkīrṇa-deśôcito dharmaḥ svadharmânanupālana-lakṣaṇaḥ). 
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kiedy w krainie Dżambudwipie [tj. na subkontyncie indyjskim]  

władzę przejęli bogowie, demony,  

gandharwowie, jakszowie, rakszasy i wielkie węże,  

a pozycję zdobyli strażnicy stron świata (loka-pāla), 

[wtedy] bogowie z wielkim Indrą na czele 

zwrócili się do Praojca [tj. Brahmy]:  

«Rozrywki (zabawy, krīḍānīyaka) pragniemy, która  

by do patrzenia i słuchania była»”.1208  

AG, objaśniając ten fragment NŚ, wyjaśnia, że owa zabawa może toczyć się tylko wtedy, 

gdy jest zarówno cierpienie, jak i radość:  

„W  żadnym absolutnie szczęśliwym czasie czy kraju nic nie może odbywać się w 

zabawie; ani w skrajnie udręczonym. Dlatego ani w szczęśliwej erze (kṛta-yuga) ani 

w erze wojen (kali-yuga), ani u człowieka mieszkającego w centrum świata, ani w 

piekle nie może pojawić się zabawa (krīḍā). Tutaj [w złożeniu ‘sukhita-duḥkhita’, tj. 

‘częściowo szczęśliwi częściowo nieszczęśliwi’] [Bharatamuni] powiedział o 

przewadze cierpienia, gdyż w złożeniu determinatywnym dominującym [tj. 

określanym] jest ostatni wyraz”.1209  

Takie właśnie przemieszanie szczęścia i cierpienia, charakteryzujące życie na ziemi, jest 

warunkiem do zabawy, a także sztuk teatralnych. Zabawie tej u osoby wyzwolonej za życia, 

zgodnie z wcześniej zacytowaną definicją, towarzyszy skupienie, tj. joga (yoga), którą AG 

w PTV określa jako khecarī-samatā, czyli ‘równowaga swobodnie poruszającej się 

świadomości’. Khecarī można rozumieć jako świadomość, która nie ma granic poznania, tj. 

wszędzie potrafi dotrzeć 1210 . AG rozumie jogę nie jako „powściągnięcie zjawisk 

świadomości”, tak jak w jodze Patańdżalego 1211 , tylko jako jej równowagę (samatā, 

                                                   
1208 NŚ I.8-11:  

pūrvaṃ kṛta-yuge viprā vṛtte svāyaṃbhuve 'ntare |  

tretā-yuge 'tha samprāpte manor vaivasvatasya tu ||  

grāmya-dharma-pravṛtte tu kāma-lobha-vaśaṃ gate |  

īrṣyā-krodhâdi-saṃmūḍhe loke sukhita-duḥkhite ||  

deva-dānava-gandharva-yakṣa-rakṣo-mahôragaiḥ |  

jambudvīpe samākrānte lokapāla-pratiṣṭhite ||  

mahendra-pramukhair devair uktaḥ kila pitāmahaḥ |  

krīḍanīyakam icchāmo dṛṣyaṃ śravyaṃ ca yad bhavet || 
1209 NŚAG I.11 [NAGAR & JOSHI: 2003: 9]: na hy ekānta-sukhite kāle deśe vā krīḍayā kiṁcit | nâpy 

ekānta-duḥkhite | tena kṛta-yuge kali-prānte vā ilāvṛtâdhivāsini jane nārake vā na krīḍôtpattiḥ | uttara-

pada-pradhānas tatpuruṣaḥ duḥkhasya bāhulyam āha |   
1210 Hipotetyczne powiązania pojęcia khecarī z Wedą, patrz: § II.3. 
1211 YS I.2: yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ | 
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sāmya, BhGAG, patrz: PTV I.1.7.1). Stany emocjonalne, takie jak pragnienie erotyczne 

(kāma), gniew (krodha), chciwość (lobha), zaślepienie (moha) i zazdrość (matsarya)1212, są 

przez AG przedstawiane w PTV jako symptomy niezrównoważenia świadomości (khecarī-

vaiṣamya); w NŚAG z kolei – jako przyczyna nierównowagi między szczęściem a 

cierpieniem 1213 . Nierównowaga ta jest źródłem trzech skalań (mala), wynikających z 

ignorancji1214. Te ‘zjawiska świadomości’, czy emocje (citta-vṛtti), zawierają się w fonemach 

(to one je ujawniają)1215 , które, gdy mieszają się ze sobą, tworzą ‘nieuporządkowany’ 

alfabet zwany malini (mālinī), dosł. ‘spleciony w girlandę’, a w pewnej interpretacji ‘tworzący 

skalania’ (mala). Nieuporządkowane głoski mālinī są cząstkami elementarnymi 

dyskursywnych myśli (vikalpa)1216. W praktyce triki wskazuje się na proces oczyszczenia 

myśli: mimo że pod wpływem oddziaływania głosek dochodzi do nierównowagi, to gdy 

odłączy się z daną grupą głosek od ich asocjacji, odcina się postać podmiotu 

utożsamionego z konstruktami mentalnymi1217. Wskazówką jest, że między jedną myślą a 

drugą nie ma przerw, tylko absolutna ciągłość, stąd skupiając się na miejscu zaniku jednej i 

powstawaniu drugiej myśli, zauważa się tam stale obecny stan bez myśli (nirvikalpa)1218; 

poprzez skupienie na tej ‘przestrzeni‘ świadomość między głoskami wchodzi w tzw. 

‘strumień środkowy‘ (madhya-nāḍī)1219. Stany myśli dyskursywnych wówczas wcale nie 

zanikają, tylko stają się ‘pominięte‘ wobec dominującego stanu pozbawionego myśli 

dyskursywnych w jednolitym strumieniu świadomości. Tam obecna jest intuicja (pratibhā). 
                                                   
1212 Te same (matsarya znaczy prawie to samo, co īrṣyā), które Bharata wymienia przy genezie 

teatru, jako te, które mają być wyleczone poprzez sztukę, vide supra.  
1213 NŚAG I.11 [NAGAR & JOSHI: 2003: 9]: yataḥ sukhita-duḥkhitatvasya kāraṇaṁ kāmâdīnāṁ hetuḥ 

|. 
1214 Określenie nierównowagi khecarī jako uwikłania w życie (saṁsāra), charakteryzujące się trzema 

skazami (mala). Te trzy ‘skazy’ wyjaśnione są jako 1) ‘skaza wrodzona’ (āṇava-mala), będąca 

doświadczaniem własnej niepełni; 2) skaza pozoru (māyīya-mala), która każe widzieć odrębność 

(bheda) w nadziei, że ten niedosyt się zaspokoi; 3) ‘skaza czynu’ (kārma-mala), która polega na 

nabieraniu dobrych i złych skłonności.   
1215 PTV II, ed. SINGH s. 70. 
1216 Por. YS I.9: śabda-jñānānupātī vastuśūnyo vikalpaḥ | 
1217 Patrz: PTV I.1.1.8. 
1218 Wiąże się to także z koncepcją AG, że poznanie zachodzi w przestrzeni między głoskami, która 

jest spoiwem wszystkich myśli i funkcjonuje jako pamięć (smṛti). 
1219 AG uważa, iż wejście w strumień środkowy może nastąpić w każdej chwili i zarówno przy 

doświadczaniu intensywnej radości, jak i ostrego bólu. Opisuje też fizyczny skutek: następuje napływ 

energii witalnej (ojas), następnie pobudzenie ‘ognia Kamy’ (kāmânala). Gdy tego nie ma, a jest 

proces przeciwny, dochodzi do odrętwienia i tępoty. Tu AG przytacza różne okoliczności, które z 

jednej strony prowadzą do równowagi, ale jednocześnie prowadzą do napływu energii witalnej i 

pobudzenia erotycznego.   
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Jeśli wówczas zniknie ‘zakłócenie’ (kṣobha), nieodłączne od gwałtownego pobudzania 

każdej nowej myśli / głoski, następuje khecarī-sāmya / khecarī-samatā, a te trzy 

nieczystości zamieniają się w wolne od skrępowań wolę (icchā), poznanie (jñāna) i 

twórczość (kriyā) i uwalniają podmiot od zniewalających wpływów pomieszanych głosek, 

czyli chaotycznego układu alfabetu, zwanego ‘mālinī’.   

Zgodnie z pytaniem bogini w PT 1, równowaga kheczari ma miejsce natychmiast 

(sadyaḥ) dzięki kontemplacji głosek i poznaniu anuttary – tj. głoski ‘a’. Strofa ta mówi, że 

jest ono skutkiem samego poznania procesu, w którym anuttara prowadzi do tzw. 

‘spełnienia całościowego’ (kaulika-siddhi), czyli tworzenia zbioru fonemów (varṇa-puñja) 

i ich manifestacji aż do postaci konkretnej mowy. Dlatego bogini pyta o ten właśnie proces. 

Opisany porządek fonemów i kategorii, ujęty całościowo jako ‘zbiór fonemów, czyli 

uporządkowany alfabet, określany jako mātṛkā, jest matrycą tworzenia się języka. 

Rozpoznanie natury poszczególnych głosek czy fonemów, z których każdy rodzi osobne 

pojęcie (pratyaya), przeobraża stany emocjonalne w smak estetyczny (rasa), owocuje 

pełnią życia, która jest niczym innym, jak wyzwoleniem za życia (jīvan-mukti).  

Ten stan uważany jest za naturalną tożsamość z Bhajrawą jako pełne ‘ ja ’ ; dlatego 

określa się go też w PTV jako ‘poznanie własnej natury ’ :  

 „[...] naturalna jej [tj. kheczari] równowaga  

jest utworzona ze stanu Bhajrawy.”1220   

[...] Znający swą własną naturę najwyższą  

po jednokrotnym [jej uchwyceniu] (sakṛt)1221 przebudzony, 

jest wolny za życia.”1222      

AG wierzył głęboko, że wystarczy brak zwątpienia (śaṅkā), czyli mentalnego kurczenia 

się i ‘dręczenia’ (fizycznych chorób, ātaṅkā) 1223 , blokujących poznanie i działanie i 

związanych z niezrównoważeniem fonemów, aby opisana wyżej natura procesu 

całościowego ‘oczyszczenia’ fonemów sama siebie ujawniła i doprowadziła do poznania 

                                                   
1220 PTV II (SINGH: 74, werset 4): asyāḥ sāmyaṁ svabhāvena śuddha-bhairavatā-mayam | Lub Gn: 

199: tasyāḥ samatā sarvatraîva paripūrṇa-bhairava-svabhāvāt  
1221 W TS II sakṛt oznacza: svayam eva (...) sakṛd eva guru-vacanam avadhārya (ed. RUCIŃSKI 

2014: 167), tj. „[sam z siebie,] po zaledwie po zaledwie jednokrotnym uchwyceniu wypowiedzi 

nauczyciela” (tł. RUCIŃSKI 2014: 135). 
1222 PTV II, s. 74 werset 9 (ed. SINGH): sva-svabhāvaṁ paraṁ jānañ jīvan-muktaḥ sakṛd-budhaḥ | 
1223 PTV I.1.1.8 (ed. Gn: 200). Podobnie podkreśla uwolnienie od strachu (śaṅkā) i zagrożenia 

(dręczenia, udręczenia, ātaṅkā) przypisywany (błędnie) Abhinawagupcie „Krótki komentarz do 

«Najwyższej  [mowy] władczyni trzech»” – PTLV ad. PT 1. Tak jak w PTV śaṅkā jest rozumiana jako 

‘kurczenie się’, tak w PTLV jest interpretowana jako ‘wątpliwość’ (sandeha) i ‘pomyłka’ (vipratipatti). 

Jest to duża różnica: tak jak bowiem w PTLV stan wolny od śaṅkā byłby charakteryzowałby się 

pewnością poznania, tak u AG przeciwieństwem kurczenia się, czyli rozkwitem (vikāsa).  
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własnej natury. Stąd uświadomienie sobie fonemów i oczyszczenie w ten sposób myśli oraz 

emocji podawane jest jako bezpośrednia droga do spełnienia, niewymagająca żadnych 

dodatkowych warunków. Podobny wydźwięk ma także jego hymn „Oktawa do anuttary”:  

„Szczęście tutaj nie jest niczym upojenie trunkiem dobrobytu 

ani jako związek z dziewczyną uroczą,  

a oświecenie nie jest jak światło promieni, 

bijące od ognia, Słońca czy Księżyca – 

lecz radość, która łączy oddzielną różnorodność, 

jest wyzwoleniem – ulgą podobną do zrzucenia brzemion, 

odzyskaniem skarbu zapomnianego, 

jedności wszystkiego – to jest oświecenie. 

Pragnienie-awersja, przyjemność-cierpienie,  

początek i koniec, wyniosłość-poniżenie, 

gdy te i inne stany gwałtownie nachodzą –  

wszak nieodłączne od ciała wszechświata! –  

czemu nie cieszysz się w odczuciu ich pełn i ,  

widząc w nich jedność z formą świadomości?1224 

Należy podkreślić, że pomimo iż szczególnie rozumiana ‘zabawa’ (krīḍā) jest 

najważniejszą cechą wyzwolenia za życia, stanowisko soteriologiczne Abhinawagupty jest 

dalekie od uzasadniania braku wysiłku i dociekań poznawczych. Ponieważ, jak już 

wspomniałem, inną niezbędną cechą wyzwolenia za życia jest joga, którą w wierszach 

podsumowujących do PTV II określił jako ‘najsubtelniejsze rozumowanie’ (sūkṣmatama 

tarka) 1225 ; przez tę jogę, na co wskazuje kontekst, rozumiał wnikanie w naturę 

fonemów, mających naturę anuttary. I nie kończy się ona w chwili wyzwolenia za życia; 

dlatego ten proces poznania, kaulika-vidhi, opisany w PTV, toczy się we wszystkich trzech 

czasach:  

„To, co przez nas, mających wprowadzenie, zostało tu wyjawione,  

jest, było i będzie, dziś czy też w kolejnym czasie,  
                                                   
1224 AA 4-5. 

ānando 'tra na vitta-madhya-mada-van naîvâṅganā-saṅga-vat 

dīpârkêndu-kṛta-prabhā-prakara-van naîva prakāśôdayaḥ | 

harṣaḥ saṁbhṛta-bheda-mukti-sukha-bhūr bhārāvatārôpamaḥ 

sarvâdvaita-padasya vismṛta-nidheḥ prāptiḥ prakāśôdayaḥ || 

rāga-dveṣa-sukhâsukhôdaya-layâhaṅkāra-dainyâdayo  

ye bhāvāḥ pravibhānti viśva-vapuṣo bhinna-svabhāvā na te | 

vyaktiṁ paśyasi yasya yasya sahasā tat-tat tad-ekâtmatā- 

saṁvidrūpam avekṣya kiṁ na ramase tad-bhāvanā-nirbharaḥ || 
1225 W TĀ i TS określane jako sat-tarka.  
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naszym i innych podmiotów poznania,  

najsubtelniejszym rozumowaniem (tarka) –  

Słońcem promiennym blasku wszystkich członów jogi” 1226.   

Filozofia Abhinawagupty wielokrotnie wskazuje, że nie uznawał on wyzwolenia w 

oderwaniu od życia. Charakteryzuje się ono wniknięciem i kontemplacją najsubtelniejszej 

zasady, zwanej anuttarą, z której przejawia się nieskrępowana zdolność poznawania i 

możliwość twórczej realizacji. Taka koncepcja nieostatecznego wyzwolenia zdaje się być 

konsekwencją jego rozumienia rzeczywistości infinistycznie i w związku z jego teorią sztuki. 

Na końcu sam AG podsumowuje: Celem jest „spełnienie wszelkich ludzkich dążeń 

(celów)“1227. To tylko potwierdza, że cel ten u Abhinawagupty jest rozumiany zawsze jako 

doskonałość życia.  

* 

Zauważyć można, że wszystkimi trzema – związkiem, treścią i celem zarówno traktatu, 

jak i ludzkiego życia, jest anuttara. To ona – w myśl komentowanego tu dzieła – 

przejawiając się poprzez elementarne cząstki języka i nabierając ‘tężyzny’ w procesie 

formowania się języka, przeobraża się w doświadczenie fizykalnego świata, a w procesie 

odwrotnym – ‘wchłania’ go, czego efektem jest poznanie; oba procesy zachodzą stale i 

jednocześnie i nie różnią się od pełnego doświadczenia bytu.  

III.3 Struktura treści 

Struktura PTV jest znacząca: jej podział numeryczny wnosi nowe treści do analizy 

tekstu. PTV można podzielić z jednej strony na dwie, z drugiej – na trzy części. Podział na 

dwie odwołuje się do tzw. tantr Bhajrawy (Bhairava-tantra), zwanych ‘połączeniami w parę’ 

(yāmala-tantra) 1228 . Tantry Bhajrawy, zgodnie z TĀ, głoszą jedność rzeczywistości 

(niedualizm) i, zgodnie z  kanonem, jest ich sześćdziesiąt cztery; uporządkowane są w 
                                                   
1226 PTV II, ed. SINGH s. 74:   

yenâdhikāritair etad asmābhiḥ prakaṭī-kṛtam |  

asmākam anya-mātṝṇām adya kālântare ‘pi vā ||  

bhavaty abhūc ca bhavitā tarkaḥ sūkṣmatamo ‘py ayam | 

yaḥ srva-yogâvayava-prakāśeṣu gabhastimān ||.  

Por. też TS III (RUCIŃSKI 2014: 144-145). 
1227 PTV I.1.4.3, op. cit. Chodzi najwyraźniej o cztery cele ludzkiego życia (puruṣârtha-catuṣṭaya): 

prawość (religijność, dharma), dobrobyt (artha), spełnienie w miłości (kāma) oraz wyzwolenie 

(mokṣa, rozumiana tradycyjnie), które traktuje jako jedną, niewykluczającą się całość. W ‘Istocie 

tantr’ (TS I, wprowadzenie) z kolei za cel podaje osiągnięcie ‘najwyższego ludzkiego celu’ (para-

puruṣârtha), za którego fundament uważa ‘dobrze opanowane poznanie’ (svabhyasta-jñāna). Patrz: 

RUCIŃSKI (2014: 131). 
1228 PTV I.4.4. 
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ośmiu grupach, w każdej po osiem tantr1229, przy czym drugą z tych ósemek (aṣtaka) 

stanowią tzw. ‘pary’ (yāmala, yāmala-tantra). Jedną z nich jest dzieło pt. „Para Rudrów” 

(Rudra-yāmala), za której ekstrakt uważa się Paratrisikę.  

Przy takim podziale pierwszą częścią Paratriśiki (ad. PT 1-4) jest pytanie zadawane 

przez Boginię; drugą (ad. PT 5-37) – odpowiedź Bhajrawy. Struktura ta wyraża dialog 

toczący się między ‘ja-ty’ (Śiwa) a ‘ty-ja’ (bogini, Siakti), gdzie oboje stanowią jedność 

określoną jako para (yāmala) i stanowią podstawowe dwie, nieodłączne od siebie, zasady 

rzeczywistości1230.  

Z kolei podział jej na trzy części odpowiada tradycji ‘t r iady’  (trika). Takiego podziału, 

choć formalnie nie zaznaczanego w żadnej z edycji tekstu Paratriśikawiwarany i 

wynikającego wyłącznie z filozoficznych podstaw oraz treści traktatu, dokonał wyraźnie sam 

Abhinawagupta, każdą z trzech części nazywając z osobna ‘ks ięgą’ (grantha). I każdą z 

nich podsumował na trzy sposoby: a) metrycznym (nieraz bardzo długim) streszczeniem w 

sanskrycie; b) streszczeniem prozą w do tej pory nie zidentyfikowanym języku1231; c) prozą 

w sanskrycie, gdzie nie tylko dokonuje on syntezy danej księgi, ale i zapowiada kolejną lub 

zakończenie.  

Podział ten jest podkreślany po podsumowaniu drugiej księgi (ad. PT 9cd-34) 

następująco:  

„W ten sposób to, co [jest w pierwszej księdze], zostało ujęte w formule „choć jest 

ut tarą, to jest  anuttarą“; przyjmując, że uttara jest cząstką anuttary, [ta księga] 

stanowi szeroki opis rozpostarc ia stworzenia s iakty jskiego (będącego mocą 

[Śiwy], śākta), mającego naturę całości fonemów (kula). To samo w tej [drugiej] 

księdze zostało opisane jako „ut tara jest  tak jak anuttara“. Teraz natomiast 

                                                   
1229 Szczegółowa klasyfikacja kanonu tantrycznego patrz: RUCIŃSKI 2009: 37-39.  
1230 Właśnie taki podział, na dwie księgi (grantha), proponuje B. Bäumer (2011: 7). Pierwsza część, 

jak stwierdza uczona, dotyczący tzw. bimba [tj. tego, co stanowi substrat rzeczy odbijanej] i „jest 

opisem natury Absolutu (anuttara-svarūpa), głównego tematu tego tekstu”. Część pratibimba  [tj. 

odbicia] „opisuje ekspansję manifestacji, będącej refleksją Absolutu w języku i stworzeniu (sṛṣṭi), 

wraz z asocjacją z rytuałem. Krótko mówiąc, pierwsza część wiąże się z anuttarą, druga z uttarą lub 

kaulika-vidhi, [tj.] porządkiem uniwersalnej ekspansji Absolutu.” Takie rozumienie struktury tekstu 

również jest zgodne z tym, co pisze Abhinawagupta, ale dotyczy tylko relacji dwóch pierwszych 

ksiąg. Przy takim spojrzeniu trzecia księga stanowi syntezę dotyczącą ‘substratu odbicia’ (bimba) i 

‘odbicia’ (pratibimba), opisem zawierającego oba jednego ‘zarodka stworzenia’ (sṛṣṭi-bīja).       
1231 B.N. Pandita (1989) wysunął hipotezę, że jest to stary prakryt używany przez Śrikanthę w VI 

wieku.  
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powinna dostąpić zaszczytnej pozycji przedmiotu szerokiego rozpatrywania jako 

[formuła] „wyłącznie anuttara“ (anuttaram eva)”1232.  

Po trzech księgach następuje zakończenie (ad. PT 34-36) podsumowujące całość i 

będące niejako eulogią doktryny triki (phala-śruti). 

III.3.1 Księga bytu  

Pierwszą księgę zatytułowałem „Księgą bytu”, gdyż moim zdaniem traktuje ona o 

ontologii języka. Obejmuje komentarz do strof PT 1-4, od kwestii pytania zadawanego 

przez Boginię (PT 1-3ab) do początku odpowiedzi Bhajrawy (3cd-4). Zarysowuje 

podstawowe zagadnienie metafizyki języka jako wewnętrznego dialogu zachodzącego w 

uniwersalnym ‘Ja’. Następuje w nim – przez sam proces rozmowy – podział podmiotu ‘ja’ 

na dwa aspekty: pytającej bogini i odpowiadającego Bhajrawy. Bogini staje się słuchającą 

‘ja’, względem Bhajrawy mówiącego ‘ja’, który z kolei jest pojawieniem się ‘ty’ w ‘ja’. ‘Ty’ 

powstaje w dialogu wewnętrznym, gdy ‘ja’ nakierowuje się samo na siebie, chcąc, by owo 

‘ja’ przemówiło (patrz: interpretacja kathayasva, PTV I.2.2); jest ono także dla słuchającej 

Bogini odwróconym ja’ (ma-ha-a), samą ‘mówiącą‘ istotą własnej duszy, gdzie znajduje się 

pełne zaspokojenie. W myśl tej teorii każde słuchanie (śravaṇa), niezbędne do 

pochwycenia znaczeń słów i pojmowania, pochodzi z odwróconego ‘ja’ (ma-ha-a), 

Bhajrawy i jest pełnym rozumieniem. Gdy Bhajrawa odpowiada, stanowi ‘pełny’ podmiot 

‘Ja’, w którym zawiera się, jak w zarodku, cały proces stworzenia, tj. kaulika-vidhi, mówienie 

i słuchanie, jako ‘wielka mantra’ (mahāmantra), a pytająca / słuchająca bogini jest na tym 

poziomie tożsama z Bhajrawą. Różnica między nimi jest taka, że jedno jest nakierowane na 

drugie: słowa ‘Bhajrawa’ (‘odwrócone ja’) używa się, gdy chce się wskazać, że dominuje 

substrat mocy (śaktimat, odpowiednik słowa, śabda), a pojęcia ‘Bogini — gdy chce się 

podkreślić dominację jego ‘siły’ (śakti) czyli przejawu mocy, czyli jego znaczenia (artha). 

Dlatego poziomy mowy, przez które przejawia się moc mowy, i które stanowią poziomy 

oddziaływania semantycznego, są przez Abhinawaguptę traktowane jako formy Bogini.  

Dialog ten określony jest tutaj jako pełny ‘byt’ (sat).  

Rozdział ten dotyczy opisu rzeczywistości jako jednej zintegrowanej całości, w której 

ostatecznie trzy osoby gramatyczne – ‘ja’, ‘ty’ i ‘on’ — stanowią jedność na zasadzie, że w 

świadomości wszystko ma naturę wszystkiego (doktryna sarva-sarvâtmaka). Formuła 

                                                   
1232 Tj. z poziomu najwyższej mowy. PTV s. 259-260 (ed. Gn: 75 ed. SINGH): evam uttarasyâpy 

anuttaram iti yad uktaṁ yo 'sāv uttarasya ity aṁśenôpāttaḥ kulâtmā śāktaḥ sṛṣṭi-prasaraḥ sa 

vistarato nirṇītaḥ  | tac côttaram api yathânuttaraṁ tathā nirūpitam / idānīṁ tv anuttaram eva 

svarūpeṇa vistarato vicārapadavīm apekṣate| 
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relacji tworzących się w obrębie jednej rzeczywistości, ujętej w kategoriach werbalnych, jest 

uzasadniana lingwistycznie w rozważaniach o trzech osobach gramatycznych (PTV I.3.4).  

U podłoża tych rozważań leży meta-zasada, sformułowana jako ‘uttarasyâpy 

anuttaram’ 1233  – „chociaż o uttarze, to o nie-uttarze”. Pochodzi ona ze szczególnej 

interpretacji odpowiedzi Śiwy na zadane przez Bogini pytanie, mianowicie:  

„Posłuchaj bogini [...] choć odpowiedzi (uttara) to nie-odpowiedzi / braku odpowiedzi 

(anuttara)”,  

gdzie ‘nie-odpowiedź’ / ‘brak odpowiedzi’ – anuttara, staje się zagadnieniem filozoficznym, 

interpretowanym poprzez eksploatację jego możliwych odniesień. Znaczenie słowa ‘uttara’ 

jest ogólne i abstrakcyjne; podobnie jego zaprzeczenie an-uttara; zestawione razem w 

formie pozornej sprzeczności mają wskazać na różne korelacje: ‘odpowiedź’ — 

‘nieodpowiedź / pytanie’; ‘następowanie’ — ‘nienastępowanie / brak następstwa’; 

‘przekraczanie’ — ‘nieprzekraczanie / brak przekraczania’ itd. W tej księdze AG podaje 16 

interpretacji pojęcia ‘anuttara’ 1234 , wyodrębniając głoskę ‘a’, która sama jest partykułą 

negacji i dyferencjacji, przy czym ostatnie z interpretacji już są tylko formułowane w sposób 

pozytywny, gdzie ‘a’, mając taką samą cechę dyferencjacji i negacji, jest pierwotną formą 

mowy. Całość wyrażenia: „choć jest uttarą, to jest nie-uttarą”, ma strukturę antytezy i 

wyraża dynamiczną naturę pełnego bytu, w którym jeden człon – ten którego dotyczy 

‘genetivus absolutus’, tj. uttara, zostaje – zgodnie z gramatyczną zasadą Paniniego (PSū 

II.3.38) – ‘pominięty’ (anādara), czyli usunięty w cień jako drugorzędny, aby mogło się 

wyrazić jego przeciwieństwo. Pomijanym członem złożenia jest tutaj uttara, którego 

głównym znaczeniem jest ‘następowanie’ (w czasie) i wszelkie inne przemiany – stąd 

następuje ‘przejaw’, tj. poznanie, które jest w każdorazowym swym akcie ‘brakiem 

następowania’ (anuttara), tj. ‘tym’. W ten sposób możliwe jest doświadczanie bytu (sat). 

Pomijanie (anādara) jest tym właśnie dynamizmem całości rzeczywistości, następstwem 

czasowym, siłą zmienności. Sensem wyrażenia jest to, że mimo następstwa, wyrażonego 

genetiwem, oznaczającym relację i tworzenie, anuttara, jako całość, będąca pełnym 

podmiotem, nie zostaje zatracona. Zjawiska (ābhāsa) w jednym bycie powstają nie na 

zasadzie, że jedne istnieją, a inne nie, tylko jedne dominują i wówczas pojawiają się w 

świadomości, a inne są pomijane i wówczas jest wrażenie ich nieistnienia: jednak bytowi 

jako całości ostatecznie niczego nie ubywa. Relacja między jednymi a drugimi wyrażona 

jest poprzez ‘przypadek relacji’ (sambandha), tj. genetivus, którego znaczeniem jest 

‘pomijanie’.   

                                                   
1233 Wyrażona w PT I.3d. 
1234 Liczba 16 jest również symboliczna.  
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Interpretacja ta milcząco przyjmuje twórczą rolę genetiwu (nomen omen!), co wyraża 

także Bhartryhari w VP I.66, formułując zasadę, że aby utworzyć (nową) nazwę techniczną 

terminu gramatycznego, należy za pomocą genetivu z nominativem wytworzyć relację 

między słowem-słowem (nazwą, sañjña) a słowem-znaczeniem (nosicielem nazwy, 

sañjñin):   

„Nazwa techniczna [w gramatyce] (sañjñā), której znaczeniem jest sama forma 

słowa, przed połączeniem się z nosicielem nazwy (sañjñin), może służyć do 

wywołania znaczenia, gdy łączy się z szóstym (gen.) i pierwszym (nom.) 

przypadkiem1235.  

W ten sposób można wyodrębniać nowe znaczenia z istniejących słów, a nawet, tworząc 

metajęzyk, zamieniać słowa w znaczenia innych słów. Uttara jest anuttarą i anuttara jest 

uttarą, ale między nimi zachodzi relacja, w której jedno zostaje pominięte (poprzez negację 

a-), ale wciąż zawiera się w formie ‘an-uttara’. Należy przy tym dodać, że ‘pomijanie’ nie 

tylko presuponuje istotną u AG tezę o braku kategorycznej negacji (prasajja-pratiṣedha),  

ale przede wszystkim, że w odniesieniu do bytów świadomościowych (caitanya) „naturą 

każdej rzeczy jest wszystko co nią jest i nią nie jest” (sarva-sarvâmakatva); innymi słowy, 

że w każdej rzeczy potencjalnie i realnie znajduje się jej przeciwieństwo, a ostatecznie cała 

rzeczywistość; aby postrzegać cokolwiek, konieczne jest wytworzenie dyferencji, a to jest 

najistotniejszą istotą języka i poznania. 

Tak rozumiana ‘anuttara’ / anuttara, mowa absolutna, jest tu przedstawiana niejako jako 

kod rzeczywistości zawarty w fonemach, a jej przejaw określa się wyrażeniem kaulikī siddhi 

– całościowe, fizyczne spełnienie. W stworzeniu tym — niepodzielnej, absolutnej Mowie-

Rzeczywistości – najwyższa ‘relacja’ przejawia się na trzech poziomach języka – ‘paśyantī, 

madhyamā oraz vaikharī, przy czym wszystkie one przejawiają się wyłącznie w meta-relacji 

genetivus absolutus, czyli, inaczej mówiąc, w relacji nadrzędności-podrzędności w obrębie 

jednej rzeczywistości.  

W zakończeniu pierwszej księgi AG stwierdza, że zawiera ona pełny wykład natury Bytu 

(sat). Jego przejaw na zewnątrz polega na wydobywaniu różnych relacji, zawartych w 

zaimku względnym ‘yat’ – ‘co’1236, w obrębie jednej i tej samej niepodzielnej, absolutnej 

Mowy-Rzeczywistości – anuttary.  

                                                   
1235 VP-I.66  

prāk saṁjñinâbhisambandhāt sañjñā rūpa-padârthikā | 

ṣaṣṭhyāś ca prathamāyāś ca nimittatvāya kalpate || 
1236 PTV I.4.1.2 (op. cit.).  
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III.3.2 Księga poznania  
Druga księga, obejmująca od PT 5 do PT 9ab, zgodnie z zapowiedzią AG ma dać 

„rozróżnienie (viveka) stanu ‘powiązanej całości’ (emanacji głosek, kaulika), w formie, w 

jakiej ukazuje się on w przeczystym zwierciadle stanu najwyższego Bhajrawy”1237, tj. mówi 

o tym, jak owa opisana wcześniej Mowa-Rzeczywistość ujawnia się w refleksji poznawczej.  

Dotyczy ona zatem – w odróżnieniu od poprzedniej księgi – procesu poznania. Można o 

niej powiedzieć, że jest ‘refleksją nad autorefleksją’, precyzyjnie opisuje się w tej księdze 

proces ‘refleksyjnego odbijania’ – pratibimba, rzeczywistości jako istoty procesu poznania i 

oddziaływania słowa; zawiera ona analizę natury fonemów zawartych w głoskach 

sanskryckiego alfabetu rozumianego jako matryca (mātṛkā) świadomości, z której rodzi się 

wszelakie poznanie i doświadczenie. To refleksyjne odbijanie nazywane jest 

‘prawidłowością’ (vidhi) całościowej emanacji fonematycznej (kaulika) lub ‘stwarzaniem’ 

(sṛṣṭi). Drugą stroną, odbiciem, czyli niejako ‘cieniem’ fonemów są 34 (nie jak wszędzie w 

siwaizmie kaszmirskim 36) kategorie czy pierwiastki rzeczywistości, zawsze nieodłączne od 

fonemów; są one siddha, czyli wieczne, tak samo jak fonemy są wieczne, podobnie jak 

główna teza gramatyków o nieodłącznym związku słowa i znaczenia. Każdą głoskę i grupy 

głosek precyzyjnie analizuje. Matryca fonemów i pierwiastków nie tylko służy w tradycji 

‘Triady’ do tworzenia i odkodowywania mantr, ale przede wszystkim jest oryginalną 

koncepcją, próbą wyjaśnienia, w jaki sposób zachodzą: rozumienie języka i procesy 

poznawcze, zawsze oparte na języku. Również byt rozpatrywany jako nieodłączny od jego 

uświadamiania, ma naturę językową w tym sensie, że jego różnorodne przejawy w 

świadomości mają swe źródło w fonemach1238.  

W podsumowaniu tej księgi Abhinawagupta ujął jej myśl przewodnią w formule: „Tak jak 

anuttara, tak samo uttara” (yathā anuttaraṁ tathā uttaram), co należy rozumieć jako 

głoszenie epistemologicznej-ontologicznej teor i i  odzwierc iedlenia (odbijania). 

Odzwierciedlające / odbijające, a zarazem tworzące, są vācaka jako fonemy (varṇa), a 

odzwierciedlane / odbijane, a zarazem tworzone są vācya, jako powszechne kategorie 

rzeczywistości (tattva). Ich przyporządkowanie wygląda następująco:    

„Gdy tak jest, to ustanawia się treść księgi: Od ‘a’ do przydechu [tj. wszystkie 

samogłoski a, ā, i, ī, u, ū, ṛ, ṝ, ḷ, ḹ1239, e, ai, o, au, unosowienie aṁ oraz przydech aḥ] 

– to kategoria Śiwy. Od ‘ka’ do ṅa [tj. spółgłoski guturalne ka, kha, ga, gha, ṅa] – to 

odpowiednio kategorie pięciu żywiołów (bhūta) od ziemii począwszy, na 

                                                   
1237 PTV III.7 (op. cit). 
1238 Wyjaśnienie vide infra.  
1239 Należy zauważyć, że inaczej niż u gramatyków, w systemie tym przyjmuje się także długie ‘l’ 

samogłoskowe (ḹ). W ten sposób podaje się, że samogłosek jest szesnaście, co ma także znaczenie 

symboliczne. 
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przestworzu kończąc [tj. ziemia (dharā), woda (jala), ogień (tejas), wiatr (vāyu) i 

przestwór (nabhas)]. Od ca do ña [tj. spółgłoski palatalne ca, cha, ja, jha, ña] – to 

odpowiednio pięć subtelnych jakości żywiołów (tanmātra), od zapachu począwszy, 

na dźwięku kończąc [tj. zapach (gandha), smak (rasa), barwa (rūpa), wrażenie 

dotykowe (sparśa), dźwięk (śabda)]. Od ṭa do ṇa [tj. spółgłoski szczytowe ṭa, ṭha, 

ḍa, ḍha, ṇa] to odpowiednio pięć zmysłów działania  (karmâkṣa) od nóg począwszy 

do narządu mowy [tj. narząd wydalania, (pāyu), narząd rozrodczy (ānandêndriya), 

stopy (pāda), ręce (hasta) i narząd mowy (język, vāg-indriya). Od ta do na [tj. 

spółgłoski zębowe ta, tha, da, dha, na] – to odpowiednio pięć zmysłów poznania od 

powonienia począwszy, na zmyśle słuchu kończąc [tj. powonienie, kubki smakowe, 

wzrok, zmysł dotyku, słuch]. Od pa do ma [tj. labialne (wargowe) pa, pha, ba, bha, 

ma] – to odpowiednio umysł (manas), intelekt (rozum, buddhi), 'ośrodek sprawczy 

ego' (ahaṁkāra), 'materia' (prakṛti) oraz podmiot osobowy (puruṣa)1240.   

W opisie struktury fonemów i ich korelatów-odbić czy odzwierciedlenia w postaci 

kategorii rzeczywistości również zawarty jest podział na poziomy mowy, ponieważ tak 

rozumiana zasada jest wzorcem rzeczywistości świadomościowo-bytowej. Dlatego 

świadomość-byt może ujawniać sam siebie jako własne trzy poziomy mowy: 1) na poziomie 

najwyższej mowy (parā vāc) poznawana jest jako niepodzielna całość (abheda); 2) na 

poziomie wyższo-niższej mowy (parâparā vāc) jest poznawana z jednej strony jako 

zróżnicowana, z drugiej – jako niezróżnicowana (parâparā); 3) na poziomie najniższej 

mowy (aparā vāc) jest rzeczywistością postrzeganą jako podzielona na niepowiązane ze 

sobą jednostki (bheda) 1241 . Każdy z tych poziomów refleksji jest rzeczywisty, gdyż ją 

odzwierciedla, i przedstawiany inaczej w odbijaniu się głosek. Podobnie jak u 

Bhartryhariego, niewidzenie związku między jednostkami, czyli widzenie rzeczy w 

porozdzielaniu, jest procesem mentalnej twórczości, będącym domeną nieświadomości i 

niewiedzy, a naturalnym jest proces kojarzenia, będący łączeniem porozdzielanych 

jednostek i uświadamianiem.    

 Odzwierciedlanie (odbijanie) zachodzi na poziomie parâparā, czyli tym, który łączy ze 

sobą poziom najwyższy (para) z najniższym (apara). Jako że tylko podwójna, wyższo-

niższa (parâpara), natura języka, w której zachodzi relacja, może poprzez różny rozkład 

                                                   
1240 PTV II.6 (ed. Gn s. 223): tad evaṁ sthite granthârtho nirṇīyate | a-kārâdi-visargântaṁ śiva-

tattvam  kâdi-ṅântaṁ dharâdi-nabho'ntaṁ bhūta-pañcakam | câdi-ñântaṁ gandhâdi-śabdântaṁ 

tanmātra-pañcakam  |ṭâdi-ṇântaṁ pādâdi-vāg-antaṁ karmâkṣa-pañcakam  |tâdi-nântaṁ ghrāṇâdi-

śrotrântaṁ buddhi-karaṇa-pañcakam  |pâdi-mântaṁ mano'haṁkāra-buddhi-prakṛti-puruṣâkhyaṁ 

pañcakam |  
1241 Właśnie taką interpretację pojęcia ‘bheda’ można by zastosować do VP VP I.3, I.42, 49, 59, 76, 

95, 99, 107, 121-123 itd. 
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akcentów ujawniać się jako wyższa, jako niższa, lub jako jedna i druga. To ona jest 

refleksją poznawczą, integrującą podmiot z przedmiotem, a zarazem zachowującą ich 

dyferencję, co wynika z samej natury relacji. Tak że wszelka wiedza, zarówno ta, w której 

poznaje się jedność rzeczywistości w akcie samorealizacji, jak i ta, w której widzi się 

porozdzielane przedmioty, zachodzi na poziomie parâparā.    

III.3.3 Księga zarodka rzeczywistości  
Pojęcie vidhi, omówione w PTV II jako prawidłowość fonemów tworzenia powiązanej 

całości – kaulika-vidhi, Abhinawagupta przyrównuje do koncepcji  pochodzącej z egzegezy 

rytuału. Powołuje się na koncepcję bramińskiej szkoły mimansy o korelacji vidhi – 

prawidłowości, mającej właściwość wzbudzenia impulsu do dzia łania (w mimansie 

vidhi tradycyjnie tłumaczy się vidhi jako ‘imperatyw’, ‘przepis’ lub ‘wezwanie do działania’) – 

z jej omówieniem czy też interpretacją, określaną pojęciem anuvāda 1242.  Zgodnie z 

rozumieniem mimansy, pojęcie ‘anuvāda’ jest to sformułowanie tego samego w inny 

sposób. Ponieważ jest wtórne, dlatego brak w nim si ły  wzbudzenia dzia łania, obecnej 

tylko w oryginalnej, ‘pierwszej’ wypowiedzi jaką jest vidhi1243. U AG skorelowane pojęcia 

zostały przeniesione na grunt egzegezy anuttary:  

„W ten sposób dla tego, kto spełnia ten ‘imperatyw’ (vidhi) łącznie z jego 

‘interpretacją’ (anuvāda), wskazuje się odpowiednio na dwie cząstki jako naturę: 1) 

‘tego, co się interpretuje (anūdya)1244 oraz 2) ‘tego, do czego odnosi się imperatyw 
                                                   
1242 U AG i w mimansie vidhi odnosi się do tzw. śruti ‘słuchania’ (w interpretacji AG śruti wyraża się 

przez same fonemy, por. PTV II. Gn: 249: śruty-eka-prāṇatvāt varṇānāṁ) czyli tego, co w mimansie 

jest powiązane z ‘dosłownym ogólnym nazwaniem’ (nāma-dheyatva) w odróżnieniu od określenia 

‘cechy’ (guṇa: śrutir hi nāma-dheyatve, lakṣaṇā guṇa-vidhau | yat tu jāti-śabdāḥ, ŚB I.4.5). Anuvāda 

zaś odnosi się do substancji (dravya) której należy użyć w ofierze, przepisywanej nie przez śruti 

(usłyszaną głoskę), tylko przez zdanie (wypowiedź, vākya). Wypowiedź jest zatem zależna od 

samych głosek. Następnie pod pojęciem śruti w mimansie określa się p ierwotne wypowiedzi  

wedyjsk ie  wyrażające sam ogólny przepis zalecający (vidhi), np. ogóln ie  aby spełniać ofiarę, i są 

one nadrzędne wobec przepisów zalecających spełnianie ofiar z  użyc iem tak ie j  czy innej  

substanc j i  (dravya). Tutaj w PTV analogicznie: vidhi, rozumiane jest jako porządek czy 

prawidłowość głosek, które są głównymi nośnikami przepisu zalecającego. Są one ważniejsze niż 

wszelkie inne złożone interpretacje. Por. ŚB  II.1.4: yadā tu, yāgena bhāvāyed iti yāga-saṁbandho 

vidhīyate, na tadā dravyeṇa bhāvayed iti dravya-saṁbandhaḥ | na ca dravya-saṁbandhe 

vidhīyamāne yajetêty anena saṁbandhaḥ  | anūdyamāne tu saṁbhavati, na ca, yaugapādyena 

vidhy-anuvādau saṁbhavataḥ  | tasmāc chruti-vākyayor virodhaḥ, virodhe ca śrutir balīyasī, 

tenârthinā na dravya-saṁbandhaḥ|).  
1243 Taką ralację vidhi i anuvāda – zgodnie zresztą z cytowanym wyżej fragmentem ŚB – przedstawił 

mi prof. P.K. Mukhopadhyaya (dn. 24.09.2018).  
1244 Tj. prawidłowość powinna zostać zinterpretowana w rytuale.  



326 

(vidhīyamāna) 1245 . Podobnie jak [wzajemnie] oznaczane są dwie cząstki – 

pamiętanie imienia Śiwy [tj. vidhi, imperatyw] i rozbłysk wszelkiego szczęścia 

[anuvāda, w którym imperatyw zanika]. Natomiast tutaj, chociaż nie ma żadnej 

rzeczy, która byłaby inna niż anuttara, bo gdyby była inna, to też podpadałaby pod 

anuttarę1246, to ten wykład [w którym jest rozróżnienie na treść imperatywu i treść 

interpretacji] jest jak wytworzony umysłem (√kḷp) porządek relacji t reści  

pouczenia (upadeśya) i pouczającego (upadeśaka) [słowa], pochodzący z 

samej swobody. O tym już wcześniej powiedziałem. Stąd, aby obszernie [ t j .  

całościowo] omówić naturę anuttary, rozpoczyna się jeszcze inną księgę.”1247       

W ten sposób rozpoczynając trzecią księgę PTV AG sugeruje, jak sądzę, że podana w 

poprzednich dwóch księgach wcześniej ‘prawidłowość anuttary’ (anuttara-vidhi), i jej 

interpretacja (anuvāda) stają się jedną zintegrowaną całością, z której rozwija się zarodek 

(bīja). Rozdział bowiem dotyczy przede wszystkim ‘wydobycia [zarodka] mantry’ 

(mantrôddhāra). Księga ta streszczona została jako: „tylko anuttara” – anuttara eva. 

Oznacza to, że na najgłębszym poziomie istnienia świata w formie potencjalnej, przed jego 

stworzeniem, istnieje on według tej filozofii jedynie w postaci zarodka, w którym wszystko 

to, co świadomościowe i to, co materialne, podmiotowe i przedmiotowe, stopione jest w 

jednym punkcie jako potencjalność przejawienia, podobnie jak potencjał rozłożystego 

drzewo figowca w przekonaniu starożytnych zawarty jest w formie w jego nasieniu:  

„Tak jak w nasieniu banjanu (nyagrodha)1248 się znajduje 

w formie mocy wielkie drzewo,  

tak samo w ‘nasieniu serca’ się znajduje 

ten świat ożywiony i nieożywiony”.1249 

W tym nasieniu-mantrze ma się zawierać cała omówiona w dwóch pierwszych księgach 

filozofia triki: jej ontologia (pierwsza księga) i epistemologia (druga księga), a także inne 

formy znaczenia wyrażanego poprzez rytuał.  

                                                   
1245 Tj. interpretacja, jaką jest rytuał, powinna wskazywać na prawidłowość.  
1246 Z samej definicji i struktury słowa ‘anuttara’, zawierającej w sobie siebie i zaprzeczenie siebie. 
1247 PTV II, ed. Gn: 260: evaṁ vidhy-anuvādau nirvahataḥ, yady anūdyamāno vidhīyamānaś câṁśaḥ 

svarūpato lakṣitau syātām, yathā yad eva śiva-nāma-smaraṇam etad eva samasta-

saukhyôcchalanam iti dvāv apy aṁśau lakṣyau  | iha tu yady apy anuttaraṁ nāma anyad vastu 

kiṁcin nâsti, anyatve tasyâpy uttaratve evâbhipātāt, tathâpi svātantrya-kḷptôpadeśyôpadeśaka-

bhāvâbhiprāyeṇêyaṁ vyavasthā ity uktaṁ prāk  | tataś ca vistarato 'nuttara-svarūpa-nirūpaṇāya 

granthântarâvatāraḥ | 
1248 Ficus benghalensis, święte zarówno dla hinduistów jak i buddystów drzewo bodhi.   
1249 PT 24: yathā nyagrodha-bīja-sthaḥ śakti-rūpo mahā-drumaḥ | 

tathā hṛdaya-bīja-sthaṁ jagad etac carâcaram ||  
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W tej części AG zajmuje się odkodowaniem (uddhāra) tej mantry-zarodka, 

zaszyfrowanej w PT 9cd–10 w następujący sposób:  

(1) Określenie ‘trzeci brahman’ (tṛtīyaṁ brahma, PT 10a)1250 AG czyta jako głoskę «s», 

byt (sat) w postaci Śiwy – pierwszej osoby gramatycznej, zawierającej w sobie nieodłącznie 

także drugą i trzecią osobę – tj. moc (śakti) i człowieka (nara); jest to byt w postaci 

Sadaśiwy (sadāśiva), będący kategorią (tattva) mocy poznania (jñāna-śakti), trzecim z 

pięciu aspektów czystego wymiaru (śauddha-adhvan)1251. «S» jest tutaj samym zarodkiem 

serca (hṛdaya-bīja), centrum świadomości.  

(2) Z określenia ‘czternasty’ (caturdaśa, PT 9c) AG wydobywa samogłoskę «au», gdyż 

jest to ostatnia, czternasta samogłoską w alfabecie sanskryckim.  

(3) Z określenia ‘następujący po zwierzchniku faz księżycowych’ (tithîśânta-samanvita, 

PT 9d) AG wydobywa przydech «aḥ»; wynika to stąd, że samogłoski określa się terminem 

‘faz księżyca’ (tithi) ze względu na ich fazy pojawiania się i zaniku1252, ich zwierzchnikiem 

(īśa) jest unosowienie (anusvāra), a w alfabecie sanskryckim po unosowieniu znajduje się 

przydech (visarga) – «aḥ»1253.  

Stąd wydobytym zarodkiem jest «sauḥ» (s-au-ḥ).  

Tylko o poziomie nieprzejawionego zarodka można powiedzieć, że jest „tylko anuttara” 

(anuttaram eva), i że zachodzi prawidłowość szczególnie podkreślana w tej trzeciej 

księdze, iż na poziomie świadomości wszystko jest  naturą wszystk iego’ (sarva-

sarvātmakatā).  

**** 

Po niej (ad. PT 35-37) następuje ‘reszta księgi (grantha-śeṣa), która dotyczy wyłącznie 

zachwalenia skuteczności (phala-śruti) owej ‘ceremonii oddawania czci’ (pūjā), jakim jest 

kontemplacja (uccāra) 1254  w sercu mantry ‘sauḥ’. Ta część jest potraktowana przez 

Abhinawaguptę stosunkowo krótko.  

                                                   
1250 Tṛtīyaṁ brahma, PT 10. Wyczerpująca interpretacja w BÄUMER 2011: 202. 
1251 Tj. najwyższych pięć kategorii (pierwiastków, tattva) siwaizmu kaszmirskiego: 1) Śiwa (śiva), 

odpowiadający absolutnej świadomości (cit), 2) Moc (śakti), odpowiadająca mocy pełnego 

zaspokojenia (ānanda-śakti), 3) Sadaśiwa (sadāśiva) odpowiadający mocy pełnego poznania (jñāna-

śakti), 4) Pan (īśvara), odpowiadający mocy pełnej woli (icchā-śakti) oraz 5) Czysta wiedza (śuddha-

vidyā), odpowiadająca mocy działania (kriyā-śakti). Te pięć, zgodnie z PT 7 stanowią tzw. „piątkę 

Brahmanów” (brahma-pañcaka), są sferą Brahmana. .   
1252 Objaśniając określenie ‘caturdaśa’ (PT 9c) AG wyróżnia cztery fazy (daśā) samogłosek: 1) faza 

początkowa, polegająca na wysiłku (udyoga), 2) rozbrzmiewanie (avabhāsa), 3) trawienie (carvaṇa) 

oraz 4) rozpływanie się (vilāpana).     
1253 Patrz: BÄUMER 2011: 206. 
1254 Jak słusznie zauważa B. Bäumer, zarodka ‘sauḥ’ się nie powtarza, tylko kontempluje się jego 

sens (BÄUMER 2011: 209).     
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III.4 Aspekty filozoficzne w pierwszej księdze Paratriśikawiwarany  
Zgodnie z tym, co napisałem wyżej, pierwsza część Paratriśikawiwarany kładzie nacisk 

na zagadnienia ontologiczne, gdyż podstawowym zagadnieniem jest natura ‘sat’ – bytu, 

zdefiniowana jako prawidłowość anuttary. Poniżej streszczę ten rozdział, wydobywając z 

niego zagadnienia powiązane z filozofią języka.   

Wśród tez pierwszej księgi PTV tezą wyjściową, przedstawioną na samym początku 

(PTV I.1.1), jest przyjęcie czterech poziomów języka / mowy, gdzie najwyższy poziom 

rozumiany jest na planie metafizycznym jako zasada rzeczywistości w postaci 

n ierozerwalnego związku Śiwy i  jego mocy – Siakt i . Związek ten określony 

zostaje jako absolutne ‘Ja’.  Sakti jest mocą Łaski (anugraha), jest Najwyższą Mową (parā-

vāc), refleksją Śiwy. Nieodłączność Śiwy i Siakti jest pierwszą przesłanką, która odpowiada 

temu, co gramatycy nazywają ‘wiecznym związkiem słowa (śabda) i znaczenia (artha)’, 

gdyż w myśl niedualistycznej filozofii pratjabhidżnia oba stanowią jedną rzeczywistość, a 

ujawnianie się rzeczywistości obiektywnej jest niczym innym, jak przejawem ich 

nieodłączności i przeciwstawności. Proces stworzenia opisany zostaje jako przejaw tej 

łaski, tj. najwyższej mowy (parā-vāk), która przechodzi przez stadia dyferencjacji i 

jednocześnie konkretyzacji. Związek słowa (śabda) i znaczenia (artha) w trzech stadiach 

określany jest jako poziomy manifestacji języka: mowa dosł. ‘patrząca’ (paśyantī), tj. 

utworzona z elementarnych refleksji-fonemów, zawierających niezliczone rodzaje 

potencjału mowy, niepodzielnych jeszcze na wypowiedź (ukti) i odpowiedź (pratyukti); dosł. 

‘pośrednia’ (madhyamā), kierująca myśleniem, charakteryzująca się pozostającym w 

jednym miejscu w umyśle rozróżnieniu na dziedzinę nazywaną (vācya) i dziedzinę 

nazywającą (vācaka), oraz mowa ‘fizyczna’ (vaikharī), która jest ostatnią fazą jej przejawu, 

gdzie następuje obiektywne oddzielenie tych dziedzin w postaci nazywającego s łowa i 

nazywanej rzeczy.  

Należy przy tym wciąż pamiętać, że poziomy mowy są formami świadomościowymi, 

wyrazem ‘ja’, dlatego następnie w PTV I.1.2 podkreśla się, że są personif ikowane jako 

‘bogini ’  (devī), jako różnie manifestująca się moc Śiwy; oddawane jest to przez różne 

derywacje słowa ‘devī’. To ta bogini jest tutaj tą, która pojmuje. Samo pojmowanie w PTV 

I.1.3 zostaje opisane jako proces retrospekcj i , czyli ujmowania siebie, jakim / jaką się 

było kiedyś, przez personifikowane formy bogiń: ‘patrzącą’ i ‘pośrednią’. Jest to możliwe 

dzięki dyferencji czasowej. Pełne poznanie siebie odbywa się w ciągłej teraźniejszości, ale 

w procesie tym zachodzi werbalizacja w formie pierwszej osoby trybu nienaocznego 

(parokṣa, LIṬ, łac. perfectum), trybu używanego wobec zdarzeń oddalonych w przeszłości, 

których aktualny podmiot wypowiedzi nie był świadomy.  

W kontekście dialogu zatem, gdy rozważa się wyrażenie: ‘bogini powiedziała’ (devy 

uvāca), jest ona 'ja' – aham (‘a-ha-m’) – i ma swoje odwrócenie w postaci ‘ma-ha-a’; są to 
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dwa aspekty dynamicznej, zawierającą sekwencję czasową jaźni: pierwszy jest jej aktem 

mówienia – ‘ja mówiące’, drugi – słuchania, tj. ‘ja rozumiejące’. Poznawanie interpretowane 

jest jako niejako ‘wchłanianie’ poznawanych przedmiotów w siebie, czyli ich przyswajanie, 

gdy ma miejsce zanik sekwencji czasowej w doświadczeniu ‘to’. Jego archetypem jest 

bóstwo Bhajrawa (Bhairava), 'pożerający wszystko', aspekt Śiwy, bogini zaś w tym miejscu 

jest archetypem tworzenia (sṛṣṭi), zachodzącego w kierunku odwrotnym: jest wyłanianiem z 

siebie następstwa z braku następstwa. Ich związek przekłada się na tezę, że oba – 

poznanie i działanie — zachodzą jednocześnie.  

Parę strof dalej, omawiając wyrażenie „Bhajrawa powiedział” (Bhairava uvāca), AG 

stwierdza, że ‘jaźń’ jako Bogini jest tym samym ‘ja’, co jaźń jako Bhajrawa, z tą różnicą, że 

w niej dominuje moc (śakti), która jest manifestacją ‘ja’ – a-ha-m, a w nim – podłoże 

mocy (śaktimān), które jest odwróceniem ‘ja’ – m-ah-a, czyli jego ‘wchłonięciem’ 

(saṁhāra).  

W ten sposób Abhinawagupta rozumie naturę dialogu Śiwy i Siakti.   

Po omówieniu trzech elementów traktatu w PTV I.1.41255 AG przystępuje w PTV I.1.5 do 

zdefiniowania kluczowego pojęcia, jakim jest anuttara. Ważną częścią pierwszej księgi jest 

16 definicji anuttary. Wszystkie one wskazują na jeden sens, mianowicie w pojęciu 

‘anuttara’ zawsze zawiera się pojęcie ‘uttara’; oznacza to, że w negacji (prefix -a) 

rzeczywistości, czyli sile dyferencji, zawiera się jednocześnie jej afirmacja (fonem ‘a’). 

Liczba 16 jest tu symboliczna i antycypuje dalszą część PT III / PTV III, gdzie wyjaśni się, w 

jaki sposób anuttara, tj. głoska ‘a’, w pierwszej kolejności rozwija się w 14 samogłosek 

sanskryckiego alfabetu, nazalizację (anusvāra «aṁ») oraz aspirytyzację (visarga «aḥ») – 

łącznie w szesnaście ‘samogłosek’ (svara)1256. Z samogłosek zaś rozwijają się – o czym 

będzie mowa w drugiej księdze (PTV II) – także wszystkie spółgłoski. Liczba ta ma przez to 

oznaczać pełny byt anuttary, nieoddzielony od rzeczywistości zamanifestowanej, która 

określa anuttarę; mówi się bowiem o samookreślaniu anuttary poprzez własny przejaw. 

Przy piętnastej egzegezie anuttary (PTV I.1.5.1) AG rozbija słowo ‘anuttara’ na ‘anut’ 

(a√nud ‘wzbudzać’) i ‘-tara’ (afiks stopnia wyższego), tj. ‘bardziej niewzbudzony’, co 

umożliwia mu następnie rozważanie znaczeń suf iksów stopnia wyższego i  

najwyższego. Wykazując różnice semantyczne między stopniem wyższym (taraP) a 

najwyższym (tamaP), argumentuje następnie, że stopień najwyższy nie wnosi 

żadnej dodatkowej t reści  oprócz te j ,  k tóra już zawarta jest  w stopniu 

wyższym; stąd stwierdza na końcu, że różnice między stosowaniem stopnia wyższego i 

najwyższego polegają tylko na tym, że w stopniu wyższym podkreśla się aspekt re lacj i  

(implikujący dwa korelaty), a w stopniu najwyższym – jej brak. Poza tą jedną różnicą oba 

                                                   
1255 Omówiłem ich znaczenie wyżej, § III.1.1-3.  
1256 Patrz: PTV III.  
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sufiksy mają ten sam zakres semantyczny: przewyższania. Jednak tak rzecz ujmując, 

stopień najwyższy ma mniejszy ładunek semantyczny niż stopień wyższy, 

gdyż pomija re lację,  która jest  is totą samoref leksj i . Stąd uzasadnia się, dlaczego 

‘anuttara’ jest utworzona przez sufiks stopnia wyższego, a nie najwyższego (jako 

anuttama). W filozofii Abhinawagupty to bowiem relacja jest tym, co konstytuuje byt i 

świadomość, dlatego wyrażające ją pojęcie anuttary lepiej pasuje do oddania natury 

Najwyższej Rzeczywistości.  

Wywód ten AG rekapituluje stosując grę słowną i przenosząc niepostrzeżenie temat 

dyskusji z desygnatu słowa ‘anuttara’ na jego strukurę, dochodząc do tej paradoksalnej 

konkluzji: że anuttara rzeczywiście jest najwyższa, tj. ‘anuttama’. W ten sposób AG za 

pomocą gry słownej i paralogizmu dochodzi do konkluzji, że stopień wyższy i najwyższy nie 

różnią się między sobą, a anuttarę można określić i określa się jako anuttama – najwyższą. 

Ale w całym tym wywodzie widoczna jest myśl przewodnia, że niezależnie od tego, jak ją 

się określi, nie przestaje się mówić o absolutnej re lacj i  jako najwyższej rzeczywistości.     

Następnie w PTV I.1.6 omawia modus (prakāra) działania anuttary, wyrażony sufiksem –

thamU, analizując przymiotny zaimek pytający kathaṁ (kim+thamU). Stwierdza, że 

wszystkie przedmiotowe akty poznania i refleksja w akcie samopoznania tych aktów 

(autorefleksja), są modusem anuttary i zachodzą ty lko i  wyłącznie s i łą dyferencj i  (a 

nie istotowej różnicy).  

Ta metafizyczna jedność rzeczywistości leży także u podłoża jego koncepcj i  o 

kojarzeniu (anusandhāna), które, z perspektywy filozofii przyrody, polega na naturalnym 

zjawisku grupowania s ię e lementów (saṁhatya-kāritva)1257. Jest to zasada leżąca u 

podłoża koncepcji fonemów, które stanowią ‘rodzinę’ (kula), zespoloną w jeden system 

fonematyczny, w którym zachodzą relacje. Mówi o tym w PTV I.1.7, omawiając trzy 

definicje terminu ‘kula’ – rodzina: 1) jako natura zbioru (żywiołów, zmysłów itd.); 2) to, w 

czym zawierają się relacje przyczynowo-skutkowe; 3) jako nałożenie ograniczenia – 

uformowanie się konkretu.    

Następnie w PTV I.1.7.1 AG przystępuje do omówienia, w jaki sposób zachodzi kaulika-

siddhi, czyli realizacja / doskonałość owej ‘powiązanej całości’ (kula) – jej przejawu w 

postaci empirycznego przekonania stanu ‘to’, świadomości siebie i innych, utrwalonej jako 

bycia takim a nie innym i dającej pełne zaspokojenie. Analizuje owo utwierdzenie w stanie 

‘to’ jako stan pozaczasowy (PTV I.1.7.2) poprzez utwierdzenie się w wiecznej 

teraźniejszości wciąż wydobywającej z siebie czas przeszły i przyszły, będącej  ostatecznie 

poza czasem.  

W  PTV I.1.9 rozpatruje zagadnienie czterech sfer świadomości, po których ona się 

porusza, czyli które doznaje, porządkując głoski alfabetu: 1) przestrzeni, 2) widza, 3) 

                                                   
1257 Patrz: § II.7.1   
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nakierowania się oraz 4) konkretności. Tę świadomość odpowiednio do tego określa jako 

khecarī, gocarī, dikcarī oraz bhūcarī. Stwierdza, że rodzaj żeński (sufiks -ī) w ich nazwach 

wskazuje, na podstawie aluzji do Kāś ad. PSū II.1.67 o zastosowania sufiksu żeńskiego, że 

jej sfery są tylko jej atrybutami, a ona sama jest tylko ich wciąż tą samą mocą 

porządkującą. Wykazuje następnie, w jaki sposób nierównowaga świadomości 

‘poruszającej się w przestrzeni’ jest źródłem z transmigracji, a jej równowaga – pozwala 

przeobrazić negatywne emocje w smak estetyczny poprzez uporządkowanie i oczyszczenie 

pomieszanych głosek alfabetu poprzez wnikanie w nie, co prowadzi do wyzwolenia za 

życia1258.  

W PTV I.2.1, czyli podczas omawiania drugiej strofy PT, wyjaśnia znaczenie triki 

symbolizowanej przez trójząb jako trzy kąty trójkąta: (1) podmiot – mātṛ; (2) proces – māna; 

(3) przedmiot (meya) poznania i działania. Mówi, że w akcie poznania, w którym następuje 

‘implozja’, tj. wchłonięcie w głąb siebie, znajduje się stan spoczynku samorefleksji (svarūpa-

pratisaṁhāra-krameṇa ātma-vimarśa-viśrānti).   

W PTV I.2.2 AG, odnosząc się do gramatycznej interpretacji vocativu, interpretuje 

końcówkę -sva wołacza 2 os. ‘ātmanepadam’ jako zawołanie do samego / samej siebie. 

Rozumowanie nawiązuje do poglądu przedstawionego przez Helaradżę (VPHel III.8.1), iż 

podstawa słowotwórcza ma w wołaczu dodatkowy, poza jej nominalnym znaczeniem, sens 

‘nakierowania’ / ‘adresowania’ / ‘zwracania się’ (ābhimukhya); ponieważ podmiot wyrażony 

jest końcówką nominativu, stąd zwracanie s ię jest  is totą znaczenia vocat ivu . 

Ponadto, gdy ‘ja’ zwraca się do drugiej osoby, ostatecznie ‘ja’ zwraca się do [drugiego] ‘ja’. 

To nakierowanie leży u podłoża tożsamości (tādātmya) i bliskości (sāmīpya).  

 Analizując w tym miejscu (PTV I.2.2) proces identyfikacji, AG ilustruje ją dwoma 

zdaniami orzecznikowymi: 1) ‘nim ja jestem’ (so ‘ham) i 2) ‘to jest dzban’ (ghaṭo ‘yam). 

Pierwsze z nich wyraża refleksję (vimarśa) ‘tworzącą siebie’ (ahaṁ-bhāva); jej sens wyraża 

zaimek dzierżawczy ‘mój’ – mama. Podczas wymawiania ‘mój’ następuje ‘wchłonięcie’ 

(pratyupasaṁhāra) [przedmiotu] w siebie, czyli jego przyswojenie. Drugie zdanie 

oznacza, że jedna rzecz ma naturę (svabhāva) drugiej, przez co może zajść identyf ikacja 

przedmiotowa, która wykracza poza nazwę i  formę (nāma-rūpa) i jaśnieje jako 

moc (śakti) Parameśwary, czyli jako przejaw.  

Sam Parameśwara (Śiwa) jest następnie przedstawiany jako sv-a-mama – ‘bardzo nie 

mój’, gdzie ‘a’ (negacja) wnosi ‘dodatkowe znaczenie’ i wskazuje na ‘zarodek’ (bīja), czyli 

przyczynę. Ponieważ zawsze Śiwę AG rozumie jako jaźń, która jest spoiwem odrębnych 

bytów tego świata, wyczytać można w tle lingwistyczne twierdzenie, że w złożeniach 

determinatywnych (tat-puruṣa), takich jak rāja-prasāda ‘pałac króla’, wyrazy ‘król’ i ‘pałac’, 

                                                   
1258 Patrz: § II.1.6, III.2.3.  
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stojąc w takiej relacji, zachowują swoje indywidualne znaczenia 1259 . Relacja wyrażana 

genetivem jest zasadą różnorodnego świata i wyrażana jest zaimkiem ‘mama’ – ‘mój’. W jej 

zaprzeczeniu (a-mama) wskazuje się na ‘ja’, które, w przeciwieństwie do powyższych 

compositum, tracą odrębność podczas wchłaniania całej tej relacji w akcie rozumienia.1260   

AG podsumowuje, iż nakierowanie zachodzące w procesie komunikacji między ludźmi 

ma naturę ‘to’ – identyfikacji – tādātmya, jako ‘bycie przez jedno naturą drugiego’.  

W powyższych interpretacjach stale wskazuje się na fonem ‘a’ jako tę siłę przenoszącą 

znaczenie i pozwalającą na identyfikację w procesie lingwistycznym. Stąd w złożeniu ‘a-

mama’ AG nie omieszkał wyodrębnić sekwencji głosek ‘a-mā’ i zinterpretować ich, 

antycypując PTV II 5-8b, s. 63, nawiązujące do VPvṛ / VP1261, jako szesnasty ‘nieśmiertelny’ 

(amṛta) ułamek Księżyca spośród jego 16 faz (tithi), symbolizujących samogłoski1262, tj. 

‘nów’ (amā). Na poziomie języka zatem AG uznał głoskę ‘a’ za niezanikającą szesnastą 

‘fazę nowiu’ (pustkę), czyli samogłoskę, ‘bez której nie może dojść do poznania’ (a-mā < a 

√mā ‘poznawać’).  

Podsumowując powyższe w komentarzu do PT 2ab, AG uważa ‘ja’, zgodnie z powyższą 

interpretacją, za ‘życie wszystkich podmiotów poznania’ (sarva-pramātṛ-jīvana-rūpa), które, 

stale odczuwane, prowadzi do rozpoznania swej postaci jako Iśwary (Pana), jako pełnej 

satysfakcji (tṛpti).  

Odczuwanie to zachodzi w dia logu na wszystk ich poziomach mowy; poziomy te 

różnią się tylko stopniem odrębności skorelowanego słowa, jako nośnika znaczenia i jego 

znaczenia. 

* 

W PTV I.3.2 Abhinawgupta przechodzi do analizy procesu rozumienia mowy 

zachodzącym w dialogu. W PTV I.3.3 wygłasza tezę, że leżąca u podłoża słuchania 

autonomiczność (swoboda, wolność, svātantrya) przybiera postać kumulowania 

(saṅkalana) i syntezy (kojarzenia, retrospekcji, anusandhāna). Presuponuje przy tym 

zasadę gramatyków 1263 , że autonomiczność (swoboda) jest istotną cechą podmiotu 

(agensa, kartṛ). Odróżnia przy tym słuchanie od s łyszenia, gdyż w tym pierwszym 

istotne jest rozumienie; a ponieważ poprzez inne zmysły niż zmysł słuchu także zachodzi 

rozumienie, AG uznaje, że wszystkie one mają podobną naturę, jak zmysł słuchania, co 

popiera cytatem z upaniszady Kaṭha (KUp II.1.3). Rozszerza tym samym pojęcie języka na 

to, dzięki czemu rozpoznaje się także gesty i wszystkie formy wyrazu przekazywane 

                                                   
1259 Por. § II.5.2, II.5.3. 
1260 Patrz: § II.5.2, II.6.3.   
1261 VP I.169 (ed. RAU), VPvṛ I.142 (ed. Śarmā s. 220). 
1262 O czym mówi PT 5-8.  
1263 PSū I.4.54. 
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poprzez wszystkie zmysły1264. Słuchanie i wszelkie komunikaty przekazywane przez inne 

zmyły nie są samą fizyczną formą, gdyż o bełkocie nie można powiedzieć, że się go słucha 

i rozumie. Natomiast można powiedzieć, że słucha się własnych myśli w tzw. mowie 

bezgłośnej (upāṁśu), która wydobywa się na poziomie mowy mentalnej (pośredniej, 

madhyamā). Stąd mowa ma naturę świadomościową. Jednak dopiero w mowie na 

poziomie fizycznym (vaikharī), gdzie następuje artykulacja głosek stosownie do miejsc 

wymawiania, i od której nieodłączna jest mowa ciała: wyraz twarzy, mruganie oczami, 

gestykulacja itd., może zajść rozumienie mowy.  

Tą świadomościową siłą niezbędną do rozumienia jest właśnie bogini  (najwyższa 

mowa) w postaci możności (śakti) wyraźnego słuchania, uosabiająca omówione 

wcześniej (PTV I.2.2)  ‘zwracanie się’ / ‘nakierowanie’ – āmantraṇa, będące semantyczną 

wartością kategorii wyrażonej przez vocativus. AG wyraził to w PTV I.2.4, rozpoczynając 

omawianie trzech osób gramatycznych.  Tym, do kogo zwraca się w dialogu, czyli na co się 

nakierowuje, jest ‘człowiek’ (nara), moc (Śakti) i Śiwa (Śiva), będące trzema osobami 

gramatycznymi. Stwierdza, że cała rzeczywistość składa s ię z te j  t ró jk i .   

Indywidualny człowiek (nara) jest tutaj gramatyczną trzecią osobą (w sanskrycie 

nazywana ‘pierwszą’, prathama); ilustruje go zdanie: „Dzban stoi”. Taka forma mówienia 

jest najniższą formą komunikacji i zachodzi na ‘niższym’ poziomie języka (aparā vāc).   

Moc, czyli ‘śakti’, jest drugą osobą gramatyczną, charakteryzującą się samym 

zwracaniem się do kogoś drugiego, dlatego jest drugą osobą (w sanskrycie nazywaną 

‘środkową’, madhyama); i ilustruje ją zdanie „Ty stoisz”. To właśnie druga osoba – moc –  

jest istotą nakierowania uwagi (i zarazem przyciągania uwagi, āmantraṇa-tattva), czyli ma 

taka samą wartość semantyczną jak vocativus. Odnosi się do poziomu mowy ‘wyższo-

niższej’ – parāpara.   

Śiwa jest określony jako pierwsza (w sanskrycie ‘najwyższa’) osoba (uttama-puruṣa). 

Ilustruje ją zdanie „ja stoję”. AG przytacza tu cytat z „Pieśni Pana” (BhG XV.18), gdzie 

określa się ją jako ‘niezniszczalną głoskę’ (akṣara) i ‘najwyższą osobę’ (puruṣôttama). 

Odnosi się to do mowy wyższej (parā).   

Mimo że może nasunąć się myśl, że Śiwa i Siakti są odpowiednio elementami męskimi i 

żeńskimi, to AG uważa, że pierwsza i druga osoba nie mają rodzaju gramatycznego; stąd w 

sanskrycie opowiadające im zaimki są ‘bezrodzajowe’ (aliṅga). Dlatego ‘ja’ i ‘ty’ wypowiada 

zarówno bogini, jak i Bhajrawa. Natomiast rodzaj gramatyczny pojawia się tylko poprzez 

reprezentowanie siebie przedmiotowo jako znaczenia zaimków ‘on’ (saḥ), ‘ona’ (sā) lub 

‘ono’ (tat).  

W PTV I.3.4.2, omawia liczbę. Podobnie jak zaimki, również liczby wzajemnie na siebie 

nachodzą, tworząc gramatyczną liczbę pojedynczą, podwójną i mnogą (PTV I.3.4.2). 

                                                   
1264 Por. § II.1.4.  
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Łączenie się ich i przechodzenie jednej w drugą polega na zasadzie tzw. upacāra, która 

także leży u podłoża przesunięć semantycznych w metaforach. Proces ten jest 

charakterystyczny dla komunikacji ‘wyższo-niższej’ (parâparā) i polega wpierw na podziale 

jednostki, pozwalając następnie dostrzec wielość elementów jako jedną całość.    

Upaczara leży u podłoża apostrof, w których rzeczy martwe mogą zostać uosobione, a 

osoby – urzeczowiane. Także dzięki niej wielość indywiduów można zastąpić poznawczo 

jednym zbiorczym indywiduum, a zbiór można postrzegać jako wielość. Ta prawidłowość 

pozwala wygłosić metafizyczną tezę, że w świadomości ‘wszystko ma naturę wszystkiego’.  

Tak przedstawiany niedualizm AG wyjaśnia jako dynamizm, odnoszący się zarówno do 

zasady liczby, jak i osoby. Ma on miejsce: „gdy mnogość zamienia się w jedność”1265. 

Ilustracją tej zasady jest końcówka liczby mnogiej, będąca w stanie scalić liczne odrębne 

wyrazy. Ta sama aktywność pozwala jednocześnie odczuwać siebie jako człowieka 

zarówno w trzeciej (‘on’), jak i drugiej osobie jako ‘ty’ (gdy mówi się do samego siebie lub 

kogoś drugiego), a także w pierwszej osobie jako (‘ja’) (gdy zapada milczenie).  

AG uważa, że pierwsza osoba jest nadrzędna względem drugiej, a druga wobec trzeciej 

(PTV I.3.4.2). Podobnie gramatyczna liczba mnoga jest nadrzędna względem podwójnej, a 

podwójna względem pojedynczej. Ilustrują to zdania złożone: „Ty i on stoicie” (sa ca tvaṁ 

ca tiṣṭhathaḥ),  mimo że są tu dwie osoby, druga i trzecia, to obie mogą zostać wyrażone 

jedną końcówką drugiej osoby (-thaḥ). W zdaniu „On, ty i ja stoimy” (sa ca tvaṁ câhaṁ ca 

tiṣṭhāmaḥ), w którym końcówka czasownikowa stoi w pierwszej osobie i wyraża wszystkie 

trzy osoby. I inaczej byłoby niezgodnie z zasadami gramatyki. Podobnie niezgodne z 

gramatyką byłoby zastosowanie liczby pojedynczej.   

AG zauważa w PTV I.3.4.3, że powyższa zasada stosowania końcówek jest uniwersalną 

cechą wszystkich języków, nie tylko sanskrytu. Stanowi porządek czyli uniwersalną 

prawidłowość pojmowania (pratīti-krama) i dotyczy także języków takich jak palijski 

(bauddha), telugu (āndhra), tamilski (drāviḍa) i innych. AG był prawdopodobnie pierwszym 

indyjskim filozofem, który expresis verbis wypowiedział się, że pewna zasada językowa jest 

uniwersalium językowym. To właśnie prawidłowość pojmowania leży, według niego, u 

podłoża uniwersalnych cech językowych i polega ona na podmiotowości ‘ja’. Zgodnie z tym 

uniwersalną definicję języka podał w następujący sposób:  

‘Nie jest mową ta, która nie jest w sercu i nie doprowadza do serca’1266.  

Podobnie osoby gramatyczne, argumentuje AG, są najniezbędniejszymi elementami 

każdego języka: 

 „Bez nich nie byłoby ani słowa (śabda), ani znaczenia (artha), ani ruchu 

                                                   
1265 PTV I.1.3.4.3 (op. cit.). 
1266 PTV I.3.4.2 (op. cit). 
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świadomości1267.  

Podsumowuje cytatem z dzieła pt. Tantrasamuczczaja (Tantra-samuccaya) 

stwierdzając, że cały ten świat pogrążony jest w tej trójce: człowieku, Siakti i Śiwie, 

zawierającej się w dialogu nie tylko między ludźmi, ale między wszystkimi istotami żywymi: 

od najniższych form życia, takimi jak robaki, aż po wszechwiedzących. W twierdzeniu tym 

wyraża stanowisko, że refleksyjna zdolność językowa nie jest wyłącznie cechą gatunku 

ludzkiego, lecz jest uniwersalna w przyrodzie. Uporządkowana trójka: ‘człowiek’ – Moc – 

Śiwa stanowi według Abhinawagupty porządek wszelkiego pojmowania werbalnego 

(pratipatti) i zdolność językową obecną w przyrodzie – także u zwierząt1268.   

W PTV I.3.5 Abhinawagupta wyjaśnia, że przejawianie się którejś z trzech osób 

zachodzi za pomocą pomijania1269, co wyraża sformułowania genetivus absolutus ‘choć 

jest uttarą’. Pojęcie ‘uttara’ wyjaśnione jest jako ‘bliskie następowanie’ (sannidhi) – zatem 

jeden z trzech warunków niezbędnych do poznania werbalnego 1270 . Jest ona także 

interpretowana jako następstwo – AG odwołuje się tu do strofy wisznuity Wamanadatty. Do 

tego, by uttara mogła stanowić porządek następstwa, musi być w relacji tożsamości z 

anuttarą (PTV I.3.5). W niej – opisuje dalej Abhinawagupta w PTV I.3.5 – mającej naturę 

niepodzielnej świadomości najwyższego Bhajrawy w formie niepodzielnego przebudzonego 

pojmowania (bodha), zawiera s ię wszystko, z niej powstaje wszystko i w niej znów 

wszystko s ię rozpuszcza. Dalsze rozważania (PTV I.4.1) dotyczą już wyłaniania się 

(ujmując znów tautologicznie) wszystkich (sarva) re lacj i  w tym wszystkim (sarvam). 

Relacje zaś powstają również na podstawie wyżej wymienionej formuły wyrażonej przez 

genetivus absolutus, czyli gdy pewna część, uttara, jest pomijana (anādara). Relacje te, 

ilustrowane strofą z Mahabharaty, 1271  pokrywają się z relacjami wyrażanymi przez 

przypadki w gramatyce. W genetiwie pojawia się relacja określanego-określającego / 

posiadającego-posiadacza itd.; w ablatiwie – przyczyny i skutku. To anuttara jest tym, z 

czego (abl.) się rodzi kaulika-vidhi, czyli cała sieć powiązań, w czym (loc.) jest 

ugruntowana i z czego się składa (wszystkie relacje).  

AG implikuje w PTV I.4.2, że wszystkie relacje wydobywają się jednocześnie 

(sadyaḥ), tworzą byt (sat), określany jako nieodłączne świat ło i ref leksja, które stanowią 

pełny, wolny stan ‘ja’, i warunkują weryf ikowalność w dzia łaniu (artha-kriyā-kāritva) i 

inne kryteria poznania.  

Cały proces realizacji bytu, będący ekspansją aktywności, w PTV I.4.3 określa się jako 

                                                   
1267 PTV I.3.4.2 (op. cit.). 
1268 Patrz: § II.1.6.  
1269 Na podstawie PSū II.3.38.  
1270 Patrz: przypis w PTV I.3.4.2, a także przypis w § II.4.3.  
1271 MBh XII.47.54. 
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kaulika-siddhi i ‘pewność takości’ (tathatva-dārḍhya)1272, czyli jako mający naturę realną i 

konkretną, przejawioną na zewnątrz. Uznany jest za uniwersalny – dotyczący wszystkich 

bytów. Na pytanie ‘w jaki sposób’ (katham?) to zachodzi, nie ma jasnej odpowiedzi. 

Odpowiada się: ‘anuttara’ – ‘brak odpowiedzi’.  

W PTV I.4.4 Abhinawagupta podsumowuje pierwszą księgę dotycząca anuttary jako 

bytu i wykazuje pewne problemy interpretacyjne. Następnie zapowiada, że zamierzeniem 

następnej księgi jest poznanie rozróżniające, stan ‘całościowy’ (kaulika), w formie, w 

jakiej ukazuje się „w przeczystym zwierciadle stanu najwyższego Bhajrawy”, tj. jego 

odbijania się w zwierciadle świadomości.  

* 

Na tym Abhinawagupta kończy swój wywód dotyczący bytu. Charakterystyczne jest w 

nim to, że gramatyczna reguła locativus absolutus służy jako ogólny model funkcjonowania 

rzeczywstości, przy założeniu, że nigdy nie traci ona swej jedności, a jej różnicowanie 

polega wyłącznie na re lacjach w obrębie jednego i  tego samego bytu.  

 

*** 

                                                   
1272 ŚD V.8.   
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IV. Podsumowanie i refleksje końcowe 
Po zapoznaniu się z dziełami i filozofią Abhinawagupty nie ma wątpliwości, że język był 

dla niego bardzo ważny na wszystkich polach jego dorobku twórczego: filozofii, teorii 

literatury i teatru, egzegezy tantr itd. Uwidacznia się to m.in. w PTV, gdzie głębokie 

rozumienie teorii języka dostarcza mu potężnego narzędzia interpretacyjnego. Doskonałą 

znajomość niuansów gramatyki, zasad derywacji i filozofii języka wykorzystuje on do 

wnikliwej i błyskotliwej egzegezy zakodowanej w tekście pt. Parātrīśikā mantry ‘s-au-ḥ’, 

przekazywanej podczas wtajemniczenia w religijno-filozoficznej tradycji triki (patrz: § III.3.3). 

Z pomocą filozofii gramatyków, jak też głównej tezy filozofii rozpoznania (pratyabhijñā), AG 

formułuje w PTV jedyną w swoim rodzaju teorię anuttary (§§ III.3, III.3.3, III.4).  

Filozofia języka dostarczyła przy tym Abhinawagupcie narzędzi do uporządkowania 

różnych k ierunków f i lozof icznych, z których każdy w jakiś sposób pełni pewne 

miejsce w jego całościowym systemie filozoficznym. Widoczne jest to, przykładowo, gdy 

objaśniając tātparya-śakti wskazuje, że jedne siły semantyczne nie wykluczają innych (§ 

III.5.3); podobnie jedne stanowiska filozoficzne nie wykluczają innych – przykładowo ci, 

którzy przyjmują teorię niepodzielnej sphoty, powinni jednocześnie uznać strukturalizm 

Kumarili (§ III.5.3.1). Także w ten sposób zmierzał on do ugruntowania filozofii rozpoznania 

jako maksymal istycznej syntezy f i lozof i i . Wykorzystał, dostosował i włączał w nią 

elementy wedyjskie (§ II.3), także upaniszady (PTV, § III.4), Niruktę (§ II.4), oba nurty 

mimansy (§ II.5.5, § II.6), jogę Patańdżalego (§ I.3.1.1 itd.), niedualistyczną wedantę (§ 

I.4.3), sankhję (z jej teorią hierarchii kategorii rzeczywistości, § II.6.4.1 i trzema 

komponentami pramaterii), dorobek poetyków (§ I.4.8), teoretyków muzyki i teatru (§ II.8), a 

także nurty heterodoksyjne – logików buddyjskich (głównie Dignagi, Dharmakirtiego i 

Dharmottary, przypis w PTV I.4.2 w Aneksie 1), czy też nurty religijne, np. pańczaratrów (§ 

I.2.10) i wiele innych. Obficie czerpał z licznych tekstów tantrycznych, licznych 

niezachowanych dzieł i różnych tradycji. Wszystkie je potrafił umieścić w szerokich ramach, 

które dawała mu właśnie filozofia języka. W ten sposób stosując swoisty inkluzjonizm, 

Abhinawagupta zdawał się dążyć do wykazania wyższości s iwaizmu 

niedual is tycznego nad wszystk imi innymi systemami myśl i . Można go uznać za 

wielkiego interpretatora całej filozofii indyjskiej i stąd – jednego z 

najwszechstronniejszych f i lozofów indyjskiego średniowiecza.  

 

*** 

Można się też przekonać, że najważniejszą rolę w jego filozofii języka spełniała 

suponowana w każdym argumencie główna teza metaf izyczna pratyabhi jñā , którą 

określa się terminem śivâdvaya-vāda’ lub ‘śiva-śakty-advaya-vāda’. Zgodnie z tym, jak 
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wyjaśniłem we wstępie (§ 1.1, p. 8), właściwe jest ją interpretować jako niedual izm 

(advaya) rzeczywistości, składającej się z dwóch (dvaya) przeciwstawnych sobie zasad: 

Śiwy (śiva) i S iakt i  (śakti). Jest to główna teza siwaizmu kaszmirskiego, obecna we 

wszystkich dziełach Abhinawagupty w tej czy innej formie. Ma ona swój odpowiednik w 

przyjmowanej apriorycznie przez gramatyków indyjskich tezie o nieodłączności śabda–

artha, czyli słowa i znaczenia, lub, jak to opisuje AG, ‘oznaczającego od oznaczanego’ 

(vācya – vācaka) 1273.  

W moich badaniach przekonałem się, że wszystk ie ważne tezy Abhinawagupty,  

omówione w te j  pracy, zostały wcześniej  w te j  samej lub zbl iżonej postaci  

formułowane w l i teraturze gramatycznej,  przede wszystk im przez 

Bhartryhar iego. Jedynie ich przedstawienie i zastosowanie jest Abhinawagupty. Można 

przyjąć, że filozofia języka u Abhinawagupty z jednej strony była wynikiem zarówno 

najważniejszej tezy filozofii pratjabhidżnia, jak i owej  pierwszej przesłanki gramatyków o 

nierozerwalności słowa i znaczenia. Jest to o tyle istotne, że pozwala stwierdzić ogromne 

pokrewieństwo tradycji gramatycznej i filozofii Abhinawagupty oraz ogromne poleganie 

Abhinawagupty na Bhartryharim (patrz: Aneks 3, spis cytatów z VP Bhartryhariego w trzech 

dziełach Abhinawagupty). Przedstawiona przeze mnie analiza aspektów filozofii języka 

Abhinawagupty nie pozostawia wątpliwości, że Bhartryhari miał najistotniejszy wpływ na 

jego linię interpretacji. Nie będzie przesady, gdy stwierdzi się, że Abhinawagupta stał się 

jego największym obrońcą w indyjskie j  wczesnośredniowiecznej debacie nad 

naturą języka.  

Najważniejszą postacią tezy gramatyków ‘o nierozłączności słowa i znaczenia’ (§ II.5.1, 

§ II.6.1 i in.) jest teoria o ‘u jawnianiu ’ , czy też ‘oświet laniu ’  – dyotaka-pakṣa – którą, 

zgodnie z § II.6.1, reprezentował Bhartryhari. Wynika to stąd, że została ona przedstawiona 

na samym początku, zaraz po strofach wprowadzających do VP. To ona wyznacza ścisły 

związek Abhinawagupty z Bhartryharim. Zgodnie z nią, pojmowanie języka zachodzi na 

podstawie re lacj i  ‘ tożsamości ’ , u jawniającej poprzez ‘oświet lanie ’  innych 

re lacj i  w świecie, dzięki inherentnej w każdym elemencie językowym si le 
                                                   
1273 Idea ta jest znacznie wcześniejsza niż Abhinawagupta: Por. strofę wieszcza Kalidasy (IV-V w.?) 

z poematu pt. „Saga rodu Raghu” (Raghu-vaṁśa), gdzie relację Śiwy i Parwati wprost porównuje do 

nieodłącznych od siebie słowa i znaczenia: 

„Wielbię nieoddzielnych od siebie  

jak słowo i znaczenie rodzicieli świata,  

Parwati [tj. Siakti] i Parameśwarę [tj. Śiwę]! –   

Aby słowo i znaczenie pojęte być mogły.”   

vāg-arthāv iva sampṛktau vāg-artha-pratipattaye | 

jagataḥ pitarau vande pārvatī-parameśvarau ||  
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utożsamiania. Tożsamość jest tutaj re lacją, czyli zawiera dwa przeciwstawione sobie 

elementy, które to oba na raz ujawniają się na zasadzie kontrastu czy dyferencj i , lub 

nawet – sprzeczności. Ich relacja nie jest bytową różnicą, a jedynie oddzieleniem sfery 

oznaczanego od oznaczającego jako dwie przeciwstawne skrajności (patrz: § I.2.1.2), które 

w ten sposób mogą stanowić relację wzorca odbicia i tego, co jest odbijane, poprzez 

odwrócenie (patrz: teoria światła i odbicia, § II.6.1). Rozważania tak rozumianej 

tożsamości  różnych relacj i  widoczne są we wszystk ich aspektach jego f i lozof i i : 

(1) interpretacji czterech poziomów mowy (§§ II.1, II.2), teorii fonemu (§§ II.1.8, II.5.5), teorii 

dhwani (sugestii) i sphoty (§ II.5.6), teorii czasownika (§ II.6), teorii światła i odbicia (§ 

II.6.1), koncepcji czasu (§ II.6.2), teorii podmiotu (§ II.6.3), teorii causativum (§ II.6.4), teorii 

kategorii dynamicznej rzeczywistości wyrażonej pod powierzchnią teorii o ‘powiązanej 

całości’ (kula), stanowiącej treść Paratriśikawiwarany (§ II.7.1-2); powiązanej poprzez 

relacje rozdzielającego się podmiotu na pomniejsze podmioty pełniące różne funkcje – 

analogicznie do teorii kauzatywności i relacji przypadków logicznych w gramatyce. 

*** 

W świetle powyższych podstawowych tez można uznać, że Abhinawagupta miał swój 

wkład do wyjaśniania wielu kwestii indyjskiej filozofii języka, a także w sformułowaniu 

własnych teorii. Z pracy wynika, że w nowatorski sposób wyjaśnił lub sformułował 

następujące zagadnienia:  

(1)  Znaczenie (artha). Z rozważań w § II.5, § II.5.1, § II.5.3.1 i § II.5.4, a także z teorii o 

ujawnianiu  wynika jasno, że ‘artha’ zarówno u gramatyków, jak i u Abhinawagupty, to nie 

‘znaczenie’, gdyż nie chodzi tu ani o rzecz, ani o jej wyobrażenie. Artha jest przede 

wszystkim jednym z dwóch biegunów elementarnego s łowa; jest znaczeniem, 

ale zwykle jako s łowo wyrażane przez inne s łowo w jednym niepodzielnym zdaniu; 

znaczeniem na gruncie metajęzyka, gdy poprzez język mówi się o języku (patrz: II.6.1). 

Relacja śabda-artha wyznacza jedynie re lację oznaczającego z oznaczanym, czyli 

nadrzędno-podrzędną, p ierwotnie w obrębie jednego języka. To ta zawarta w 

każdym elemencie językowym dana z natury relacja śabda-artha ujawnia ‘pojęcie’, czy też 

‘ideę’ (pratyaya). AG nie porusza się w obrębie binarnym – śabda-artha, tylko trójkątnym 

śabda-artha-pratyaya, gdzie pratyaya jest poznawczym wynik iem tej  re lacj i , czyli 

sensem wypowiedzi.  

2) Relacje (sambandha). AG główny nacisk kładzie właśnie na re lacje zachodzące w 

języku jako śabda-artha i rozwija swoją filozofię poprzez wskazywanie na ich różne 

aspekty. Język ma naturę re lacj i . Relacje językowe odzwierc iedla ją relacje 

ontologiczne. Z charakteru PTV (omówienie w § III.4, a także Aneks 1), tudzież z wielu 

miejsc niniejszej pracy wnosić można, że kategoria Śiwy (jako śabda) i kategoria Siakti 

(jako artha) obie są zasadami bytowo-świadomościowymi. Z relacji śabda-artha wynika 
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pojęcie czyli rozumienie rzeczywistości , która obiektywnie istnieje i ma naturę 

inte l ig ib i lną, jako że na każdym poziomie subtelności również zawiera w sobie relację 

śabda-artha. To owa pratyaya, tj. idea jest znaczeniem ujawnianym w poznaniu poprzez 

‘oświet lanie ’  (§ I I .5.1) czyli jest rozumianym znaczenem (pratīyamāna-artha, patrz: 

§§ II.5.1, II.5.6.1, II.6.3) i może być zarówno rzeczą obiektywną, jak i mentalną czy też 

przeżyciem estetycznym (patrz: § I.4.8). Uświadomienie sobie relacji śaba-artha zachodzi 

siłą intu ic j i  (§ II.5.2).  

 (3) Dialog. Tym, co Abhinawagupta wnosi do filozofii języka w Partriśikawiwaranie, jest 

rozwinięcie teorii relacji w f i lozof ię d ia logu. Z PTV wynika, że rzeczywistym 

przedmiotem jest dla niego właśnie re lacja. Tę relację rozumie na różnych poziomach, ale 

w PTV przede wszystkim dia logicznie jako rozmowę dwóch osób. Abhinawaguptę 

można uznać za pierwszego wielk iego f i lozofa indyjskiego, który zają ł  s ię 

rozważaniami nad naturą dia logu (saṁvāda). Do teorii należy jego szczególna 

teor ia trzech osób gramatycznych, które również przenosi na poziom metafizyczny; o 

także teoria dwóch osób, tj. słuchającego i mówiącego. W rozważaniach na temat 

słuchającego mieści się jego teoria s łuchania, którą traktuje on jako rozumienie mowy 

(PTV I.3.3). Podsumowując, rozumienie polega na przemianie podwójności  w 

niedwójność (advaya), czyli jest głównie procesem syntezy; natomiast z 

oddziaływaniem mowy w chwili wypowiadania zdania, czyli mówieniem, jest odwrotnie – 

jest ono przede wszystkim dzieleniem, tworzeniem rozróżnień, których syntezy 

następnie dokonuje słuchacz. Oba procesy zachodzą jednocześnie wzajemnie się 

warunkując w każdym z podmiotów i między podmiotami, i oba są koniecznym warunkiem 

poznania (pratipatti).  

(4) Teoria trzech osób i trzech liczb gramatycznych wyłożona w Paratriśikawiwaranie 

jest jego oryginalną i jedną z najciekawszych spekulacji filozoficznych i stanowi wkład do   

teor i i  komunikacj i . Jak wykazałem na podstawie PTV (§ II.3, § II.3.1.1, § II.4 PTV 

I.1.4.1), według AG cała rzeczywistość bytowo-świadomościowa wyraża się w komunikacji, 

w której uczestniczą zawsze trzy osoby: ‘ja’, ‘ty’ oraz ‘on’ (patrz: § III.6 PTV I.3.1-4.). Ich 

porządek hierarchiczny jest porządkiem pojmowania (patrz: § II.4 tł. PTV I.3.4.3). 

Źródłem tych rozważań jest jednak także filozofia Bhartryhariego, wyjaśniona krótko przez 

Helaradżę. Ale właśnie AG stwierdza explicite, że porządek trzech osób, przedstawiony 

przez niego w PTV, jest uniwersalną cechę wszystk ich języków. W ten sposób 

AG jest p ierwszym f i lozofem wygłaszającym twierdzenie o uniwersalnych 

cechach językowych. 

(5) Teoria anuttary. Najbardziej oryginalnym wkładem AG jest jego teoria anuttary, 

która porządkuje całą filozofię języka. Jednym z istotnych jej aspektów jest to, że zgodnie z 

koncepcją anuttary, elementem koniecznym w każdym procesie poznawczym jest 
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pomijanie (anādara) pewnych aspektów, pozwalając innym się uwypuklić. Istotą koncepcji 

pomijania jest to, że nigdy nie zachodzi całkowity zanik pomijanego elementu; w 

przeciwnym razie na skutek zaniku relacji nie mogłoby mieć miejsca poznanie 

rzeczywistości. Pomijany element przechodzi w stan nieprzejawiony, w którym istnieje jako 

potencja lność. Dlatego wystarczy coś pominąć, żeby to, co niepominięte, a powiązane z 

tym, co niepominięte, samo ujawniło się w świadomości. Na tym polega także sugestia. 

Zachodząca wówczas unifikacja różnorodnej rzeczywistości, a także wyodrębnianie 

elementów z jednej całości, czyli synteza i analiza, oba się nie wykluczają i stanowią 

elementy tej samej, uniwersalnej  zasady vāc , w PTV określanej jako autorefleksja. 

Stąd AG nie uznaje całkowite j  negacj i , tylko infinistyczną teorię określną jako ‘sarva-

sarvâtmakatā’, którą podsumować można, że ostatecznie wszystko ma naturę 

wszystk iego.     

 (6) Teoria fonemu. Istotnym wkładem Abhinawagupty do filozofii języka jest  

oryginalnie przedstawiona teoria fonemu (§ II.1.6, II.5 itd.), rozważana z perspektywy teorii 

światła i odbicia (bimba-pratibimba, § II.6.1), którą następnie rozwija on w 

Paratriśikawiwaranie (patrz: § II.6.4.1) w teorię tzw. całościowej emanacji fonematycznej 

(kaulika-vidhi), będącej opisem ‘matrycy świadomości’. Teoria ta, moim zdaniem, wymaga 

dokładnego zbadania, gdyż w pracy jedynie ją zarysowałem (patrz też: § II.7.1, II.7.1.1). Z 

rozdziałów (§ II.1.6, II.1.6.1) jasno wynika, że fonem stanowi centralny punkt opisu mowy u 

Abhinawagupty: stanowi przyrodzoną człowiekowi i wszystkim żyjącym istotom 

elementarną cząstkę świadomości, która przejawia się w przenikającym wszystkie zmysły i 

całą obiektywną rzeczywistość dźwięku, zarówno fizycznym, jak i subtelnym. 

Abhinawagupta jest ponadto filozofem, który łączy teorię fonemu z muzyką i przeżyciem 

estetycznym – uczynił to zarówno w PTV, jak i w rozdziale o muzyce NŚAG (patrz: (§ II.1.6, 

II.1.6.1).    

 (7) Teoria dhwani i sphoty. Z analizy sposobu przedstawienia teorii sphoty przez AG 

(§ II.5.6) można przypuszczać, że pojęcie sphoty jest redundantne w wyjaśnieniu procesu 

ujawniania znaczenia. Z różnych rozważań filozoficznych wynika także, że także dla 

Abhinawagupty teoria o oświetlaniu stanowiła nadrzędną nawet wobec teorii sphoty teorię 

językową, pozwalającą właściwie rozumieć pozostałe rozważania. Choć nigdy nie podważył 

on teorii sphoty, to główną jej ideę można wyjaśnić bez odwoływania się do niej. 

*** 

Język i filozofia ma dla Abhinawagupty także swój ważny wymiar społeczny i etyczny. 

Implikacje etyczne mają jego teoria trzech osób, teoria kauzatywności (w ustaleniu, kto jest 

uprawniony do studiowania, pojęcie wrażliwego odbiorcy (sahṛdaya, § II.8), wytyczenie 

celu, którego warunkiem osiągnięcia jest uwolnienie się od strachu i dręczenia, równowaga 

emocjonalna, w której nie dopuszcza się do utraty kontroli nad popędem, chciwością, 



342 

gniewem, zazdrością itd. (§ I.1.7.3), widzenie siebie w innych – te i inne koncepcje są 

ważnym elementem etycznym. Przykładowo, przyjęcie koncepcji trzech osób PTV, 

prowadzi do rozwoju wrażliwości na innych i doborem odpowiedniej wobec nich formy 

komunikacji: Zwracanie się w trzeciej osobie (‘on’), jest ‘urzeczowieniem’ odbiorcy, 

traktowaniem go przedmiotowo; zwracanie się w drugiej osobie (‘ty’) jest relacją na równi; 

zwracanie się do drugiej osoby jako ‘ja’, jest mi łością (patrz dalej: PTV I.3.4.1, Aneks 1, § 

III.3.1, III.4). Podobnie większy ładunek emocjonalny i większe ogarnianie innych 

charakteryzuje liczbę mnogą niż pojedynczą. Każde ‘ja’ człowieka obejmuje pozostałe dwie 

osoby. Tak właśnie należy rozumieć, że w siwaizmie Śiwa jest rozumiany jako ‘ja’, gdyż 

jego wszechwiedza polega na zwracaniu się do wszystkiego jak do ‘ja’ i rozumienia 

wszystkiego jako ‘ja’. Osiągnięcie stanu Śiwy jest ideałem każdego siwaity1274.  

 

*** 

Abhinawagupta nie miał w Kaszmirze równego sobie następcy. Jak sugeruję w § I.1,   

Kszemaradża, wybitny uczony, który uważał się za jego najważniejszego ucznia, nie 

skomentował ani jednego dzieła swego mistrza i nie podążał ściśle za jego filozofią oraz, 

niestety, nie miał znaczącego wkładu do filozofii języka (patrz: § I.1). Natomiast kaszmirski 

filozof znalazł naśladowców wśród religijnych autorytetów na południu Indii, a także wśród 

poetyków i teoretyków teatru w całych Indiach. O tym pierwszym świadczy m.in. 

południowoindyjska tradycja komentatorska Paratriśiki, co wykazałem w § I.5.2.  

Fakt, że filozoficzne rozważania AG na temat języka były tak mało znane w Indiach, 

wynika prawdopodobnie stąd, że rozważania o języku prowadził nie na poziomie gramatyki, 

tylko wprowadzał je na poziom dyskursu filozoficznego. Można Abhinawaguptę traktować 

jako pierwszego f i lozofa,  który świadomie praktykował f i lozof ię gramatyczną.  

 

*** 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1274 Zgodnie ze znanym powiedzeniem: „Niech czci Śiwę, stając się Śiwą” (śivo bhūtvā śivaṁ yajet).  



343 

 

ANEKS 1. Przekład i objaśnienia pierwszej księgi 
Paratriśikawiwarany 

Strofy inwokacyjne 
 

Z Rodzicielki-Wimalakali1275 –  cząstki Księżyca, której nic nie kala1276,  

blaskiem potężnej,  

która Abhinawaguptę – nową twórczość – do życia powołała 

i podporą jest jego;  

i z Rodziciela [Narasimhagupty], Pełnią-Bhajrawy będącego,  

którego światło chronione jest w pięciu obliczach1277;  

z ich obojga, w parę połączonych w czystej miłości promiennej zrodzone  

to oto serce moje niechaj pulsuje  

obfitością nektaru szczęścia – Anuttary nieprzewyższonej.1278 /1/ 

                                                   
1275 Wimalakala (Vimala-kalā) to imię matki Abhinawagupty (o rodzicach Abhinawagupty patrz: § I.1). 
1276 Tutaj Abhinawagupta sugeruje, że tak jak on cały zrodzony został ze swojej matki, tak i jego 

nowa twórczość (abhinava-sṛṣṭi), na którą wskazuje jego imię (Abhinava-gupta), wynika z twórczego 

pierwiastka zwanego kalā – metaforycznej fazy Księżyca, jaką jest nów, zwany w PTV II (ed. Gn: 

262), ‘nieśmiertelną cząstką’ (amṛta-kalā), zjednoczonymi (ekīkṛta) czternastoma samogłoskami w 

postaci anuttary  –  pierwiastka wolnego od nieczystości (vi-mala), wyrażanego jej imieniem. Jako 

taką czci ją jako jako Matkę-Rodzicielkę całego wszechświata i boską moc manifestującą się w 

głoskach. 
1277 W określeniu ‘pañca-mukha-gupta-ruci’ AG zakodował imię swojego ojca, Narasimhagupty (nara 

–  ‘człowiek’, siṁha – ‘lew’, gupta – chroniony), przywołując siwaickie przedstawienie pięciogłowego 

Śiwy-Bhairawy, z którego ust (mukha), zgodnie z doktryną tego systemu, wydobyły się wszystkie 

tajemne (gupta) nauki kauliczne (czyli ‘całościowe’, ‘holistyczne’) zawarte w pięciu liniach przekazu 

(āmnāya). Słowo ‘pañca’ to liczba ‘pięć’, ale także, od √pañc, oznacza ‘szerokie otwarcie’; stąd 

‘pañca-mukha’ przy interpretacji jako złożenie dzierżawcze, znaczy ‘ten, kto ma szeroko otwartą 

paszczę’, czyli ‘lew’ (siṁha).  Pięć ust Śiwy w tradycji siwaickiej odpowiada pięciu formom Śiwy, 

zwanym kolejno: Īśāna, Tatpuruṣa, Aghora, Vāmadeva i Sadyojāta, a w PTV najsubtelniejszym 

kategoriom rzeczywistości, określonym jako ‘piątka brahmanów’ (brahma-pañcaka, patrz: PTV 

III.10a i omówienie w § III.3).      
1278 Cała strofa wieloznaczna; szeroka interpretacja patrz: SANDERSON 2005 i BÄUMER 2011: 43-

50. Tutaj nie zawsze trzymam się interpretacji A. Sandersona; przykładowo słowo ‘mahā’ w złożeniu 

‘abhinava-sṛṣṭi-mahā’, nie tłumaczę jako ‘radość’ (interpretacja A. Sandersona, 2005: 99 p. 29: 

“whose greater joy was to give birth to Abhinavahgupta”), tylko dobieram znaczenie uznając, że 
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Wielbię tę Boginię, jedną, samoświadomość,  

wewnątrz  której  jaśnieje ten świat cały  

i na zewnątrz się objawia1279 w  stworzeniu;   

a gdy znika pobudzenie1280, znów trwa w Anuttarze /2/ 

Cześć oddaję tej anuttarze – Najwyższej Mowie,  

która jaśnieje mając głęboko w sercu trójkę (trika):  

Człowieka (nara), Moc (śakti) i Śiwę (śiva)1281,  

i siebie objawia, i smakiem1282 jest intuicji1283.  /3/  

Chwała niech będzie boskiemu Siambhu1284, Śrikantsze1285 ,  

Najwyższemu Panu, którego wielkości nie da się ogarnąć, 

i który od więzów uwalnia gromady dusz zniewolonych1286. /4/  

Dla obudzenia swych uczniów, dla przypomnienia tym przebudzonym, 

Ja, Abhinawagupta, podejmuję ten trud niewielki. / 5/  

PTV I. KSIĘGA PIERWSZA – „Księga bytu” (sat) 

PT 1 
Bogini powiedziała: 

Jakim sposobem, o Boże, anuttara – nieprzewyższona  
                                                                                                                                                            
intencją autora jest raczej wychwalanie wielkości matki-rodzicielki, która powołała go do życia, a nie 

mówienie o jej szczęściu z jego powodu, gdyż wówczas strofa przestałaby być jej pochwałą i 

nabrałaby charakteru zakamuflowanej pochwały (aprastuta-praśaṁsā) samego siebie.   
1279 ā√bhās; ābhāsa to określenie przejawu w filozofii pratjabhidżnia.  
1280 kṣobha, także ‘niepokój’, ‘wzburzenie’, ale u AG jest to ważny termin techniczny oznaczający 

‘pobudzanie do tworzenia’; pobudzenie to leży u podłoża form i wyrażeń kauzatywnych, gdy 

towarzyszy mu utracenie równowagi poprzez nakierowanie uwagi na zewnątrz.  
1281 Są to trzy podstawowe kategorie systemu triki.  
1282 camat √kṛ 'intensywnie smakować': camatkāra ‘zachwyt’, ‘blask’. 
1283 pratibhā, intuicja. 
1284 Siambhu (śam-bhū) ‘ten, który pojawia się w spokoju’: epitet Śiwy.  
1285 Śrīkaṇṭha 'o pięknej szyi' to eufemistyczne określenie Śiwy-‘zbawiciela’, który, zgodnie z 

puranami (Viṣṇupurāṇa i inne), zatrzymał w swym gardle truciznę halāhala, ocalając w ten sposób 

świat od zagłady. Od tamtej pory jego szyja stała się sina. ‘Śrīkaṇṭa’ jest wyrażeniem 

eufemistycznym, podobnie jak ‘błękitnoszyi’ (Nīlakaṇṭha), na określenie ‘sinoszyjego’. Zgodnie z TĀ 

itd. legendarny Śrikantha jest protoplastą niedualistycznego siwaizmu, od niego wywodzi się linia 

nauczycieli Somanandy. 
1286  Dusze zniewolone oddawane są tu słowem  ‘paśu’,  które odnosi się do zwierząt, zwykle  

trzymanych na uwięzi (od √paś ‘wiązać’), tj. bydła domowego. Określenie nim indywidualnych dusz 

wywodzi się od starożytnej religii siwaickiej pasiupatów.    
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daje natychmiast spełnienie całościowe (kaulika-siddhi)  
tak, że przez samo jej rozpoznanie osiąga się równowagę (samatā)  
świadomości, która po przestrzeni wędruje1287?  [PT 1] 

PTV I.1.1 Cztery poziomy mowy 
Najwyższy Pan (Parameśwara), ukonstytuowany z pięciu rodzajów działań1288, stale jest 

otoczony mocą łaski (anugraha-śakti)1289, mającą postać najwyższej [mowy] (parā); bowiem 

w rzeczywistości w mocy o naturze łaski nie ma refleksji1290 odrębnej od Śiwy. I ta Moc 

składa się z refleksji, będącej łaską świata; na samym początku nieróżna od mających się 

pod wpływem [mowy] 'patrzącej' (paśyantī) – utworzonej z elementarnych refleksji [tj. 

fonemów, parāmarśa]1291 – uformować (ā√sūtr)1292 niezliczonych setek mocy, nieco później 

(prathamataram) wtopiona w świadomość (saṁvit) niewymierzoną miejscem ni czasem, 
                                                   
1287 Khecarī (r.ż.) to dosł. ‘wędrująca w przestrzeni’. Chodzi o pojawienie się świadomości mającej 

właściwość przenikania, tj. poznawania przedmiotów. Vide infra PTV I.1.7.3.  
1288 Tj. tworzenie (sṛṣṭi), trwanie (sthiti), wchłonięcie (saṁhāra); niełaska (niezgodność, vigraha) i 

łaska (zgodność, anugraha).  
1289  Anugraha, dosł. 'zgodne (anu) chwytanie (graha)', wspomaganie, łaska. Jest to absolutna 

zgodność, będąca najważniejszym przejawem tożsamości Śiwy (substratu mocy) i Siakti (mocy). 

Łaska ta – można to tak ująć – przywołuje możliwość zaobserwowanego dostrajania się i 

wzmacniania, tak jak dwa dźwięki, gdy stają się jednym dźwiękiem (por.  § II.1.6, PTV II), wzajemnie 

się wspierając. Gdy zachodzi absolutna jednakowość czasu lub miejsca dwóch różnych punktów, 

zanika między nimi różnica i stają się tożsame. Pierwszą tezą filozofii siwaizmu kaszmirskiego jest 

właśnie niedwoistość, pełna tożsamość Śiwy i Siakti. Ich absolutna zgodność przekłada się na 

ludzkie poznanie: jest podstawą identyfikacji przedmiotów w poznaniu zmysłowym i pojawienia się 

rozumienia w poznaniu werbalnym.  
1290 Āmarśa (ā√mṛś) 'mieć całościową refleksję, czuć') to nieuprzedmiotowiona refleksja nad samym 

sobą albo też kimś drugim, którego czuje się jako nieróżnego od siebie. Należy zwrócić uwagę, że o 

Łasce jako o Najwyższej Mowie mówi się tu jak o kimś mającym swoją podmiotowość, jak o osobie; 

wynika to stąd, że ma ona naturę wyłącznie świadomości, a o niej trafniej jest mówić jako o osobie, 

niż jako o rzeczy – stąd personifikacja mowy-łaski i refleksji własnego istnienia jest jak najbardziej 

słuszna.  
1291  W PTV pojęcie parāmarśa używane jest na określenie pojedynczych fonemów jako 

elementarnych jednostek semantycznych i podłoża refleksji poznawczej i aktywności twórczej.      
1292 W ĪPVV I.16 poziom mowy ‘patrzącej’ opisywany jest jako podobny do sutry (sūtra), ‘zwięzłego 

sformułowania’ czy ‘skrótu’, w którym słowo i zdanie są zlane ze sobą i stanowią jakby jedną masę 

bez wewnętrznych rozróżnień (patrz: TORELLA 2001: 9); reprezentuje percepcję wolną od myśli 

dyskursywnych (nirvikalpaka), która zostaje w pełni uświadomiona dopiero po naświetleniu przez 

myśl dyskursywną w postaci komentarza, zawierającego dyskusję przedstawiającą stanowiska 

przeciwne. Pojęcie āsūtrayiṣyamāṇa oznacza fazę mowy, w której zaczyna formułować się tak 

rozumiana sutra.    
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złożoną z najwyższej potężnej mantry (para-mahā-mantra), pozostaje niepodzielona na 

wypowiedź (ukti) i odpowiedź (pratyukti), mające za sprawą [mowy] 'patrzącej' (paśyantī) 

dopiero nastąpić. I to ona właśnie [tj. najwyższa mowa], składając się z niepodzielnej 

świadomości każdego indywidualnego podmiotu (pramātṛ)1293, jest zawsze teraźniejsza. 

Następnie [mowa] 'patrząca' nabiera świadomości przedmiotowej tego, czego tylko 

zapragnie, co wywołane jest prawidłowością tej czy innej właściwej przyczyny w wyniku 

formułowania się (√sūtr) pojmowania, podobnie jak pamięć, która zachowując ślady 

(saṁskāra)1294 poznania licznych aktualizujących się (bhāva) 1295 i nieaktualizujących się 

stanów (abhāva), świadoma niewyraźnych [jeszcze] barw [tj. oka] pawiego ogona1296, staje 

                                                   
1293  Sakala, dosł. 'z cząstką’, jest najbardziej zindywidualizowaną, wymierną formą podmiotu 

doświadczenia (pramātṛ), czyli świadomością indywidualną. Podmioty doświadczenia klasyfikowane 

na podstawie stopnia powszechności jako sakala, pralayâkala, vijñānâkala, mantra, mantrêśvara, 

mantra-maheśvara i śiva-pramātā.  
1294 Saṁskāra używana jest w znaczeniu zdolności mownej (yogyatā), która występuje w umyśle 

użytkowników języka. Jest ona miarą prawidłowości form, gotowością czy predyspozycją do ich 

rozumienia; można ją rozumieć jako zdolność mowną, dzięki której możliwe jest przyswajanie i 

używanie języka. U gramatyków oznacza ona również ‘uszykowanie’ czy ‘oczyszczenie’ przed 

przystąpieniem do studiowania gramatyki i Wedy (analizę pojęcia patrz: CARDONA 1997: 557-563). 

Choć w swej istocie jest wrodzona, to wytwarza się pod wpływem poprawnego rozumienia zdań; jest 

porównywana do zarodka, z którego ponownie mowa może się przejawiać. 
1295  Bhāva (√bhū + ‘stawać się, być’) ‘byt, istnienie, stawanie się, stan, kondycja’ nie oznacza 

absolutnego, lecz względne, temporalne, aktualne ‘bycie’; chodzi tu o obecność, skorelowaną z 

nieobecnością czegoś, co w absolutnym sensie jest także istniejące. Por. TSG 9, gdzie tłumaczy się 

jako ‘istnienie’ lub ‘nieistnienie’, choć chodzi o to samo pojęcie:  

„Nieistnienie jest czworakie: uprzednie nieistnienie, nieistnienie po zniszczeniu, zupełne 

nieistnienie i wzajemne nieistnienie”  

(abhāvaś caturvidhaḥ | prāg-abhāvaḥ pradhvaṁsâbhāvo ‘tyantâbhāvo ‘nyonyâbhāvaś cêti 

|). 

Aspekt temporalny w pojęciu bhāva jest uwypuklany przez gramatyków, co widać z kontekstu 

występowania tych pojęć; w cytowanej w VP Nirukcie (NirU I.1), bhāva jest aktualizacją sześciu 

przeobrażeń / permutacji (bhāva-vikāra), zachodzących w wyniku działania mocy czasu (kāla-śakti); 

stąd słusznie Sarup, który pierwszy przełożył dzieło Jaski, tłumaczy bhāva jako ‘becomming’  – 

‘stawanie się’. Koncepcja sześciu przeobrażeń aktualizacji istnienia przejął z Nirukty Bhartryhari 

(patrz: § II.4).  
1296Mecaka to ciemna barwa, podobna do gęstych chmur, a także ciemnoniebieskie oko na ogonie 

pawia. Zgodnie z SINGH (1988) przywołana jest tu maksyma ‘o pawim trenie w płynnym żółtku’ 

(mayūrâṇḍa-nyāya): tak jak w żółtku zakodowane są wszystkie barwy pawiego trenu, tyle, że 

pozostają one w formie niezróżnicowanej, nieprzejawionej i ledwie poczętej, tak samo w ‘zdolności 

mowy (saṁskāra) zawarte są wszelkie formy języka. Porównanie to pochodzi z VP I.52 i VPvṛ I.52:  
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„Ta sekwencja ofiarna (kratu), zwana mową (śabda),  

pozostaje jak gdyby w stanie [żółtka] jaja (āṇḍa-bhāva);  

jego odnoszenie werbalne (vṛtti) ma formę działania – czasownika (kriyā),  

wraz z podziałem układa się w sekwencję.”  

[āṇḍa-bhāvam ivâpanno yaḥ kratuḥ śabda-saṁjñakaḥ |  

vṛttis tasya kriyā-rūpā bhāgaśo bhajate kramam ||]  

Komentator (VPvṛ I.52) objaśnia āṇḍa-bhāva jako ‘płynne żółtko pawiego jaja’ (mayūrâṇḍa-rasa):  

„Poprzez wchłonięcie, tj. pozostawienie w jednym miejscu wszystkich podziałów, zewnętrzne 

słowo zwykłej komunikacji werbalnej rozpuszcza się w psychice (antaḥ-karaṇa), nie 

wykraczając poza samą tylko bhawanę (bhāvanā) [tj. siłę semantyczną czasownika] 

przybranych wcześniej podziałów, które [teraz] pozostają na podobieństwo płynnego żółtka 

jaja pawia i innych [ptaków]”.  

Porównanie najwyższej mowy (parā vāc) do żółtka pawiego jaja zaświadczone jest nie tylko w 

VP, ale także w tradycji kuli i kramy, np. w „Prawidłach Szalonego Pana” (Vātulanātha-sūtra, VNS), z 

2 poł VIII w. autorstwa Widjanandanathy (Vidyānandanātha), dziewiątego w linii kaulicznych 

poprzedników Abhinawagupty (patrz: § I.2.6.2, o szczegóły dzieła i tłumaczenie patrz SILBURN 

1959). W komentarzu (vṛtti, VNSvṛ) doń Anantasiaktipada uznał, że “Prawidła Szalonego Pana” są 

złączeniem (melāpa) sześciu klasycznych systemów filozofii indyjskiej (ṣaḍ-darśana) i czterech 

tradycji siwaicko-siaktyjskich i że głoszą osiągnięcie ‘świadomości trwającej pośrodku’ (madhya-

saṁstha-saṁvit” (VNSvṛ 1-2). Na poziomie metafizycznym tam również rozumie się to jako 

połączenie czterech poziomów mowy  (VNS 7, s. 8-9), przy czym najwyższa mowa (parā) 

porównywana jest do żółtka pawiego jaja. Niesprzecznymi aspektami języka są według autora VNS 

sekwencja i  brak sekwencj i  (kramâkrama) oraz kula i akula (kulâkula); mają one naturę 

‘najwyższego pulsowania’ (spanda, VNSvṛ 6), ‘zderzenia’ (saṅghaṭṭa), z którego rodzi się siła, ‘pustki 

nad pustkami’ (śūnyâtiśūnya), będącej istotą rozumienia (bodha), ‘przestrzennego spojrzenia’ 

(khecara-dṛṣṭi), anuttara o naturze ‘przestrzeni świadomości’ (cid-vyoman) lub ‘wielkiej przestrzeni’ 

(mahā-vyoman). W następnej strofie VP (I.53) przywołuje się analogię słowa jako podziału jednego 

barwnego obrazu na 1) wyobrażony, 2) namalowany na płótnie i 3) rzeczywisty. W TĀ III.82 AG i 

jego komentator Dżajaratha w TĀV III.82 wyjaśniają, że proces powstawania zróżnicowania z 

niezróżnicowanego zarodka polega na ‘pobudzeniu’ (kṣobha), podobnie jak niezróżnicowane a 

pobudzone żółtko rozwija się w wielobarwnego ptaka: 

„Ponieważ to świadomość (saṁvit) ma przede wszystkim formę 'pobudzającego’ 

(kṣobhaka), to zważywszy, że pierwiastek ‘pobudzać’ (√kṣubh) zawiera w sobie jak w 

zarodku wszelkie znaczenia [czasowników] zakończonych sufiksem kauzatywnym (ṇy-anta) 

i niekauzatywnych, owa świadomość pobudzona [tj. bierna], powoduje pobudzenie [tj. 

sprawcza], czyli zawiera w sobie, podobnie jak w maksymie o płynnym żółtku pawiego jaja, 

ledwie formujący się [ze wzorca] (āsūtrita-prāya) wszelki przedmiot poznania, jakby 

nakierowany ekspresywnie [na zewnątrz]”  

(yataḥ saṁvida eva mukhyatayā kṣobhakaṁ rūpam, ataḥ kṣubheḥ ṇyantâṇyantârtha-

garbhīkārāt sā saṁvit kṣubhyati mayūrâṇḍa-rasa-nyāyena antar-āsūtrita-prāyaṁ bahir-
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się świadoma czegoś w zależności od obudzenia odpowiedniego zarodka (bīja) 1297  w 

pamięci (smṛti) 1298 . W pierwszym momencie poznania tam, gdzie nie ma oddzielenia 

wyróżników, jakimi są wyrażający i wyrażane, nie pojawia się rozróżnianie.  

Mowa pośrednia (mentalna, madhyamā) z kolei, ukazawszy różnicę pomiędzy tymi 

właśnie wyrażanym (vācya) i wyrażającym (vācaka), uświadamia sobie poprzez jedność 

miejsca (samānâdhikaraṇya) oznaczającego (nazywającego, vācaka) i oznaczanego 

(vācya)1299, podczas gdy mowa fizyczna (vaikharī) polega na wyraźnym oddzieleniu ich 

obu1300. One są w świadomości w takim właśnie porządku, nie wymagając dowodu, bo 

dowodem jest własna świadomość (svasaṁvit-siddha); pośród nich poziom najwyższej 

mowy ma naturę najgłębszego sensu i wolnej od ‘fałszu’ (a-māyīyā) 1301 mocy słowa, jest 

                                                                                                                                                            
bhāvônmukham-iva jñeya-jātaṁ dhārayati tac ca tathā kṣubhyat kṣobhayati bahī-

rūpatayâvabhāsayatîty-arthaḥ | tad āha – "kṣobha" ity-ādi | kṣobhaṇā preṣaṇâdi-rūpā 

preraṇā—ity-arthaḥ).  

Teoria ‘pobudzenia’ u AG, zdaje się mieć związek z gramatyczną teorią kauzatywności (infiks ṆiC), 

leżącej u podłoża wyjaśnienia wielu tez gramatycznych VP III (patrz omówienie kauzatywu w § 

II.6.4). 
1297 Tj. sprawczej mocy głoski.  
1298 Analizę pamięci u Abhinawagupty patrz TORELLA 2007b , RATIÉ 2016a.  
1299 Gdyż oba – słowo i znaczenie, znajdują się w umyśle (antaḥkaraṇa). Rozumienie mowy według 

AG następuje na skutek doprowadzenia do jedności wszystkich elementów wypowiedzi, co określa 

się pojęciem ‘saṁhatya-kāritā’ lub — aby wskazać, że jest to proces doprowadzania do pojęciowej 

jedności — anusandhāna-kāritva (patrz dalej PTV). N. Rastogi (2013: 28 p.16), analizując ĪPV I.4.3 

(s. 103) ten proces doprowadzania do jedności, ujmuje go na dwóch płaszczyznach: 1) temporalnej, 

w której zachodzi jednoczesność; 2) przestrzennej, w której zachodzi jedność miejsca. Tutaj AG 

mówi, że na poziomie mowy ‘patrzącej’, która odpowiada za syntezę, następuje jednoczesność, czyli 

zanik sekwencji głosek/rozumienia; na poziomie mentalnej (madhyamā), rozumienie zachodzi na 

skutek jedności miejsca, przy czym obecna jest sekwencja głosek i myśli.  Szczegóły patrz: § II.2.3, 

§ II.5.6.2. 
1300 Rozdzielenie ze względu na miejsce i czas. 
1301  Wariant ‘a-māyīyā’ według emendacji N. Guruṭū (PTV3) i J. Singha (PTV4). W pozostałych 

wszystkich innych edycjach i manuskryptach jest wersja māyīyā’, co należałoby tłumaczyć jako: 

‘najgłębszego sensu mocy podległego maji (māyīyā) słowa’. Całościowa analiza Najwyższej Mowy 

(parā vāc) w PTV i ĪPVV (patrz: § II.1-2) przekonała mnie do wybrania tej pierwszej wersji.  Istnieje 

duża trudność w znalezieniu odpowiednika pojęcia māyā w filozofii Abhinawagupty (i w ogóle w 

filozofii indyjskiej), pojęcie ‘fałsz’ tylko w niewielkiej cząstce pokrywa się z szerokim polem 

semantycznym terminu. Tutaj przy zachowaniu jej rozumienia jako podłoża iluzoryczności, czy raczej 

‘wirtualności’ podległych nieustannym przemianom zjawisk, większy nacisk kładzie się na jej 

znaczenie etymologiczne (od √mā ‘tworzyć’ oraz ‘poznawać’); cechą istotną maji jest 

s twarzanie poprzez wywoływanie dwois tośc i  (stąd związek z pojęciem ‘vivarta’, vide supra 
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esencją niekonwencjonalnej, niewytworzonej sztucznie rzeczywistej zdolności mownej 

(saṁskāra); pobudzany (cud) przez cząstkę, będącą potencją mantry (mantra-vīrya) na 

zasadzie, o której powiem dalej, w konsekwencji zawarty jest rzeczywiście także w fazach 

mowy ‘patrzącej’ i pozostałych; ponieważ bez niego na skutek braku 'światła'1302 w mowie 

                                                                                                                                                            
przypis w § I.3.2), a także poznawanie rzeczy jako różnorodnych. Według przedstawicieli 

szkoły pratyabhijñā maja nie jest iluzją czy fałszem, które trzeba odrzucić, gdyż dwoistość i wielość 

is tn ie je  rea ln ie , nieodłącznie od spajającej jedności, ale maja stanowi naturę tworzenia 

poprzez swobodne i  twórcze wyodrębnian ie  częśc i  z  ca łośc i  (por. objaśnienie maji w 

PS, § I.4.3) i jest siłą wiążącą duszę do własnego wytworu. Gdy w rozważaniach o kauzatywie (§ 

II.6.4) mówi się o podwójnej podmiotowości – jeden podmiot niejako pobudza do istnienia drugi, 

nasuwa się podobieństwo do aktora, który kreuje nowy charakter odgrywanego bohatera 

scenicznego – to to właśnie jest działaniem maji (por. § II.6.4.1). Māyā jako jedna z podstawowych 

kategorii rzeczywistości, określona jako jedna z czterech tzw. dhāraṇī (patrz § II.6.4.1), jest 

najważniejszą siłą sprawczą (kauzatywną), która działa właśnie niejako poprzez rozdwojenie 

jednego podmiotu działania, na to ‘ja’ ukryte (sprawcze) i ‘ja’ zamanifestowane (bierne), umożliwiając 

przez to wytwarzanie się wszelkich relacji siebie z nie-sobą. Najwyższa mowa jest tutaj 

charakteryzowana jako siła tejże mowy polegającej na działaniu maji (czyli jest māyīya, według ed. 

R. Gnoliego), przy czym sama ta siła jej nie podlega (tj. jest amāyīya, zgodnie z emendacją J. 

Singha).      
1302 ‘Światło’ (prakāśa) oznacza tu ujawniającą siebie świadomość przy jednoczesnym ujawnianiu 

przedmiotu. Należy rozumieć zgodnie z VPHel III.2.2 (s. 240), który omawiając ‘urzeczowienie’ 

(viṣayī-karaṇa) zachodzące siłą oznaczania jednocześnie czegoś drugiego, jak i siebie, stwierdza:  

„Trzy są bowiem światła – poznanie (jñāna), mowa (śabda) i płomień lampy (pradīpa), które 

tym światłem [o które tutaj chodzi] oświetlają (pra√kāś) zarówno coś drugiego, jak i same 

siebie. Mianowicie poznanie, tak jak oświetla przedmiot (artha), tak samo ‘rozchodzi się’ 

(√prath) i oświetla również siebie. Podobnie płomień lampy, oświetlając formę [materialną], 

oświetla również sam siebie poprzez nadanie sobie stanu przedmiotowego. I tak samo 

słuszne jest, że słowo (śabda), będące elementem znaczącym (vācaka), zarówno oświetla / 

ujawnia swoje znaczenie – jako bezpośrednio oznaczane (abhidhidhīyamāna), jak i oświetla 

/ ujawnia samo siebie jako dosłownie znaczące (abhidhā)”. 

(jñāna-śabda-pradīpās trayo hi prakāśā yenaîva prakāśena paraṁ prakāśayanti, 

tenaîvâtmānam api | tathā ca jñānam arthaṁ prakāśayati, prathayati tathaîvâtmānam api 

prakāśayati | evaṁ pradīpo rūpam ābhāsayann ātmānam apy ābhāsa-viṣaya-

bhāvôpagamanena prakaśayati | tathā śabdo ‘pi vācako ‘rtham abhidhīyamānatayā 

prakāśayann ātmānam abhidhayaîva prakāśayatîty ucitam |). 

Między tymi trzema zachodzi związek wzajemnej projekcji (adhyāsa): „Poznanie jest mową na 

zasadzie projekcji’ (jñānam adhyāsenaîva śabdaḥ), a projekcja ta, jak zaraz dalej wyjaśnia 

Helaradża, polega na falowaniu’ (oscylacji, lolī-bhāva) tych właśnie trzech ‘świateł’: „Rozfalowane 

(lolī-bhūta) słowa, znaczenia i poznania zostają rozpoznane [jako] ‘dzban’” .  
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'patrzącej' i dalszych pojawiłaby się martwota1303. I tam [tj. na poziomie najwyższej mowy, 

parā] nie tworzy się żaden podział na „to”, „tak”, „tutaj”, „teraz”1304. Przeto ona właśnie 

[najwyższa mowa], pełna ‘zachwytu’ (camatkāra) 1305  nad sobą samą, po spoczynku w 

samej sobie 1306  rozbłyskuje (√spur), począwszy od mającej postać wyłonienia (visṛṣṭi) 

najwyższej potęgi wielkiej mantry (mantra), a skończywszy na ukazaniu porozdzielanych 

jednostek, przeważających (pra√sṛ) w ‘mowie fizycznej’ (vaikharī), jest „ja” – najwyższą 

rzeczywistością nieprzerwanego stanu. Wyjaśnimy to w dalszej części. Pośrodku niej zaś – 

tj. w mowie 'patrzącej' (paśyantī), w której jest zaczątek rozdzielenia (indywidualizacji, 

bheda)1307, i w mowie pośredniej (mentalnej, madhyamā), w której pojawia się rozdzielenie 

(indywidualizacja), w obu formach – utworzonej z 'poznania', będącego istotą Sadaśiwy1308, 

i utworzonej z działania (kriyā), będącego istotą Iśwary – ona [najwyższa mowa], 

intensywnie smakująca ‘ja’ (aham) i w pełni smakująca wszechświaty ukryte wewnątrz 

siebie, zawierające stan ‘to”, mając naturę owej „patrzącej” i „pośredniej”, odczuwa samą 

siebie jako najwyższą refleksyjną świadomość (saṁvit). Ta właśnie absolutna refleksyjna 

świadomość nazywa się ‘boginią’ (devī)1309.   

PTV I.1.2 Derywacja (nirvacana) pojęcia ‘bogini’ – devī 

[Nazywa się ją 'devī'],  ponieważ:  

[1]  oddaje się zabawie / tańcu1310 stwarzania w kolejności od mowy 'patrzącej' aż po 

                                                   
1303 Jaḍatā: ‘martwota’, ‘nieczułość’, ‘nieświadomość’, ‘stan materii’, ‘tępota’, ‘otumanienie’, skutkuje 

niezdolnością języka do przenoszenia znaczeń. 
1304 Por. PS 17, § I.4.3. 
1305  Camatkāra, (√cam ‘delektować się, przeżuwać’) dosł. ‘intensywne smakowanie’. U AG ten 

intensywny zachwyt, zdumienie, jest smakowaniem samego siebie i kulminacją doświadczenia 

smaku estetycznego (rasa). Wiąże się z ostatnim z ośmiu smaków estetycznych, zachwytem 

(adbhuta-rasa,  patrz: BYRSKI 2017: LXXXVIII).   
1306 Ātma-viśrānti, spoczynek w sobie, jest ostatnią fazą poznania: tutaj kończy się akt poznawczy. 

Wiąże się on z ostatnią fazą doświadczenia estetycznego (patrz: RASTOGI 2013: 32), odpowiada 

‘smakowi spokoju’ (śānta-rasa). Tu zaczyna się zwrot do procesu [s]twórczego.   
1307 Należy tutaj wziąć pod uwagę znaczenie pojęcia bheda u gramatyków, o którym wspomniałem 

pod koniec w § II.5.3.   
1308 Por. ĪPVV I.5.20 (t. II, s. 258-259), op. cit. § II.3.   
1309 Dosł. „świetlistą”. 
1310 Jest to semantyczne wyjaśnienie pojęcia krīḍā, dosł. 'zabawy, gry', pierwszego ze znaczeń 

podanego dalej √div, od którego wywodzi się słowo 'deva'. W TĀ I.101abc krīḍā jest „tańcem 

(uccalana) z intensywnego szczęścia, w którym nie ma mowy (kathā) o tym, co należy odrzucić, a co 

przyjąć” (yêhôpādeya-kathā-virahe svânanda-ghanatayôcchalanam | krīḍā ...), czyli jest wolna od 

wszelkich nakazów i zakazów (przymusu i restrykcji). Szerzej o pojęciu patrz § II.2.2.3. 
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zewnętrzny 'błękit'1311,  przepełnionej radością refleksji nad samą sobą;  

[2] ponieważ czcigodny Bhajrawa, przekraczając (ut √tṝ) wszystko, powstaje jako 

doskonalszy od czegokolwiek i pragnie pozostawać takim, jakim jest: jako dążenie do 

zwycięstwa (vijigīṣā)1312; 

[3] jest on powodem porozumiewania się, które polega na [działaniu] wiedzy (jñāna), 

pamięci (smṛti), wątpliwości (saṁśaya) i pewności (niścaya)1313; 

[4] gdy 'błękit' i dalsze [własności] widnieją wszędzie, jest naturą ich 'oświetlania' (√dyu) 

w postaci samo-ujawniania się istoty 'błękitu' [tj. zjawisk zewnętrznych] i innych1314;    

[5] jest wysławiany przez wszystkich, którzy wchodzą w jego światło i zatapiają się w 

nim1315; 

[6] ponieważ zgodnie ze swoją wolą zstępuje swą wszechobecnością Jaźni w sferę 

miejsca i czasu.1316  Stąd przyjmuje się, że boskim ('deva') jest przede wszystkim czcigodny 

Bhajrawa; jego moc, czcigodna, ma formę bogini (devī). Tak jak powiedziano:  

„pierwiastek divU [występuje w znaczeniach] zabawy, dążenia do zwycięstwa, 

                                                   
1311  Stan błękitu (nīlatva) czyli dosł. ciemnej odcieni barwy zielonej bądź niebieskiej. Tutaj (i w 

tekstach filozoficznych) oznacza jednak wszystkie jakości świata zewnętrznego. Nawiązuje się tu i w 

dalszej części (PTV I.2.3) do fenomenologii buddyjskiej, gdzie rzeczywistość obiektywną redukuje 

się do samych wrażeń. Por. przytaczane przez P. Balcerowicza (2016a: 459 p. 64) PSaṬ 1.4ab, s. 

43.12–13: nīlaṁ vijānātîti nīlam artha-svarūpeṇa jānāti, no tu nīlam iti na tan-nāmato nīlam etad iti 

jānāti|. Jej odpowiednikiem w filozofii pratyabhijñā jest ābhāsa-vāda, przy czym ‘fenomeny’ 

określane pojęciem ‘ābhāsa’ (dosł. ‘jawienia się’), choć zmienne i efemeryczne, są konieczne, dla 

zamanifestowania się wiecznej duszy, ‘ja’ w akcie autorefleksji, a zatem są rzeczywiste.       
1312  W TĀ I.101b również określa się jako 'chęć pozostawania wspanialszym niż cokolwiek', a 

ponadto jako swobodę (sarvôtkarṣaṇena vartanecchā tathā svātantryam).   
1313  W TĀ I.102a AG dopowiada, że porozumiewanie się (vyavahāra) jest cichym mówieniem 

samemu do siebie (sañjalpa), w którym dzieli się siebie [na rozmówców], mimo że 'ja' jest 

niepodzielone (vyavahāram abhinne'pi svātmāni bhedena saṅkalpaḥ). Dżajaratha wyjaśnia, iż 

przyjmuje ono formę werbalizowanej refleksji postrzeżeniowej w postaci 'ja poznaję to' (aham idaṁ 

jānāmi). Ponieważ porozumiewanie się jest konwencjonalnym używaniem słów (vyavaharaṇa), 

określa je jako 'rozbłysk w postaci, która nie jest [pełną] rzeczywistością’ (aparamârthikena rūpeṇa 

sphuraṇa). 
1314 Stąd powiązanie ze znaczeniem ‘świecić’ pierwiastka √div. 
1315 Por. TĀ I.102b – 103a. 
1316 AG w TĀ I.103 dodaje, że każdy czasownik oznaczający 'ruch' (gati) ma naturę pojmowania 

(bodha), gdyż pojmowanie jest 'cechą działania widza' (dṛk-kriyā-guṇa), tj. składa się z działania 

podmiotu (bodhâtmakaḥ samasta-kriyāmayo dṛk-kriyā-guṇaś ca gatiḥ). Twierdzenie, że 'wszystkie 

czasowniki ruchu oznaczają też poznanie (sarve gatyarthāḥ jñānârthāḥ) ma swoje źródło w  tradycji 

gramatycznej (choć jest nieznanego pochodzenia; przytaczają także późniejsi autorzy, jak np. 

dżinista Haribhadra Suri w Nyāya-praveśa-pravṛtti (ok. 1129 r.). 
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porozumiewania, świecenia, wychwalania i ruchu [poznania]”1317.    

Na skutek częściowego uczestnictwa w cząstce [takiej] boskości, zawartej w takiej właśnie 

głównej potędze Najwyższego Pana, także Brahmę, Wisznu i innych traktuje się jako 

‘bóstwa’ (dosł. ‘stany boga’, devatā).  

PTV I.1.3 Refleksja nad czasem przeszłym ‘nienaocznym’ 
Gdy bogini „widząca” i „pośrednia” ma refleksję (vi√mṛś) siebie w ten sposób:  

„To ja, owa1318 bogini Najwyższa Mowa tak powiedziałam”,  

wtedy — ponieważ cieszy ją (ul√las) taka forma [wypowiedzi] i na skutek takiego stosunku 

do siebie (svātmâpekṣā), będącego początkiem zasłony poznania (māyā), podąża ona za 

wynikającą z niej różnicą1319, ów najwyższy poziom, stanowiący istotę jej samej, traktując 

                                                   
1317 DhP IV.1. E. Kahrs (1998:70-71) twierdzi, że powyższa derywacja semantyczna pojęcia deva / 

devī pochodzi z niezachowanego dzieła należącego do siajwasiddhanty pt. Śivatanu-śāstra (iti 

nirvacanaiḥ śivatanu-śāstre gurubhiḥ smṛto devaḥ – „W ten sposób poprzez te derywacje mistrz 

kontemplował pojęcie 'deva' w „Księdze ciała Śiwy” (Śivatanu-śāstra)”, TĀ I.102). Podobne 

znaczenie bóstw (devatā), z odwołaniem się do tych znaczeń pierwiastka, podają mimansakowie, u 

których bóstwa mają formę mantr.  Siankaraczarja (Śankarācārya) w „Tysiącu imion Wisznu” (Viṣṇu-

sahasranāma) również przywołuje tę samą DhPā IV.1, gdy wyjaśnia pojęcie 'deva' – możliwe, że 

dlatego AG wspomniał dalej o Wisznu, nadając mu status tylko cząstkowej boskości (uszczypliwe 

aluzje pod adresem wisznuitów u AG się zdarzają, np. w TS 4, RUCIŃSKI 2014: 143). Należy 

podkreślać, że w tradycji wedyjskiej bóstwa nie były wyobrażane w postaci form innych niż słowa-

świadomości. Znane jest twierdzenie mimansaków:  

„Bycie bóstwem, to składanie się ze słowa. A nie posiadanie ciała (śabda-mayatvaṁ 

devatātvaṁ | na vigraha-mayi |)”. 

(Cytat zanotowałem na międzynarodowej konferencji mimansy (International Seminar on Vedopanga 

Purvamīmānsaśāstra), Jnana-Pravaha, Varanasi, 24-26 luty 2017, tekstu źródłowego nie 

zidentyfikowałem.   
1318  Sêyam devī jest echem wedantycznej analizy aktu rozpoznania (pratyabhijñā) wyrażonego 

zdaniem: so 'yam devadattaḥ. Gdy po długim niewidzeniu spotyka się zupełnie zmienionego 

człowieka imieniem Bogdan (Dewadatta), refleksja ma formę zdania: „Tamten (saḥ) [widziany 

dawniej] Bogdan to ten [sam widziany teraz Bogdan]”. W akcie poznawczym następuje identyfikacja 

mentalnie odróżnionych od siebie niejako dwóch Bogdanów, jednego dodatkowo 

scharakteryzowanego (upalakṣita) czasem przeszłym, co oddaje się przez zaimek saḥ i obecnego 

wskazanego przez zaimek 'ten' (ayam). Identyfikacja zachodzi mimo różnych cech przygodnych, 

jakimi są miejsce i czas. Wydźwięk tutaj jest taki, że różnica czasu – czas przeszły i nienaoczny 

(podświadomy), umożliwia akt identyfikacji siebie jako 'ja' w czasie teraźniejszym, jako: „Tamta 

[bogini Mowy] to ja, bogini mowy”. Przedmiotem tej analizy jest refleksja 'ja jestem', czyli 

samoidentyfikacja.  
1319 Rozbicie 'ja' na część podmiotu myślącego i przedmiotu myślanego, nawet, gdy przedmiotem 

myślenia jest również ten sam podmiot. Takie dzielenie, któremu jednocześnie towarzyszy 
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jako przeszły, i w konsekwencji wchodzi na drogę wewnętrznych i zewnętrznych zmysłów, 

ożywiających przejawienie się różnorodności — pozostaje także 'nienaoczna' [tj.  w 

gramatycznym czasie nienaocznym’], 1320  gdyż nie jest ograniczona do 'czasu 

dzisiejszego'. 1321  Tym bardziej, że aspekt 'dzisiejszości' jest wyobrażony i obciążony 

błędem regresu do nieskończoności. Skoro bowiem [także] dzień Brahmy nieodłączny jest 

od 'dzisiejszości' wymierzonej dniami, tworzonymi przez ruch słońca i innych [ciał 

niebieskich], i składa się z licznych eonów, a dłuższe od niego są dzień Wisznu, [dzień 

Rudry] i dalsze1322 — a nawet o stutysięcznej cząstce oddechu wewnętrznego ruchu siły 

życiowej mówi się, że jest ‚dniem' — skądże więc dzisiejszość mogłaby istnieć w 

świadomości, gdy o jej formie nie można mieć [żadnego] wyobrażenia? Zgodnie z tym 

rozumowaniem, ponieważ dowiedzione jest znaczenie czasu przeszłego, 'niedzisiejszego' 

(perfectum) i nienaocznego, ona może odczuwać zgodnie z porządkiem (krama) czasu 

nienaocznego (perfectum) i [jednocześnie] w pierwszej osobie; stąd sens jest taki: «Ja 

sama w postaci owej bogini najwyższej mowy, niepodzielona na  wyrażane (vācya) i 

wyrażające (vācaka), tak powiedziałam»1323.   

                                                                                                                                                            
tworzenie, jest cechą definicyjną pierwiastka maji (por. TS 3 māyāyāṁ punaḥ sphuṭī-bhūta-bheda-

vibhāgā, w RUCIŃSKI 2014: 135) . 
1320  Parokṣa, 'czas zaprzeszły' (LIṬ), zwany jest 'nienaocznym' (parokṣa), tłumaczonym niezbyt 

ściśle jako perfectum; używa się go do opisu wydarzeń z przeszłości, których się nie było świadkiem. 

Stosowany jest często w narracji opowiadań zasłyszanych od osób trzecich, np. w narracji 

puranicznej. 
1321 Czasy ‘dzisiejsze’ (adyatanī’), zgodnie z gramatyką Paniniego, obejmują formy czasownikowe 

odnoszące się do czynności odbywającej się aktua ln ie , bądź w b l isk ie j  (powiązanej z 

teraźniejszością) przeszłości lub przyszłości. Są to: 1) czas teraźniejszy (vartamāna) technicznie 

określany jako LAṬ (forma od √vac - vakti); 2) czas przeszły (bhūta) aoryst, technicznie określany 

jako LUṄ (forma 3 os. lp. od √vac – avocat); 3) czas przyszły prosty (bhaviṣyat), technicznie 

określany jako LṚṬ (forma 3 os lp. od √vac: vakṣyati). Do czasów ‘niedzisiejszych’  zalicza się 1) 

czas przeszły imperfectum (anadyatana-bhūta), technicznie określany jako LAṄ (forma 3 os. lp. od 

√vac – avak) oraz 2) futurum opisowe, technicznie określane jako LUṬ (forma 3 os lp. od √vac – 

vaktā) (patrz: ABHYANKAR 1961: 13). Zgodnie z Abhinawaguptą do ‘niedzisiejszego’ (anadyatana) 

zalicza się także omawiany tutaj czas przeszły ‘n ienaoczny’ (parokṣa), technicznie określany przez 

gramatyków jako LIṬ (forma 3 i 1 os. lp. od √vac – uvāca).  
1322 tj. dzień Iśwary i dzień Sadasiwy – każdy kolejny jest większą jednostką czasową; zakłada się 

tutaj (i w innych dziełach AG, np. TS VII), że czas jest względny, a jego jednostki wydłużają się 

wprost proporcjonalnie do rosnącego stopnia powszechności i wieku (cykl życia w miarę starzenia 

się jest coraz powolniejszy). 
1323 Wyrażenie 'devy uvāca' gramatycznie znaczy po prostu 'bogini powiedziała'; AG użył go, aby 

podkreślić, że nie chodzi tutaj o jakąś wyobrażoną formę 'bogini', tylko o świadomość, o 'ja', które 

spełnia dwie role: pytającego i odpowiadającego (bogini to aspekt pytający), i w ten sposób 
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W ten sposób słuszne jest także [twierdzenie gramatyków, definiujące zastosowanie 

pierwszej osoby czasu nienaocznego (perfectum)]: „Ja we śnie najwyraźniej płakałem”1324. 

Mianowicie [człowiek, który wypowiada takie zdanie,] nie pamięta tego przeszłego stanu, 

jako że wcześniej nie był [on] przedmiotem uświadamiania1325; teraz, na skutek wiarygodnej 

                                                                                                                                                            
funkcjonuje. Ponadto taka egzegeza – „bogini powiedziałam” spełnia zasadę nirwaczany, w której 

pojęcie abstrahuje się od związku syntaktycznego, a bierze się pod uwagę jedynie związek 

semantyczny (sens), tj. z pojęciem stojącym za słowem ‘devī’, którego sensem jest nic innego jak 

pierwsza osoba – 'ja'. Należy tu podkreślić, że oderwana od związku syntaktycznego forma 'uvāca', 

jest w 1 sg. 3 sg. czasu przeszłego ‘nienaocznego’ (perfectum) identyczna. 
1324 Przyjmując zatem, że jest to 1 osoba, AG odwołuje się do PSū III.2.15 parokṣe liṭ stwierdzającą, 

że liṬ tj. końcówki czasu 'perfectum', używa się w odniesieniu do zdarzeń, których nie było się 

świadkiem (parokṣa). Stąd sanskryckie 'perfectum' można określić jako czas 'nienaoczny'. 

Komentarz Kāś prowadzi myśl następująco:  

„Znaczy to, że używa się go wobec wydarzeń przeszłych i 'niedzisiejszych' [tj. takich, które 

nie wydarzyły się w tym samym dniu, w którym wypowiada się zdanie]. 'Nienaoczny' to jego 

określenie. Do pierwiastka użytego w znaczeniu wydarzenia przeszłego, niedzisiejszego i 

nienaocznego przystępuje przyrostek liṬ. [Wątpliwość:] No tak, ale przecież każde 

znaczenie pierwiastka jest zawsze nienaoczne? [Rozwiązanie wątpliwości:] To prawda. 

Jednak u ludzi zachodzi także naoczne utożsamienie [znaczenia] przypadków logicznych 

(kāraka) – ze znaczeniem pierwiastków. Tam, gdzie ono nie zachodzi, mówi się, że jest 

'nienaoczne', np. cakāra 'zrobił był', jahāra ('porwał był')”.  

(bhūtânadyatane iti vartate | tasya viśeṣaṇam parokṣa-grahaṇam | bhūtânadyatana-parokṣe 

’rthe vartamānād dhātor liṭ pratyayo bhavati | nanu dhātv-arthaḥ sarvaḥ parokṣa eva | 

satyam etat | asti tu loke dhātv-arthenâpi kārakeṣu pratyakṣâbhimānaḥ | sa yatra nāsti tat 

parokṣam ity ucyate | cakāra | jahāra | Kāś III.2.115). 

Następnie podaje zasadę jego zastosowania w pierwszej osobie:  

„I możliwa jest 'nienaoczność' [tj. stosowanie czasu przeszłego nienaocznego] nawet w 

odniesieniu do pierwszej osoby, o ile zachodzi [u niej] zaburzenie pamięci (citta-vyakṣepa). 

Na przykład: „Płakałem przez sen”.  

(uttama-viṣaye ’pi citta-vyākṣepāt parokṣatā sambhavaty eva | tad yathā supto ’haṁ kila 

vilalāpa | Kāś III.2.115). 

Czasu liṅ w pierwszej osobie używa się jeszcze, gdy chce się wyrazić kategoryczną negację, np.  

„W żadnym razie n ie  by ło  mnie u Kalingów!“, „Już odszedłeś na tamten świat (dosł. na 

południe, tj. do świata Jamy)! – Ależ n ie  odszedłem jeszcze!“   

(atyantâpahnave ca liṭ vaktavyaḥ kaliṅgeṣu sthito ’si | nâhaṁ kaliṅgāñ jagāma | dakṣiṇā-

patham praviṣṭo ’si | nâhaṁ dakṣiṇā-patham praviveśa || Kāś III.2.115).  

Gramatyka sanskrycka nie dopuszcza żadnego innego stosowania 1 sg. perfectum w innych 

sytuacjach, niż tutaj opisane. AG precyzuje jedną z zasad jego stosowania. 
1325 Por. PSū I.10: „Sen – to zjawisko świadomości (vṛtti), które polega na pojmowaniu nieistnienia 

(abhāva-pratyayâlambanā vṛttir nidrā |). AG uważa głęboki sen za aktywność, w którym zachodzi 
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wypowiedzi innej osoby albo pod wpływem takich zaburzeń ciała, jak przy wzruszeniu 

(gadgadikā) itp. powstałym z przemożnego szlochu, śpiewu i innych tego typu zjawisk, ze 

zdumieniem  przypomina sobie  ten stan 1326 . I nie jest tak, że samo nieujmowanie 

(apratipatti) jest przesłanką [do zastosowania czasu nienaocznego], dlatego że aspekt 

'nienaoczności' [wyrażany w stwierdzeniu]: „w upojeniu albo we śnie najwyraźniej płakałem” 

jest skutkiem niedocierania (nierozumienia, an-ava-√gam) do szczególnego przedmiotu 

poznania pod wpływem upojenia, snu albo utraty przytomności; natomiast w najwyższym 

stanie (w stanie najwyższej mowy) tego [przedmiotu poznania] nie ma zupełnie. Albowiem 

tutaj stan czwarty ma miejsce na skutek poznania (pratipatti) 1327  relacji tożsamości 

przedmiotu poznania i podmiotu poznania1328, a w upojeniu i innych [wywołanych sztucznie] 

stanach jest zdominowany przez otumanienie i napływ emocji – taka jest między nimi 

różnica; ale stan 'nienaoczności' jest oczywiście wspólny.   

Tylko w takim charakterze istnieje podmiot, zarówno w powiedzeniu [zaczynającym się]: 

„w roli nauczyciela i ucznia”, jak również w przypadku każdego innego porozumiewania się 

(vyavahāra): w każdym czasie, cokolwiek czyni, uczestniczy we wszelkim porozumieniu 

                                                                                                                                                            
szczególny proces pojmowania, uświadamiany dopiero po obudzeniu, czyli poprzez re f leks ję  

re t rospekcy jną:  Stwierdza to w ĪPVV I.2.8 (t. 1: 148): 

 “Nawet we głębokim śnie i podobnych stanach (ādi) nauczyciele tacy jak Patańdżali i inni 

postulują formę pojmowania (pratyaya-viśeṣa), dlatego że zachodzi refleksja po obudzeniu: 

„smacznie spałem” itd., stąd uważają oni, że właśnie głęboki sen jest szczególnym stanem 

pojmowania.” (nidrādāv api hi pratyaya-rūpatvam icchanti guravaḥ patañjali-prabhṛtayaḥ 

prabodhe pratyavamarśāt sukham asvāpsam ity-ādeḥ pratyaya-viśeṣa eva nidrêty-ādi 

nirūpayantaḥ |)  

AG, gdy słusznie przypisuje to stanowisko tradycji jogi Patańdżalego, gdzie nidrā stanowi jedno ze z 

pięciu ‘zjawisk’ czy funkcji świadomości’ (vṛtti, PSū I.6, I.10), zdaje się sugerować, że szczególność 

tej świadomości polega na tym, że jej przedmiotem jest ‘brak stawania się‘, ‘nieobecność‘ (abhāva). 

Dlatego ów brak stawania się czy też nieobecność, doświadczana jako nieistnienie, może być 

uświadamiana tylko przez retrospekcję (pratyavamarśa) w chwili obudzenia się, czyli w chwili 

zaistnienia. Por. też teorię sugestii, której proces wyjaśniany jest podobnie (wydźwięk i ujawnianie 

rzeczy: § II.5.4).  
1326 Być może AG nawiązuje tu do zwyczajów misteriów, w których kapłan (wróż) wchodził w trans 

pod wpływem zbiorowego tańca i odpowiadał na pytania i problemy ludzi. Misteria, w których 

medium (w Himachal Pradesh nazywany ‘gur’, sanskr. guru), tj. osoba pośrednicząca między 

bóstwem a gminą i odpowiadająca w imieniu bóstwa, pod wpływem rytmicznych dźwięków muzyki w 

wchodzi w trans przy huśtającym się na palankinie w rytm muzyki wizerunku (masce) bóstwa, do tej 

pory odprawiane są w oddalonych wsiach Himalajów (np. w rejonie Kinnauru).  
1327 Pojęcie pratipatti w znaczeniu poznania używane jest zawsze, gdy implikuje się użycie słowa.  
1328 Identyfikację, która ma miejsce w akcie poznania, określa się jako relację tożsamości (tādātmya). 

Patrz: § II.5.1.   
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[werbalnym i niewerbalnym] (vyavahāra) po wejściu właśnie w refleksyjną percepcję 

(saṁvit). Dlatego ją tylko w rzeczywistości bogini rozważa w wyrażeniu „bogini 

powiedziała”: „oto ja sama nieustannie (satatam) odczuwam na płaszczyźnie najwyższej 

mowy wszystko bez podziałów”, gdyż inaczej nie byłoby tego wyraźnej (sphuṭa) ekspansji 

(prathana) [w postaci indywidualnych różnic] na poziomie [mowy] widzącej i pośredniej. W 

tym zakresie zostało to wyjaśnione jako 'bogini powiedziała”.  

Tak samo należy rozumieć dalsze [sformułowanie]: „Bhajrawa powiedział”1329. Tam także 

sens jest [podobny]: „to ja, złożony z niepodzielnych mocy siebie i drugiej osoby; to ja, 

samo 'ja-Bhajrawa’, powiedziałem” – takie jest znaczenie. Jedynie ze względu na przewagę 

mocy (możności, śakti), tj. gdy ma miejsce refleksyjne czucie (āmarśa), określane jako 

mające naturę stworzenia (sṛṣṭi), właściwe jest [mówienie], że 'j-a' (a-ha-m) jest 

odczuwaniem bogini. Gdy przewagę ma 'substrat mocy' (śaktimān), tj. gdy jest odczuwanie 

poprzez wchłanianie (saṁhāra) w postaci [odwrócenia siebie], tj. 'a-j' (ma-ha-a) – zachodzi 

cudowny zachwyt (camatkāra) w postaci Bhajrawy. Wyjaśni się to jeszcze dalej.  

To jest refleksją najwyższej świadomości, ukonstytuowanej z mocy woli. I to jest celem 

wszystkich nauk, od początku do końca. Stąd właśnie tylko w mocy poznania, 

odpowiadającej Sadaśiwie, następuje refleksja rzeczywistej potęgi (potencji, vīrya) wielkiej 

mantry, przy pojawianiu się rozbłysku sekwencji następujących po sobie wyrazów i zdań: 

głoski d, głoski e, głoski v, głoski ī, głoski u, głoski v, głoski ā, głoski ca, głoski bh, głoski ai, 

głoski r, głoski a, głoski v, głoski a i tak dalej w konstrukcji (yojanā) wyrazów i zdań. A oto co 

powiedziano w Svacchanda-tantrze :   

„Sam bóg Sadaśiwa, występując w roli nauczyciela i ucznia,  

Sprowadził naukę tantryczną jako następstwo zdań i wyrazów”1330.  

PTV I.1.4 Trzy elementy traktatu 

PTV I.1.4.1 Związek (sambandha) 
W ten sposób moc łaski (zgodności, anugraha) jest stale obecna we wszystkich 

podmiotach. I to jest ów najwyższy związek (para-sambandha), będący wspólnym  

tchnieniem (istotą) wszystkich ksiąg triki. Ponieważ tutaj, w anuttarze, inne związki, takie 

jak 'wielki związek (mahān sambandha), pośredni związek (antarāla-sambandha), związek 

boski (divya-sambandha), nie-boski (adivya-sambandha) itd., zgodnie z powyższym 

wykładem, są na najwyższym poziomie mowy tożsame1331. Tak powiedziane zostało w 

                                                   
1329 PT 2. 
1330 SvT VIII.31.  
1331 Czyli jest relacją tożsamości (tādātmya). AG interpretuje tu przyjęte w tradycji tantrycznej związki 

(relacje) zachodzące podczas dialogu, w którym następuje przekaz wiedzy. Na podstawie 

wyjaśnienia J. Singha (1988: 65: 1) i M. Dyczkowskiego (1992:340), ‘związek najwyższy‘ (para-
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Trikahrydaji (Trikahṛdaya):  
„Stale wyłanianiem (visarga) swą mocą zajęty jest Pan najwyższy,  

 w swej łasce niepowstrzymany – jest stwórcą i wchłaniającym”.  

W ten sposób kolejno jest ona stale się toczącą (sadôditā). Tak samo, ponieważ 

Parameśwara jest najwyższą rzeczywistością (paramârtha) oraz substratem indywidualnej 

świadomości, to to, co pojawia się niepodzielnie (całościowo) w środku jako przedmiot, jest 

na poziomie [mowy] ‘patrzącej’ (paśyantī) uświadamiane (vi√mṛś) poprzez wolę stworzenia 

podziału na głoski (varṇa), wyrazy (pada) i wypowiedzi (vākya); a na poziomie mowy  

‘pośredniej’ (mentalnej, madhyamā) jest podzielone w takim stopniu, iż [podział ten] zostaje 

dopełniony na poziomie mowy fizycznej (vaikharī) jako [pojawienie się] odniesienia 

przedmiotowego (vastu), wreszcie przez sformułowanie odrębnych i tworzących dwoistość 

(māyā) głosek, wyrazów i zdań, zaczynających się [wypowiedzią]: „w jaki sposób anuttara” 

(anuttaraṁ katham) i tak dalej. To te właśnie niewidoczne ‘usta Bhajrawy’ (bhairava-vaktra),  

skłaniające się ku stworzeniu, są wytworzonym przez pobudzenie (kṣobha) powstałe ze 

zderzenia się (saṅghaṭṭa) Śiwy i Siakti jako głoski ‘a’, czyli anuttary (anuttara), będącej 

esencją  świadomości „ja”, i głoski ‘ā’, zalążkiem wyłonienia się i rozprzestrzeniania pism 

triki, pierwotnym (maulika), stałym wyrazem (refrenem, dhruva-pada), mającym wspólną 

postać życia wszystkich żyjących. Stąd, ponieważ nie ma ograniczników (vyavaccheda) i 

ponieważ nielogiczne byłoby wyznaczenie miejsca (sthāna-nirdeśa), niesłuszne jest 

[twierdzenie] jakoby miało wcześniej [jakieś] miejsce itd. A zaś rzeczywistym przedmiotem 

(vastu) jest pytanie i odpowiedź, toczące się nieprzerwanie, najpierw w nierozdzieleniu; 

toteż tutaj znaczy to tylko tyle: własna jaźń, będąca naturą wszystkiego, samoświetlna, 

rozkoszując się nieróżnymi od siebie pytaniem i odpowiedzią, w których zarówno pytający, 

jak i odpowiadający jest nią samą, ma refleksje nad sobą: „to 'ja', spragnione tego 

wielobarwnego delektowania się smakiem piękna (camatkāra), tak poznając, takie się staję” 

– tak więc, poczynając od: „Bogini powiedziała ‘jakim sposobem anuttara?”, poprzez w 

                                                                                                                                                            
sambandha) zachodzi, gdy pytający i odpowiadający są jedną i tą samą osobą: Śiwa prowadzi 

‘dialog‘ ze sobą, bo nie ma nikogo drugiego poza nim, gdyż jest w najwyższym stopniu tożsamy ze 

swoją Mocą (śakti) 2) mahān-sambandha (‘związek wielki’): Sadaśiwa (który reprezentuje poznanie) 

jest pytającym (słuchającym), a Śiwa jest odpowiadającym; 3) antarāla-sambandha (‘związek 

pośredni’): Ananta (Ananta Bhaṭṭāraka), którego AG uważa za zwierzchnika dwudziestu pięciu 

kategorii przyjmowanych w sankhji (patrz: TS 8), jest pytającym (słuchającym), a odpowiadającym 

jest Sadaśiwa; 4) divya-sambandha (‘związek boski’): pytającym jest mędrzec Nanda Kumara 

(Nanda Kumāra), a odpowiadającym (mówiącym) Ananta; 5) divyâdivya-sambandha (‘związek 

bosko-nieboski): pytającym jest Sanatkumara (Sanatkumāra), a odpowiadającym Nanda Kumara; 6) 

adivya-sambandha (‘związek nie-boski’): ma miejsce w dialogu między ludźmi: każdy z jednej strony 

jest mówiącym, z drugiej – odpowiadającym. AG tutaj stwierdza, że wszystkie powyższe związki 

razem są jednym związkiem, tzw. ‘najwyższym związkiem’.      
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połowie tekstu: „Bhajrawa powiedział: 'posłuchaj bogini'”, aż do „Oto para Rudrów 

[Bhajrawa i Siakti] – Rudra-yāmala”, albo też to [wszystko, co obejmuje] wszelkie nauki 

wywodzące się z pięciu źródeł1332, aż do tego ludzkiego porozumiewania się (vyavahāra), 

jest wyłożonym tu najwyższym związkiem (sambandha).  
Tajemna esencja pouczeń, wiodąca w jednej chwili  

do stanu Bhajrawy, płynąca nieprzerwanie,  

bogactwo wszelkiego pytania, przeze mnie,  

Abhinawaguptę, została [tutaj] omówiona.  

Natomiast dla dobra (hita) uczniów to samo przedstawię w skrócie: 
Przedmiot poznania i przedmiot działania, 

jakie występują we wszelkim dialogu 

na czwartym poziomie, w mowie najwyższej,  

pojawiają się jako nieoddzielne. 

W mowie patrzącej, będącej zaczątkiem ich oddzielenia,   

wchodzą na poziom sekwencji. 

W mowie pośredniej sekwencja wyraźna w środku 

zawiera podziały [przedmiotów].1333  

Środkowa tudzież patrząca, nakładając się na najwyższą,  

na skutek braku różnicy  

ma wyraźnie refleksję siebie jako czas przeszły,  

jak u pijanego lub tego, kto spał głęboko.  

Zgodnie z powyższą myślą, będzie się wyjaśniać, że [to wydobywanie się mowy z 

najwyższej mowy] jest stawaniem się anuttary. Jak powiedział czcigodny Somananda w 

swoim „Objaśnieniu” (Vivṛti)1334:  

„W następstwie pierwszego drgnienia Siakti,  

mocy czcigodnego pana Bhajrawy,  

zajętego pięcioma rodzajami czynności, począwszy od stwarzania (...)”1335, itd.  

My, oczyszczeni dyscypliną jego nauczania, podejmujemy się jedynie trudu rozwikłania 

zawiłych wątków (granthi) jego książki. Oto powiedziałem o związku (sambandha)1336.  

                                                   
1332 Pięciu 'ust' Śiwy, z których wydobywa się przekaz tantryczny. 
1333 Następuje oddzielenie wyrażającego i wyrażanego. 
1334 Vivṛti Somanandy nie zachowało się do naszych czasów. 
1335 Pięć czynności to: stwarzanie, utrzymywanie, zagłada poprzez wchłonięcie w siebie, udzielanie 

łaski (zgodność) i wycofywanie łaski (niezgodność), przez Abhinawaguptę i innych autorów tego 

samego nurtu interpretowane w odniesieniu do emanacji mowy i procesu poznania. 
1336 Powyższemu przedstawieniu sambandhy jako relacji wytwarzającej się podczas dialogu zostaje 

teraz nadane znaczenie jednej z czterech wytycznych każdego traktatu filozoficznego. O tych 
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PTV I.1.4.2 Przedmiot  
Przedmiotem (abhidheya)1337 jest 'Trīśikā' – tzn. īśikā, czyli władczyni (īśvarī) trzech (tri) 

mocy, tj. woli, poznania i działania, [lub] określanych inaczej jako stworzenie (sṛṣṭi) i 

pozostałe czynności [tj. trwanie i wchłonięcie w siebie]1338. Bycie rządzącą (īśānā) znaczy, 

że kontempluje ona siebie jako nieodłączną od swojego przedmiotu panowania – w ten 

sposób złożona z tych trzech niepodzielonych mocy bogini-świadomość, najwyższa pani 

Mowa, przekraczająca tę trójkę mocy, jest przedmiotem [traktatu]. Ze względu na zgodność 

[z przedmiotem] nadany jest tytuł: Trīśikā. Nauczyciele podają też wariant lekcji 'Trīṁśikā' 

oraz etymologię zgodną z [trzecią] zasadą Nirukty „z podobieństwa sylab i głosek”1339: 

spaja trzy moce (tisraḥ śaktīḥ kāyati), stąd jest triṁśikā1340, a nie dlatego że [niniejszy 

traktat] składa się z trzydziestu (triṁśat) strof; przecież takie znaczenie [iż trīṁśikā to ta, 

która spaja trzy moce] również jest zasadne [zgodnie z etymologią Nirukty na podstawie 

podobieństwa głosek i sylab]. Mianowicie [występuje] w świętej Tantrasarze1341:  

„Treść Triṁśiki wyjawiłaś, na piętnaście milionów [strof] obszernej”. 

To, że związek opisywanego przedmiotu z tytułem (abhidhāna) jest związkiem 

najwyższego stopnia (para-sambandha) na skutek ich tożsamości, zostało już częściowo 

omówione.  

PTV I.1.4.3 Cel  
Celem (prayojana) zaś jest wyzwolenie, polegające na całkowitym pogrążeniu się 

wszystkich podmiotów we własnej naturze, Bhajrawie, jeszcze za życia uczestniczących w 

poznaniu anuttary; [pogrążeniu] powstałym po przyjęciu do serca własnej natury w ten 

właśnie sposób i pod wpływem łaski w postaci zesłania najwyższej mocy Pana, który 

oświetla (ujawnia) różnorodność gry swej radości (āmoda), tworzącej zespół kategorii 

tożsamych z wszelkim uwiązaniem. Głosi się bowiem, że wyzwolenie od tego, co się uważa 

za więzy, może powstać tylko u tego, kto wyćwiczył się na poziomach tchnień życiowych 

                                                                                                                                                            
wytycznych pisałem przy wstępie do traktatu – wytyczenie relacji polega na umieszczeniu 

przedstawianej nauki w nurcie tradycyjnego przekazu. Stąd też rozważania na temat dialogu.    
1337 Abhidheya to przedmiot traktatu. Zgodnie z M. Dyczkowskim (1992: 341), uzupełnić ją należy o 

abhidhāna, tj. wyjaśnienie tytułu dzieła, oraz abhidheya-prayojana, tj. celu, któremu służą omawiane 

zagadnienia. Pozostała anubandha, tj. adhikārin, 'zwykle w tekstach siwaizmu kaszmirskiego nie 

bywa jasno sprecyzowana’ (patrz: DYCZKOWSKI 1992: 341). AG wskazał na to, że tekst nie miał 

ograniczeń formalnych odnośnie tego, kto może go czytać, a kto nie. 
1338 Por. PTV I.1.1.  
1339 Nirukta (II.1): avidyamāne sāmanye 'py akṣara-varṇasāmānyān nirbrūyāt. Patrz: § II.4, SARUP 

2009: 21 i KAHRS 1998: 36. 
1340 Edycja J. Singha (1988) podaje wersję 'tiṁśakā' zamiast 'triṁśikā'.  
1341 Chodzi o inny tekst niż TS Abhinawagupty.  
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(prāṇa), ciała (deha) itd., będących przedmiotem (viṣaya) wewnętrznych i zewnętrznych 

zmysłów, jako inspiracji (bodźca, preraṇā) w postaci wysiłku (udyoga), siły (bala) i życia 

(jīvana). Bowiem jeśli nawet sam ślad (saṁskāra-mātra) odciśnięty przez maję (māyā) 

zostałby zniszczony (truṭita), to jakie miałoby zastosowanie słowo 'wyzwolenie'?1342 Albo 

względem czego byłoby ono? Na to mówi się w świętej „Spandzie”: 

„Albo ten, kto ma taką świadomość, patrząc  

na świat cały jak na zabawę (krīḍā),  

stale skupiony, jest wolnym za życia, bez wątpienia.”1343 

Wyjaśnione to zostanie niebawem.  

[...] 

Przeto celem jest zaspokojenie wszystkich ludzkich celów. Dlatego nie ma miejsca na 

podawanie [kolejnego] celu [dla tego] celu1344. Omówione zostały: związek, temat i cel.  

PTV I.1.5 Anuttara – szesnaście definicji 
Teraz wyjaśnia się znaczenie traktatu, jakim jest anuttara.  

[1] To, od czego nie ma niczego uttara, czyli niczego więcej (adhika). Tak jak inne 

trzydzieści sześć pierwiastków (tattva) aż po ‘Śiwę bez oparcia’ (anāśrita-śiva) 1345  jest 

pewnych (dokonanych, dowiedzionych, siddha)1346 w takiej to a takiej fazie, gdy znajduje 

się w pojmowaniu (bodha) najwyższego Bhajrawy, [więc] wymaga czegoś więcej – 

refleksyjnej percepcji (saṁvit), to tak nie jest w przypadku pełnej (paripūrṇa) najwyższej 

(parā) świadomości Bhajrawy, jako że jej esencją jest intensywne smakowanie (camatkāra) 

wciąż niezakłóconego i niespodziewanego rozszerzania się [poznania] (prathā). 

[2] Podobnie [znaczy], że nie ma tam 'uttary'  – [reakcji słownej] w postaci pytania i 

odpowiedzi. Ponieważ to, co z wielkiego oceanu świadomości (saṁvit), sięgającego 

nieskończonych intuicji, wlewa się do naczynia jako pierwszy przebłysk intuicji (pratibhāna) 

mających dopiero się wyłonić pytań, jest uczniem; ta kategoria jest w rzeczywistości stale 

wysławiająca się (obecna, udita). Czy może zatem odpowiedź nauczyciela być czymś [od 

                                                   
1342 Chodzi o to, że słowo ‘wyzwolenie’ implikuje zniewolenie.  
1343 SK II.5. 
1344 Tj. innego celu tej książki, pośrednio służącego osiągnięciu wyzwolenia za życia.  
1345 Anaśrita Śiwa (anāśrita-śiva) ‘nieoparty Śiwa’, według Kaviraja oznacza ‘samo tylko światło’ 

(prakāśa-mātra) oddzielone od swojej mocy (śakti), czy też ‘pustkę-nad-pustkami’ (śūnyātiśūnya). 

Oznacza stan transcendentny, jako że jest to ta część, od której oddzielono refleksyjność 

świadomości, stąd nie ma w niej ‘rozbłysku’ (sphuraṇa) rozumienia – toteż symbolizuje 

‘nieokreśloność’, ‘niewiedzę’ (akhyāti). 
1346  Siddha ‘ustalony, pewny; trwały”. W MB I.2, tam, gdzie podaje się dyskusję na temat 

niezmienności powszechnika mowy, ten powszechnik określa się jako ‘siddha’. Szczegółowe 

omówienie i tłumaczenie MB I.2 jego rozwinięcia w VP I.23 i VPvṛ I.23 patrz: § II.7.   
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niej] innym? 

[3] Uttara jako 'przekraczanie' oznacza wyzwolenie (apavarga), przyjęte w doktrynach 

dualistycznych; bowiem w rzeczywistości nie wykracza ono poza tchnienie życiowe w 

obrębie kategorii konieczności (niyati)1347. 

[Przekraczanie to jest następujące:] Najpierw przechodzi się z ciała na poziom tchnienia 

życiowego (prāṇa), potem dociera się do poziomu rozumu (buddhi), a następnie zdobywa 

się władzę nad naturą siły życiowej, zwaną pulsowaniem (spanda), po czym osiąga się 

poziom pustki (śūnya), w której rozpuszczają się wszystkie przedmioty poznania, aż w 

końcu, kiedy osiągnie się kulminacyjny strumień (dhārā), w którym następuje stopniowa 

minimalizacja skaz (mala), wtedy na skutek przejawienia się stanu Śiwy jednostkowa dusza 

zanika, ponieważ projekcja (āropa) traci swą celowość.  

[4] Podobnie ciąg stopniowego wznoszenia się (ūrdhva-taraṇa), osiągany przez 

przekraczanie głównych miejsc (adhiṣṭhāna): pępka, gardła, podniebienia, otworu Brahmy 

(brahma-bila) i otworu Bhajrawy (bhairava-bila) itd., jest uttarą 'przekraczaniem'; 

[5] i to, przez co oni 'przekraczają', tj. więzy, jest uttarą — 'przekraczaniem'; 

[6] [końcowe] 'przekroczenie' (uttaraṇa), czyli wyzwolenie, jest uttarą.  

Zatem – to, gdzie nie ma takiego [czy innego] 'przekraczania' [jest anuttarą].   

[7] Uttara jest werbalizacją (śabdana), która wytycza zakres (uściślenie, vyavaccheda) 

[poznania, że coś jest] takie to a takie. W czym jej nie ma, w czym nie ma zakreślonego 

(anavacchinna) 'to', jest anuttarą.          

[8] Samym życiem 'zakresu’ (rozgraniczania, vyavaccheda) uttary jest ‘to’ jako 

'werbalizacja'. Ponieważ jest ono zakresem, ma naturę konstruktu mentalnego (kalpita). To 

dlatego tak długo, jak długo utrzymuje się podmiot doświadczający zależny od maji 

(māyīya-pramātṛ), chcący 'wejść' do anuttary [tj. uchwycić ją], pozostaje ona tylko czymś, co 

jest mentalnie skonstruowane (kalpita). Jednak to, co jest w niej w sposób konieczny 

inherentne i nie jest skonstruowane mentalnie (nirvikalpaka) i bez którego nie mogłaby się 

pojawić żadna mentalna forma, jest anuttarą.     

W rzeczywistości tutaj [aby poznać anuttarę] niewystarczająca jest kontemplacja 

(bhāvanā) i pozostałe [praktyki], dlatego mówi się o odrzuceniu zarówno kontemplacji, jak i 

skupienia na ciele (karaṇa) oraz innych praktyk, ale nie dlatego, że są one bezużyteczne, 

                                                   
1347 Szkoły filozoficzne, opisując drogę do wyzwolenia, głoszą, że wyzwolenie jest uwarunkowane, 

ma swoją przyczynę – inaczej nie podawałoby się żadnych metod. Zakładając, że anuttara nie ma 

żadnej przyczyny, zatem że nie ma też żadnej metody do niej prowadzącej, nie można w związku z 

nią mówić o wyzwoleniu. AG przedstawia koncepcję sekwencji, uznawaną przez szkołę kramy, a 

następnie szkoły triki, które zgodnie z ich doktryną prowadzą do wyzwolenia. Obie, a także wszystkie 

inne metody, mają swój początek w obserwacji rytmu oddechu – stąd AG mówi, że nie wykraczają 

one poza tchnienie życiowe. Nie dotyczą zatem anuttary. 
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tylko dlatego, że tak zdefiniowana anuttara pozostaje taka sama nawet w czasie 

konwencjonalnych działań (komunikacji, vyavahāra). To właśnie powiedziałem w 

hymnie1348:    
„Tak jak cieniutka stróżka spływającej wody 

niewidoczna na tle nieba 

staje się widoczna tylko wtedy, gdy nabiera cech chwilowych (upādhi)  –  

[na tle] zieleni, drzew, czy dachu domostwa,  

tak samo najwyższy Bhajrawa, ponieważ jest zbyt subtelny,  

naturalnie (zupełnie, jātu) nie wchodzi w zakres doświadczenia –  

I oto owe związki (yoga) pulsujących wielorako czynników, 

miejsca, formy i czasu, nakładania się i trwania,  

tworzą świadomość (citi), która doświadcza,  

negując natychmiast uświadamianie (bodha) Bhajrawy”.  

I tak dalej.  

[9] Podobnie powie się [dalej w PT]: „chociaż jest uttarą, to jest anuttarą”. I to omawia się  

[w tej księdze].  

[10] W ten sam sposób od [środka] jednostkowej duszy (aṇavôpāya) wyższy jest 

[środek] siaktyjski (śāktôpāya), jeszcze wyższy jest [środek Siambhu [tj.  

śāmbhavôpāya)1349. Oprócz nich istnieją hierarchie dusz (ātman) w zależności od tego, czy 

są one duszami żywiołu, kategorii rzeczywistości (pierwiastka, tattva), mantry, czy 

zwierzchnika mantry (matreśvara); w kategoriach żywiołów (bhūtâtman) także [istnieje 

hierarchia], od ziemi począwszy. Stan snu jest 'wyższy' od czuwania, głęboki sen jest od 

niego 'wyższy', a jeszcze wyższy jest ten, który jest poza nim (tj. stan 'czwarty'). Nawet w 

obrębie każdego z tych stanów: czuwania i dalszych, w samej świadomej istocie istnieje 

hierarchia ze względu na różnice [wynikłe ze zmieszania] ze stanem 'czwartym' (catura)1350 

                                                   
1348 Hymn AG niezidentyfikowany.  
1349 Podział na trzy ‘środki’ w opisie drogi przejawiania się Świadomości, a także (w odwrotnym 

kierunku) –  samodoskonalenia w systemie triki (MVT, u AG w MVV; stanowią także ramy konstrukcji 

TĀ i TS). Są to kolejno: ‘środek Śiwy’ (śambhavôpāya), który polega na mocy woli; ‘środek Mocy’ 

(śāktôpāya), zasadzający się na mocy poznania; oraz ‘środek duszy’, tj. własnej praktyki 

(āṇavopāya), oparty na mocy działania.  
1350  Rozszerzenie podziałów świadomości na trzy – czuwanie, śnienie i sen głęboki, pojawia się w 

sposób uporządkowany w upaniszadzie Mandukja (Māṇḍukya, MāU). W szkole triki – mianowicie w 

MVT i komentarzu AG MVV, zostają one jeszcze szczegółowiej opisane (patrz: SOMADEVA-

VASUDEVA 2004: 232. także RUCIŃSKA 2015: 89 p.1). Przykładowo: ‘stan czuwania w czuwaniu’ 

(jagrat-jāgrat) ma miejsce, gdy umysł nakierowany jest na przedmioty podczas stanu jawy; ‘stan 

śnienia na jawie’ (jāgrat-svapna) jest wtedy, gdy umysł w stanie jawy zajęty jest poznawaniem 

(pramāṇa); stan snu na jawie (jagrat-suṣupti) – gdy na jawie nakierowanym jest się na podmiot 
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itd. To zostało wyczerpująco przedstawione w „Pięćdziesięciu strofach do Śripurwy” 

(Śrīpūrva-pañcāśikā). Nie rozwinąłem tego tutaj ze względu na nieprzydatność w tym 

miejscu i aby nie czynić książki zbyt obszerną. Takie samo hierarchiczne (anuttara) 

podporządkowanie (dharya), nakładające (ā√dhā) omamienie dwoistością, jest uttarą; 

zaprzeczenie jej, tj. anuttara, jest tam, gdzie nie ma pośledniości i lepszości, polegających 

na podziale na bramina, wojownika, kupca, sługę i niedotykalnego, jako że w pojęciu 

'hierarchii' (uttara) dominuje stosunek (bhāva). 

[11] Uttara to moce [mowy] patrzącej i dalszych [tj. patrzącej, pośredniej i fizycznej 

'łagodnej' i dalszych [tj. 'łagodnej (aghora), 'strasznej (ghorā) i przerażającej (ghoratarā)], 

najwyższej i dalszych [tj. najwyższej (parā), 'wyższo-niższej (parāparā) i niższej (aparā)]; 

tam, gdzie ich nie ma [to anuttara]. 

[12] Pierwiastek √nud (nudA) występuje w znaczeniu pobudzania (preraṇā), dlatego 

[rzeczownik] 'nut' oznacza pobudzanie; zgodnie z porządkiem wtajemniczenia 

przechodzenie przez stadia jest określone przez 'tara' – w świadomości ucznia wzbudzona 

zostaje świadomość mistrza. Tym determinuje się przepis na wtajemniczenie jako 

zwyczajową procedurę (paripāṭi) mającą prowadzić do wyzwolenia, czy to częściową 

(sakala) [przeznaczoną dla każdego], czy całościową (niṣkala) [przeznaczoną dla 

sannjasinów], i zróżnicowaną w zależności od miejsca [które zostaje pobudzone]: hamsy 

(haṁ-sa)1351, prany (prāṇa) itd., pustki (śūnya), 'zrównania' (równonocy, viṣuvat) i dalszych, 

w stanie unifikacji (yojanikā) pełnego ofiarowania (pūrṇāhuti)1352. Tutaj [jednakże] wobec 

samoświetlnej i przenikającej świadomości, niewyszczególnionej specyfiką miejsca (deśa) 

czy czasu, owe nieudolne symulacje (viḍambanā) [poznania] nie mają żadnego znaczenia. 

Przeto tam, gdzie nie ma tego sukcesywnego przechodzenia przez coraz wyższe stadia 

(taraṇa), określone przez 'tara', pobudzonego tym, co wyraża element 'nud', jest anuttarą. 

Tak jak się też powie: 

«Kto w ten sposób poznaje prawdę, u niego wtajemniczenie, wolne od wątpliwości,  

zachodzi bez ofiary z sezamu, topionego masła, czy innych parafernaliów.» [PT 25] 
                                                                                                                                                            
(pramātṛ); gdy na jawie dominuje świadomość, wszystkie trzy elementy są jednakowo postrzegane; 

wówczas następuje stan czwarty na jawie – (jāgrat-turīya). Według MVT jest to stan doskonale 

przebudzonego. Podobnie opisuje się poziom snu: svapna-jāgrat to stan śnienia, w którym wrażenia 

są bardzo wyraźne i konkretne; gdy w tym stanie obrazy stają się mgliste, wówczas jest to śnienie w 

śnieniu (svapna-svapna); gdy podczas śnienia jest się w stanie ustanawiać spójne związki między 

widzianymi obrazami, wówczas stan ten określa się jako ‘sen we śnie’ (svapna-suṣupti); gdy nie traci 

się świadomości siebie, to ten stan określany jest jako stan czwarty w śnieniu (svapna-suṣupti). 

Podobnie opisuje się cztery ‘fazy’ snu głębokiego. Łącznie wymienia się ich szesnaście. W ten 

sposób AG definiuje anuttarę jako coś, czego gradacja powyższych stanów nie dotyczy.      
1351 Haṁ-sa jest pojęciem dźwiękonaśladowczym oznaczającym ruch wdechu i wydechu.  
1352 Spalającego wszelkie więzy, patrz: TA XV i XVI. 
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[13] [Pierwiastek] √an z przyrostkiem [zerowym] KVIP oznacza tego, kto aniti, czyli 

'oddycha' (śvasiti), czyli jest aṇu, tj. duszą (ātman) z ciałem (deha), psychiką 

(puryaṣṭaka)1353 itd. Ponadto anana oznacza życie (jīvana): an jest podobnym do pustki1354 

funkcjonowaniem (vṛtti) zwanym życiem, czującym siebie w odniesieniu do tych czy innych 

rozmaitych mocy, znajdujących się w ciele, i nazywa się go  „pustym podmiotem” (śūnya-

pramātṛ). On ma stan uttary, czyli miejsca, które wykracza poza wszystko, ponieważ 

utworzony jest z Bhajrawy1355. W tym świecie, pełnym zarówno martwych (jaḍa), jak i 

niemartwych (ajaḍa), martwe funkcjonują wyłącznie, gdy zostaną ogarnięte przez żyjące 

(jīvat). Zaprawdę, życiem żyjących jest jeden dla wszystkich, omówiony już wcześniej, stan 

Parameśwary jako [samego] poznania i działania; albowiem także gdzie indziej ciało 

fizyczne itd. przejawia się odrębnie jako swoje. A znów to, co stanowi proces życia 

(prāṇanā), jest samouświadamianiem tylko przy braku oddzielenia. Prawdą jest to właśnie, 

co powiedział czcigodny Utpaladewa: 

„Uważa się, że życiem żyjących jest poznanie i działanie”1356  

Tak oto życie (jīvana) to właśnie poznanie i działanie.  

[14] „A” to cząstka twórcza (kalā) cudownego rozbłysku samego siebie – morza 

świadomości z zanikłymi falami, uspokojonego w wolnej od maji (māyā) i nieobecnej w 

tradycji wedyjskiej (aśrauta) przyrodzonej wielkiej jasności / przejrzystości / światła (mahā-

prakāśa), zawierająca się między obydwoma krańcami – od początkowej do ostatniej 

[głoski, tj. od ‘a’ do ‘ha’], mająca postać rozpiętości swobodnej gry mocy refleksji / 

'samogłosu' (āmarśa) świata, pełnego stanu 'ja' (aham). To, co jest jej ‘nut’ ‘wzbudzeniem’, 

wyjaśnione zgodnie z niniejszą metodą, jest dokonaniem stworzenia; 'tara' zaś jest jej 

unoszeniem się (plavana), czyli jej funkcjonowaniem ponad wszystkim. 

[15] To, w czym nieobecne (avidyamāna), [tj. a-,) jest pobudzenie [wyrażone cząstką] 

nut, implikujące podział miejsca, czasu, ruchu itd. i składające się z działania mającego 

sekwencję, jest a-nut — ‚nie-pobudzeniem’, czyli, według ludzkiej konwencji, jest to eter / 

przestrzeń. To, w czym „bardziej” (adhika) niż w niej [nieobecne jest pobudzenie], to 

anuttara, ponieważ nawet eter i dalsze [żywioły] pod wpływem różnych cech przygodnych 

(upādhi) [nabieranych przez nie] w zetknięciu z [przedmiotami] jak np. garnek itd., oraz 

                                                   
1353 Puryaṣṭaka, dosł. ‘ósemka w grodzie’, tj. ciele, oznacza całość złożoną z ośmiu komponentów 

psychiki:  1) poczucie ‘ja’, które uświadamia sobie własną sprawczość (ahaṅkāra), 2) intelekt 

(buddhi), 3) umysł (manas), 4-8) pięć subtelnych jakości (tanmātra): dźwięk, jakości dotykowe, 

barwy, smaki i zapachy. Pojęcie to jest charakterystyczne także dla psychologii wedanty. Patrz też: 

rozdział o mowie pośredniej, § II.2.2, cytowaną tamże ĪPVV I.5.13 (t. II, s. 188).  
1354 Sugestia związku √an z negacją a- / an-. 
1355 Tj. od 'ja' wchłaniającego wszystko w siebie. 
1356 ĪPK I.14.  
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przez połączenie [eteru] ze współwystępującym z nim dźwiękiem, może podlegać działaniu 

mającemu następstwo. Natomiast w pierwiastku refleksyjnej percepcji (saṁvit), który jest 

istotą pełnych i w żaden sposób nieuwarunkowanych (anavacchinna) swobody i 

panowania, będących ‘ja’ – atmanem przepełnionym zbiorem relacji (bhāva) wszelkich 

usytuowań (āspada) stanów ‘to’ (idantā), nabierających przyjętych lub podważanych 

przygodnych cech poprzez spoczynek w tym, co składa się z [nie?]uwarunkowanego 

zachwytu (intensywnego kosztowania, camatkāra); z powodu braku sekwencji czasu i 

przestrzeni, niezbędnej do ujawniania (ābhāsa) i nieujawniania się (an-ābhāsa) stanu ‘to’, 

wolne od sekwencji działanie, zapoczątkowujące refleksję nad samym sobą (svātma-

vimarśa), w doktrynie mata i innych jest znane pod imieniem „Urodzonej z rybiego brzucha” 

– Matsjodari (matsyodarī)1357 – to właśnie jest anuttarą. 

PTV I.1.5.1 Przyrostki stopnia wyższego i najwyższego 

[16] W znaczeniu przewyższania (tj. w stopniu najwyższym, atiśaya) według reguły 

gramatycznej stosuje się [sufiks] -tamaP; natomiast tutaj [także] w znaczeniu wewnątrz 

członu / wyrazu podrzędnego (upapada)1358 [semantycznie zawierającego] przypadek liczby 

                                                   
1357 Matsyodarī, inaczej Matsyagandha ‘o rybim zapachu’, bogini czczona w Maharasztrze (koło 

miejscowości Jalna (Jalnā). W MBh była matką Wjasy oraz prababcią Pandawów i Kaurawów, a jej 

imię symbolizuje, także według Kszemaradży, moc pulsowania / wibracji, tj. spandę (DWIVEDI 2000: 

222). Według V. Dwivediego (2000: 223), symbolika jej jako vimarśa-śakti wyrażona została w 

nieopublikowanym manuskrypcie prakryckim pt. Macchodara-caupaḍ, a także obecna jest w innych 

należących do tradycji siddhów (którzy za swojego patrona uważają Matsjedranathę) 

nieopublikowanych manuskryptach zawierających w tytule jej imię. Możemy ją rozumieć jako 

symbolizującą źródło tętniącej żywotności.  
1358  Upapada jest terminem technicznym w gramatyce Paniniego. Oznacza ‘wyraz 

współwystępujący’, który wpływa na znaczenie wyrazu głównego (nadrzędnego), np. zmieniając jego 

kategorię. Przykładowo: w złożeniu vārttika-jñāḥ ‘znawcy komentarza’ (vārttikaṁ jānanti iti 

vārttikajñāḥ) wyraz vārttika ‘komentarz’ jest upapada – wyrazem współwystępującym, a całe złożenie 

określa się jako upapada-tatpuruṣa – złożenie atrybutywne upapada’, gdzie nadrzędny człon jest 

pierwiastkiem o cechach imiennych (złożenia upapada są a-tiṄ, czyli nie przystępują doń końcówki 

koniugacyjne). Złożenia tzw. upapada-samāsa, tworzą zrosty, czyli złożenia utrwalone (nitya-

samāsa: upapada-samāsaḥ nitya-samāsaḥ, (MB 2 II.2.19), co oznacza, w myśl Patańdżalego, że ich 

elementy nie są  ekstensywne, gdyż po rozdzieleniu ich członów tracą one wspólne znaczenie i 

wspólne własności syntaktyczne. Właśnie te cechy, których nabiera człon podrzędny w relacji z 

nadrzędnym w takim zroście, określane są pojęciem upapada-vibhakti. Relacja między członami 

wyrażona jest często, ale nie koniecznie, genetiwem (ṣaṣṭhī-samāsaḥ punaḥ vibhāṣā, MB II.2.2.19) i 

musi być semantycznie uzasadniona (yadi etat jñāpyate kena idānīm samāsaḥ bhaviṣyati | 

samarthena. MB II.2.2.19 rozumiem to w ten sposób, że mimo iż w zrostach obecna jest relacja 

nadrzędno-podrzędna, co wyraża się poprzez genetivus (jak np. w powyższym przykładzie: ‘zna 
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podwójnej, używa się sufiksu stopnia wyższego taraP1359. I tak na przykład, gdy mamy [dwa 

jednakowe stwierdzenia o przedmiotach]: „on jest biały” i „on jest biały”, a jeden z nich jest 

przeważająco biały, to ten sam sens w zdaniu, „pośród obu ten jest bardziej biały” jest [w 

wyrazie z sufiksem taraP] „bielszy”. Ale czy jest jakieś dodatkowe znaczenie [w sufiksie 

tamaP], że wśród tych licznych białych jeden jest ‘przeważająco biały’ [tj. najbielszy]? Na 

przykład: „Ten pałac jest biały” „to płótno też jest białe”, i „ten łabędź jest biały”, pośród nich 

ten [łabędź] jest przeważająco biały, czyli jest „najbielszy”; ale także wobec [zdania] 

„Zarówno ten pałac jest biały, jak i płótno jest białe” [można powiedzieć, że ten łabędź jest 

od nich bielszy]. Czy zatem powiedziano tu coś więcej [używając sufiksu oznaczającego 

stopień najwyższy]1360? 

Dlatego formułowanie takiego zdania z sufiksem -tamaP jest nieuzasadnione. Ani też 

przyrostek -tamaP nie wnosi więcej treści niż sufiks -taraP. Podsumowując, będzie zatem 

tak: tamaP będzie miał zastosowanie wtedy, gdy nie chce się wyrazić szczególnej korelacji 

/ przeciwstawienia; natomiast gdy antycypuje się rzecz skorelowaną, ma zastosowanie -

taraP. Sama [ta] antycypacja [korelacji] jest znaczeniem obecnej w wyrazie podrzędnym 

                                                                                                                                                            
komentarz’ (acc.) > ‘znawca komentarza’ (gen.)), to może zawierać w sobie także znaczenie 

dowolnego innego przypadka, w zależności od możliwości semantycznej, jak w wypadku zrostu 

‘anuttara’. Zmienna w ten sposób końcówka przypadkowa określana jest terminem upapada-

vibhakti, w przeciwieństwie do kāraka-vibhakti, dosł. ‘końcówki ‘sprawczej’, która odnosi się do relacji 

przypadków logicznych i wyraża relację rzeczownika z czasownikiem. Kāraka-vibhakti są zawsze 

nadrzędne wobec upapada-vibhakti (Paribhāṣenduśekhara 94, MB ad. I.496: upapada-vibhakteḥ 

kāraka-vibhaktir balīyasī), gdyż wyrażają nadrzędną relację całego zrostu z  orzeczeniem.   
1359 Przywołanie pojęcia dvivacana-vibhajyôpapada nie jest tutaj jasne. Należy wziąć pod uwagę 

zasadę gramatyczną, że kāraka-vibhakti jest nadrzędne wobec upapada-vibhakti (MB II.3.4 vide 

supra); należy zauważyć, że w tym kontekście złożenie a-nut nabrało więc cech upapada-samāsa, 

gdyż pierwiastek √nut ‘wybijać’ pod wpływem pierwszego członu złożenia, jakim jest upapada -a 

nabrał cech imiennych i stąd mógł przystąpić do niego przystępujący do form imiennych sufiks 

stopniowania -tara, (gram. taraP). W relacji między wyrazami podrzędnym (a-) i nadrzędnym (nut) 

nie tylko oba człony nabrały cech imiennych i jednego wspólnego znaczenia: także obecność 

dvivacana-vibhajyôpapada tj. przypadku w liczbie podwójnej w upapadzie, wyrażającego 

wewnętrzne skore lowanie dwóch e lementów, z których ostatni, nut, jest dominujący 

(atiśaya) względem pierwszego; i stąd zrost anuttara oznacza ‘ten, który nie ma silniejszego 

uderzenia / brzmienia od samego siebie’. Stąd AG zaraz potem wygłasza sąd, że sama różnica 

antycypacji korelacji jest znaczeniem obecnej w wyrazie podrzędnym (upapada) różnicy 

wyznaczonej 'liczbą podwójną'.  
1360 Rozumiem to w ten sposób, że stopień najwyższy także ostatecznie sprowadza się do stopnia 

wyższego, gdyż oba polegają na skorelowaniu: w stopniu najwyższym jednym korelatem jest wiele 

elementów, w drugim – jeden. Między nimi zachodzi taka sama relacja, jak między dwoma 

elementami, którą wyraża stopień wyższy.  



367 

(upapada) różnicy wyznaczonej 'liczbą podwójną' [dopełnienia], bowiem tylko jedna [rzecz] 

może być skorelowana (przeciwstawna) [z drugą]. W zdaniu „pośród tych dwóch ten jest 

bielszy” w poznaniu nie jawi się nic trzeciego, dlatego, że korelację pojmuje się tylko dzięki 

znaczeniu pierwszego [słowa]. Nie jest tak, że jeden wyraz wymaga dwóch lub więcej 

skorelowanych wyrazów, przyjmuje się [że korelacją jest], gdy jedno oczekuje [tylko] 

jednego. I dlatego zgodnie z tą linią [rozumowania] [przyrostek tamaP] nie ma żadnego 

dodatkowego znaczenia.  

Używane [w sanskrycie] wyrażenie 'tāratamya' w znaczeniu względności nie ma 

uzasadnionego gramatycznie pochodzenia (vyutpatti) 1361  i [znaczenie] zostało przyjęte 

konwencjonalnie (rūḍha), gdyż inaczej, zgodnie z tym znaczeniem, przyrostki taraP i tamaP 

miałyby swoje [osobne] formy 'tārya', a także 'tāmya'. 

Wystarczy tego biegłego rozwijania usłyszanych [z wiarygodnych źródeł] fragmentów, 

ponieważ nie wiążą się one z wątkiem.  

W niniejszym kontekście natomiast w znaczeniu 'skorelowanego następstwa' ma 

zastosowanie przyrostek taraP w wyrazie 'uttara'; gdy nie antycypuje się korelacji, wtedy 

słowo 'anuttama' (najwyższe) ma identyczny sens. Na przykład w innym Przekazie 

(āgama):  

„To, co nawet dziś nie jest znane doskonałym, obdarzonym wiedzą,  

A także dla nikogo nie jest obce, jest anuttamą — najwyższym”1362  

W ten sposób anuttara jest ciałem mocy niepodzielonego czasem działania, będącej 

istotą swobody (svātantrya). Tak jak powiedział czcigodny Utpaladewa:  

„Sekwencję na skutek mocy czasu ma ludzkie (zwykłe) działanie;  

Lecz odwieczne działanie1363 jej nie ma – a ma jak gdyby potęgę Pana“1364.    

Oto ta anuttara została wyjaśniona na szesnaście sposobów. Tak jak powiedziano w 

„Esencji nauk” (Sāra-śāstra)1365:  

„Anuttara – to jest serce  

                                                   
1361 Za uzasadnioną gramatycznie derywację AG uważa tutaj tylko taką, wobec której można podać 

ogólną zasadę,  s tosu jącą s ię  także do innych,  analog icznych wyrazów. Jednostkowy 

przypadek nie jest uzasadniony gramatycznie nawet wówczas, gdy dopatrzy się w nim podobieństwo 

głosek i sylab oraz zgodność semantyczną. Przykładem nieuzasadnionej derywacji jest właśnie 

tāratamya, którą, zdaniem Abhinawagupty błędnie, traktuje się jako abstrakt złożenia sufiksów 

stopnia wyższego (-taraP) i najwyższego (tamaP). Pojęcie ‘vyutpatti’ oznacza wywodzenie wyrazów 

od pierwiastków czasownikowych, a także rozumienie. Patrz: § II.5.1. 
1362 Lub w powyższym kontekście: absolutnym. Źródło cytatu jest niezidentyfikowane.  
1363 AG interpretując tę strofę w ĪPVV stwierdza, iż tutaj dz ia łan ie bez sekwencj i  to Najwyższa 

Mowa: kriyā ca para-vāg-vṛtty-ādikā.  
1364 ĪPK II.1.2. 
1365 Być może dzieło pt. Trika-sāra.  
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i forma węzła (granthi) w sercu;  

poznawszy węzeł szesnaście razy 

niech wypełnia dzieło, takie jest mu miłe.” 

A także:  

 „Ten węzeł, który jest w sercu (...)”1366 etc.   

PTV I.1.6. Wyjaśnienie pytania ‘jakim sposobem’ – katham?’ 
Jaka jest ta anuttara? Jakim sposobem: czy poprzez porzucenie tej [opisanej wyżej] 

swojej postaci uttary, czy może jakoś inaczej [daje spełnienie całościowe]? Jaki jest jej 

sposób [działania] (prakāra)? To, co bowiem jest anuttarą, jest tym wszelkiego rodzaju 

poznaniem i przedmiotem poznania, ujmującym przeciwieństwo polegające na wzajemnej 

różnicy pod każdym względem – z tego właśnie bierze się owo następowanie jednego po 

drugim. Dlatego o jaki sposób [tu się pyta]? Wyzwolenia, czy znów tego, co się uważa za 

zniewolone? Na to [odpowiada się], iż stosowanie sufiksu thamU przepisuje się bez 

reguły szczególnego przypadka, tj. wyłącznie jako sposobu1367 – stąd pytanie dotyczy 

samego tylko sposobu (prakāra-mātra).  

                                                   
1366 Strofa przytoczona w ĪPVV III.1.9 (t. III, s. 293) przypisana przez Abhinawaguptę Malini-sarze 

(Mālinī-sāra).   
1367 Zastosowanie sufiksu thamU (-tha) w znaczeniu sposobu (prakāra) podają trzy reguły: PSū 

V.3.23, 24 i 25. Pierwsza z nich mówi o sufiksie thaL, ale reguła ta będzie rozciągać się na kolejne 

sutry: PSū III.23 prakāra-vacane thāL | “Sufiks thāL (-thā) przystępuje do [zaimka pytającego kiṁ i 

tematów zaimkowych (sarvanāma), ale nie do dvi – ‘dwa’], gdy mowa jest o sposobie”. PSū V.3.24 

idamas thamuḥ | “Do [zaimka] idam [‘to’] przystępuje thamU [w znaczeniu sposobu]. Przykładem jest 

forma ‘ittham’ – ‘tak, w ten sposób’. PSū V.3.25 kimaś ca | „Także do [zaimka] kim [przystępuje 

thamU]” Przykładem jest ‘katham’ – ‘jak, w jaki sposób’. Mówiąc, iż znaczenie sufiksu thamU jest 

wyłącznie jako sposobu, AG daje do zrozumienia, że nie chodzi tu o gatunek ‘przedmiotowy’ w 

przeciwieństwie do jāti czy jātīyaR, przywołując Kāś ad PSū V.3.69: sāmānyasya bhedako viśeṣaḥ 

prakāraḥ tasya vacane prakṛty-artha-viśeṣaṇaṁ caîtat | prakāravati câyaṁ pratyayaḥ | thāl punaḥ 

prakāra-mātra eva bhavati | „Sposób to wyróżnik, który różnicuje podobne. Ten [tj. afiks jātīyar] 

występuje w znaczeniu tego, co jest podłożem takiego sposobu [tj. w znaczeniu substancji]; 

natomiast przyrostek thāL jest w znaczeniu samego ty lko sposobu“. Patrz też: VASU 1980: 965: 

„The affix  jātīyar and the affix thāL both denote prakāra, but while jātīyar denote prakāravān, the 

other denote prakāramātra i.e. merely prakāra”. Stąd AG doprecyzowuje znaczenie słowa prakāra 

zgodnie z kierunkiem, jaki przyjął Katjajana. Dopowiada także, co wynika z charakteru 

nienominalnego afiksu thamU, iż jest on niezależny od reguły szczególnego znaczenia przypadków 

(vibhakti-viśeṣârthâniyama). Interesujące jest to, że AG stawia afiks -thamU w znaczeniu samego 

sposobu, w opozycji do bardzo bliskiego mu znaczeniowo –dhā – który również jest w znaczeniu 

nienominalnego modusu, ale określonego jako vidhā. Kāś V.3.42: vidhā prakāraḥ sarva-kriyā-viṣaya 

eva gṛhyate “vidhā to sposób (prakāra); przyjmuje się go we wszystkich przedmiotach działania 
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Słowo ‘deva’ zostało już wcześniej wyjaśnione.   

PTV I.1.7 Pojęcie ‘kula’ 

[1] [Nazywa się] kula, bo jest naturą zbioru (samūha): konkretnego, subtelnego i 

najsubtelniejszego (para); tchnienia życiowego, zmysłów i żywiołów itd., a także dlatego, że 

zawiera [w sobie] relację przyczynowo-skutkową  (kārya-kāraṇa-bhāva). Jak powiedziano:  

„Ponieważ jej działanie polega na spajaniu / kumulowaniu (saṁhatya-kāritva).”1368 

[2] Także [mówi się] 'kula', ponieważ uświadamianie (bodha) w odpowiednim stadium 

(yathâvasthāna), z własnej swobody, poprzez 'krzepnięcie' (āstyāna), nakłada na siebie 

ograniczenie. Tak jak powiedziano:  

„Słowo 'kula' [występuje w znaczeniu] krzepnięcia oraz krewnych (bandhu)”1369.  

PTV I.1.7.1 Pojęcie całościowego spełnienia 
Nie jest możliwe, żeby bez jedności z uświadamianiem o naturze światła powstało 

jakiekolwiek ich ciało niemające światła.  

[1] To, co rodzi się w tej ‘kuli’ – ‘rodzinie‘ itd., jest spełn ieniem całościowym 

(kaul ika-s iddhi) . To spełnienie (siddhi) daje utrwalenie (dārḍhya) 'bycia tak a nie inaczej’ 

(tathātva)' 1370 , otaczając tożsamość z czującą refleksją Śiwy w postaci szczęścia 

całkowitego zaspokojenia (parinivṛti), która w istocie jest najwyższą świadomością 

integrującą (saṁvit) o naturze serca, jako że taka kula (‘całość’, ‘rodzina’ itd.) polega na 

tożsamości  z własną postacią anuttary – nieprzekraczania. Tak jak powiedziano:   

„Bowiem do przekonania w stosunku do innych i siebie1371, dochodzi się  

                                                                                                                                                            
czasownika”. Odpowiedzią na pytanie z sufikjsem -thamU, który zgodnie z Paninim wyraża sposób 

czy charakter działania, będzie vidhi, mający zastosowanie do wszystkich relacji przypadkowych. W 

konsekwencji przez AG implikowane jest gramatyczne wyjaśnienie pojęcia vidhi z wyrażenia kaulika-

vidhi. ‘Sposób całościowy’, gdyż będzie obejmować działanie, wyrażone jako wszystkie związki 

syntaktyczne wypowiedzi.  
1368 YSū IV.24 tad asaṅkhyeya-vāsanābhiś citram api parârthaṁ saṁhatya-kāritvāt. „Mimo że jest 

wielorakim obrazem [złożonym z] niezliczonych śladów doświadczeń, nakierowuje się na coś innego, 

ponieważ jej działanie polega na spajaniu (skupianiu / kumulacji, saṁhatya-kāritva)”. AG odsyła do 

tej sutry jogi w celu uzupełnienia wizji rzeczywistości jako jednego zespołu zawierającego w sobie 

różne relacje przyczynowo-skutkowe. Pojęcie to występuje także w MS w kontekście wytwarzania 

zasługi (op. cit. § II.7.1).  
1369 DhāP I.862. Bandhu, znaczy ‘rodzina, krewny’. Patrz też: BIARDEAU 1964: 372.  
1370 W TaO IX siddhi rozumiane jest przez AG jako ‘gruntowne zrozumienie’ dṛḍha-pratipatti (tł. 

SFERRA 1999: 128).  
1371 Według APS 12 anya-jaḍâtmanoḥ, ale należałoby zweryfikować cały tok rozumowania w APS, 

gdyż możliwe, że emendacja jest AG, ponieważ w APSVṛ wersja -jaḍâtmanoḥ zdaje się być 

potwierdzona.  
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dzięki negatywnej (vyatireka) i tej drugiej [tj. anvaya] relacji nieodstępowania; to się 

nazywa uporządkowaniem (vyavasthiti) i ugruntowaniem (pratiṣṭhā),   

spełnieniem (siddhi) albo nasyceniem (nirvṛti)” 1372  

PTV I.1.7.2 Pojęcie bytu – sat i jednoczesności – sadyaḥ  
„Sadyaḥ – to słowo jest w znaczeniu ‘tego samego dnia’ (samāne ahani)1373: takie jest 

semantyczne odniesienie (artha-vṛtti), ale zgodnie z podanym wyżej rozumowaniem pojęcie 

‘dzień’ zawiera błąd regresus ad infinitum (anavasthā), dlatego tutaj sensowne jest 

znaczenie „w te j  same j  chwili” (samāne kṣaṇe). A ‘to-samość’ (samānatva) chwili nie 

oznacza podobieństwa (dosł. ‘takiego samego wyglądu’, sādṛśya), ale jedynie kulminację 

w stanie ‘ to ’  (tattva). W ten sposób pojęcie (pratīti) ‘sadyaḥ’ pochodzi ze słowa (dźwięku, 

śabda). Dlatego [interpretuje się] ‘w tej właśnie chwili’ (tasmin eva kṣaṇe), że jeśli odrzuci 

się pozostałe chwile – przeszłe i przyszłe, to poprzez utrzymanie uwagi na teraźniejszości 

można odrzucić także czasowość chwili teraźniejszej, której życiem jest ‘odmierzanie / 

tworzenie’ (kalanā)1374 tamtych obu [czasów]; albowiem w ten sposób pozostaje wyrażona 

‘całość’ (kula), mająca naturę kręgu promieni Słońca Bhajrawy Najwyższego Pana, 

składającego się z rozpostarcia (sphāra) własnego blasku, które, gdy zostaje 

doprowadzone do powściągnięcia (nirodha), polegającego na tożsamości ze świadomością 

(saṁvit) najwyższego Bhajrawy zwróconego do środka, [ujawnia, że] ta właśnie anuttara, 

złożona z delektowania się smakiem nieśmiertelności najwyższego szczęścia, 

niewymierzona miejscem ani czasem, pozostaje nieruchoma (dhruva) w postaci wisargi – 

tworzenia, stale obecna. Tak jak powiedziano w czcigodnej „Tantrze muzycznych 

instrumentów” (Vādya-tantra):  

“Ściągnąwszy do środka krąg własnych promieni,  

wypiwszy sok nieśmiertelności, najwyższy,  

nieoddzielony dwoma czasami,  

szczęśliwy, trwa w teraźniejszości”    

Nieoddzielność od dwóch czasów (kālôbhayâpariccheda) [czasu teraźniejszego] 

omówiłem już szeroko gdzie indziej.    

[3] PTV s. 13.: Podobnie «daje spełnienie (siddhi) pochodzące z kuli (‘całości’)», czyli 

ciała, tchnień życiowych itd., mające postać pewności w odniesieniu do [przedmiotów], 

których istotą jest zróżnicowanie, takich jak błękit itd. [tj. obiektywnych] i przyjemność itd. [tj. 

subiektywnych]. Ciało i dalsze [tj. tchnienie życiowe, rozum itd.] bowiem poprzez samo 

                                                   
1372 APS 12. Strofę tę analizuję w § II.7.1.1. 
1373 Kāś V.3.22: samānasya sabhāvo nipātyate dyaś ca pratyayaḥ ahany abhidheye | samāne ’hani 

sadyaḥ | 
1374 Wyjaśnienie tego kluczowego pojęcia definiującego czas patrz: § II.6.2. 
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'wznoszenie się' (āroha) po pośrednich szczeblach – tchnień życiowych itd., na skutek 

nieodmierzonego czasem ogarnięcia (āveśa) 1375  mocą niezmiennego tworzenia przez 

anuttarę, natychmiast wytwarzają 'spełnienie' (siddhi) wszystkich aktualizujących się bytów 

(relacji, bhāva) w postaci mocnego przekonania (niścaya). Tak jak powiedziano: 

„(...) przez dotknięcie potęgi siebie (atmana) człowiek się z wolą tożsamy staje”1376 
A także [dalej]:  

„ (...) niczym zmysły u dusz wcielonych.”1377 

[4] A także spełnienie w 'kuli' (‘całości’), której naturą jest Śiwa i Moc, chociaż według 

podanej wyżej prawidłowości polega na wyzwoleniu za życia, jest stanem pojawienia się 

upragnionych [zdolności] ciała, takich jak zmniejszanie się (aṇimā) itd. 1378  – daje je 

natychmiast (sadyaḥ), czyli w sposób zupełnie niewymierzony, czyli zupełnie bez 

kontemplacji mocy słowa (bhāvanā) czy ćwiczenia uwagi w ciele (karaṇa). Tak jak 

powiedział czcigodny Somananda:  

„Jaki pożytek z kontemplacji (bhāvanā), skoro Śiwa stale jest jawny?”1379  

A także:  
„Gdy choć raz przez wiarygodne źródło poznania,  

albo z księgi (śāstra), albo ze słów mistrza,  

pozna się z własnym mocnym przekonaniem,  

że stan Śiwy [tj. 'ja'] jest wszędzie,  

                                                   
1375 Pojęcie āveśa ‘wejście’ konotuje stan emocjonalny, stąd tłumaczę je jako ‘ogarnięcie’. Pokrewny 

termin samāveśa jest odpowiednikiem stanu samādhi w jodzie Patańdżalego i dzieli się na trzy 

rodzaje: śāmbhava, śākta i āṇava, odpowiednio do ‘środków’ (upāya) w praktyce samodoskonalenia 

w systemie triki.     
1376 SK I.8   

„Stan zwrócenia się do siebie nie jest osiągnięciem wszechwiedzy,  

lecz przez dotknięcie potęgi siebie człowiek się z wolą tożsamy staje”.  

(na tu yo 'ntarmukho bhāvaḥ sarvajñātva-guṇâspadam  | 

 api tv ātma-bala-sparśāt puruṣas tatsamo bhavet ||)   
1377 SK II.1.  

“Wówczas mantry, siły nabrawszy, mające właściwość siły wszechwiedzy,  

działać zaczynają niczym zmysły u dusz wcielonych.” 

(tadâkramya balam mantrāḥ sarvajña-bala-śālināḥ | 

pravartante 'dhikārāya karaṇānîva dehinām |) 

AG przywołuje tu także treść prawdopodobnie wszystkich osiemnastu strof od SK, I.8 do SK II.1. 

Mówią one, iż ‘drgnięcie życia’ spanda, które nadaje siłę słowu, jest ‘dotknięciem siebie’ podobnym 

do wybudzania się po długim śnie. 
1378 Tj. osiem potęg opisanych w YBh III.45.  
1379 ŚD 7.101. 
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nie ma nigdzie potrzeby wykonywania ćwiczeń  

koncentracji w ciele (karaṇa), ani kontemplacji (bhāvanā).”1380  

[6] Daje to spełnienie, które powstało w kuli, czyli z ekspansji (prasaraṇa) od siaktyjskiej 

postaci aż po pułap (paṭala) niezliczonych aktualizacji na zewnątrz (bahir-bhāva). Ona 

właśnie jest anuttarą o naturze wielkiego światła, które zawiera wewnątrz siebie 

aktualizację świata (viśva-bhāva) złożoną z uświadamiania (saṁvit); i to właśnie z anuttary, 

skondensowanego (bhara) zachwytu (camatkāra) nieprzewyższonej swobody panowania, 

rozpościera [ona] różnorodność. Brak światła [tj. ciemność] bowiem nie może być 

przyczyną ekspansji ujawniania bytów (bhāva-prakāśa-vikāsa), a skoro jest światło, to z 

pewnością jest ono formą najwyższego Pana, czcigodnego Bhajrawy1381. Co tu więcej 

komplikować?   

Tak samo ten, „przez którego” (yena), tj. anuttarę, są szczegółowo poznane matry [mā + 

trā], czyli te, które za pomocą prawdziwego poznania (mānena pramātmanā) dają ochronę 

(trāṇa), czyli dbałość, opiekę, tym, którzy mają postać poznającego, poznawania, 

przedmiotu poznania i właściwego poznania (pramātṛ-prameya-pramāṇa-pramiti), jest 

vijñāta-mātra. Tak samo to, co jest poznane szczegółowo, z mocnym przekonaniem, jest 

[zawsze] widoczne – ponieważ raz się pojawiło, nie musi ponownie powstawać. Tak więc 

poznana matra (jñāta-mātra) jest tym, co poznane jest jako jedynie przedmiot, np. dzban, 

nigdy zaś jako podmiot poznania. Tak samo jest nią maja (māyā) poznana jako przedmiot 

charakteryzujący się różnorodnością. Vijñāta-mātra jest tym, w którym znikają oba. Zatem 

„vijñāta-mātreṇa” znaczy „przez to, w czym dzban i inne [przedmioty] same siebie ujawniają 

jako jedynie podmiot, w czym nie dominuje maja (māyā)”. 

PTV I.1.7.3 Nierównowaga i równowaga kheczari 
Ta, która w 'khe' – przestrzeni, czyli w brahmanie, mającym postać niezróżnicowaną, 

pozostając, porusza się 'carati', czyli umożliwia docieranie do przedmiotów [tj. poznawanie 

ich], a także tworzy akt odrzucenia i przyjęcia, a [przy tym] pozostaje w swej postaci, to 

khecarī – ma ona postać interioryzacji i eksterioryzacji swoich przedmiotów, takich jak [z 

jednej strony] przyjemne i inne [tj. przykre] doznania, [a z drugiej] 'błękit' i inne [przedmioty 

zewnętrzne]. Mianowicie jest to jedna tylko owa moc Parameśwari, która (1) w 'pustce' 

(śūnya), tj. w stanie, w którym cieszy się [samą tylko] relacją przedmiotowo-podmiotową, 

(2) w stanie 'widza' (dṛk), tj. gdy cieszy się tym, że jest samą tylko świadomością (saṁvit); 

(3) w stanie 'nakierowującej się' (diśya) na różnorodność, tj. cieszącej się różnorodnością, 

odkrywając wewnętrzną jedność [każdego] uświadamianego przedmiotu (saṁvedya) i (4) 

[w stanie] intensywności wyraźnych (sphuṭa) różnic [między zewnętrznymi przedmiotami] – 

                                                   
1380 ŚD VII.6. 
1381 Por. rozwinięcie tego argumentu w TS, Upodghāta (tł. RUCIŃSKI 2014). 
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kolejno jest (1) poruszającą się w przestworzu' (vyomacarī), (2) poruszającą się po 

promieniach' (gocarī), (3) poruszającą się w kierunkach świata' (dikcarī), (4) poruszającą się 

po ziemi' (bhūcarī); te moce, które są nią, zgodnie z niniejszym wywodem, są w 

rzeczywistości nieodrębne od mocy poruszającej się we własnej naturze, tj. poruszającej 

się w przestworzu – khecarī1382. W ten sposób jest tylko jedna Moc – Najwyższa Pani. Tak 

jak zostało powiedziane:  

„Jego moce to świat cały, ten kto je ma – to Maheśwara” 

Tutaj [w słowach khecarī itd.] ma zastosowanie przepis (nirdeśa) na rodzaj żeński1383. 

Nie jest bowiem słuszne, żeby powodowanie porządkowania (ustanawiania, 

vyavasthāpana) bądź porządkowanie (ustanawianie, vyavasthā)1384 przez jaźń następowało 

                                                   
1382 Por. trafny opis tych czterech jako ‘czterech kręgów mocy’ charakteryzujących poziomy mowy 

przez Ł. Trzcińskiego (2001: 296).  
1383  Strī-liṅgena nirdeśaḥ, por. uwagę GNOLI 1985: 26 p. 67, a także komentarz do ŚD III.1. 

Prawdopodobnie nie chodzi tu o to, że rodzaj żeński wyraża podporządkowanie, jak sugeruje R. 

Gnoli, ale jest to aluzja do Kāś ad. PSū II.1.67, gdzie mówi się, że został użyty po to, by oprócz 

formy tematycznej (pratipādika) objąć także substrat atrybutu wyrażanego przez ten rodzaj żeński 

(strī-liṅgena nirdeśaḥ prātipadika-grahaṇe liṅga-viśiṣṭasyâpi grahaṇam iti jñapanârthaḥ). Chodzi tu 

zatem o niezależny podmiot, tj. jaźń, dla której cztery poziomy zakresu świadomościowego są 

atrybutami.  
1384 Porządkowanie (vyavasthā-kāritva) jest według AG naturalnym funkcjami (vyāpāra) swobody 

podmiotu poznania. N. Rastogi (2013: 27-29) omawia na podstawie ĪPVV cztery elementarne 

działania swobody podmiotu poznania (pramātṛ); porządkowanie jest z nich najważniejsze. Są nimi: 

1) adhiṣṭhātṛtva, tj. „funkcja stanowienia miejsca spoczynku poprzez działanie refleksyjności ‘światła’ 

wszystkich rzeczy różnych od niego (‘apne se bhinna sāre arthõ kī prakāśamānatā kā vimarśatayā 

viśrānti sthān honā)”; wyraża się to w aktach poznawczych ‘to jest dzban’ itd. 2) vyāpana-kāritā / 

vyāptṛtva, tj. bycie przenikającym (vyāpaka) w stosunku do przedmiotu, który jest ‘przeniknięty 

(vyāpya); 3) anusandhāna-kāritva, tj. synteza / kojarzenie, polegające na zlewaniu w jedno 

znaczenia słów (rzeczy, padârtha) oraz aktu pojmowania i innych. Jest to różnego rodzaju unifikacja 

(ekīkaraṇa), zachodząca w czasie (na poziomie mowy paśyantī jako saṁhatya-kāritva), powodując 

pojawienie się obrazu, oraz miejscu (jako mowa madhyamā), gdzie sekwencja głosek znajduje się w 

jednym miejscu w umyśle, stąd nie ma przestrzennego obrazu. Integracja pojęciowa (i amalgamaty 

pojęciowe), zlewanie i kojarzenie pojęć między sobą, kojarzenie słowa i znaczenia, zachodzi na 

skutek tej właśnie właściwości swobody podmiotu. 4) Vyavasthā-kāritva, tj. ‘cecha porządkująca’, 

„jest w rzeczywistości fundamentalnym działaniem podmiotu w dziedzinie epistemologii. Wszystkie 

inne funkcje swobody podmiotu od niej zależą” (vastutaḥ jñāna-mīmāṁsā ke kṣetr mẽ yah mūl-bhūt 

pramātṛ-vyāpār hai | anya sāre vyāpar isī ke anujīvī haĩ | RASTOGI 2013: 28 na podstawie ĪPVV I.7.4 

(t. II s. 359). Polega na tym, że wobec każdej czynności zgodnie z jej naturą podmiot tworzy inne 

określenie siebie, np. pramātṛ to ‘podmiot poznania ’ , anubhāvitṛ ‘podmiot doświadczenia ’ , 
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za sprawą umysłu [na poziomie gocarī], zmysłów [na poziomie dikcarī] i przedmiotów 

zewnętrznych [na poziomie bhūcarī], będących sferą zróżnicowania, ponieważ wówczas 

‘synteza’ [tj. kojarzenie] (abhisandhāna) nie mogłoby zgodnie mieć miejsca (yogya), a także 

dlatego, że nie są one światłem.  

Ta owa khecarī odznacza się nierównowagą (vaiṣamya) wtedy, gdy ma postać 

pożądania zmysłowego (kāma), gniewu (krodha) i dalszych [destruktywnych emocji];1385 

ponieważ jej równowaga ma zawsze i wszędzie naturę pełnego Bhajrawy (paripūrṇa-

bhairava-svabhāvāt) 1386 . Nawet sama jednostkowa dusza (aṇu) 1387 , nierozpoznająca 

niepodzielonej (nieskalanej, niṣkala) anuttary, jest nierównowagą zjawisk świadomości 

(citta-vṛtti) 1388 i ta właśnie [nierównowaga zjawisk świadomości] jest kołowrotem życia i 

                                                                                                                                                            
vikalpayitṛ ‘podmiot dyskursywnego myślen ia, niścetṛ ‘podmiot decyz j i  itd.; określenia te 

wyrażają, że przedmiot czynności zawsze jest w relacji z czynnością, na którą jest nakierowany.  
1385 Pożądanie erotyczne (kāma) i gniew (krodha) są pierwszymi z szeregu tzw. ‘sześciu wrogów’ 

(ṣaḍ-ripus), czyli sześciu negatywnych emocji. Pozostałe to chciwość (lobha), zaślepienie (moha), 

pycha (mada) i zawiść (mātsarya). Por. BhG III.37 itd. Stwierdza to BhG XVI.51-52, wymieniając 

pierwsze trzy jako najbardziej negatywne:  

 „Trojakie są bramy piekieł wiodące duszę do zguby: 

 Pragnienie [kāma], gniew oraz chciwość – przeto te trzy niech porzuci.  

 I z owych trzech bram ciemności wyrwany człowiek, Kauntejo, 

 Dla dobra swojego działa i cel osiąga najwyższy” (tł. RUCIŃSKA 2016: 94) 

W związku z tym inaczej niż sugeruje przekład A. Niteckiej (2006: 66, 2007: 161), u AG nawet w 

najmniejszym stopniu nie ma uznania tych emocji za pozytywne i w żadnym razie AG nie aprobuje 

ich, każąc je traktować jako tożsame z Śiwą. Wydźwięk jest dokładnie odwrotny – są one 

nierównowagą kheczari, oznakami zniewolenia, a dopiero równowaga kheczari ma zaprowadzić ich 

uspokojenie i przemianę w siły pozytywne.    
1386 A. Nitecka (2007: 161) za sugestią A. Sandersona zmienia z paripūrṇa-bhairava-svabhāvāt na 

paripūrṇa-bhairava-svabhāvā, tj. ‘mająca naturę pełnego Bhajrawy’. Moim zdaniem wyrażenie 

‘paripūrṇāt’ jest argumentem na to, że skoro negatywne emocje, wynikając z poczucia 

niezaspokojenia, są nierównowagą kheczari, to w pełnym Bhajrawie, który jest zawsze zaspokojony, 

ma miejsce równowaga kheczari.  
1387 Pojęcie aṇu ‘drobinka’ oznacza tutaj jednostkową duszę, która skalana jest ‘skazą pierworodną’, 

czyli ograniczyła się, oddzielając od Śiwy.   
1388 Jest to ewidentna aluzja do jogi Patańdżalego (YS / YBh I.2, I.4, I.5). Określenie ‘zjawiska / 

świadomości’ (citta-vṛtti) jest charakterystyczne właśnie dla „Prawideł Jogi” (YS); są one inherentnym 

stanem indywidualnej świadomość, który w jodze należy powściągnąć („Joga to powściągnięcie 

zjawisk świadomości” yogaś citta-vṛtti-nirodha, YS I.2, tł. CYBORAN 1986: 5).  

Zgodnie z Patańdżalim zjawiska (vṛtti) są naturalnym funkcjonowaniem (√vṛt ‘obracać się, trwać w 

ruchu’) indywidualnej świadomości i jest ich pięć: 1) poznanie prawdziwe (pramāṇa), 2) poznanie 

opaczne (viparyaya), 3) myślenie (wyobrażanie, vikalpa), 4) głęboki sen (nidrā) oraz 5) pamięć 
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śmierci (saṁsāra), jako że pojawia się w niej skaza pierwotna (āṇava-mala) na skutek 

przybrania przez duszę jednostkowości w wyniku uznania się za niepełną; skaza zwana 

mają (māyīya-mala) [istnieje] na skutek wiary w różnice w tęsknocie za dopełnieniem się tej 

formy niepełnej; i skaza karmiczna poprzez przyjęcie [przez duszę] dobrych i złych 

predyspozycji1389.  

Gdy owa nierównowaga polegająca na nierozpoznaniu własnej natury ustąpi, 

wówczas, ponieważ nie ma skalania, nawet zjawiska (vṛtti), takie jak gniew (krodha) i 

                                                                                                                                                            
(smṛti). YS I.5. Mimo że joga polega na ich powściągnięciu (zatrzymaniu, nirodha), to jednak uważna 

lektura pozwala z całą pewnością stwierdzić, że w jodze ‘z uświadomieniem’ (samprajñāta-yoga) 

chodzi o zatrzymanie wyłącznie tych, które są obarczone ‘uciążliwościami’ (kleśa): niewiedzą, 

egocentryzmem, pragnieniem, awersją i przywiązaniem” (avidyâsmitā-rāga-dveṣâbhiniveśāḥ kleśāḥ, 

YSū I.3).  Podobnie tutaj joga dotyczy przemiany stanów emocjonalnych. 

Jednak AG uzgadnia tę koncepcję Patańdżalego z teorią przeżycia estetycznego z NŚ, a także 

wiąże oba te nurty teorią fonemów, przy tym zasadniczo rozumiejąc jogę na podstawie BhG II.49 

jako równowagę (jednakowość, samatva / samatā), a ściśle khecarī-samatā, co może zgadzać się 

tylko z ‘jogą z uświadomieniem’ YS, ale definicję przyjmuje z Bhagawadgity: 

„W jodze mieszkając, czyn spełniaj bez przywiązania, Ardżuno,  

Jednaki w zysku i stracie – jednaki stan zwie się jogą (samatvaṁ yoga ucyate).”  

BhGAG Abhinawagupta interpretuje samatva przez sāmya:  

“Trwając w jodze wypełniaj czyny: a joga to stan jednaki”  

(yoge sthitvā karmāṇi kuru | sāmyaṁ ca yogaḥ, BhGAG II.49). 

Pojęcie citta-vṛtti występuje także w NŚ (XXII.30), gdzie Bharatamuni stan ‘stałości’ / ‘dzielności 

(dhairya) uważa za ‘naturalną citta-vṛtti. W ĪPVV I.5.11 (t. II s. 178-179) AG odwołuje się do 

własnego komentarza do NŚ, aby tam znaleźć jego opis citta-vṛtti, jako dziewięciu smaków 

estetycznych (rasa) (op. cit. patrz: § II.8). Stąd za słuszne uważam rozumienie jako doświadczenie 

powiązane z nastrojem i emocjami, a po ich ‘oczyszczeniu’ (śodhana) – ze smakiem piękna. 
1389  Khecarī-vaiṣamya u AG to świadomość obarczona trzema ‘skalaniami’ (mala). Można się 

dopatrzyć aluzji do patańdżalowego „rozproszenia świadomości” (citta-vikṣepa):  

„Choroba, otępienie, niezdecydowanie, nieuważność, ociężałość, niepowściągliwość, 

błędne poznawanie, nieosiąganie stopnia skupienia i nieutrzymywanie go są przeszkodami, 

będącymi czynnikami rozpraszającymi świadomość”  

(vyādhi-styāna-saṁśaya-pramādâlasyâvirati-bhrānti-

darśanâlabdhabhūmikattvânavasthitatvāni citta-vikṣepās te ‘ntarāyāḥ|) (YS I.30). 

W YSŚB omawiając tę sutrę stwierdza:  

„[...] Dziewięć czynników rozpraszających świadomość określa się jako dziewięć ‘skalań’ 

(mala) jogi, przeszkód (antarāya) jogi”.  
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zaślepienie (moha), mają naturę świadomości (saṁvit) pełnego czcigodnego pana 

Bhajrawy1390. Tak jak powiedział czcigodny Somananda:  

 “(...) stwarzającą je przyczyną jest Śiwa”1391.    

Także:  

 “W przyjemności i zamroczeniu pozostaje najwyższym Śiwą” 

 “Nawet w cierpieniu na skutek mocnego skupienia  

Na przedmiocie cierpienia, przez otwarcie [świadomości] (...)”1392  

I tak dalej. Dlatego gniew i inne zjawiska świadomości na skutek konkretności 1393 

rozbłysku świadomości, bez którego nie byłoby możliwości (yoga) zamanifestowania się ich 

                                                   
1390  W PTV AG używa pojęcia citta-vṛtti w znaczeniu pozytywnych stanów emocjonalnych 

pojawiających się przy przeżyciu estetycznym w sztuce teatralnej i wyrażanych przez samogłoski. 

Pojawiają się one, gdy emocje zostaną oczyszczone, co zachodzi dzięki kontemplacji głosek i w ten 

sposób transformacji negatywnych emocji. W rzeczywistości w sztuce negatywne emocje również 

mają zdolność wywoływania doświadczenia estetycznego (rasa). Patrz: § II.8, § III.2.3.    
1391 ŚD III.94ab. Cytat ten jest odpowiedzią na wątpliwość: w jaki sposób to, co jest bez życia (czyli 

także destruktywne emocje), jest również atrybutem Śiwy. Wątpliwość tę wyraża Somananda w ŚD 

III.91, a następnie ją rozstrzyga, czego podsumowaniem jest tenże cytat AG: 

„W jaki sposób w kamieniach i innych [przedmiotach], 

choć są martwe, znajduje się stan Śiwy?  

To, że w nich nie ma martwoty, rozważa się oto:  

Ponieważ w następstwie osiągnięcia owocu przez czynność, po jej wypełnieniu,  

nieskończoność, która przyczyną się staje powstania woli następnego działania, jest mocą 

Śiwy; one wiecznie się znajdują  

I płyną właśnie z własnej natury; a stwarzającą je przyczyną jest Śiwa”.  

upalâder jaḍatve ‘pi śivatvaṁ te kathaṁ sthitaṁ ||   [ŚD III.91] 

yathā na tatra jaḍatā tathâgre pravicāryate |  

saphalāyāṁ samāptāyāṁ kriyāyāṁ samanantaram || ŚD 92 || 

kriyântarêcchā-sambhātau tan-nimittam anantatā |  

yato ‘sti śiva-śaktīnāṁ tāś ca nityam avasthitāḥ || ŚD 93 ||  

santy eva svabhāvena tat sarat prakṛtiḥ śivaḥ |  
1392 ŚD V.9cd. Całość brzmi następująco:   

„Gdy nie ma wyróżnienia cierpieniem i innymi doznaniami,  

nie ma w nich stanu bez Śiwy; a nawet w cierpieniu  

na skutek mocnego skupienia w przedmiocie cierpienia 

dzięki otwarciu się świadomości nie ma stanu bez Śiwy“ 

duḥkhâdinâviśeṣaś cet tatrâpy aśivatā na ca |  

duḥkhe ‘pi pravikāsena duḥkhârthe dhṛti-saṅgamāt ||  ŚD V.9 

dṛśyate bandhanaṁ teṣu dhṛtiḥ kīṭâdike tathā |  

nirvṛtyā yatra yogo ‘sti tatraîva śivatā sphuṭam || ŚD V.10 
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własnej [konkretnej] postaci1394, jako należące do Parameśwary bóstwa zmysłów (karaṇa), 

w rzeczywistości są rozgrywającymi taką czy inną zabawę (krīḍā) boginiami w postaci 

promieni Słońca-Śiwy. To o nich właśnie – gniewie i dalszych emocjach, które przez 

wzajemne mieszanie się nabierają nieskończenie licznych form — powiedziano w księgach 

mata1395 i innych, że należą do orszaku duchów czcigodnego Bhajrawy i że należy je czcić 

jako bóstwa odpowiednio łagodne lub straszne podczas obrzędów takich jak wypędzanie 

(uccāṭana), uśmiercanie (maraṇa) i uspokajanie (śānti). Tak jak powiedziano, 

rozpoczynając od:  

 “W wypędzaniu - gardłem kruka (kāka) – «ka» i «nie-ka»” 

a kończąc na: 

 „Te właśnie są promieniami boga bogów, które zawierają głoskę ‘ka’ i dalsze” 

Ale jednak jeśli ich taka natura nie zostaje rozpoznana, to poprzez swoją naturę zbioru 

(puñja) rozmaitych sylab i głosek w postaci wyobrażeń (myśli, vikalpa) bóstw, w które 

wmieszane są strach (wątpliwość, śaṅkā) i okrucieństwo (udręczenie, ātaṅkā) 1396 , 

powodują ukrycie się rozbłysku świadomości, będącego istotą stanu bez myślenia nawet 

podczas myślenia, i dają stan bydlęcej [tj. spętanej] duszy (paśu), zdolnej jedynie do tego, 

by pozostawać przywiązaną do kołowrotu narodzin i śmierci. Tak jak powiedziano:  

 „Władczynie siedzib wielce straszliwe otumaniają raz po raz”  

Jak też:  

„Gdy [te straszniejsze (ghoratara) obejmują], 

duszę-drobinkę i wtopione w przedmioty,  

coraz to niżej ją spychają. 

[wówczas zwą się najniższymi]”1397      

Podobnie –  

                                                                                                                                                            
1393 Tathātva-dārḍhya, por. wcześniej. Niektóre warianty tekstu pomijają dārḍhya ‘utwardzenie, bycie 

mocnym’, inne pomijają tathātva (‘bycie tako’, patrz: edycja w Aneksie 2). Jednak ŚD V.8 (por. 

cytowane przed chwilą ŚD V.9 i V.10) potwierdza w tym miejscu słuszność pojęcia ‘konkretności’:  

„Czy w niewielkim świetle, czy w konkretnym (‘solidnym’, mocnym),  

wszędzie równowaga Śiwy 

w zakresie woli i dalszych się rozpościera.  

svalpa-tejasi dārḍhyād vā sarvatra śiva-tulyatā |   

bhaved icchâdi-viṣaye sarvatra pravisāriṇī ||   
1394 Albowiem tylko jej zamanifestowanie w konkretnej formie pozwala ją uchwycić. 
1395 Mata jest jedną ze szkół siwaickich w Kaszmirze.  
1396 Por. PTLV ad. PT 18, gdzie również jedynym warunkiem poznania anuttary jest pozbycie się 

śaṅkā (wyjaśniane jako sandeha, ‘wątpliwość’) i ātaṅkā.  
1397 MVT III.31: rudrâṇūn yāḥ samāliṅgya ghorataryo ‘parāḥ smṛtāḥ ||  
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„Gdy wchodzi w stan przedmiotu dla doznań  

rzędów mocy z zespołów mowy powstałych,  

za sprawą głosek (kalā) władzy pozbawiony,  

spętaną duszą (paśu) się zowie”1398   

Natomiast gdy ich natura zostaje rozpoznana, to te same w podany sposób dają 

wyzwolenie za życia. Tak powiedziano –  

Ale gdy w jednym miejscu się ugruntuje,  

wówczas zatrzymując ich [tj. rzędów mocy] raz zanik, raz powstawanie,  

dociera do stanu podmiotu doznań, 

i wtenczas staje się ‘panem kręgu’ [mocy]1399  

Rozpoznanie własnej natury jest aż do tego stopnia, że choć w tych ‘zjawiskach’ 

(emocjach, vṛtti), gniewie i dalszych, mających w chwili powstawania postać jednakową ze 

stanem bez myśli (nirvikalpa), pojawia się myśl (vikalpa), to mino że ‘oblepiona” jest ona 

różnymi słowami pochodzącymi ze zbioru głosek, nie łączy się z takim kręgiem mocy w 

postaci gromady głosek, który oderwałby ją, jako mającą naturę myśli utworzonej jedynie z 

wcześniejszej komunikacji (vyavahāra) bez udziału myśli, od natury podmiotu (mātṛ). I myśli 

nie są odrębne od doświadczenia ani też od innych myśli, ale są tym samym ‘panem kręgu’ 

(cakra-prabhu) poznania (vijñāna) określanych jako zaistniałe (bhūta) itd. [tj. zaistniałe, 

istniejące i do zaistnienia w przyszłości], które uzyskały zróżnicowanie na skutek 

zabarwienia się różnymi indywidualnymi jednostkami, rozdzielonymi na mocy swobody. W 

ten oto sposób to właśnie równowaga kheczari jest wyzwoleniem (mokṣa). I to właśnie 

rozpoznanie natury anuttary, stale obecne (satatôdita), jest rozwinięciem (ā√rūḍh) obu: 

refleksji (vimarśa) 1400  i szczęścia (ānanda), przyjmujących stan ‘pełnego docierania’ 

(samāpatti) 1401, w wyniku ‘zderzenia’ (saṅghaṭṭa) Najwyższej Władczyni z naturą Śiwy. 

Albowiem Śiwa, złożony z wyłonienia potencji wielkiej mantry utworzonej z najwyższej 

mowy (para-vāc), łączy się ze stworzeniem obfitego owocu (prasūna-nirbhara) w postaci 

zagęszczenia owej potencji, wyłonionym z Najwyższej Władczyni. Toteż cokolwiek przenika 

do wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych zmysłów (karaṇa), wszystko to na poziomie 

‘środkowego nerwu’ (madhya-nāḍī), będącego esencją (sāra) funkcji życiowych (prāṇana) 

wszystkich części ciała, istnieje jako świadomość (cetana) o naturze siły życiowej (prāṇa), 

                                                   
1398 SK III.13. 
1399 SK III.19.  
1400 Zarówno refleksji siebie, jak i przedmiotu.  
1401 Aluzja do YS I.41 Patańdżalego. Samāpatti jest nazwą techniczną samādhi z uświadomieniem i 

polega na dopasowywaniu się przez świadomość, porównywaną do kryształu, do podmiotu 

postrzegania, procesu postrzegania i przedmiotu postrzegania (patrz: YS I.41). Uzasadnienie 

tłumaczenia jako ‘pełne docieranie’ patrz: § I.3.1.1.       
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co się nazywa blaskiem witalnym (ojas). To on właśnie, udzielając się jako ożywcza siła 

(anuprāṇaka) we wszystkich członkach ciała, jest nieoddzieloną [od ciała] potencją 

(wigorem, vīrya); gdy następnie poprzez wzrok, słuch i pozostałe zmysły przybiera formę 

rozszerzającą się (bṛṁhaka) i wnika w barwę, dźwięk i pozostałe jakości, to wówczas na 

skutek jej rozszerzania się staje się rozbudzającą ogień pożądania erotycznego, który 

przybiera postać pobudzenia nasienia (vīrya-kṣobha). Tak jak powiedziano:  

«Od pięknych słów, muskania ciała (...) » itd.”1402    

 [...]1403 

 

PT 2ab 
Powiedz mi, o Potężny, który jesteś moim sobą  
o tej ukrytej, wielkiej tajemnicy!  

PTV I.2.1 Wyjaśnienie pojęcia ‘ukryta’ (guhya) i ‘wielka tajemnica’ (mahāguhya) 
triki 

[1] Jest zakryta, ponieważ nie została ujawniona. Dlatego jest nieujawniona, ponieważ 

przebywa w jaskini (guhā) nieznajomości własnej istoty. Ponadto jest wielce niezakryta, 

ponieważ u każdego budzi taki zachwyt / intensywne smakowanie (camatkāra)1404. Jest 

samą czcigodną czystą wiedzą [tj. kategorią czystej wiedzy] (śuddhā vidyā), niepodzieloną 

pośród zróżnicowania na podmiot poznający, poznawanie i przedmiot poznania, trójkątną; 

jako że postrzega (ava√grah) podział nieskończonej różnorodności odbity w kategorii maji 

(mayā), stąd māyā jako miejsce rodzenia się świata, jest w rzeczywistości wiedzą. Zgodnie 

z powyższą zasadą, ponieważ jest ona nierozpoznawana jako taka [tj. jako czysta wiedza, 

                                                   
1402 Cytat z „Orlej Purany” (Garuḍa-purāṇa) I.115.6:  

 “Od pięknych słów, muskania ciała, bliskości, i wspólnego stołowania, 

 Razem siedzenia, razem sypiania i wspólnej podróży – mężczyzn grzech opętuje.” 

 (ālāpād gātra-saṁsparśāt saṁsargāt saha bhojanāt |  

āsanāc chayanād yānāt pāpaṁ saṅkramate nṛṇām ||)   
1403 Dalszy fragment wykazuje, że ów wigor jest nie tylko w doznaniach erotycznych, ale przenika 

całość doświadczenia i może zostać wywołany przez każdy przedmiot, każde doznanie, a nawet 

przez samą pamięć. Jest nieodłączny od siły każdego żyjącego stworzenia i to on jest siłą sprawczą 

(odpowiednik kauzatywności, patrz: § II.6.4) oraz służy jako dowód, że wszystko ma naturę 

wszystkiego (sarva-sarvātmakatā). Łączy też pojęcie vīrya ‘męska potencja’ z potencją słowa.  

Ponieważ ten długi (i ciekawy) wywód został już przetłumaczony przez A. Nitecką (2007: 163-165), 

tutaj go pomijam.  
1404 Pojęcie camatkāra ((√cam ‘pić, spożywać; żuć’) jest trudne do przełożenia. Leksykalnie znaczy 

‘cud’, ‘zachwyt’ itd. U AG jest kulminacją doświadczania smaku estetycznego (‘soku’, rasa), stąd 

proponuję tłumaczyć jako ‘intensywne smakowanie’.  
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tylko jako māyā] i ponieważ w stanie ukrycia swej niepodzielnej wielkości ma trzy kąty: 

podmiot poznający itd. [tj. podmiot (mātṛ), proces (māna) i przedmiot poznania i działania 

(meya)], nazywana jest mahāguhyā. I to ona w rzeczywistości jest trójzębem (triśūla), który 

jest świętym obiektem czci w celu poznania triki: 

„Ona jest trójkątną wielką wiedzą, triką, siedzibą wszelkiej radości.  

Ona jest poziomem stwarzania – wisargą, dlatego czcić należy trikę.”1405 

Tak samo: 

„Wschodzi jedno wspólne światło, przenikające poznawanie, przedmiot i 

poznającego.”1406 

A zatem to ‘ma-ha-a’ [tj. odwrócone ‘ja’], które jako własny ‘zachwyt’ (camatkāra) 

pojawia się na poziomie powstania świata w tego rodzaju wielkiej jaskini, będącej sercem 

Czystej Wiedzy, mającej postać wielkiego stworzenia, jest ‘tajemnicą’ (guhya). Przez to 

właśnie to, co jest swobodą [zewnętrznych] stanów (bhāvebhyaḥ), mającą postać refleksji 

nieodłącznego Bhajrawy-blasku, przy ściąganiu sekwencji [czasowej] do środka (pratyupa-

saṁhṛta-krama) jest spoczynkiem refleksji siebie (ātma-vimarśa-viśrānti); ma postać światła 

(prakāśa), którym jest „ja” (a-ha-m) mające naturę zachwytu (camatkāra) nad naturalną, 

niewytworzoną potęgą mantry najwyższej mowy. Jak powiedziano: 

„Spoczynek światła w sobie uważa się za stan „ja”. 

[2] To właśnie jest ukrytą wielką tajemnicą. Toteż tak jak w procesie stworzenia 

niezmienny, nieprzewyższony (anuttara), wieczny, pogrążony w spoczynku Bhajrawa 

Bhattaraka (Bhairava-bhaṭṭāraka) 1407 , będący życiem całego zespołu energii fonemów 

(kalā) 1408 , dający początek wszystkiemu, ma naturę głoski „a”, ten sam w procesie 

ekspansji przybierający postać ‘przydechu’ (visarga, ‘ḥ’), ponieważ właśnie visarga 

                                                   
1405 Cytat niezidentyfikowany.  
1406 Siddhapāda: Krama-stotra.  
1407 Bhaṭṭāraka, prk. wersja od bhartṛka (√bhṛ ‘utrzymywać, opiekować się’) – ‘pan’, ‘opiekun’, epitet 

dodawany do imion bóstw. Żeńskim odpowiednikiem jest Bhaṭṭārikā.     
1408 Kalā tłumaczę jako ‘energia głosek’; jest to jedno z wielu znaczeń tego pojęcia, pojawia się w 

KAWIRADŻ 2000. W nieopublikowanym słowniku: „Pogląd siaktyjski w literaturze tantrycznej. 

Słownik terminów sanskryckich”, A. Rucińskiej pod hasłem KALA V (s. 99) czytamy:  

„głoska alfabetu. Głoski, choć są w istocie czuciem siebie atmana i nie różnią się od siebie, to 

ponieważ w stanie niewiedzy wydają się różne od atmana, określane są mianem kal, czyli cząstek. 

Są one mocami Matryki [tj. układu alfabetu]. Kale te, z atmana powstawszy, zakrywają jego naturę 

jedności. Wtedy atman, który jest Śiwą, pojawia się jako dusza, czyli pasiu.”.   

Kalā to również (i przede wszystkim) cząstka, która jest nośnikiem (miarą) czasu, jest nią faza 

Księżyca. A ponieważ głoski są w filozofii AG gdy są w sekwencji rozumienia, są nieróżne od chwil, 

stąd użycie w takim znaczeniu jest zrozumiałe. W PT następuje projekcja 16 samogłosek na 16 

(15+1) faz księżyca i określa się je także pojęciem tithi.   
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utworzona jest z mocy ‘ha’ o naturze kuṇḍalinī, znów się dalej rozszerza jako człowiek 

(nara) o naturze punktu (bindu) wskazującego na jego tożsamość z ekspansją mocy. Tak 

więc znów na końcu trójki mocy ożywianych przez podstawowy Trójkąt [parā, parāparā i 

aparā], na skutek rozpuszczenia się go w ‘przydechu’ zawsze następuje wejście w 

anuttarę, będącą podstawowym i trwałym stanem. Niebawem to się wyjaśni.  

[3] „Tajemnica” (guhya) jest tym, co w powyższym ‘ma-ha-a’ [odwróceniem „ja”], 

będącym najwyższym szczęściem, zgodnie z podaną zasadą ma postać ‘a’. Ona też jest 

„wielką tajemnicą” (mahāguhya), źródłem powstania świata. Tak samo z powodu szczęścia 

[płynącego z] połączenia obojga [Śiwy i Siakti] jest ona ‘jawna’ (aguhya), tj. obejmująca 

radość wszystkich. 

PTV I.2.2 Wyjaśnienie wyrażenia kathayasva mama: vocativus i genetivus  
[1] „Sva” oznacza siebie (ātman). „O władco / potężny” (prabho) znaczy: „O zdolny 

władać przez wytworzenie takiej różnorodności!” Jest to wołacz. Przekazuje on szersze 

znaczenie, niż to wyrażone [mianownikiem], mianowicie, tożsamość zwracającego się w 

stosunku do adresata1409, bądź ich bliskość1410. Jak to powiedziano: 

„Podstawa tematyczna ma znaczenie dodatkowo wołacza”1411. Wykazałem to w 

swoim „Obszernym rozwinięciu Śripurwy” (Śrī-pūrva-pañcikā)1412.  

                                                   
1409 Gdy zwraca się samemu do siebie. 
1410 Gdy zwraca się do kogoś drugiego.  
1411  PSū II.3.47 saṁbodhane ca | Kāś. II.3.47 ābhimukhya-karaṇaṁ saṁbodhanaṁ tad adhike 

prātipadikârthe prathamā na prāpnotīti |. VPvṛ III.7.163. Helaradża wyjaśnia:  

„To to, co jest nakierowaniem (abhimukhī-bhāva) znaczenia wyrazu, który ma swoje 

kompletne znaczenie, by zastosować działanie zawarte w czasowniku, jest, tylko w tym 

zakresie, wołaczem – dodatkową postacią znaczenia podstawy tematycznej.”   

(parisamāpta-rūpasya padârthasya kriyāyāṁ viniyogârthaṁ yad abhimukhī-karaṇaṁ tāvan-

mātraṁ sambodhanaṁ prātipadikârthâdhikaṁ rūpam |)      

Według VP III.10.4 jest to pogląd tylko niektórych gramatyków:  

„Niektórzy twierdzą, że znaczenie wołacza  

zawsze [się wyraża] drugą osobą; 

tak samo poznali oni, że przed wołaczem  

w miejsce „wy’ [tj. drugiej osoby] jest pierwszy przypadek [tj. mianownik]”. 

(sambodhanârthaḥ sarvatra madhyame kaiścid iṣyate |  

tathā sambodhane sarvāṁ prathamāṁ yuṣmado viduḥ ||)  

Helaradża (VPvṛ III.10.4) wyjaśnia:  

„Gdy chce się wyrazić [tj. gdy zamierzonym znaczeniem jest] pobudzenie do dz ia łan ia 

(praiṣa), wtedy w znaczeniu zastosowania działania (viniyoga), zwrócenia uwagi 

(avadhāna) lub ustanowienia (sthāpanā) ma zastosowanie wołacz – tak jest zgodnie z 

poglądem absolutnie wszystkich. Na przykład: „Idź! Jedz!” itd. Natomiast niektórzy 
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proponują, że [znaczenie] wołacza występuje nawet wtedy, gdy nie ma pobudzenia do 

działania – tak [uważają] ci, którzy rozumieją, iż cechą znaczącą (lakṣaṇa) wokatiwu jest 

samo tylko zwrócenie uwagi (ābhimukhya), i dlatego według ich doktryny także pierwszy 

przypadek, choć nawet w formie wszystk ich t rzech l iczb, jest przypadkiem wołacza.”  

(yatra praiṣo vivakṣitas tatra kriyāsu viniyogâvadhāna-sthāpanârythaṁ sambodhanam asty 

eva sarveṣām api mate | tad yathā – gaccha, bhuṅkṣvêty evam ādau | tvaṁ pacasîty evam 

ādāv api tu praiṣâbhāve kecit sambodhanam icchanti ye ābhimukhya-karaṇa-mātra-

lakṣaṇaṁ sambodhanam upayanti ataś ca yuṣmado vidhīyamānā prathamâpi sarvaîva 

vacana-traya-rūpâpi sambodhana-vibhaktir eteṣāṁ mate |) 

Jak wynika z wyrażenia „tak jest w ich doktrynie”, jest to właśnie stanowisko odbiegające od głównej 

linii rozumowania gramatyków, takich jak Bhartryhari. Przypisanie ono także mianownikowi 

znaczenia wołacza, podkreślając, że wołacz może dotyczyć form ze wszystkimi trzema osobami, a 

nie tylko z drugą osobą, co jest stanowiskiem, któremu Bhartryhari się przeciwstawia. Stanowisko to 

używa także argumentu, że druga osoba wcale nie musi przenosić znaczenia ‘pobudzenia do 

działania’ (praiṣa), które jest niezbędne przy użyciu wołacza, np. mówiąc ‘gotujesz’, mimo, że jest 

forma drugiej osoby, nie zawiera w sobie imperatywu. Są to argumenty kwestionujące także 

stanowisko Abhinawagupty, który przyjmuje, że semantycznym odniesieniem wołacza jako samo 

ty lko nak ierowanie na drugą osobę. Wołacz ma według Abhinawagupty podobną wartość 

semantyczną, co zaimek drugiej osoby, a nie wszystkie trzy osoby (por. DhĀL4 do inwokacji do DhĀ, 

s. 3: sambodhana-sāro hi yuṣmad-arthaḥ, „istotą znaczenia zaimka drugiej osoby jest wołacz”). A 

skoro jest ‘nakierowaniem’ (ābhimukhya), to również obejmuje nakierowanie na samego siebie (jak 

np. czyni się w dialogu wewnętrznym). I tak właśnie rozumie AG końcówkę -sva, gramatycznie 

oznaczającą 2 os. imper. ātmanepada (strony zwrotnej), także będącą samodzielnym zaimkiem 

zwrotnym.  

W VP III.10.5 zawarty jest argument, jak się wydaje, podważający możliwość zastosowania 

wokatiwu wobec tego zaimka. Mówi on, iż wołacza nie stosuje się wobec rzeczowników (form 

imiennych), które są dopełnieniem bliższym, tj. “mają być przez ten wołacz dopełnieniem 

(‘przedmiotem, wobec którego stosuje się imperatyw’, vidhātavya vastu)”. Gdyby można było używać 

wołacza wobec takich form imiennych, to w zdaniach, w których adresat jest jednocześnie 

dopełnieniem bliższym własnej czynności, rzeczownik miałyby formę wołacza, a nie mianownika, np. 

zdania: “Bądź rycerzem, walcz!” (rājā bhava yudhyasva), „Chwała! Rośnij jako pogromca Indry!” 

(svāhā indra-śatrur vardhasva), brzmiały by ”*Bądź rycerzu!”, „Rośnij w siłę wrogu Indry!”. Tutaj 

słowa dopełniające (vidhīyamāna), tj. ‘królem’, (rājā), ‘pogromca Indry’ (indra-śatruḥ) mają w 

sanskrycie końcówkę nominatiwu (a po polsku też narzędnika, który zresztą według gramatyków 

indyjskich w sanskrycie także może wyrażać podmiot), a nie wołacza. Helaradża komentuje (VPvṛ 

III.10.5), że nie mają formy wołacza, pomimo że w zdaniach tych występują w znaczeniu 

‘pobudzenia do działania’ (praiṣa), wynikłego z nakierowania. Ponieważ forma zwrotna ‘sva’, jest 

także dopełnieniem, teoretycznie powinna tu przyjąć formę ‘svena’ – „[bądź] sobą”, a nie pozostać 

jako ‘sva’. Tautologiczne jest bowiem zwracanie się do samego zwracania, personifikując je. Ten 
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„Powiedz!” (kathaya) albo „powiedz to!” (etat kathaya) [znaczy]: „Choć jest to 

niepodzielone, bo ma postać najwyższej mowy, zwiąż to nicią kolejnych wypowiedzi na 

poziomie mowy patrzącej (paśyantī), układając w zdania!”. Jak to już wcześniej 

powiedziano: 

„(...) występując w roli nauczyciela i ucznia (...).1413   

Wcześniej już wykazano tożsamość czcigodnej (bhaṭṭārikā) najwyższej mowy (parā) z 

mową patrzącą (paśyantī) i pozostałymi. Mianowicie „mój” (mama) oznacza, że 

indywidualny podmiot (pratyag-ātman) związany jest ze stanem przedmiotu (stanem ‘to’, 

idaṁ-bhāva), a  jego tajemnica to to, że ‘odwrócone ja’ – ‘ma-ha-a’, jest wymawiane jako 

„ja” – ‘a-ha-m’; tak samo ‘mnie to się jawi’ (mamêdam bhāsate) – jako wciąż na nowo 

refleksja (vimarśa) tego, co jest jawieniem się (bhāsana), jest esencją stanu podmiotu 

(świadomości ‘ja’, aham-bhāva)1414. Ten zaś stan podmiotu, gdy zachodzi powściągnięcie 

tego stanu, jest, jak już powiedziano, odwróconym ‘ja’ – ma-ha-a. Jak powiedziano: 

„Osiągnięcie tej przerwanej refleksji „to”, równoznaczne z odpoczynkiem w swej 

własnej istocie, jest refleksją ‘tamtym jestem ja’ (so ‘ham). 

A także gdzie indziej: 

„Decyzja poznawcza (adhyavasā) „to jest dzban”,  

przekraczając nazwę i formę, 

jest mocą Najwyższego Pana  

i jawi się jako atman, nie zaś jako przedmiot.” 

Powiedział to czcigodny Somananda w swoim komentarzu: 

„Zalążek [w postaci samogłoski] „a” jest czystym Śiwą.” 

To samo przeze mnie zostało rozwinięte.  

[2] Tak samo „sv-a-mama” znaczy ten, dla którego su – tj. suṣṭhu – dobrze, a – tj. 

avidyamāṇam – nieobecny, „mama” – wszechświat, gdyż jest rozkwitem przepełnienia 

świadomością ‘ja’ (ahantā), jest niczym, połączony jest z dopełniaczem [tj. zaimkiem 

dzierżawczym] wskazującym na odrębność1415. I chociaż u wtajemniczonych w inną naukę 

oraz widżnianakalów i pralajakewalinów1416 ‘mój’ (mama) nie jest odrębne1417, to jednak na 
                                                                                                                                                            
skomplikowany filozoficzny wywód być może AG rozwiązał w niezachowanej Purwapańczice (Pūrva-

pañcikā, patrz: § I.4.13), gdyż nie rozwijając tego wątku, odsyła do tego swojego dzieła. 
1412 Patrz: § I.4.13. 
1413 PTV, vide supra.  
1414  Wydźwiękiem tego i dalszego wywodu jest wskazanie na odwracanie rzeczywistości jako 

naturalnej cechy świadomościowej refleksji; a także, że w kauzatywie właściwym podmiotem ‘ja’ 

staje się podmiot bierny (prayojya-kartṛ).  
1415 Por. VP I.66, op. cit. § III.3.1.  
1416  W systemie triki przyjmują siedem rodzajów podmiotów (pramātṛ). Są to 1) sakala – tj. 

indywidualne, wcielone dusze, które podlegają wszystkim trzem ‘skalaniom’: āṇava-mala, māyīya-
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skutek rozwinięcia się w nich ukrytej skłonności dającej zdolność rozróżniania, która może 

wystąpić u nich w czasie przebudzenia, rozwija się stan ‘ja’ (ahaṁ-bhāva)1418. Aby go 

odrzucić, użyto su w znaczeniu suṣṭhu – ‘bardzo dobrze’. Jak to powiedziałem w hymnie: 

„Tak jak ‘nic nie jest moje’ [znaczy, że] stale nędzę osiągają nieświadomi ludzie, 

Tak ‘nic nie jest moje’ [znaczy, że] ‘jestem wszystkim’, osiągnąłem szczyt, wolny od 

brzemienia”. 

Czyli [sv-a-mama] to ten, kto – jako że sam w sobie jest samoświetlny – posiada 

poznanie (māna), tj. rozumienie (avabodha), [uzyskane] przez owo dobre (piękne, 

śobhana) poznanie, nietknięte nawet najmniejszym skalaniem, najmniejszą plamą 

dualizmu, wynikłe z niedwójnego pouczenia o najwyższej rzeczywistości.  

 [3] Jako że ‘przechodzi przez fazy’ (‘zmierza’, amati)1419, jest  „amā” ‘nowiem Księżyca’. 

a)  „A” – [znaczy:] w której nieobecne (a-vidyamāṇa) jest „mā, czyli māna, tj. zakaz 

(niṣedha) 1420 , tj. w której z powodu wiecznej obecności nie ma zaniku (saṁhāra), ta 

                                                                                                                                                            
mala, kārma-mala oraz 2) pralayâkala, tj. ‘rozpuszczone’ (pralaya) w kategorii maji, nie mające 

‘cząstek’, tj. ani ciała, ani zmysłów, nie odczuwające ani przyjemności, ani przykrości; określane jako 

‘poznające pustkę’ (śūnya-pramātṛ), lub ‘nieświadome’ (abudha); przy powołaniu do życia rodzą się 

ze skłonnością do działania;  3) vijñānâkala, tj. „dusze, zamieszkujące świat powyżej maji, a poniżej 

czystej wiedzy. Jest to poziom wolny od maji, będący miejscem kajwalji” (RUCIŃSKA b.d.w.: 156), 

nie posiadają możliwości działania, gdyż mają naturę czystego poznania; „mimo istnienia wielu 

takich podmiotów, przedmiot poznania jest dla nich jednakowy. Dusze widżnianakalów, podobnie jak 

pralajakalów, nie mają ciała ani zmysłów, ale w przeciwieństwie do nich, nie mają one skłonności do 

czynu” (ibidem). Siwaici uważają, że ten stan osiąga się na skutek poznania rozróżniającego – 

viveka-khyāti, odróżniającego kategorię puruszy od tzw. kalā, tj. kategorii ograniczonej sprawczości, 

zgodnie z nauką Patańdżalego. Pierwsza kategoria podmiotów – sakala – charakteryzuje się trzema 

‘skalaniami’ (mala) – āṇava-, māyīya- oraz kārma-; druga – pralayâkala –  tylko āṇava- i māyīya-; 

trzecia – vijñānâkala – ma tylko ‘skazę pierwotną’, āṇava-mala. Stąd wszystkie one są 

indywidualnymi duszami. Pozostałe podmioty to: 4) mantra – podmiot przebywający w pierwiastku 

śuddha-vidyā, nieograniczonej wiedzy; 5) mantreśvara – podmiot przebywający w pierwiastku 

Iśwary; 6) mantra-maheśvara – podmiot przebywający na pierwiastku Sadaśiwy, gdzie ujmowany 

świat jest parāpara (wyższo-niższy). Szerzej patrz: RUCIŃSKA b.d.w.: 155-157. Ostatnim, siódmym 

(albo pierwszym i właściwym) podmiotem jest sam Śiwa. Patrz też: szczegółowy opis, w odwrotnym 

porządku) w PADOUX 1969: 104 p. 54. 
1417 Ponieważ są oni rozpuszczeni, podział na ‘ja’ i ‘to’ jest zatarty. U tych pierwszych podział ten 

zatarty jest na skutek rozpuszczenia w materii twórczej, u tych drugich – na skutek rozpuszczenia w 

samym poznawaniu. W obu jest jednolitość, zatem nie może przejawić odróżnienie zaimkowości ‘ja’ 

od jego dzierżawczości.    
1418 Oznacza to, że są one nadal indywidualnymi duszami, mającymi skazę pierwotną (āṇava-mala). 
1419 √am 1) zmierzać, iść w danym kierunku; 2) służyć; 3) zwracać się, odzywać (APTE 2012). 
1420 Mā  jest partykułą prohibitywną; ‘māna’ – to od tej partykuły utworzony rzeczownik.   
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czcigodna nazywa się Amā – [‘nowiem Księżyca’]. b) ‘Amā’ to także złożenie dzierżawcze 

(bahuvrīhi)1421 zawierające w sobie [poprzednie] złożenie dzierżawcze: „ona jest taka [tj. 

amā, jak w poprzednim złożeniu dzierżawczym], w której znajduje się mā”, tj. „w której w 

maji (māyā, od ‘mā’), o której potocznie mówi się jako o miarodajnym poznaniu (pramāṇa) 

miarodajnego przedmiotu poznania (prameya), jest piękna i stale obecna [amā z pierwszej 

definicji]”.  Najwyższy Pan bowiem nawet w zwykłym doświadczeniu opartym na poznaniu 

itd. zawsze połączony jest z Najwyższą Mocą, ponieważ tworzy ona z nim jedność. 

Zwracanie się do Niego jest zwracaniem się do Niej. 

A teraz, przez zgromadzenie treści niezliczonych pytań postawionych w półtorej śloce, 

szuka się rozstrzygnięcia: „to jest powiedziane”. 

 

PT 2cd – 3ab 
 

O mocy, która przebywa w sercu, o całościowej (kaulikī),  
przewodniczce całości (kula-nayikā),  [PT 2cd] 
powiedz mi, o panie bogów, bym uzyskała zadowolenie. [PT 3ab] 

PTV I.2.3 Wyjaśnienie wyrażenia ‘w sercu’ i ‘przewodniczka całości’ 
Hṛt – ‘serce’, to świadomość, ātman, najistotniejsze oparcie wszystkiego: ‘błękitu’ [tj. 

wrażeń rzeczywistości obiektywnej]1422, przyjemności [tj. wrażeń subiektywnych] oraz ciała, 

tchnień życiowych, rozumu itd. Rozdzielenie wytworzone przez jego własną swobodę to 

ayā 'chodzenie' – rozmaite poznania dzbana i innych [przedmiotów]. Sthā – ‘znajdująca się’ 

w nim – to mieszkająca w nim owa złożona z rozbłysku (sphuraṇa) moc.  

‘Przewodząca kuli – ciała’ (kula-nāyikā) jest potencją (vīrya) kręgu bóstw z Brahmi 

(brāhmī) na czele, będąca  wewnętrznym rdzeniem całego zespołu zmysłów i ścieżek 

nerwowych (nāḍī), powodująca manifestację ciała, prany, przyjemności itd., mająca postać 

samego środka, owocni, tj. miejsca poczęcia, i o naturze lingi (liṅgâtmā).  

‘Kaulikī’ to tam właśnie się znajdująca. Albo też ‘kaula’ to to, co przebywając w kuli tj. 

ciele, ma naturę przekraczającą kulę [tj. ciało], czyli jest a-kula – ‘poza ciałem’. Ona [tj. ta 

kaula], przebywająca w jej wnętrzu jako tożsamość, jest kaulikī. Kula bowiem wyrasta ze 

światła poza-kuli (a-kula), dlatego jest taka [tj. dlatego jest całością]. Jak to powiedziano: 

„(...) lecz przez dotknięcie potęgi siebie człowiek się z wolą tożsamy staje1423 
                                                   
1421 Złożenie dzierżawcze (bahuvrīhi) to takie, które jako całość określa coś innego, niż którykolwiek 

własny element; “gdy główne jest inne słowo — to jest złożenie dzierżawcze” (anya-pada-

pradhānaṁ bahuvrīhiḥ). Przykładem w języku polskim może być np. ‘wyrwidąb’, tj. ‘ten, kto wyrywa 

dęby; siłacz’.  
1422 Nīla dosł. ‘błękit’, vide supra PTV I.1.2. 
1423 SK I.8, vide supra.  
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Tak samo: 

„Wówczas mantry, siły nabrawszy, mające właściwość siły wszechwiedzy,  

działać zaczynają niczym zmysły u dusz wcielonych.”1424 

[Dêveśa – ‘o panie bogów’] to zawołanie (āmantraṇa) do władcy (īśa) bóstw (devatā), 

takich jak Brahma, Wisznu, Rudra i inni.   

Zamiast „tāṁ me kathaya” (powiedz mi o niej) czcigodny Somananda czyta tad [tj. ‘tan 

me kathaya’] i objaśnia to jako ‘tasmād’ (dlatego) [tj. tasmāt me kathaya].  

Albo: „Powiedz to, przez co uzyskam zaspokojenie (tṛpti), przepełnione najwyższym 

szczęściem, tj. rozkoszować się będę swobodą płynącą z nasycenia najwyższą niedwójnią” 

– takie jest spójne znaczenie (samanvaya).  

Czyta się też ‘vrajāmi’ ‘dotrę do’ [zamiast labhāmi – ‘uzyskam’]1425. Przez „ja” (aham) 

zawsze rozumie się życie i podmiot wszelkiego doświadczenia. Ono zaś, za sprawą 

pouczenia o tak opisanej naturze, rozpoznawszy swą własną, boską postać, znajduje 

zaspokojenie w pełnym stanie, wcześniej przedstawionym. Powiedział to czcigodny 

Somananda w swym komentarzu: 

„W sercu (hṛdi) ‘aya’, czyli ruch (gamana) – to poznanie.” 

Itd. 

„Tak oto, aby siłą rozerwać węzeł w przestrzeni serca  

u tych, których umysł, przeniknięty Śiwą i stale pogrążony  

w niszczeniu tego, co nim nie jest,  

pragnąc się sycić nektarem Śiwy, Abhinawa  

ułożył ten komentarz do pytania – prośby [bogini], zawierający esencję triki.” 

Na to, w odniesieniu do bogactwa wszelkiego pytania –  

 

Bhajrawa powiedział.  

PTV I.3.1 Natura dialogu – poziomy mowy  
Wyjaśnione to zostało już wcześniej, nie ma potrzeby się powtarzać. Bhajrawa ma 

naturę wypełniania i naturę głosu (rava) wielkiej mantry. Tyle że tutaj jest dominacja 

posiadającego moc (substratu mocy) poprzez formę ‘wchłonięcia’ (saṁhāra) jako m-ah-a 

[odwrócenie ‘ja’], co zostało wcześniej powiedziane, a wyjaśnione zostanie w dalszej 

części. Stąd taki jest sens (tātparyârtha)1426:    

„Najwyższa bogini-świadomość, rozszerza się z własnej natury; 

nazywa się ją najwyższą mową, mocą woli, nieoddzielną od Bhajrawy; 
                                                   
1424 SK II.1. 
1425 Vrajāmi jest wariantem PT występującym wyłącznie w manuskryptach i edycjach PTLV i PTTD 

(patrz: ANEKS 2, przypis do PTV I.2.3)   
1426 Patrz: § II.5.3. 
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jej własność rozszerzania się jest naturą mocy poznania i działania, 

przyjęciem formy mowy patrzącej, mającej naturę wyższej i niższej zarazem.  

To ona właśnie jest czującą refleksją własnej rozszerzającej się natury 

nazywa się pytaniem, boginią, która przez siebie się pyta;  

to ona, która jest tym odczuwaniem natury rozszerzania, 

jest najwyższą rozmową w postaci pytania i odpowiedzi; 

to ona właśnie, począwszy od najwyższej  

świadomości aż do jej najdalszego krańca, 

jest przyczyną najwyższego szczęścia,  

które się to konkretyzuje, to wchłania, na przemian: 

wchłonięcie w siebie bez reszty tego rozpostarcia jest ciałem Bhajrawy,  

co stale jaśnieje jako własna natura tego, który odpowiada; 

jako że te rozszerzania i wchłaniania nieodliczone są czasem, 

rzeczywistość, będąca w istocie pytaniem i odpowiedzią, ma wspólną naturę; 

ona właśnie jako najwyższy związek splata się, jest anuttarą –  

ją mistrzowie ujrzeli dawniej jako istotę i wszelkie bogactwo triki.” 

(...)1427   

PT 3cd - 4 
Posłuchaj, o bogini (devī), wielce szczęśliwa (mahābhāga),  
choć odpowiedzi-uttary, to nie-odpowiedzi – anuttary: [PT 3] 
Ta prawidłowość całości, o bogini,  
znajduje się w przestrzeni (vyoman) mego serca,  
opowiem ci, o pani bogów, o tym,  
co daje natychmiast spełnienie całości .  [PT 4] 

PTV I.3.2 Wyjaśnienie pojęcia Mahābhāgā 
 Wyrażenie ‘o bogini’  (devi) [należy rozumieć] tak jak [wyjaśniono] wcześniej.  

 [1] Ta, która ma wielką część (mahā-bhāga) to, ta, która gdy jest doznawana, czyli 

której gdy się służy (tj. którą się czci) poprzez zastanawianie się nad pouczeniem już tu 

powiedzianym i tym, które się powie, jest wielką dawczynią siły, nazywaną ‘przynależną do 

Najwyższego Pana’.  

 [2] Ta, której bhagą (bhāga), czyli ‘częścią’, jest ten, który ma postać logosu (mahat) i 

najwyższego logosu (parama-mahat) 1428  i dlatego znany w postaci Śiwy-bez-oparcia 

                                                   
1427 Tutaj następuje strofa podsumowująca w niezidentyfikowanym prakrycie.  
1428 Mahat jest jedną z kategorii sankhji, odpowiednikiem rozumu (buddhi); jest pierwszym tworem 

prakrti, dlatego tłumaczę jako ‘logos’. Patrz: SāK 22. Abhinawagupta odróżnił tu pojęcie mahat od 

‘parama-mahat’, użytego także w „Traktacie o Jodze” (Patrz: YSū I.40: paramāṇu-parama-
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(anāśrita-śiva). 

 [3] Ta, która ma formę ‘wielkiej’ (mahān) – tj. szczególnej kategorii rzeczywistości jaką 

jest rozum – ‘części’ (bhāga), czyli podzia łu (vibhāga), będącej formą twórczej sztuki 

(kalā). Ponieważ to Najwyższa Pani, jako że jest mocą jednolicie gęstej świadomości, 

określana jest jako inteligencja (buddhi) tworzenia różnych (odrębnych, podzielonych), 

wyobrażanych przez siebie (upa √kḷp) ze swej swobody, przedmiotów poznania i zakresów 

działania. Tak jak powiedział czcigodny Somananda: 

 (...)1429  

Jeśli tak uznać, to [odpowiemy,]  

że taki rozum [zrodzony z prakryti i niepowiązany z Śiwą]   

jest w stanie niższym, 

a z kolei ten sam rozum, ale subtelny,  

na wszystkie strony nakierowany (wszechstronny), 

będący poznaniem polegającym na pojmowaniu,  

jest wiecznie przyrodzony Śiwie.”1430 

                                                                                                                                                            
mahattvānto '-sya vaśīkāraḥ ||). Tego ostatniego użył także w TĀ I.105 wskazując, że jest on stanem 

przekroczenia różn ic :  

īdṛg rūpaṁ kiyad-api rudrôpendrâdiṣu sphured yena |  

tenâvaccheda-nude parama-mahat-pada-viśeṣaṇam upāttam || 1-105 || 
1429 Opuszczona przez AG strofa ŚD I.26a-c przedstawia antytezę:  

„Bowiem bez rozumu jakże pojmowanie mogłoby być możliwe?  

Rozum jest [wszak] zrodzony z prakryti  

nie może on [tj. Śiwa] z nim być powiązany!  

buddhiṁ vinā kathaṁ bodhaḥ sā buddhiḥ prakṛteḥ prajā | 

na ca tasya tayā yoga iti ced (...) 
1430 ŚD I.26d-27:  

(...) apara-sthitau || 

sā buddhir yat punaḥ sūkṣmaṁ sarva-dikkaṁ vyavasthitam | 

jñānaṁ bodhamayaṁ tasya śivasya sahajaṁ sadā || 

Por. też interpretację w NEMEC 2011: 128. Należy zwrócić uwagę, że Somananda w następnej 

strofie (ŚD I.38) krytykuje przyrównywanie buddhi do takiego intelektu, jak go definiują najjajikowie i 

bliżej inni (ādi), pod którymi kryją się sankhjajikowie. Natomiast Abhinawagupta interpretuje tę myśl 

Somanandy jako odnoszącą się do jednej z 25 kategorii sankhji, określanej jako mahat (logos, 

rozumiany jako ‘coś wielkiego’, zgodnie z dosłownym znaczeniem słowa mahat). Kategorię tę 

uzależnia od kategorii kalā - sztuki twórczej lub pierwotnej cząstki energii, zajmującej wyższą 

pozycję w układzie 36 kategorii siwaizmu kaszmirskiego. Por.: ŚD I.38: 

 Nie jest on [tj. rozum] podobny do takiego, jaki jest według logików [tj. najjajików],  

 Ani takiego, jaki według tych, dla których myśl rozumna z materii się składa [tj. 

sankhjajików],  
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 [4] Słowo ‘bhāga’ znaczy ‘to, w czym jest różnica’, utworzone za pomocą słowa 

‘bhāga’ ‘różnica’ z afiksem -a [-aṆ] w znaczeniu aufiksu –matU, stąd oznacza formę 

[wewnętrznie] podzie loną /  odmienianą przez przypadki (vibhakta) 1431. I gdy ciało 

(forma) jest dzielone (odmieniane przez przypadki), następuje tworzenie kategorii 

(pariccheda) jedynie na skutek wzajemnego wyodrębniania (vyavaccheda) ; i dlatego 

rodząca się w konsekwencji w rozumie decyzja poznawcza, mająca naturę uspokojenia 

(prasāda) wobec przedmiotów, zaczyna właśnie rozróżniać zupełnie nie dotykając 

znajdujących się w niższym świecie stanów (bhāva) lubienia (przyjemnego, ramya), 

nielubienia (nieprzyjemnego, a-ramya) itd.. Stąd głosi się, że ponieważ rozum (buddhi) 

działający wobec przyjemności ma postać prawości (dharma), panowania (aiśvarya) itd., to 

u niego następuje napływ jakości (guṇa) mającej naturę sattwy (jasności)1432.     

 [5] Natomiast jeśli również tam wniknie się w jego najgłębszy poziom, to wtedy obecne 

jest tam znajdujące się u jego źródła w przybytku (dhāman) najwyższego szczęścia stałe 

                                                                                                                                                            
 Oni nie chcą przyjąć, że w najwyższym rozumiejącym  

ten [rozum] właśnie stanowi cechę atmana.  

nyāyâdibhir na tulyatvaṁ tair hi yā prākṛtī matiḥ | 

tasyā evâtma-dharmatvam iṣṭaṁ na para-bodhake || 
1431  Afiks -matU jest tym samym, co -matUP (ABHYANKAR 1961: 277) - oba są afiksem 

posesywnym -mat, służącym do wyrażania posiadania. Dodawany do form imiennych ma znaczenie: 

‘ten, kto to posiada’ lub ‘ten, kto to zawiera’ (zgodnie z PSū V.2.94: tad asyâsty asminn iti matup). Do 

reguły tego ostatniego znaczenia nawiązuje Abhinawagupta. W pewnych sytuacjach, zgodnie z PSū 

VIII.2.9, afiks -matUP przybiera postać -vat. Przykłady są bardzo częste: gomān (r.m. ’mający 

krowę/krowy’), vṛkṣavān (r.m. mający drzewa, posiadacz drzew) itd. Zgodnie z Kāś ad. V.2.94 w tym 

samym znaczeniu, co -matUP mogą występować także inne sufiksy wtórne (tzw. taddhita, patrz: 

PSū V.2.96 - V.2.127, ich lista w ABHYANKAR 1961: 277). Wśród nich na podstawie Kāś V.2.103-

104, jest także afiks -aṆ, który dodany do omawianego tu przez Abhinawgauptę wyrazu ‘bhāga’ w 

znaczeniu ‘podział’ tworzy postulowaną tu przez niego identyczną formę ‘bhāga’, ale w znaczeniu już 

nie podziału, tylko ‘tego, co zawiera podział’, czyli ma już ona oznaczać formę wewnętrzn ie  

podzie loną. Interpretując w ten sposób złożenie ‘mahābhāga’ AG podkreśla dyferency jną 

funkc j i  rozumu: jako „to, co jest formą wewnętrznie rozróżnioną w jednym rozumie”.     
1432 Nawiązanie do filozofii sankhji zarówno w opisie charakteru buddhi, jako prawość (dharma), 

panowanie (aiśvarya) itd., jak i jego powiązania z najsubtelniejszą z trzech jakości materii (guṇa) 

jaką jest sattwa. Por. SāK 23:  

„Decyzja poznawcza (adhyavasāya) to rozum (buddhi), prawość (dharma),  

poznanie (jñāna), bezpragnieniowość (vairāgya) i panowanie (aiśvarya) –   

To postać charakteryzująca się sattwą (jasnością);  

charakteryzująca się tamasem (ciemnością) jest jej przeciwna”.   

(adhyavasāyo buddhir dharmo jñānaṁ virāga aiśvaryam |  

sāttvikam etad rūpaṁ tāmasam asmād viparyastam ||) 
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obudzenie (udaya). Dlatego właśnie ‘maha’, polegające na wynikłym z niepodzielonej 

(akhaṇḍita), pełnej (paripūrṇa), niezakłóconej (nirargala), nieuwarunkowanej (nirapekṣa) 

swobody (autonomii, svātantrya) szczęściu świata (jagad-ānanda), posiada ‘ā’ czyli ledwie 

(īṣat), liczne bhāga, czyli części (aṁśā), określane jako przyjemne doznania (sukha). 

Ponieważ jakiekolwiek przyjemne doznanie [jest na tym świecie], osiąga ono w najwyższym 

przybytku, będącym zaspokojeniem (vivṛtti) najwyższego szczęścia, na skutek połączenia 

się z mocą emanacji (wydobycia, wytryśnięcia, visarga-śakti), przez nieuświadamianie jej, 

że jest taka, postać jakiegoś zakreślonego wymiaru (kiyad-rūpatā). Tak powiedział Bhaṭṭa 

Narayana1433:  

„W jakimkolwiek stopniu, jakiekolwiek szczęście  

widzi się tutaj, a nawet w trzech światach, 

jest ono kroplą (nasieniem, bindu); tego Boga wysławiam,  

szczęścia oceanem będącego, którego [częścią] jest ona”1434.    

[6] ‘Mahābhāgā’ to ta, która uczestniczy (doznaje, √bhaj) w owej postaci opisanej 

zgodnie z wcześniejszym rozumowaniem, jako ma-ha-a – 'odwrócenie 'ja'1435. Albowiem to, 

co u Maheśwary jest formą 'ja' – a-ha-m, powiększającą się poprzez własny cudowny 

zachwyt / smakowanie, jest jego ciałem siaktyjskim 1436 . I to ono nazywa się formą 

najwyższej bogini Bhattariki.  

PTV I.3.3 Natura słuchania     
Dlatego właśnie ta wielka bogini słyszy wszystko; przebywając (√sthā) jako stan bytu 

(istnienie, sattā), zwany s łuchaniem (śravaṇa), jest swobodą (svātantrya), zwaną 

kumulowaniem (saṅkalana) 1437  i retrospekcyjną syntezą (anusandhāna) przez nabranie 

jedności (aikyâpādana) ułożonego w sekwencji (kramika), wzajemnie się zawierającego 

                                                   
1433 Narajana Bhatta (Nārāyaṇa Bhaṭṭa, Bhaṭṭa Nārāyaṇa, koniec IX – początek X w.), jest autorem 

„Pieśni która jest klejnotem spełnienia życzeń” (Stava-cintāmaṇi, SC).    
1434 SC strofa nr 61.  
1435 Czyli uczestniczy w Śiwie, który ma postać odwróconego ‘ja’. 
1436 Śiwa z kolei uczestniczy w Siakti – jego poczucie ‘ja’, jest formą śakti.  
1437 Saṅkalana-buddhi omówiona w VPHel III.7.57 (Kāla-samuddeśa), gdzie wyjaśnia ona pojęcie 

buddhy-anusaṁhāra w procesie pojmowania znaczenia zdania. Cząstki czasu (kalāḥ = kālasya 

svâṁśāḥ), krótkie i długie, nakładają się na ‘kumulującą się ciągłość działania’ (saṅkalyamāne kriyā-

santāne samāropyante). W VPHel III.7.69 wyjaśnia się, iż poprzez saṅkalana-buddhi chwyta się 

‘rozciągłość chwili’ jako jedność, a wówczas czas jest jeden, np. miesiąc’. Pojęcie saṅkalana 

występuje w kategoriach lingwistycznych w ĪPVV (np. ĪPVV I.5.13 t. II, s. 187-188, op. cit. § II.5.6.2, 

gdzie nawiązuje do teorii sphoty w zdaniu). 
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(sampuṭa) i wyraźnie brzmiącego (sphuṭa), 1438  samoczynnie wibrującego (svaspanda-

maya)1439 zbioru głosek. Albowiem bez tego nawet jeśli podmiot / osoba słyszy zagłuszone 

(līna) nieartykułowanym dźwiękiem (kalakala-dhvani) szczególne słowo, to podmiot 

poznania mówi, że nie słyszy.  

Potocznie się też mówi, że kumulowanym przedmiotem jest wyłącznie dźwięk 

nieartykułowany, zatem to jego się słyszy1440. Ale w rzeczywistości tak jest tylko wtedy, gdy 

nieartykułowany dźwięk dociera do przestrzeni słuchu (śrotrâkāśa)1441, nie wprowadzając 

doń głosek 1442 ; albowiem ten nieartykułowany dźwięk jest od tych głosek różny 1443 . 

Wówczas [artykułowana głoska] może nie powstać [jako dźwięk akustyczny], ponieważ 

nieartykułowany dźwięk [akustyczny] nie jest przyczyną wypowiadanej intencjonalnie 

szczególnej głoski. Jako że nawet dla powstania skutku w postaci słowa o wyraźnych 

(sphuṭa) głoskach, zrodzonych z chęci ich wypowiedzenia, właściwe jest pojawienie się 

‘dźwięku’ tego samego rodzaju (sajātīya) 1444 .  Zawsze takie tylko głoski, które nie są 

poddane kumulacji (saṅkalana) w tej właśnie wyraźnej (sphuṭa) formie, określane są jako 

dźwięki nieartykułowane. Ta kumulacja może zachodzić tylko u osoby, która jest 

nakierowana z uwagą – tylko kumulacja warunkuje, w jakim stopniu nastąpi uchwycenie 

                                                   
1438 Sphuṭa ‘wyraźny’ ‘zrozumiały’, niewątpliwa aluzja do teorii sphoty. Głoski te stają się wyraźne w 

umyśle, a nie tylko jako formy dźwięków.   
1439  Zgodnie z teorią AG, głoski przenoszą ogólne znaczenie samoistnie. Być może chodzi o 

samogłoski, gdyż to one definiowane są jako ‘same się manifestują – dlatego są samo-głoskami’ 

(svayaṁ rājanta iti svarāḥ). 
1440  Czyli że również naturalny dźwięk (vaikṛta-dhvani), nieprzenoszący znaczenia, chwyta się 

poprzez syntezę w umyśle.  
1441 Zgodnie z ontologią wajsiesziki, dźwięk jest własnością przestrzeni / eteru, a zmysł słuchu jest 

przestrzenią. Stąd każdy dźwięk jest naturalnie chwytany w przestrzeni zmysłu słuchu (śrotrâkāśa) i 

do tego tutaj nawiązuje Abhinawagupta.   
1442 Podobne rozważania znajdujemy w refleksji wedyjskiej, przytaczanej często przez gramatyków 

(NirU I.19, MB I. s. 4), gdzie pojawia się rozróżnienie na słyszenie i słuchanie (usłyszenie): 

“Są przecież tacy, którzy słysząc nie usłyszą mowy,  

są przecież tacy, którzy patrząc jej nie dojrzą,  

A przecież niektórym odsłania swe ciało,  

Jak żona mężowi, gdy zechce, pięknie wystrojona”. 

uta tvaḥ paśyan na dadarśa vācam uta tvaḥ śṛṇvan na śṛṇoty enām | 

uto tvasmai tanvaṁ sasasre jāyêva patya uśatī suvāsāḥ || ṚV X.71.4.   
1443 Abhinawagupta oddziela tu głoskę świadomościową od akustycznej. 
1444 Teza, że głoski artykułowane, tj. obdarzone świadomością, mogą powstać li tylko z innych, 

obdarzonych świadomością. Jest to argument na to, że głoski nie powstają z nieartykułowanych 

dźwięków, tylko odwrotnie, co AG stwierdza expresis vebis w PTV II... .  
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‘wyraźności’ (sphuṭatā)1445. A kumulowanie sprawia ta właśnie najwyższa bogini w postaci 

najwyższej mowy (parā). Tak jak powiedziano:  

„Wówczas mantry, siły nabrawszy, mające właściwość siły wszechwiedzy,  

działać zaczynają niczym zmysły u dusz wcielonych.” 1446 

W rzeczywistości bowiem 'słucha', 'mówi', 'chwyta' itd. są formami bogini. Tak jak 

powiedziane zostało przez Najwyższego Pana (Parameśwarę) w wedancie (upaniszadzie):  

 „Dzięki któremu tylko poznaje się barwę, smak, woń, dotyk i dźwięk oraz zespolenie 

miłosne, to jest on  – cóż tu więcej pozostaje?”1447  

Ale nie jest zaprawdę słuchaniem (śravaṇa), gdy do uszu docierają (ā√karṇ) głoski 

piskliwe, bełkotliwe itd., mające naturę wyraźnie nieartykułowanego dźwięku. Tak bowiem 

sam Parameśwara w świętym „Traktacie o swobodzie” (Svacchanda-śāstra) przekazał przy 

okazji rozstrzygania kwestii rodzajów powtarzania modlitw (japa) –     

„To, czego słucha tylko sam, określa się jako powtarzanie bezgłośne1448”1449  

Tutaj bowiem zostało powiedziane, że [w bezgłośnym powtarzaniu] słucha się tylko 

samemu, na poziomie mowy 'pośredniej' (madhyamā), nikt inny [nie słucha]. Gdy miejsca 

artykulacji (sthāna) i wysiłek artykulacyjny (prayatna) są wyraźne przy zwieraniu i 

otwieraniu jamy ustnej (puṭa), zębów, warg itd., to nawet jeśli wymawia się słowa tylko do 

siebie, może je usłyszeć ktoś inny, kto znajdzie się obok 1450 ; w takim wypadku 

[wymawianie] staje się 'głośne' (sa-śabda) –  

„Natomiast ta wypowiedź, która słyszalna jest dla innych,  

nazywa się 'głośna'”.1451 

Zostało to tak powiedziane, przy czym nie ma tutaj żadnego okolicznika 'tuż obok' itd. 

Nawet gdy obserwator z zewnątrz widzi, że zaangażowany jest język, wargi i usta, to tylko 

sam [wymawiający] słucha, nie ktoś drugi – przez to pojawia się poziom mowy mentalnej 

(madhyamā), gdyż głoska nie manifestuje się na zewnątrz. Wyraźna głoska bowiem 

powstaje tylko na skutek sprzężenia (abhighāta) powietrza 1452 . Dopóki nie powstanie 

                                                   
1445 Sphuṭatā ‘jasność, wyraźność’, pojęcie użyte zamiast pojęcia ‘sphoṭa’ gramatyków.  
1446 SK II.1., vide supra.  
1447 KUp II.1.3.   
1448 Upāṁśu to szeptanie. U Bhartryhariego (VP II.19) jest to aspekt mowy mentalnej (sekwencji w 

rozumie) i rozumowej (zaniku sekwencji, paramôpāṁśu), w której przejawia się sphoṭa. 
1449 SvT II.146. 
1450 Tutaj AG zdaje się kwestionować tantryczne rozumienie szeptu ‘bezgłośnego’ (upāṁśu) jako 

szeptania; bowiem słowa wypowiadane szeptem może ktoś usłyszeć. W rzeczywistości definicja jest 

tak skonstruowana, żeby ‘bezgłośnym’ szeptem mogło być tylko milczenie i należy je rozumieć tak, 

jak Helaradża definiuje mowę paramôpāṁśu. Patrz: § II.5.6.2  
1451 SvT II.147. 
1452 Por. koncepcje gramatyków. 
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okoliczność, w której [może ona] stać się dźwiękiem zewnętrznym, nie ma tutaj sprzężenia 

powietrza. Nawet ruszanie wargami itd. nie może dosięgnąć nawet cząstki głoski, lecz 

pozostaje ono w tym czasie samo w sobie. Natomiast kiedy, zaprawdę, w wydobywających 

się głoskach stosownie do (sthānānīya) aktualnego wyrazu twarzy (iṅgita), mrugania 

oczami (nimiṣita), gestykulacji (kara-vyāpāra) itd. dodatkowo powstają głoski poprzez udział 

poszczególnych miejsc artykulacji, narządów mowy i wysiłku artykulacyjnego, możliwe jest 

usłyszenie dźwięków czy to z daleka, czy bliska, w zależności od ich tonu – wysokiego 

(tāra), czy niskiego (mandra); wtedy inni tak czy inaczej je słyszą – stąd taka [mowa] 

zachodzi na stopniu przejawionym w konkretnej formie (vaikharī). I to już koniec wątku 

pobocznego.  

PTV I.3.4 Natura trzech osób i trzech liczb 

PTV I.3.4.1 Trzy osoby 
Ta właśnie Parameśwari, jako że jest zwracaniem się (przywoływaniem, āmantraṇa), 

została w sposób jasny (sphuṭam) opisana jako forma mocy. Albowiem to wszystko ma 

naturę trójki: 'człowieka' (nara), Mocy (śakti) i Śiwy (śiva). Tutaj to, co jest ograniczone 

wyłącznie samo do siebie i łączy się przede wszystkim z formą nieodczuwającą (jaḍa), ma 

naturę 'człowieka' (nara). Jak na przykład: „naczynie stoi”.1453 Należy dopowiedzieć, że leży 

on w zakresie trzeciej osoby [gramatycznej] (prathama-puruṣa)1454. Gdy to, co choć jawi się 

jako 'to', będąc przedmiotem, do którego kieruje się wypowiedź (āmantryamāna), to jednak 

zostaje ogarnięte przez podmiotowy stan 'ja' zwracającego się [podmiotu], określa się 

(vyapa-diś) zaimkiem drugiej osoby (yuṣmat), to jest to forma mocy (śākta rūpa); bowiem 

znaczenie zaimka drugiej osoby, zawierające się [w zdaniu] 'ty stoisz' (tvaṁ tiṣṭhasi), jest 

istotą zwracania się (āmantraṇa-tattva). Mianowicie [sens jest taki]: „Tak jak ja stoję, tak 

samo on stoi”. Mimo że jest 'tym', kieruje się wypowiedź poprzez utożsamianie 

podpadającej pod zakres zaimka pierwszej osoby (asmat) - „my”, swobody zachwytu nad 

poczuciem siebie nieodłącznym [od pierwszej osoby] – zgodnie z [tym] znaczeniem 

(yathârthena) zwraca się w drugiej osobie. To jest czcigodna mowa parâpara – pośrednia 

między wyższą a niższą. Z kolei w refleksji niczym nieuwarunkowanego (nirapekṣa) 

smakowania siebie  [wyrażonej zdaniem] «ja stoję», ukazuje się czcigodna najwyższa 

mowa – parā, w której zawiera się stan pierwszej, ‘najwyższej’ (uttama) osoby. Tak jak 

powiedziano: 

                                                   
1453 Ghaṭa – 'naczynie, garnek, dzban' nie odnosi się tylko do narzędzia gospodarskiego, ale także 

jest metaforą ludzkiego ciała i człowieka w literaturze siddhów (od VIII w.) i nathów, jako czegoś, w 

czym znajduje się życie (woda), jest ulepionego (od √ghaṭ) z gliny (ziemi), jest fizyczne oraz 

nietrwałe. 
1454 Trzecia osoba w gramatyce sanskryckiej jest nazywana pierwszą osobą (prathama-puruṣa). 
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„Ponieważ „ja” przekraczam ‘zniszczalne’ (kṣara)  

i ponad głoską, niezniszczalną  (akṣara), jestem,  

przeto zarówno w Wedzie1455, jak i w świecie (loka)1456 

rozpostarty1457 jestem jako pierwsza / ‘najwyższa’ osoba”.1458  

Tutaj powiedziano „jestem”1459 [dla wyrażenia] za pomocą sensu zaimka pierwszej osoby 

stanu wyższego od obu – zarówno od formy zniszczalnej [tj. wyczerpującej się] (kṣara), jak 

i od formy niezniszczalnej [tj. niewyczerpanej] głoski (akṣara). Tutaj i wszędzie indziej 

poprzez „ja” nie oznacza się ograniczonego ciała itd., ponieważ samo [jego] bezpośrednie 

postrzeganie zaprzecza posiadaniu tej samej co ono formy.1460 Jest ona taka tylko wtedy, 

gdy jest formą samo-rozpościerającą się (√prath), ma naturę Śiwy. Przeto właśnie od tej 

refleksyjnej percepcji (saṁvit) o naturze rozszerzania się samoświadomości nic nie jest ani 

odejmowane (apacaya), ani do niej dodawane (saṁcaya)1461, bowiem żadna rzecz, która 

ma formę inną niż Światło, nie może wejść w pole tego, co jest utworzone ze świadomości. 

W zestawieniu z nią [tj. względem absolutnej świadomości, cit] niczym nie jest nawet stan 

pośredniości [tj. ani 'dodawanie / przeszłość, ani 'ubywanie' – przyszłość] 1462 . W ten 

                                                   
1455 Tj. w języku wedyjskiem (vaidika).  
1456 Tj. w języku mówionym (‘świeckim’, loka). Gramatycy dzielą zasady gramatyczne na takie, które 

odnoszą się do Wedy (vaidika) oraz na takie, które odnoszą się do zwykłej komunikacji (loka).   
1457 √prath. ‘rozpościerać, rozszerzać, rozciągać się’,  por. ważne pojęcie ‘prathā’, TS I (RUCIŃSKI 

2014: 131), gdzie oznacza ‘rozszerzenie doświadczenia’, ‘rozszerzony zakres doświadczenia’.  
1458 BhG 15.18. W BhGAG brak jakiegokolwiek wyjaśnienia tej strofy.  
1459 √as + JHi (> -mi), 1 os. l.poj. czasownika 'być'. Użycie tej formy dla oznaczenia zarówno 'bytu', 

jak i 'aktywnego podmiotu' znajduje swoje wyjaśnienie w ĪPVV w nawiązaniu do filozofii gramatyków i 

mimansy. Końcówka osobowa czasownika zgodnie z indyjską tradycją lingwistyczną oznacza osobę, 

która jest podmiotem sprawczym. Stąd następne zdanie już mówi o 'aham' – 'ja'. Należy zwrócić 

uwagę, że zaimek 'ja' jest znaczeniem końcówki osobowej -mi, a nie podmiotem jako substancją, do 

której dołącza się działanie jako atrybut. Końcówki wskazujące na osobę są także częścią 

czasownikową, podczas gdy rdzenie większości pierwiastków traktowane są jako 'materialny' skutek. 

Wyjątkiem (według najstarszych gramatyków) są pewne kategorie czasowników abstrakcyjnych, 

takich jak właśnie √as (ale już nie √bhū!), w szczególności wszystkie, które oznaczają ruch i 

poznanie. 
1460 Gdyż jako przedmiot postrzegania nie znajduje się po stronie podmiotu. 
1461 Rozpraszanie, ubywanie (apacaya) i przybieranie, gromadzenie (saṁcaya) i w ten sposób osób 

jedne zmienia się w drugie.   
1462  Stan pośredni (madhyastha) jest aktualizowaniem się, stanem między przeszłością a 

przyszłością; możliwe, że sugeruje się też korelację z drugą osobą gramatyczną (madhyama-

puruṣa); przeszłość i przyszłość byłyby wówczas skorelowane z pierwszą i trzecią osobą. Według 

AG znajdują się w refleksyjnej percepcji (saṁvit), tj. 'strumień' czasu jest opisywany jako kolejne akty 

uświadamiana. Indywidualna świadomość jest stale pod wpływem ogranicznika czasu (kāla-
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sposób, gdy ugruntuje się w stanie [przedmiotowym] 'to' lub w jego braku – [obu] 

związanych z napełnianiem [tj. przeszłością], ubywaniem [tj. przyszłością] i stanem 

pośrednim [tj. teraźniejszością] – wówczas znaczenia zaimków osobowych pierwszej osoby 

(asmat) nie mają siły inaczej niż nieodłącznie od owego [pełnego] uświadamiania. Choć 

znaczenie zaimków drugiej osoby (yuṣmat) jest odrębne, to jest [także] takie samo [jak 

pierwszej osoby]. Dlatego głosi się [w tekstach gramatycznych], że zaimki pierwszej i 

drugiej osoby nie mają rodzaju gramatycznego (aliṅge yuṣmad-asmad gīte)1463. 

                                                                                                                                                            
kañcuka); absolutna zaś wykracza poza czas. Zgodnie z VP III.9.13 Kālasamuddeśa działanie czasu 

polega na 'blokowaniu' i 'odblokowywaniu' (odpowiednik pojęć ‘kurczenia’ – saṅkoca i rozkurczania – 

vikāsa), w wyniku czego następują na przemian ācaya, czyli 'nawarstwianie się, gromadzenie’, i 

apacaya 'ubywanie', dotyczące zarówno form ożywionych, jak i nieożywionych. W VP I.103 

występują określenia pracaya 'gromadzenie' i apacaya 'rozkładanie', które służą także do określenia 

natury rozchodzenia się dźwięku artykułowanych głosek. Bhartryhari wskazuje tu na paralelność faz 

czasu i rozchodzenia się słowa, tj. zarówno dźwięku jako fali dźwiękowej, jak i pojawiania się i 

zanikania w 'przestrzeni rozumu' znaczenia, a także tworzenia i zanikania postrzegalnych bytów. 

Tutaj wywód AG (w moim rozumieniu) idzie torem takim, że przy założeniu, iż świadomość może 

przyswajać (czyli poznawać) wyłącznie to, co również jest świadomością, nie może ona podlegać 

tym samym prawidłowościom 'gromadzenia' i 'ubywania', jakim podlegają wytwory (ciało itd.); jest 

zatem pozaczasowa. AG chce wykazać, że absolutna głoska (akṣara), będąc 'pierwszą osobą', 

'pełnym uświadamianiem' i 'ja', jest ponadczasowa, wieczna.   
1463 PSū VII.1.29 śaso na || Kāś wyjaśnia:  

„W miejsce sufiksu -Śas [tj. Końcówki -as biernika l.mn.] przystępującego do [zaimków] 

yuṣmat [tj. 2 os. l.mn.] i asmat [tj. 1 os. l.mn.] występuje -nA [tj. -n, które zwykle przystępuje 

do form imiennych w bierniku l.mn. r.m.]. Na przykład: yuṣmān brāhmaṇān 'was braminów', 

asmān brāhmanān 'nas braminów'; yuṣmān brāhmīḥ 'was braminki', asmān brāhmiṇīḥ 'nas 

braminki'; yuṣmān kulāni 'was rodzinę', asmān kulāni 'nas rodzinę'. Stąd, gdy pewne jest, że 

końcówka -n przystępuje w rodzaju męskim, to [do asmat i yuṣmat] przystępuje także, gdy 

odnosi się do znaczenia żeńskiego i nijakiego. Albo inaczej – zaimki pierwszej i drugiej 

osoby nie mają rodzaju gramatycznego.”  

(yuṣmad-asmadbhyām uttarasya śaso nakārâdeśo bhavati | yuṣmān brāhmaṇān | asmān 

brāhmaṇān | yuṣmān brāhmaṇīḥ | asmān brāhmaṇīḥ | yuṣmān kulāni | asmān kulāni | 

tasmāc chaso naḥ puṁsîti siddhe strī-napuṁsakârthaṁ vacanam | aliṅge vā yuṣmad-asmadī 

||).  

Znaczeniem końcówki jest według gramatyków osoba i liczba, a nie rodzaj. Brak rodzaju 

gramatycznego w zaimkach pierwszej i drugiej osoby uzasadniają świadomościową, tj. 

bezrodzajową naturą „ja”. 
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PTV I.3.4.2 Natura liczby gramatycznej    
Natomiast przez upaczarę (upacāra)1464 znajdującej się w ciele liczby itd., na skutek 

tego, że zawiera ona w sobie moc pośrednią (parāpara)1465, jest możliwe łączenie (yoga) 

liczby. Mianowicie to, co jawi się (ava√bhās) jako różnica wytworzona na skutek własnej 

swobody, może odczuwać jako jedność: „my dwoje” (āvām), „wy dwoje” (yuvām), „my” 

(vayam), „wy” (yūyam).   

Nawet dodawanie (upacaya) i dalsze, [tj. odejmowanie (apacaya) i stan równowagi 

(madhyasthānīya)], które są w ciele [jako odpowiadające właściwościom czasu], nie mogą 

być odnoszone do świadomości na zasadzie upaczary, albowiem nielogiczne jest, aby od 

tego, co ma formę świadomości, coś się odejmowało czy doń dodawało. Bowiem wszystko 

ma naturę wszystkiego (sarvaṁ sarvâtmakam) 1466 . Na podstawie tej zasady nawet te 

[jednostki] nieczujące, mające naturę 'człowieka' [tj. trzeciej osoby], tracą swą uprzednią 

formę i nabierają formy Mocy [tj. drugiej osoby] i Śiwy [tj. pierwszej osoby]. Także dlatego, 

                                                   
1464 Upacāra jest pojęciem używanym w filozofii indyjskiej (np. często w wedancie), wskazującym 

m.in. na cechę właściwą metaforze (lakṣaṇā), tłumaczącym zasadę jej działania. Według KāP 

II.10.13  

„Upacāra to poznawanie, iż dwie różn iące s ię  od siebie rzeczy na skutek podobieństwa 

poznawane są jako nieróżne. Tak jak metafora (lakṣaṇā), mająca podwójną naturę [domeny 

źródłowej i docelowej], jest 'czysta' [tj. zrozumiała], gdy nie jest pomieszana z upaczarą, [tj. 

gdy nie ma mglistości wynikającej z nieodróżnianie domeny źródłowej od docelowej 

metafory]. Tutaj kategoria upaczary przedstawia się następująco: Upacāra to 

uniemożliwienie postrzegania różnicy pod przemożnym wpływem podobieństwa dwóch zbyt 

mało oddzielonych od siebie rzeczy”.  

(dvayoḥ paraspara-bhinnayoḥ padârthayoḥ sādṛśya-sambandhenâbheda-jñānam | yathā 

ubhaya-rūpā cêyaṁ [lakṣaṇā] śuddhā upacāreṇâmiśritatvāt | atra upacāra-padârtho yathā – 

upacāro hi nāma atyantaṁ viśakalikayoḥ padârthayoḥ sādṛśyâtiśaya-mahimnā bheda-

pratīti-sthaganam ||). (KāP II.10.13 w: PĀṆḌEYA 2016: 134).  

AG użył tego pojęcia do przywołania prawidłowości, pod wpływem której, gdy na przykład liczbę 

jeden doda się do innej liczby i utworzy sumę, wówczas w nowej liczbie następuje zanik 

postrzegania jej pierwotnych składników (chociaż one tam się znajdują). Ma to zilustrować, iż 

właśnie taka upaczara zachodzi w odniesieniu do liczby mnogiej w gramatyce, gdzie jednostki 

osobowe zatracają swoją odrębność, jak w podawanym tu wywodzie, a także na tej samej zasadzie 

'ty' może być sumą zaimków „ja” i „on”.  
1465 Parâparā, tj. pośrednia moc, jest prawidłowością, która powoduje, że jedność i wielość nie 

wykluczają się i mogą być zgodne. 
1466 Twierdzenie sarva-sarvâtmakatva, tłumaczone 'wszystko ma naturę wszystkiego' oznacza, że w 

świadomości wszystko jest ze sobą koniecznie połączone. W odniesieniu do teorii języka oznacza, 

że w polu semantycznym każdego zaimka zawiera się pole semantyczne wszystkich pozostałych 

zaimków.  
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że zrozumiałe są zdania: «Hej kamienie, posłuchajcie mnie!»1467, «Ja jestem Meru pośród 

gór»1468,  «Ja Czajtra mówię»1469. Nawet forma oznaczająca drugą osobę, dotycząca Mocy, 

porzuciwszy swą postać Mocy [tj. drugiej osoby] udziela się właśnie naturze 'człowieka' [tj. 

nabiera znaczenia trzeciej osoby]: «Ty jesteś nieustraszony i masz moc dzielności»1470, 

dlatego że rozumie się [sens tej wypowiedzi] poprzez zwracanie się (āmantraṇa-yoga). 

Przez dodanie szczególnych epitetów – «pan», «zajmujący wysoką pozycję», «czcigodny 

nauczyciel» – i innych honoryfikatów (pratyaya-viśeṣa), z szacunkiem realizuje się 

pojmowanie (pratīti-sadbhāva) wraz z trzecią osobą, o naturze ‘człowieka’, właściwe dla 

stanu niższego (apara). Nawet w miejsce utraconej formy siaktyjskiej [tj. 2 osoby 

gramatycznej] może pojawić się natura Śiwy „ja” [tj. 1 osoby gramatycznej]: „O najdroższa, 

ty jesteś duszą moją (dosł. mną)”. A nawet natura Śiwy, jak gdyby porzucając naturę 

świadomości, wchodzi w ciało o naturze „człowieka” i „Mocy”: „Kim jestem? Oto jestem!”; „O 

ja! Wstyd mi! Biada mi!”. W tych i innych [wypowiedziach], nadających nieuwarunkowanej 

swobodzie „ja” atrybutów, pojawia się poznanie z dominującym stanem „to”, w którym 

'wschodzi' (rodzi się, ud√i) bogini Apara (niższa). „O ja!” - w tych i podobnych [zawołaniach] 

zachodzi dotknięcie pulsowaniem mocy Parapara (parāparā) [tj. 2 osoby] u Śiwy [tj. u 

pierwszej osoby]. Ale każda wcześniejsza identyfikacja z pierwszą osobą w następnej nie 

zostaje całkiem utracona. W ten sposób to, co ma postać „człowieka” [tj. 3 osoby], przez 

jasne rozumienie mowy (sphuṭayaiva pratipattyā) łatwo może wznieść się na wyżynę 

siaktyjską i siwaicką, natomiast przechodzeniu w odwrotnym kierunku [tj. od poziomu 

siwaickiego poprzez siaktyjski do ludzkiego] nie towarzyszy jasne rozumienie. Jako że 

każda z tych trzech [form osobowych] ma potrójną naturę, bez utraty [znaczeń] swych 

                                                   
1467 RV I.89.4.2(15):  

„O kamienie somę wyciskające, błogość dającą! O Aświny! Obaj słuchajcie mnie łaskawie!” 

(tad grāvāṇaḥ somasuto mayo-bhuvas tad aśvinā śṛṇutaṁ dhiṣṇyā yuvam).  

W tym dobrze znanym hymnie Rygwedy zwraca się do kamieni służących do wyciskania somy w 

formie drugiej osoby. O tym samym mówi Helaradża, VPHel III.10.1 (s. 652):  

yadi pratyaktâhaṁkāreṇa samānâdhikaraṇatā tato ‘nyā para-bhāvena samānâdhikaraṇatā 

cânayoḥ puruṣayor yathā-yogaṁ vācyā, tadā cetaneṣv evâhaṁkāra-para-bhāvayor 

upapatter acetana-viṣayoḥ puruṣayor yathā-yogaṁ vācyā, tadâcetaneṣv evâhaṁ |    
1468 BhG X.23.  Meruḥ śikhariṇām aham. Tutaj góra Meru – trzecia osoba –  staje się pierwszą 

osobą. 
1469 Gdy Czajtra rozmawia z Majtrą i powie: „teraz ja, Czajtra, mówię“, poprzez określenie siebie jako 

Czajtra następuje zrównanie jego osoby z osobą rozmówcy. Czyli chodzi tutaj, że pierwsza osoba 

zmienia się w trzecią. AG być może rozwija własnie ten wątek w ĪPVV II.4.5. 
1470  Określanie, przypisywanie cech, zachodzące również na zasadzie upaczary, jest również 

przejściem do trzeciej osoby.   
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indywidualnych form staje się pojedynczą, podwójną i mnogą – to jest trika. Powiedziano 

bowiem:  

 „Jedna rzecz podwójną się stała, podwójna rzecz stała się mnoga”1471 

Bowiem gdy jest natura jedności, jako że nie ma tam niczego w opozycji (apratiyogitvāt), 

jest stan Śiwy [tj. pierwszej osoby]; gdy jest możliwość opozycji, jest stan Mocy. Gdy jest 

mnogość, jest oddzielenie (bheda) jednego [od jednego], czyli stan o naturze człowieka. 

Dlatego formy „naczynie”, „dwa naczynia”, „naczynia”, a także [złożeniu dvandva 

(kopulatywnym)] „naczynie, płótno i kamień” 1472  zostają wyrażone przez jedną tylko 

semantyczną siłę czasownika, tj. końcówkę (pratyaya) – moc działania (kriyā-śakti)1473: 

„stoi” [sg.], „obaj stoją” [dual.], „stoją” [pl.]. Tak jak zostało powiedziane:  

 „Któż, kto mnogość w jedność zamieni, nie uwolni się od więzów?” 

PTV I.3.4.3 Uniwersalność osoby i liczby w akcie pojmowania słowa (pratīti)  
Dlatego właśnie, gdy odczuwa się jednocześnie i w jednym miejscu siebie jako 

'człowieka' [tj. trzecią osobę], Moc [tj. drugą osobę] i Śiwę [tj. pierwszą osobę], następuje 

'wstąpienie'1474 we własną postać coraz to dalszego; ponieważ w rzeczywistości to ona 

właśnie jest jego prawdziwą postacią. W zdaniach „on i ty stoicie” (dual.), „on, ty i ja stoimy” 

(pl.) porządek pojmowania [i odpowiednio końcówki] (pratīti) 1475 , zawierający istotę 

naturalnej zdolności językowej (saṁskāra) rozumie się zgodnie z oznaczaniem werbalnym 

(śābdika-lakṣaṇa) 1476 . Tak samo w wyrazach języków takich jak język buddystów 1477 , 

                                                   
1471 Kula-pañcāśikā III.2ab. 
1472 Do złożenia dvandva przystępuje końcówka l.mn.   
1473 Kriyā 'czasownik, działanie'. Tak jak w mimansie i u gramatyków niematerialna siła przenoszenia 

znaczenia zawiera się nie w podstawie słowotwórczej (prakṛti), która jest określanym formą imienną, 

tylko w końcówce osobowej (pratyaya). Patrz: § II.6. 
1474  Anupraveśa, dosł. 'zgodne wejście'. Określenie zbliżone znaczeniowo do 'samāveśa, które 

oznacza 'pochłonięcie pewnym stanem świadomości Śiwy, Mocy bądź człowieka'; pojęcie to jest 

kluczowe w klasyfikacji praktyki duchowej w ŚSū, TS, TĀ, MVT itd. na trzy 'metody' (upāya). 
1475  Pojęcia pratīti  'poznanie znaczenia, przekonanie, pojęcie' i pratyaya 'formant, końcówka, 

pojęcie, przedstawienie' są pokrewne (oba od prati√i). Biorąc pod uwagę dwutorowość myśli AG, 

odniesienie do końcówki gramatycznej (pratyaya)  może być  zamierzone. 
1476 W tym miejscu lakṣaṇa jest oznaczaniem werbalnym w rozumieniu gramatyków. Zgodnie z VPHel 

III.8.24 (s. 142) „według niektórych (innych, anya) hetu, tj. przyczyna, to przyczynianie (upakāra) się 

do powstania skutku (przedmiotu działania, kārya); natomiast lakṣaṇa – [to przyczynianie się] do 

powstania pojęcia (pratyaya)” (anye tv āhuḥ – kāryôtpattav upayogo hetoḥ, pratyayôtpattau tu 

lakṣaṇasyêti). Hetu jest wyrażone czasownikiem kauzatywnym (jako podmiot sprawczy zdań 

kauzatywnych). Dochodzi się do przekonania o takim czy innym hetu poprzez pozytywną i 

negatywną relację nieodstępowania (anvaya-vyatireka), stąd jest on przedmiotem wnioskowania 

(patrz: VPHel III.8.24). Natomiast zgodnie z twierdzeniem MB I.4.84 przytaczanym w VP III.8.24 (s. 
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andhryjski1478, tamilski (drāviḍa) i inne również występuje taki sam jasno przedstawiony 

porządek mowny (porządek nazywania, vācanika-krama). A porządek mowny / nazywania, 

jako że zasadniczo podążając za pojmowaniem serca ma formę ‘smaku’ [estetycznego] 

tego pojmowania, pozwala zrozumieć, że pojmowanie / końcówka osobowa (pratyaya) 

również ma taką postać. Tak jak sam powiedziałem:  

 „Nie jest mową ta, która nie jest w sercu i nie doprowadza do serca”1479.  

Zatem pod każdym względem takie pojmowanie / końcówka osobowa (pratyaya) nie jest 

wytworzone sztucznie. Tak jak powiedziano:  

 „Bez nich nie byłoby słowa ani znaczenia, ani ruchu świadomości”1480.  

Również w tantrze „Zwycięstwa nad nieuporządowanym alfabetem” (MVT): 

„Tak jak jest zwierzchniczką ponad zbiorem wszystkich dusz-atomów 

mówi się, że jest jedna moc Siankary, Śiwowa1481 

To samo [mówi się] w czcigodnym „Zbiorze tantr” (Tantrasamuccaya)1482:  

„Cały świat wstąpił w stan 'człowieka', 'Mocy' i 'Śiwy', 

 i [w tych stanach] istnieje  

jako wszelkiego rodzaju porozumiewanie się,  

od owadów aż po Śiwę”. 

To właśnie jako mające naturę człowieka, Mocy i Śiwy zostało ukazane (wyłożone 

filozoficznie, darśita) w pouczeniu, w tradycji dającej jasne rozumienie mowy (pratipatti). 

Albowiem towarzyszący wszystkiemu – człowiekowi (‘on’ – sg.), Mocy (‘ty’ – dual.) i Śiwie 

(‘ja’ – pl.) – porządek pojmowania / końcówek osobowych jest stworzony przez swobodę 

najwyższego Pana. Ale wystarczy już omawiania wątków pobocznych, które mogą 

zachwycić serca niewielu ludzi: oczyszczonych  przekazem mocy najwyższej mowy (parā 

vāc), wielce oczytanych, wrażliwych (sahṛdaya) i naprowadzonych przez mistrza.  

W ten sposób omówione zostało [sformułowanie] „Posłuchaj o bogini”.  

                                                                                                                                                            
145), „nawet przyczyna [wyrażona kauzatywem] jest przeniknięta (vy√āp) oznaczaniem werbalnym 

(lakṣaṇena hetur api vyāptaḥ)”. Zgodnie z gramatykami nawet logiczne myślenie zasadza się na 

uniwerslanych prawidłowościach języka, określanych jako ‘oznaczanie werbalne’.  
1477 Tj. język palijski (SINGH 1989: 33), BÄUMER (2011). 
1478 Tj. język telugu. 
1479 Patrz: GNOLI 1985: 50 p. 151.   
1480 Kula-pañcāśikā III.2cd. 
1481 MVT III.34. 
1482 Tantra-samuccaya.  
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PTV I.3.5 Wyjaśnienie relacji genetivus absolutus między pojęciem uttara i 
anuttara 

To [wyrażenia] „chociaż jest uttarą” (uttarasyâpi) jest odpowiedzią [na pytanie]: „W jaki 

sposób anuttara?”.   

[1] To, co mimo że jest uttarą, czyli ‘bliskim’ (sannihita) następowaniem 1483  , jest 

anuttarą ‘brakiem następowania’. Czyli może pozostawać w postaci wyżej opisanego 

porządku – sekwencji (krama)1484, chociaż jest uttarą, tylko i wyłącznie na skutek relacji 

tożsamości (tādātmya) z anuttarą. Właśnie dlatego „chociaż jest uttarą” znaczy „nie 

zważając” – jest „szóstym przypadkiem w znaczeniu niezważania”1485. Postać anuttary jest 

wówczas, gdy ignoruje s ię postać 'stawania się' (relacji, bhāva), jakim jest uttara. Dlatego 

że to właśnie wykluczanie (oddzielanie, bheda) ma postać uttary i zachodzi zasadzając się 

na poziomie braku wykluczania (oddzielania). Tak jak zostało powiedziane1486:  

„Dopóty porządku / rozróżnienia1487  

w odniesieniu do innego nie można uczynić,  

                                                   
1483 Saṁ ni √dhā odnosi się do pojęcia sannidhi, ‘bliskości następowania po sobie wyrazów’, jako 

jeden z trzech niezbywalnych warunków zrozumiałości wypowiedzi. Pozostałe to: oczekiwanie 

dopełnienia syntaktycznego (i semantycznego, ākāṅkṣā) oraz zgodność semantyczna (yogyatā). Do 

pojęcia sannidhi w rozumieniu mimansy (Kumarila, TVā) odnosi się AG na początku drugiej części 

PTV przy interpretacji partykuły atha jako ‘ciągłości’ czy ‘kontynuacji’ wcześniejszej wypowiedzi – 

anantarya. Kumarila interpretował sannidhi jako anantarya (patrz: DEWASTHALI 1959: 191). AG 

dochodzi przy tym do podobnych wniosków, co Kumarila, mianowicie, że warunkiem sannidhi jest 

uprzednia obecność znaczenia słowa w umyśle słuchacza, a nawet jeśli pomiędzy jednym pojęciem 

a drugim jest przerwa, gdyż ciągłość zakłóca inna myśl, to jeśli następuje skojarzenie z poprzednią 

wypowiedzią, sannidhi jest zachowana.  
1484 Wyżej opisanego porządku, czyli prawideł przechodzenia (krama) jednej osoby gramatycznej w 

drugą oraz przemian liczb gramatycznych.  
1485 AG przytacza PSū II.3.38 ṣaṣṭhī cânādare |  

“[Siódmy (tj. loc., na zasadzie wpływu z poprzedniej sutry)], a także] szósty przypadek, (tj. 

gen.) występują w znaczeniu ignorowania, [gdy wskazuje się jednoczesny czas innego 

działania].”  

Przykładem są zdania:  

«Choć z płaczem (gen. / loc.), porzucił rodzinę [stając się wyrzeczeńcem]», «Mimo lamentu, 

porzucił rodzinę [stając się wyrzeczeńcem]». Znaczy to, że ignorując lamentującego, 

porzucił rodzinę”  

(rudataḥ prāvrājīt / rudati prāvrājīt / krośataḥ prāvrājīt / krośati prāvrājīt | krośantam anādṛtya 

pravrajita ity arthaḥ ||). 
1486 Przez Wamanadattę w SPr II.30, patrz: § I.2.10.   
1487 ed. PTV I.3.5 vyavastâpi – ‘porządku’, ed. SPr II.30a vyavasyâpi – ‘rozróżnienia, decyzji’. 

Oryginalna wersja z SPr wydaje się bardziej właściwa.  
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dopóki inne nie zostanie w sobie przyswojone; 

albowiem [wtedy]  inne zostaje pojęte jako inne.”1488 

[2] Tak samo „[posłuchaj] uttary” – odpowiedzi, jako części tej książki – która nie ma 

uttary – czyli jest an-uttara, brakiem odpowiedzi: ponieważ przez nią nie da się 

odpowiedzieć.  

[3] Jako że najpierw rozpościera się czcigodna Mowa Najwyższą – parā przez mowę 

‘patrzącą’ – paśyantī, to nawet odpowiedź – uttara – jest bez-odpowiedzią – anuttarą.  

[3] To, co jest uttarą, mającą postać trójzębu, tj. sprawczego bodźca (preraṇā), jest 

anuttarą, czyli miejscem spoczynku. 

PTV I.4.1 Stworzenie jako ‘całościowa prawidłowość’. 
Czym jest ‘to‘? Na to powiada: jest tym, z czego pochodzi prawidłowość całościowa 

(kaulika-vidhi). ‘Całościowa’ to mająca naturę zarówno całości (kula), jak i poza-całości (a-

kula); opisana wcześniej, na skutek tego, że jest ustalona w sposób afirmujący 

(vidhīyamāna) jest ‘afirmacją’ (vidhi), tj. w postaci wielkiego stworzenia – mahāsṛṣṭi; to 

przez co stworzone zostało jako setki milionów nieskończonych stworzeń itd. [tj. stworzeń, 

trwań i zniszczeń], to anuttara. Tak jak powiedziano:  

„(...) z którego wszystko (...) ”1489 

Mianowicie cały ten świat, złożony z absolutnej świadomości, indywidualnych 

świadomości (citta), tchnień życiowych (prāṇa), ciała 1490 , przyjemności i cierpienia, tj. 

zmysłów, żywiołów i wytworów [w postaci] dzbanów itd., powstaje w najwyższej bogini, 

refleksji Bhajrawy, będącej niepodzielną świadomością (bodha). Mimo że [jej] postać o 

naturze świadomości ani trochę nie zanika, bo gdyby zanikła, zanikłoby ‘światło’ (prakāśa) 

[tj. słowo, znaczenie i poznanie], to nie ma w niej wyróżnika (avaccheda) w postaci 
                                                   
1488 SPr II.30. Patrz omówienie cytowanej strofy i jej kontekstu w § I.2.10. Por. też przekład w J. 

Singha (1988: 76), który podał w przypisie, że strofa jest niejasna. W kontekście SPr II.29 staje się 

jednak zrozumiała. 
1489 MBh, Śāntiparvan XII 47,58a, vide infra, też przytaczane w YVā VI.36,18:  

„W którym jest wszystko, z  k tórego jest  wszystko, który jest wszystkim i który jest 

wszędzie, który składa się ze wszystkiego, temu duchowi wszystkiego nieustanny pokłon!” 

Z którego” (yataḥ) – ma oznaczać pierwszą relację przypadkową, mianowicie ablatiw. 
1490  Według SINGH (1988: 77) pierwsze cztery z tej listy odpowiadają czterem kategoriom 

podmiotów. Tymi podmiotami są: (1) śūnya-pramātṛ 'podmiot pustki', rozumiany jako absolutna 

świadomość (cit); (2) puryaṣṭaka-pramātṛ ‘podmiot psychiki’, tj. uświadamiający sobie działanie 

własnej sprawczości ‘ja’ (ahaṅkāra), intelektu (buddhi), umysłu (manas), oraz pięciu subtelnych 

jakości (tanmātra): dźwięku, jakości dotykowych, barw, smaków i zapachów; (3) prāṇa-pramātṛ – 

podmiot uświadamiający sobie pięć tchnień życiowych: głównego (prāṇa), opadającego (apāna), 

wznoszącego (udāna), równoważącego (samāna), przenikającego (vyāna); (4) deha-pramātṛ  

‘podmiot ciała fizycznego’.  
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wzajemnego nieistnienia (abhāva) 1491 – stany 'stawania się' (bhāva) mają naturę całego 

świata – wszystkiego. Gdyby tam nie były w stanie trwania (avasthiti), to wówczas nie 

byłoby kojarzenia (anusandhāna) itd., potrzebnego do pobudzenia zmysłów [do 

postrzegania] – dlatego wszelkie stany pozbawione tworzenia podziałów (vigata-bheda-

kalana) istnieją jako nieróżne od samej tylko refleksji ‘ja’ – odpowiedniego, niewzeszłego 

(anudita)1492 stanu 'to' (idantā)1493. I nie ma tam żadnego ogranicznika (avaccheda). I tak, 

jeśli tutaj porządek całościowy (kaulika) staje się wyraźny, dochodzi do [jego] spoczynku 

(viśrānti)1494. Albowiem to wszystko jest jaźnią trzydziestu sześciu pierwiastków (kategorii 

rzeczywistości, tattva); i chociaż to wszystko składające się z trzydziestu sześciu 

pierwiastków zostało stworzone poprzez własną moc Śiwy o naturze powszechnego pulsu 

(sāmanya-spanda) i substratu mocy (śaktimat), tj. podstawy dla najwyższej mocy, to 

znaleźć może spoczynek 1495  w podstawie mocy, własnej indywidualnej formie (sva-

svarūpa), będącej zindywidualizowanym pulsem (viśeṣa-spanda) Bhajrawy). I to jest 

właśnie zasadzaniem się wszystkich stanów (aktualizacji) w swojej własnej naturze (sva-

svabhāva). Tak jak powiedziano: 

„W którym 1496 jest wszystko (...)”1497  

I choć owe [trzy] – Śiwa, Siakti i atman [tj. indywidualna dusza] jako powszechnik 

(sāmānya) i indywiduum (szczególnik, viśeṣa) mają jedną [wspólną] naturę, to 

przedstawione zostały osobno w celu wprowadzenia przez Parameśwarę do sposobu 

(upāya) pouczenia; w rzeczywistości znów jedynie jedno, złożone ze swobodnej 

świadomości ‘ja’, jest anuttarą – esencją mocy Iśwary1498.         

PTV I.4.1.1 Interpretacje pojęcia ‘przestrzeni serca’ – hṛd-vyoman  

Jaka jest natura tego, gdzie się znajduje ta prawidłowość całościowa (kauliko vidhiḥ)? 

[na to odpowiada się:] „W przestrzeni mojego serca”.  

[1] To serce (hṛdaya), które jest ‘moje’ (mama), jest miejscem, czyli siedzibą (dhāma) 

wszystkich powstających stanów (bhāva). Ostatecznie bowiem wszystkie one, poczynając 

od ‘błękitu’ (nīla) a kończąc na robakach (kṛmi), o ile nie spoczywają na cząstce 

                                                   
1491  parasparâbhāva – relacji takiej, że gdy jest jedno, to nie ma drugiego: nie wyklucza się 

jednoczesności istnienia rozmaitych bytów. Jest to jeden z argumentów za koncepcją sarva-

sarvâtmakatā, że ostatecznie wszystko ma naturę wszystkiego.   
1492 Anudita to również ‘niewyrażony mową, niewypowiedziany’. 
1493 ‘To’ w stanie potencjalnego istnienia; stwierdza się, że ‘ja’ jest stanem potencjalnego ‘to’.  
1494 Viśrānti jest kulminacją poznania, pełnym przyswojeniem przedmiotu poznania.  
1495 Czyli następuje aktualizacja poznania.  
1496 ‘W którym’ (yasmim) ma ilustrować loc.  
1497 MBh Śāntiparvan XII 47,58a, YVā VI.36,18. 
1498 Aiśvarya-śakti. Iśwara odpowiada mocy woli, która leży u podłoża mocy poznania i działania.  
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świadomości 1499 , są niczym. ‘Błękit’ i inne [przejawione] formy istnieją wyłącznie, gdy 

przynależą podmiotowi; ‘moje’ (mama) wyrasta z cząstki nieustającego zachwytu 

(camatkāra) – „błękit mi się jawi”. I to właśnie jest postać (barwa) błękitu (nīla)”1500.    

[2] Tego „mojego” (mama) serca, kryjącego wszystkie niezliczone powstające stany 

(bhāva), takie jak błękit i inne, w przestrzeni którego ukryty, czyli w pełni utrzymany, jest 

wszechświat o naturze czynnika tworzącego ‘moje’ (‘mojości’ mama-kāra)1501. A zatem, w 

którym znajduje się przestrzeń w postaci pustki (śūnya), tzn. w swej przyrodzonej, 

pozbawionej różnic postaci. 

[3] Tak samo ‘moje’, tzn. takie, którego istotą jest wyższo-niższa, tj. pośrednia (parâparā) 

świadomość (saṁvid) w postaci zróżnicowanej i niezróżnicowanej (bhinnâbhinna); ‘serce’ 

to miejsce ostatecznego oparcia, czyli „ja” (aham), jego zaś przestrzeń przez ruch powrotny 

‘ma-ha-a’, gdzie ‘ma’ o naturze ‘człowieka’ [tj. trzeciej osoby] rozpuszczone jest w Mocy [tj. 

drugiej osobie] o naturze ‘punktu’ (unosowienia, bindu)1502, wszedłszy w postać cząstki ‘ha’, 

czyli kuṇḍalinī1503, przenika w zintegrowaną ze wszystkim, pełną i niepowstrzymaną radość 

/ zachwyt „a” (anuttary), staje się nią. To właśnie jest przestrzeń mojego serca. Tak więc to 

właśnie, z czego ten świat się wyłonił i w czym spoczywa, jest wieczną, o niezasłoniętej 

niczym naturze, samoobjawiającą się, niezaprzeczalną (an apa√hnu) anuttarą. Jak 

powiedziano: 

„Jako że to, w czym wszystko się znajduje i z czego wszelki skutek wychodzi, 

nie przestaje być jawne, nigdzie nie ma powściągnięcia.”1504 

Nawet gdyby uznać Najwyższego Pana za podmiot powściągnięcia z tego powodu, że 

jest podmiotem dla zasłony, to przecież Najwyższy Pan ma naturę działania widza (dṛk-

kriyā) tylko dzięki swobodzie [tej] zasłony itd.1505  

                                                   
1499 Jeśli nie przejawią się w formie ograniczonej, są puste, bowiem powszechnik nie może istnieć 

bez indywiduum.  
1500  AG tutaj dowodzi nierozerwalności podmiotu doświadczenia i jego przedmiotu. Ta 

nierozerwalność ucieleśniona jest w jednym zaimku dzierżawczym ‘mój’, który oddaje zarówno 

podmiotowość pierwszej osoby, jak i to, co stoi z nią w relacji, czyli przedmiot. Omówienie pojęcia 

błękitu (nīlatva) jako wrażeń przedmiotowych vide supra PTV I.1.2.   
1501 'Mama-kāra, dosł. ‘sprawiający moje’. Termin ukuty przez AG na wzór ahaṁ-kāra, ‘czynnik 

tworzący poczucie «ja»’.  
1502 Bindu to unosowienie (anusvāra).  
1503 Na temat, czym jest u AG kuṇḍalinī, patrz: SILBURN 1983. 
1504 SK I.5. Jest to prawdopodobnie krytyka błędnej interpretacji definicji jogi w YS I.2 „Joga to 

powściągnięcie zjawisk świadomości” (yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ). Por. CYBORAN 2014: 138.  
1505 Aluzja do rozważań YS, patrz YS, I.3: „Wówczas widz pozostaje we własnej postaci” (tadā 

draṣṭuḥ svarūpe ‘vasthānam, por. CYBORAN 2014: 140). Por. też YSū II.20.  
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PTV I.4.1.2 Znaczenie zaimka względnego ‘co’ – yat 

Ta forma nieodmienna (nipāta)1506 [zaimka] yad – ‘co’, ‘który’, ma znaczenie odnoszące 

się do wszystkich przypadków, jako że nadaje się do używania w relacji z innym zdaniem; a 

ponadto jako stały punkt odniesienia (sthāsnu) wobec czegoś szczególnego, występuje w 

znaczeniu piątego [tj. ablatiwu] i siódmego [tj. lokatiwu] przypadka. Ma on bowiem 

bezpośredni sens: to, z czego (yat, abl.) zachodzi ekspansja całościowego wyłonienia 

(kaulikaḥ sṛṣṭi-prasaraḥ) i w którym (yat, loc.), tj. w której przestrzeni mego serca, się 

znajduje, to właśnie jest anuttara1507.  

PTV I.4.1.3 Znaczenie formy ‘mówię’ – kathayāmi  
W ten sposób wykazawszy, że to ona właśnie jest miejscem obu: zarówno 

rozszerzania się stworzenia (sṛṣṭi-prasara), jak i spoczynku, [Bhajrawa] określa ‘przydech / 

wydobycie się’ (visarga)1508 – pulsowania (spanda) mocy działania o naturze sukcesywnej 

ekspansji:  

[1] „mówię” (kathayāmi) itd. – to właśnie ‘ja’, którego najwyższym znaczeniem jest 

jednolitość (ekatā) nieodłączna ciągowi rozchodzącej się mowy patrzącej (paśyantī), 

utworzonej z mowy ‘wyższo-niższej’ (parâpara) i mającej naturę anuttary, aż po ‘mówię’ 

(kathayāmi) jako mowa wyrażona (vaikharī) z właściwym nazwaniem kompozycji zdań, 

które mają liczne odmiany – języka dyscyplin wiedzy, potocznego i innych – 

uczestniczących w czcigodnej najwyższej mowie. Tak jak powiedziano:    

„ (...) i który jest wszędzie (...)”1509 

                                                   
1506 Nipāta. AG użył określenia nipāta w odniesieniu do zaimka względnego prawdopodobnie po to, 

aby wskazać, iż ma na myśli jego rolę nieodmiennej części mowy. Zgodnie z K.V. Abhjankarem 

(1961: 204) nipāta to „partykuła, która nie ma ani rodzaju, ani liczby, a końcówki przypadkowej albo 

nie ma, albo uległa ona elizji (a particle which possess no gender and number, and the case 

termination after which is dropped or elided)”. Przykładem jest np. spójnik ca ‘i’. Nipaty często 

rozpatruje się jako nie mające znaczenia w oderwaniu od innych części mowy, choć niektórzy, 

zgodnie z twierdzeniem Uwwaty (Uvvaṭa), uważają, że mają one znaczenie (kecana nipātāḥ 

sārthakāḥ kecana nirarthakāḥ, cyt. za ABHYANKAR 1961: 204). Bhartryhari (VP II.189-206) uważa, 

że nipaty nigdy nie przenoszą znaczenia bezpośrednio, a znaczeniem tym nigdy nie jest sattva czy 

dravya, czyli substancja (rzecz), tylko może nim być implikowana relacja. Tutaj AG głosi pogląd, że 

relacją  implikowaną przez yat ‘co, które’, są relacje wszystkich przypadków (sarva-vibhakty-artha-

vṛtti).   
1507 AG będzie to zaraz ilustrował przykładem z MBh XII.47.54. 
1508  Visarga (vi√sṛj ‘stwarzać’), podobnie jak bindu, interpretuje się na dwóch płaszczyznach: 

gramatycznej, jako ‘przydech’, ‘aspiracja’, oraz metafizycznej, jako stworzenie świata. Jest pierwszą 

fazą kondensacji anuttary.  
1509 MBh XII.47.54b. 
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[2] W ten sposób na poziomie [zarówno] początkowym [tj. mowy ‘patrzącej’], jak i 

końcowym [tj. mowy wyrażonej’], będących w istocie najdostojniejszą najwyższą mową i jej 

ekspansją na stopniu wyższo-niższym (parāparā) – będącym postacią bóstwa, rozwija się 

stały stopień / refren anuttary. Mówi o tym w swym komentarzu (vivṛti) czcigodny 

Somananda: 

„Mówię, czyli odpowiadam na falę tęsknoty (utkalikā)”. 

[3] Tak samo „mówię” to „ja”, obecne wewnątrz wszystkiego jako świadomość. Czyli że 

to właśnie oczyszczone rozumowaniem (yukti), pouczeniem (upadeśa) i zdolnością słowa 

(saṁskāra) przyswoiłem do swojego serca1510. 

PTV I.4.2  Byt jako jednoczesność (sadyaḥ): światło (prakāśa) i refleksja (vimarśa) 
[1] Naturą tego Najwyższego Pana jest sadyaḥ – 'natychmiast' / ‘jednocześnie’. A to, co 

się określiło jako Najwyższy Pan, to sat – byt (sat), mający postać prawidłowości 

całościowej (kaulika-vidhi). Nie ma bowiem żadnego istnienia (sattva) 'stawań się' (stanów, 

aktualizacji, bhāva) w oderwaniu od natury, czyli czystego Bhajrawy, jako ‘światła’ 

(prakāśa) i refleksji (vimarśa). Jako że nawet związek ze stanem bytu (sattā), tj. 

weryfikowalność w działaniu (artha-kriyā-kāritva)1511 i inne [kryteria prawdziwości], mimo że 

                                                   
1510 Por. PTLV, gdzie przyswojenie do serca jest równoznaczene z pełnym poznaniem.  
1511 Odwołanie do pojęcia artha-kriyā-kāritā omawianego przez Dharmakirtiego i jego komentatora 

Dharmottarę. Wyjaśnione zostało szeroko w subkomentarzu autorstwa Aczarji Durweki (Ācārya 

Durveka) i stanowi kluczowe pojęcie w teorii prawdy i bytu w buddyzmie. Używane jest także przez 

teoretyków piękna poetyckiego i mimansę szkoły Prabhakary przy objaśnianiu zjawiska apoddhary 

(apoddhāra, patrz VP I.24). Zdefiniowane jest w sposób następujący w NBṬPr I.15:  

„Skąd zatem rzeczywisty byt jest taki? Na to się mówi: ponieważ charakterystyką rzeczy 

jest zdolność do wywoływania skutecznego działania [we właściwym układzie z innymi 

rzeczami]” „Artha (rzecz) to to, co się ma na celu, czyli co jest do przyjęcia (upādeya) lub 

odrzucenia (heya); to co jest do odrzucenia, to to, czego chce się pozbyć; to, co do 

przyjęcia, to to, co chce się przyjąć; kriyā (działanie) to powstawanie rzeczy, czyli 

zamierzonego celu'; zdolność do tego to moc – śakti. To, co ma taką właśnie cechę 

charakterystyczną (lakṣaṇa), czyli formę, to jest takie [tj. prawdziwe]“.  

paramârtha-sat kasmāt punas tad eva paramârtha-sad ity āha? 

arthakriyāsāmarthyalakṣaṇatvād vastunaḥ). arthyata ity arthaḥ | heya upādeyaś ca | heyo hi 

hātum iṣyate upādeyaś ca upādātum | arthasya prayojanasya kriyā niśpattiḥ | tasyām 

sāmarthyaṁ śaktiḥ | tad eva lakṣaṇaṁ rūpaṁ yasya vastuna āha tathā hīti |  

Innymi słowy:  

„poznanie jest prawdziwe tyko wtedy, gdy ukazuje rzecz, której prawdziwość może być 

zweryfikowana pozytywnie w działaniu” (arthakriyā-samartha-vastu-pradarśakaṁ samyag-

jñānam [ NBṬPr s. 23]); „tylko poznanie wskazujące na rzecz, która jest zdolna do 

zgodnego ze znaczeniem działania (arthakriyā), jest prawdziwe (NBṬPr s.24] […] artha-
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przez innych uznawane są za stan bytu, to gdyby nie stan bytu, niemożliwy byłby stan 

'takości' (tathātva); a gdyby zachodziła inna weryfikowalność w działaniu wobec innego 

stanu bytu, to pojawiłaby się okoliczność regressus ad infinitum. W pierwszym rzędzie stan 

bytu to stan utworzenia ze ‘światła’, którego życiem jest refleksja, i to właśnie on [ten stan 

światła] jest postacią Bhajrawy - tj. pełnego stanu 'ja’, będącego esencją refleksji swobody.    

[2] Albo też słowo 'sadya' ('natychmiast') znaczy sat- 'wobec bytu' + yasyati 'oddziałuje', 

jako że jest tchnieniem życiowym mocy działania (kriyā-śakti). Stąd ma zastosowanie 

zasada, że sufiks [zerowy] KVIP jest rodzaju nijakiego.  

[3] Niektórzy nauczyciele czytają sad-yat. Powiedziano o tym w tradycji siddhów1512: 

„Moc, która jest blaskiem w rzeczach przejawionych, to właśnie sat (byt).” 

   Także w świętej [tradycji] spandy [tj. „Wersetach o pulsie, Spandakārikā]: 

„(...) to istnieje na prawdę1513.” 

   Także przez czcigodnego Somanandę określona została jego natura: 

„To, co jest sat – bytem, jest bowiem najwyższą rzeczywistością,  

toteż najwyższa rzeczywistość – jest rozpostartym Śiwą.” 

   Powiedziano: 

„(...) ten, który1514 jest wszystkim (...)”1515 

PTV I.4.3  Objaśnienie wyrażenia kaulika-siddhi-dam   
Ekspansję właśnie jego [tj. Śiwy] mocy działania opisuje się jako „kaulika-siddhidam” – 

‘dającą spełnienie całościowe’. To, co jest „kaulika” – całościowe, zostało [wcześniej] 

wyjaśnione; jego „siddhi” – to utwierdzenie (dārḍhya) jako bycie ‘takim’1516; ‘które’ (yat) – 

oznacza to, z czego jest. Tam bowiem w rzeczywistym podmiocie poznania całość – 

kula1517, i poza-całość – akula, oraz ich następstwa – są ‘takie’. Tam, gdzie wszystko 
                                                                                                                                                            

kriyā-samarthasya vastunaḥ pradarśakaṁ samyag-jñānaṁ nânyad ity arthāt). Na przykład 

poznanie marzeń sennych dlatego jest zupełnie nieprawdziwe, że sny nie są weryfikowane 

jako prawdziwe po przebudzeniu ( NBṬPr s.26). 
1512 Siddha-santāna. Patrz wyjaśnienie w DYCZKOWSKI 1989: 62,65,166,170, a także TĀ XIV.3. 
1513  SK I.5d.  

“Tam gdzie nie ma cierpienia ani przyjemności,  

przedmiotu ujmowania ni podmiotu,  

i gdzie nie ma omamienia –  to istnieje naprawdę”    

na duḥkhaṁ na sukhaṁ yatra na grāyho grāhako na ca |  

na câsti mūḍha-bhāvo ‘pi tad asti paramârthataḥ || 
1514 Ten który (yaḥ) – chodzi o wskazanie na ‘relację’ formy nom. 
1515 MBh XII.47.54b. 
1516 Tathātva-dārḍhya, por. ŚD V.8.  
1517 W złożeniu kulâkula ‘kula’ odnosi się do całości powiązanych ze sobą głosek (i pierwiastków 

rzeczywistości), ‘a-kula’ zaś to głoska ‘a’, która jest inherentna w każdej głosce.   
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ujawnia się w poznaniu (prati √i), uczestniczy w utwierdzaniu się jako ‘takie’. To 

powiedziano: 

„Od kuli wyższa jest trika.” 

Także gdzie indziej: 

„Od Wedy wyższy jest siwaizm1518, od niego – wama (vāma), od niej – kula,  

Od niej – mata, od niej zaś trika, najwyższa, przewyższająca wszystkie.” 

Również w Śri Nisiaczarze (Niśâcāra-tantra): 

„Nauczyciel choćby był wyświęcony na ścieżce wamy (vāma),  

znający wyższą prawdę, 

musi ponownie otrzymać sakrament (saṁskāra)  

kolejno w tantrach Bhajrawy1519.” 

Taka właśnie jest hierarchia. Zgodnie z tym, co powiedziano, na stopniach 

ogólnoludzkim, wedyjskim, siddhanty, wamy, daksziny, kuli i maty znajduje się najwyższy 

podmiot poznający. Jak powiedziano: 

„Temu, który jest wiecznie wszystkim, o naturze wszystkiego, pokłon!” 

To właśnie jest anuttara. Wszystko to zawarłszy w swoim komentarzu, powiedział 

czcigodny Somananda: 

„Nad czym się jeszcze rozwodzić? Wszystko jest tylko anuttarą, 

ponieważ jest anuttarą — bez odpowiedzi.” 

Taki jest sens. 

PTV I.4.4 Podsumowanie pierwszej księgi Paratriśikawiwarany.  
Wyjaśnienie, które inni prezentują, porzuciwszy takie oto wyjaśnienie, jest błędne.   

I chociaż dyskusja prowadzona z ludźmi niemającymi wprowadzenia w słowo [tj. 

gramatykę, pada) i zdanie [vakya, tj. mimansę] i niemającymi oczyszczenia (zdolności, 

saṁskāra) wprawia mnie w zakłopotanie, tym niemniej, aby obudzić rozumienie anuttary u 

ludzi uważnych (sacetas), wystarczy jeden raz o niej napisać. W półtorej śloki zaczynającej 

się od „w jaki sposób anuttara“ („anuttaraṁ”), stawia się pytanie dotyczące Śiwy. W śloce 

„mieszkająca w sercu” (hṛdayasthā) mówi się o Siakti. Tak samo w wierszu zawierającym 

odpowiedź: śrṇu devi (...) uttarasyāpy anuttaram sens jest taki: „posłuchaj, bogini, o tym, co 

choć jest uttarą (odpowiedzią itd.), to jest anuttarą (brakiem odpowiedzi itd.)”. Jeśli tutaj to 

objaśnienie ma za cel widzenie triki – trójki, to rodzi problem pytania o trzeci zakres, jakim 

jest człowiek. A jeśli ma ono za cel widzenie pary – yāmala, to wtedy też [rodzi się 

problem]; dlatego tu również parą nie nazywa się dwóch różnych rzeczy, przez co słuszne 
                                                   
1518 Chodzi o doktrynę śaiva-siddhānta, od której kolejne szkoły się różniły.  
1519  ‘Tantry Bhajrawy’ (Bhairava-tantra, lub ‘przekaz Bhajrawy’, Bhairavâgama) obejmują według 

klasyfikacji Dżajarathy (TĀV I.18) sześćdziesiąt cztery ‘niedualistyczne’ ‘kanoniczne’ dzieła 

podzielone na 8 grup (patrz RUCIŃSKI 2009: 37-39).      
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byłoby pytanie o każde z nich z osobna. Słowo „atha” [omówione dalej] też by nie 

pasowało, ono bowiem oznacza następstwo jednorodnej przekonującej myśli1520. Nie jest 

możliwe jedno pytanie dotyczące anuttary, bez określenia istoty uttary. 

Na przykład w niektórych starych księgach spotyka się również taką ślokę: 

 „Usłyszałam, o Boże, wielką wiedzę zwaną triką, o Najwyższy Panie, 

 poznałam  również wiedzę uttary dzięki Twojej łasce”. 

Dlatego to, czego nauczyli nauczyciele zgodnie z komentarzem napisanym przez 

czcigodnego Somanandę, jest dla wszystkich1521 dobroczynne. 

 „Oto zapalił Abhinawagupta jaśniejące słońce komentarza (vyākhya-bhānu), 

  rozpraszające ciemność wywołaną przez nieoczyszczone, błędne komentarze, 

  sprawiające, że rozkwita lotos serca, oczyszczony nauką triki, 

 i od jego gorącego blasku roztapia się nieskończony ciąg zakrzepłych więzów.” 

Tak więc stwierdzono, że to, z czego (abl.) powstaje stworzenie całościowe (porządek 

kauliczny, kauliko vidhi), na czym (loc.) się opiera i z czego (gen.) jest utworzone, to 

właśnie jest anuttara. 

Zatem czym tak naprawdę jest stworzenie całościowe (kauliko vidhiḥ)? W jaki  

sposób rozszerza się z anuttary? W jaki sposób na niej się opiera? I w jaki sposób ma tę 

samą postać, co anuttara, co wyrażono słowami: uttarasyâpy anuttaram? – to wszystko 

chcąc ustalić w szczegółach, czcigodny [Bhajrawa] rozpoczyna przedstawienie drugiej 

księgi z myślą o uczniach zdolnych do refleksji – będącej esencją rozumowania (yukti), 

nauki przekazów (āgama) i własnego doświadczenia (svasaṁvedana) – nad pojmowaniem 

rzeczywistości (tattvâvabodhana). Ci, którzy tylko we fragmencie wyznaczonym przez 

pytanie zadane w dwóch i pół wierszach, zaczynających się od: „w jaki sposób anuttara” 

(anuttaraṁ katham) i rozstrzygnięte przez odpowiedź zawartą w półtora wiersza, 

zaczynającą się od: „posłuchaj, o bogini” (śṛṇu devi), na skutek uzyskania stopnia anuttary 

osiągnęli stan wyzwolonego za życia i których liczne ślady (wrażenia, sanskary) idei 

wielości rozpadły się pod wpływem mocnych pouczeń – są spełnieni. Dlatego oświadczam 

głośno z podniesioną ręką, że ci, którzy zostali oczyszczeni mocnym przekonaniem, tylko 

tyle usłyszawszy, mogą odpocząć. Następną księgę rozpoczyna się, aby nauczyć 

rozróżnienia całościowego stanu odbitego wewnątrz nieskalanego zwierciadła, 

oczyszczonego słowem Najwyższego Bhajrawy, którym jest anuttara. Oto tyle powiedziano.  

 

KONIEC PIERWSZEJ KSIĘGI PARATRIŚIKAWIWARANY 

                                                   
1520 sajātīya-niścayânantarya oznacza ‘następstwo rozstrzygnięć, które są tego samego rodzaju’; 

chodzi tu o kongruencję ciągu myśli.  
1521 Nawet dla tych, którzy posługują się słowami o odwrotnym znaczeniu.  
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ANEKS 2. Edycja pierwszej księgi Paratriśikawiwarany. 

1. Uwagi do edycji.  
Za podstawę przekładu posłużyły edycje, SHASTRI 1918 [Ed], GNOLI 1985 [Gn] i 

SINGH 1988, do edycji PT dodatkowo KAWAJIRI 2011. Jest to więc kompilacja prawie 

wszystkich dotychczasowych edycji (tylko z wyjątkiem Gurutū 1985). W miejscach 

wątpliwych uwzględniłem dodatkowo warianty z trzech spośród wymienionych niżej 

manuskryptów [ms.] kaszmirskich. Nie udało się mi się jeszcze ustalić, czy któryś z 

kilkunastu ms. ze Śrinagaru, których elektroniczne kopie udostępniła mi ze swej 

uprzejmości B. Bäumer, był wykorzystany we wcześniejszych edycjach, czy też nie, gdyż w 

tym celu konieczne jest porównanie wszystkich ms. z wariantami podawanymi w 

przypisach. Z całą pewnością uwzględnione w niniejszej edycji wersje z ms. S-1, 2-3 i S-6 

niekiedy różnią się od wszystkich dotychczasowych edycji i po raz pierwszy zostały tutaj 

uwzględnione w niniejszej edycji pierwszej części PTV w miejscach, w których tekst budził 

wątpliwość.  

Novum w prezentowanej przeze mnie edycji jest także tematyczny podział tekstu na 

podrozdziały i nadanie im sanskryckich tytułów. Odpowiadają one numeracjom rozdziałów 

w przekładzie. W tekście uwzględniłem także numeracje stron edycji R. Gnoli’ego, podając 

je w nawiasach kwadratowych.   

2. Skróty i opisy źródeł  
W edycji będę posługiwał się skrótami, które oznaczają następujące źródła:  

Ed – jest to editio princeps PTV z 1918 r. wydana z serii KSTS (tj. SHASTRI 1918) w 

Śrinagarze. Napisana w dewanagari, jest podstawą dla wszystkich późniejszych edycji. 

Uwzględnia pięć manuskryptów oznaczonych literami w dewanagari ka, kha, ga, gha, ṅa. 

Tekst główny, jak zaświadcza autor we wstępie, opiera się na trzech ms., skrótowo 

opisanych1522. Przyjmuję – aczkolwiek nie mam co do tego pewności – że są to ms. 

oznaczone tam literami ka, kha oraz ga.  

Gn – edycja w transkrypcji łacińskiej opracowana przez R. Gnoliego (GNOLI 1985: 185-

286). Włoski uczony dokonał weryfikacji wariantów tekstu z KSTS i wyboru wersji, niekiedy 

też emendacji. Odnosi się do manuskryptów oznaczonych literami K, Kh, G, Gh, Ṅ, które 

prawdopodobnie są tymi samymi manuskryptami co w edycji powyższej (Ed.). 

SINGH – edycja zawarta w tłumaczeniu PTV przez J. Singha (SINGH 1988). Jest to 

tylko jeden wariant tekstu, który jednak różni się od edycji KSTS i Gnoliego. Zawiera 

niekiedy wariant tekstu niezaświadczony w żadnym z manuskryptów. Wersja SINGH 
                                                   
1522 SHASTRI 1918: 1: „This edtition of the Parā-Triṃsikā together with the commentary, the latter by 

Abhinavagupta, is based on three different manuscripts, a very brief account is given below”. 
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uwzględnia adnotacje dokonane przez pandita Dinanatha Yaksha (Paṇḍit  Dīnanāth 

Śāstrin) na marginesie swojego ms. („Paṇḍit  Dīnanāth Śāstrin annota, in margine alla sua 

copia”,  GNOLI 1985: 49 p. 146). Zgodnie z B. Bäumer (w prywatnej konwersacji), 

uwzględnia też emendacje i lekcje proponowane przez pandita Lakshmana Joo ze 

Śrinagaru.  

Jedyna edycja, której tutaj nie uwzględniłem (z kilkoma wyjątkami), to Gurutū 1985; 

podobnie jak SINGH, zawiera tylko jeden wariant tekstu. Z pobieżnego zapoznania się z tą 

edycją wygląda, że przyjmuje takie same lekcje jak J. Singh.  

2.1 Manuskrypty Pratrisikawiwarany w dostępnych edycjach    
K – ms. oznaczony literą ‘ka’ w edycji KSTS oraz K w edycji Gnoliego. Jeśli to do niego 

odnosi się opis we wstępie do edycji KSTS Shastri (1918: 1), to pochodzi on z roku 1895 

ery vikramī (tj. 1838 n.e.), spisany w alfabecie siarada, niekompletny;  jak stwierdza Shastri 

(1918: 1), zawiera rozmaite błędy1523. Z informacji też wiadomo, że należał do Radżanaki 

Sudarsiany (Rājānaka Sudarśana), znanego sto lat temu uczonego ze Śrinagaru1524.  

Kh – ms. oznaczony literką ‘kha’ w edycji KSTS oraz Kh w edycji Gnoliego, zgodnie z 

Shastri (1918: 1) napisany w piśmie siarada, kompletny i poprawny, zwiera ponadto liczne 

cenne uwagi na marginesie, które, jak stwierdza Shastri, rozwiewają wiele wątpliwości 

interpretacyjnych. Zgodnie z informacją, ms. ten dawniej należał do Rewati Ramany (Revatī 

Ramana), uczonego z południowych Indii, który nabył go w Kaszmirze; po jego 

przedwczesnej śmierci M. R. Shastri nabył go od jego służących1525.  

G – ms. oznaczony literką ‘ga’ w edycji KSTS oraz G w edycji Gnoliego, napisany w 

alfabecie siarada, składa się ze 137 folio, zawiera czternaście wierszy na stronie, 

kompletny, tylko sporadycznie błędny, również zawiera cenne marginalne uwagi, m.in. 

Pandita Sahiba Ramy (Paṇḍit Sāhib Rāma), uczonego ze Śrinagaru; spisany przez 

niejakiego Ramę Kaulę (Rāma Kaula) w roku 1887 ery vikramī (1830 n.e.), w 1915 został 

nabyty przez Mukundę R. Shastri’ego1526.  

2.2 Inne manuskrypty Paratriśikawiwarany 
Wersja elektroniczne poniższych ms. ze swej życzliwości udostępniła mi pani B. 

Bäumer. Oryginały przechowywane są one w 1) Oriental Reserach Library w Śrinagarze 

[S], 2) Sri Raghunath Temple MSS Library w Jammu [J] oraz 3) Banaras Hindu University 

(BHU) w Varanasi [V]1527 

                                                   
1523 W niniejszej edycji błędnych wariantów nie uwzględniam.  
1524 SHASTRI 1918: 1.  
1525 SHASTRI 1918: 2.   
1526 SHASTRI 1918: 2.  
1527 Dziękuję Bettinie Bäumer za uprzejme udostępnienie mi ich w formie elektronicznej.  
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S-1 Ms. Cat. DSO000014682, tytuł: Parātrīśikā-Vivarana, w piśmie siarada, składa się z 

168 folio z dodatkowymi dwiema stronami jako dodatki do folio 53 i 69. Cały ms. zawiera 

obszerne wyjaśnienia na marginesach, które często są tylko uzupełnieniem opuszczonego 

przez skrybę właściwego tekstu PTV. Dostępna mi kopia elektroniczna nie jest opatrzona 

opisem przez NMM.   

S-2 Ms. Cat. DSO000014683 tytuł: Parātrīśika-tattva-vivarana. Na pierwszej stronie 

widnieje informacja w języku angielskim : „this MS belongs to Pt. […] B.BA Lanker, 

Srinagar, Kashmir”. Opatrzony też numerem 2138. Składać się powinien, według 

kaszmirskiej numeracji stron, z 237 folio, przy czym jedna strona jest nieponumerowana; 

faktycznie składa się ze 183 (brakuje 53 lub 54 strony, w tym: 1 - z inwokacjami, PT 1 i 

początkiem pierwszego zdania PTV - 16, 18, 33, 48,49, 64, 79, 104, 108, 141, 142, 151, 

160, 181, 190-230). Przy pobieżnym zapoznaniu się z tekstem można zauważyć w nim 

często istotne różnice w porównaniu z dostępnymi edycjami.  

S-3 Ms. Cat. DSO000014686 tytuł: Parātrīśika-tattva-vivarana. 75 folio, zawiera liczne 

objaśnienie na marginesach, w dostępnej wersji brak opisu NMM.  

S-4 Ms. Cat. DSO000019997 tytuł: Parātrīśikā-vivarana. składa się z 145 folio (razem z 

dodatkiem: 150), na każdej stronie po 14 wersów, rozmiar stron 25 x17 cm. Zawiera noty 

na marginesach i nad tekstem. Być może jest to Ms. G edycji KSTS i Gnoliego. 

S-5 Ms. Cat. DSO000015212 tytuł: Parātrīśikā-ṭīkā (by Abhinavagupta).   

S-6 Ms. Cat. DSO000015731 tytuł: Paratrīśikā-vivarana. Składa się z 51 folio (100 

stron), ms. kompletny i wyraźny, widnieje też numer katalogowy S-668 na opisie zrobionym 

przez NMM. Brak jakichkolwiek szczegółów dotyczących daty itd. spisania ms.  

S-7 Ms. Cat. DSO000016941 tytuł: Parātrīśikā-vivrti.  

S-8 Ms. Cat. DSO000017674 tytuł: Parātrīśikā-vivarana. W opisie ma także przydzielony 

przez NNM numer DSO 0000157, papier pożółkły, ms. kompletny, ale tekst zawiera liczne 

ubytki.  

S-9 Ms. Cat. DSO000018274 tytuł: Parātrīśikā-vivarana, ms. w opisie podpisany jako 

ṭīkā, zgodnie z opisem NMM kompletny; zawiera jednak liczne ubytki; kartki są luźne, 

mocno zniszczone.  

PTV(J)-1  Nr 1916, Sri Raghinath Temple MSS Library, Jammu, pismo dewanagari, 

kompletny,  53 folio, stan bardzo dobry.  

PTV(V)-1 Parātrīśikā-vivaraṇa, tutuł w ms. Parātriṁsikā, nr CN.367, w zbiorach BHU, 

Varanasi, pismo siarada; manuskrypt niekompletny.   

PTV(V)-2 tytuł w ms. Paratriṁśikā-tattva-vivaraṇa, CN 3969, w zbiorach BHU, Varanasi, 

pismo siarada, manuskrypt niekompletny.  

PTV(V)-2 tytuł w ms. Paratriṁśikā-tattva-vivaraṇa, CN 3859, w zbiorach BHU, Varanasi, 

pismo siarada, manuskrypt niekompletny.    
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W edycji nie uwzględniłem wszystkich ms., korzystałem głównie z S-1, S-3 i S-6.  

2.3 Manuskrypty Parātriṁśikā i Paratriṁśikā-vivṛti 
TVi(S) – Rājānaka Lasaka: Paratriṁśika-vivṛti cat. DSO00006944 ,Ms. no. 2/55 – XI 

Autor: Rājānaka Lasaka, tytuł: Paratriṁśika-vivṛti, pismo siarada, Oriental Research Library, 

Srinagar. składający się z 20 folio, zwykle 14-16 wersów na stronie. Jest on także ostatnim 

z trzech ms. oznaczonych numerem DSO000016941, zawierających Parāpara-veśikā, 

Sāmba-pañcāśikā, oraz Veda-stuti.  

PT(S)-1 – Parātriṁśikā. Oriental Reserach Library, Srinagar, Cat.: DSO0000111264, 

pismo siarada.  

PT(S)-2 – Parātriṁśikā, nr cat. DSO0000111263. PT jest tu tylko dodatkiem na końcu 

Spandapradipiki, bez żadnego komentarza, za to z licznymi notatkami na marginesach. 

2.4 Manuskrypty Parātriṁśikā z komentarzami Parātriṁśikā-laghu-vṛtti i 
Parātriṁsikā-tātparya-dīpikā w edycji Y. Kawajiriego 

W strofach PT uwzględniłem warianty zaznaczone w krytycznej edycji PTLV dokonanej 

przez Y. Kawajiri’ego (KAWAJIRI 2011). Korzystał on przede wszystkim z manuskryptów 

południowoindyjskich, których opis zamieszczam poniżej: 

PT(C1) – Parātrīśikā1528, Sanskrit College, Tripunittura, Cochin, nr kat. 1223,  pismo 

malajalam.  

PT(C2) – Parātrīśikā, Sanskrit College, Tripunittura, Cochin, numer nieznany, f.114-

f.117r., pismo malajalam.  

PTLV(E) – Parātrīśikā-laghu-vṛtti, edycja KSTS. 

PTLV(E)ft. – Parātrīśikā-laghu-vṛtti, wariant z przypisu w PTLV(E).  

PTLV(P) – Parātrīśikā-laghu-vṛtti / Anuttara-tattva-vimarśinī of Abhinavagupta, BORI, 

501/1895-98. Papier, pismo dewanagari.  

PTLV(C) – Parātrīśikā-laghu-vṛtti, Sanskrit College, Tripunittura, Cochin, numer 

nieznany, liść palmowy, pismo malajalam. 

PTLV(T) – Parātrīśikā-laghu-vṛtti, Oriental Research Institute and Manuscripts 

Library,  Trivandrum, Ms. 20115, liść palmowy, pismo malajalam.  

PTTD(E) – Parātrīśikā-tātparya-dīpikā, edycja KSTS.  

PTTD(Ms) – Parātrīśikā-tātparya-dīpikā, Sanskrit College, Tripunittura, Cochin, numer 

nieznany, drugiej części manuskryptu, pismo malajalam.  

* 

 
  

                                                   
1528 W opisach manuskryptów Y. Kawajiri przyjął wariant ‘Parārīśikā’ (zgodny z emendacją zrobioną 

przez Abhinawaguptę), choć w tytułach manuskryptów zwykle występuje wariant ‘Parātriṁsikā’.  
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Pierwsza strona Ms. S-3, DSO000014686.  

 

Pierwsza strona Ms. S-6 DSO000015731. 
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Pierwsza strona Ms S-1, DSO000014682
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3. Tekst Paratriśikawiwarany: transkrypcja łacińska 

Maṅgala-ślokāḥ 
[Gn:187] vimalakalâśrayâbhinava-sṛṣṭi-mahā jananī  

bharita-tanuś ca pañcamukha-gupta-rucir janakaḥ | 

tad-ubhayayâmala-sphurita-bhāva-visargamayaṁ  

hṛdayam anuttarâmṛta-kulaṁ mama saṁsphuratāt || 1 || 

yasyām antar viśvam etad vibhāti  

bāhyâbhāsaṁ bhāsamānaṁ visṛṣṭau | 

kṣobhe kṣīṇe 'nuttarāyāṁ sthitau tāṁ  

vande devīṁ svātma-saṁvittim ekām || 2 || 

nara-śakti-śivâtmakaṁ trikaṁ  

hṛdaye yā vinidhāya1529 bhāsayet | 

praṇamāmi parām anuttarāṁ  

nija-bhāsāṁ pratibhā-camatkṛtim || 3 || 

jayaty anargha-mahimā vipāśita-paśu-vrajaḥ | 

śrīmān ādyaguruḥ śambhuḥ śrīkaṇṭhaḥ paramêśvaraḥ || 4 ||  

nija-śiṣya-vibodhāya prabuddha-smaraṇāya ca | 

mayâbhinavaguptena śramo 'yaṁ kriyate manāk || 5 || 

PTV I. Prathamo granthaḥ 

PT 1 
śrīdevy uvāca –  

anuttaraṁ kathaṁ deva sadyaḥ1530 kaulika-siddhidam | 
yena vijñāta-mātreṇa khecarī-samatāṁ vrajet || PT 1 || 

PTV I.1.1 Catuṣpadī vāk 
paramêśvaraḥ pañcavidha-kṛtya-mayaḥ satatam anugraha-mayyā parā-rūpayā śaktyâkrānto 

vastuto 'nugrahaîkātmaîva1531 na hi śaktiḥ śivād bhedam āmarśayet | [Gn: 188] sā ca śaktir 

lokânugraha-vimarśamayī prathamataḥ parāmarśa-mayyā paśyantyâ1532sūtrayiṣyamāṇânanta-

śakti-śatâvibhinnā 1533  prathamataraṁ para 1534 -mahāmantra-mayyām adeśa-kāla-kalitāyāṁ 

                                                   
1529 praṇidhāya Gh. 
1530 PTV (wszystkie ms. i edycje), PTLV(C) PTLV(T) C1 C2; svataḥ PTLV(E).   
1531 Ed Gn; anugrahâtmaîva Gh. 
1532 Ed SINGH; parāmarśamaya-paśyantyâº GnṄGh. 
1533 Ed Gn SINGH; ºśatâbhinnā S-3; ºśatād abhinnā Gh; ºśata-bhinnā K.  
1534 prathamatara-parā Gh. 



416 

saṁvidi nirūḍhā1535 tāvat paśyanty-udbhaviṣyad-ukti-pratyukty-avibhāgenaîva vartate | saîva 

ca sakala-pramātṛ-saṁvid advayamayī satatam eva vartamāna-rūpā | tatas tu paśyantī yad 

yad abhīpsitaṁ tat tad eva samucita-kāraṇa-niyama-prabodhitaṁ 1536  bodha-sūtraṇa-

mātreṇa 1537  vimṛśati, yathā aneka-bhāvâbhāva-jñāna-saṁskāra-saṁskṛtāyā 1538  mecaka-

dhiyaḥ smṛti-bīja-prabodhakaûcityāt kiṁcid eva smṛtir vimṛśati | na hi prathama-jñāna-kāle 

bhedo 'trâsphurat yatra vācya-vācaka-viśeṣayor1539 abhedaḥ | madhyamā punas tayor eva 

vācya-vācakayor bhedam ādarśya sāmānādhikaraṇyena vimarśa-vyāpārā | vaikharī tu tad-

ubhaya-bheda-sphuṭatāmayy eva iti tāvad vyavasthāyāṁ svasaṁvit-siddhāyāṁ yaîva 

parāvāg-bhūmiḥ saîvâmāyīya 1540 -śabda-śakti-paramârtha-svabhāvâsāṅketikâkṛtaka-

pāramārthika-saṁskāra-sārā vakṣyamāṇa-nayena mantra-vīryabhūtâṁśa-coditā, tad-uttaraṁ 

paśyanty-ādi-daśāsv api vastuto vyavasthitā | tayā vinā paśyanty-ādiṣu aprakāśatâpattyā 

jaḍatā-prasaṅgāt | tatra cêdam evam atra idānīm ityâdi-bheda-kalanā na kācit | tata eva ca 

para-mahāmantra-vīrya-visṛṣṭi-rūpāyârabhya vaikharī-prasṛta-bhāva-bheda-prakāśa-

paryantaṁ yad iyaṁ svacamatkṛtimayī svātmany eva prakāśanamaye viśramya sphurati tad 

evaṁ sphuritam avicchinnatā-paramârtham aham iti | tad etad agre sphuṭībhaviṣyati | 

tanmadhya eva tu paśyantyāṁ yatra bhedâṁśasyâsūtraṇaṁ yatra ca madhyamāyāṁ 

bhedâvabhāsas tatrôbhayatra jñāna-kriyā-śaktimaye rūpe sadāśivêśvara-sāre saîvâham iti 

camatkṛtir antaḥkṛtânanta-viśvêdantā-camatkṛti-pūrṇa-vṛttis tat paśyantī-madhyamâtmikā 

svātmānam eva vastutaḥ parasaṁvid-ātmakaṁ vimṛśati | 

[Gn:189] paraîva ca saṁvid-bhagavatī1541 devîty ucyate |  

PTV I.1.2 Devîti śabdasya nirvacanam 
[1] iyatā paśyanty-ādi-sṛṣṭi-krameṇa bāhya-nīlâdi-paryantena svavimarśânandâtmanā 

krīḍanena, 

[2] sarvôttīrṇatvena sarvôtkarṣâvasthiter bhagavato bhairavasya tathā sthātum icchayā 

vijigīṣâtmanā, 

[3] iyad ananta-jñāna-smṛti-saṁśaya-niścayâdi-vyavahāra-karaṇena,  

[4] sarvatra ca bhāsamāne nīlâdau1542 tan-nīlādyâtma-bhāsana1543-rūpeṇa dyotanena, 

[5] sarvair eva tadīya-prakāśâveśais tat-pravaṇaiḥ stūyamānatayā, 

[6] yathêcchaṁ ca deśa-kālâvacchedena sarvâtmatâgamanena | 
                                                   
1535 nirūḍhā | S-3. 
1536 prabobhikaûcityāt K. 
1537 Gn GhṄ SINGH S-3; ºbodha-sūtraº Ed.   
1538 Gn Ed Ṅ; brak ºsaṁskāraº GnK. 
1539 vācya-vācakayor S-3 (w pierwotnej, niepoprawionej wersji)  
1540 GURUṬU (em.) SINGH; saîva māyīya-º. Ed Gn S-3.   
1541 saṁvid bhagavatī Ed Gn. 
1542 EdṄ Gn; nīla-sukhâdau K.  
1543 Ed Gn; tan-nīlâdy-ābhāsanaº Gh; tan-nīlâdy-ātmâbhāsanaº Ṅ.  
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ata eva mukhyato bhairavanāthasyaîva devatvam iṣyate | tac-chakter eva bhagavatyā devī-

rūpatā | yad uktaṁ  
divu-kriḍā-vijigīṣā-vyavahāra-dyuti-stuti-gatiṣv1544  

iti1545 | 

tathā caîvaṁ-vidha-mukhya-pāramaîśvarya-maya-devatvâṁśâṁśikânugrahād viṣṇu-

viriñcy-âdiṣu devatā-vyavahāraḥ |  

PTV I.1.3 Devy uvacêti liḍ-vimarśaḥ  
evaṁ bhagavatī paśyantī madhyamā ca svātmānam eva yadā vimṛśaty aham eva parā-

vāg-devatā-mayy evam avocam iti, tadā tena rūpeṇôllasan-māyârambhatayā 

svātmâpekṣatayā tan-māyīya-bhedânusārāt tām eva parā-bhuvaṁ svātma-mayīṁ bhūtatvena 

abhimanvānā, bhedâvabhāsa-prāṇanântar-bahiṣ-karaṇa-patha-vyativ varinītvāt parokṣatayā 

sūryâdi-saṁcārâyatta-dina-vibhāga-kṛtâdyatanânavacchedāt | brahmaṇo 'neka-kalpa-

saṁmitam ahaḥ, tato 'pi viṣṇu-prabhṛteḥ, antaś ca prāṇa-cārâdau prāṇīya-śata-sahasrāṁśe 

'py ahar-vyavahārêty anavasthitaṁ kālpanikaṁ câdyatanatvam akālpanike saṁvid-vapuṣi 

katham iti nyāyād bhūtânadyatana-parokṣârtha-paripūraṇāt parokṣôttamapuruṣa-krameṇa 

vimṛśet | aham eva sā parāvāg-devī-rūpaîva sarva-vācya-vācakâvibhaktatayaîvam uvācêti 

tātparyam |  

supto' haṁ kila vilalāpa1546 iti  

hy evam evôpapattiḥ | tathāhi tām atītām avasthāṁ na smarati prāg-avedyatvāt, idānīṁ 

puruṣântara-kathita-māhātmyād ativilāpa-gānâdi-kriyā-janita-gadgadikâdi-deha-vikriyâveśena 

vā tad-avasthāṁ camatkārāt pratipadyate | na hy apratipatti-mātram evaîtat | mattaḥ supto 

vâhaṁ kila vilalāpêti mada-svapna-mūrchâdiṣu hi vedya-viśeṣânavagamāt parokṣatvam, 

parâvasthāyāṁ tu vedya-viśeṣasyâbhāva eva, kevalam [Gn:190] atra vedaka-tādātmya-

pratipattyā turya-rūpatvāt, madâdiṣu tu mohâveśa-prādhānyād itîyān viśeṣaḥ, parokṣatā tu 

samānaîva |  

evaṁ sarva eva pramātā guru-śiṣyâdi-pade ‘nyatra vā vyavahāre sthitaḥ sarva-kālam eva 

yat kiṁcit kurvāṇa enām eva saṁvidam anupraviśya sarva-vyavahāra-bhājanaṁ bhavati | atas 

tām eva vastuto vimṛśati devy uvācêti | yāvad uktaṁ syād aham eva satataṁ sarvam 

abhedena vimṛśāmi parā-bhūmau, anyathā paśyantī-madhyamā-bhūmigaṁ sphuṭam idaṁ 

prathanaṁ na syāt, tāvad evoktaṁ bhavati devy uvācêti |  

evam eva purastād bhairava uvācêti mantavyam | tatrâpi hi sva-para-śakty-avibhāga-mayo 

bhairavâtmaîvâham uvācety arthaḥ | kevalaṁ śakti-pradhānatayā sṛṣṭi-svabhāvâkhyâmarśe 

’ham ity ucito devī-parāmarśaḥ, śaktimat-pradhānatayā saṁhārâveśa-vimarśe mahaa iti 

bhairava-rūpa-camatkāraḥ | sphuṭayiṣyate caîtat | 

                                                   
1544 DhP IV.1.  
1545 GnṄ; gatiṣu | Ed SINGH.  
1546 PSūVā; (MB) III.2.15.  
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etac ca paśyantī-madhyamā-bhuvi jñāna-śakti-mayyām eva parasyā icchā-śaktimayyāḥ 

saṁvido vimarśanaṁ, tad eva ca sarvârambha-paryanta-śāstra-prayojanam | ata eva jñana-

śaktāv eva sadāśivamayyāṁ pūrvôttara-pada-vākya-kramôllāsād vāstava-para-mahāmantra-

vīrya-vimarśa eva dakāra-ekāra-vakāra-yakāra-ukāra-vakāra-ākāra-cakāra, bhakāra-aikāra-

repha-akāra-vakāra-akārâdi-pada-vākya-yojanā | uktaṁ ca1547 svacchanda-tantre 

guru-śiṣya-pade sthitvā svayaṁ devaḥ sadāśivaḥ | 

purvôttarapadair vākyais tantraṁ samavatārayad ||1548  
iti|    

PTV I.1.4 Sambandhâbhidheya-prayojanānāṁ kathanam  

PTV I.1.4.1 Sambandhaḥ 
evaṁ cânugraha-śaktiḥ satataṁ sarva-pramātṛṣv anastamitaîvêti saîṣa ṣaḍardha-sāra-

śāstraîka-prāṇaḥ para eva saṁbandhaḥ | atrânuttare saṁbandhântarāṇāṁ mahad-antarāla-

divyâdivyâdīnām uktopadeśena paraîka-mayatvāt | tad uktaṁ trikahṛdaye 

nityaṁ visarga-paramaḥ svaśaktau parameśvaraḥ1549 | 

anugrahâtmā sraṣṭā ca saṁhartā câniyantritaḥ ||  

iti | evam amunā krameṇa sadôditatā | evaṁ paramârtha-mayatvāt 1550  parameśvarasya 

cittattvasya yad evâvibhāgenântar-vastu sphuritaṁ tad eva [Gn:191] paśyantī-bhuvi varṇa-

pada-vākya-vibibhājayiṣayā parāmṛṣṭaṁ madhyamā-pade ca bhedena sthitaṁ vastu-

pūrvakaṁ saṁpannaṁ yāvad vaikhary-antam anuttaraṁ katham ityādi bhinna-māyīya-varṇa-

pada-vākya-racanântam | etad eva tad anupalakṣyaṁ bhairava-vaktraṁ sṛṣṭi-

parāmarśâtmakam, anuttarâhaṁbhāva-sārâkārâkāra-rūpa-śiva-śakti-saṅghaṭṭa-samāpatti-

kṣobhâtmakaṁ trika-śāstra-prasara-bījaṁ dhruva-padaṁ maulikaṁ sarva-jīvatāṁ jīvanaîka-

rūpam | ata eva vyavacchedâbhāvāt sthāna-nirdeśādya-yogāt sthānâdi-pūrvakatvaṁ 

nôpapannam | vastu ca praśna-tad-uttara-rūpaṁ satatôditam eva prathamam avibhāga-

mayam | tena etāvad evâtra tātparyam – svātmā sarva-bhāva-svabhāvaḥ svayaṁ 

prathamānaḥ 1551  svātmānam eva svātmâvibhinnena praśna-prativacanena 1552  praṣṭṛ-

prativaktṛ-svātma-mayenâhantayā camatkurvan vimṛśatîti | aham evaîvaṁ vicitra-

camatkārêcchus tathā jānann eva tathaîva bhavāmîti yāvat tāvad eva devy uvāca, anuttaraṁ 

katham ity ārabhya bhairava uvāca śṛṇu devîti madhyato yāvad ity etad rudra-yāmalam iti | 

yad vā sarvāṇi pañca-srotaḥ-prabhṛtīni śāstrāṇi yāvat laukiko 'yaṁ vyavahāraḥ | sa eṣa uktaḥ 

paraḥ saṁbandhaḥ | 

                                                   
1547 Ed Gn; tad uktaṁ Ṅ.  
1548 SvT VIII.31. 
1549 bhairavo vibhuḥ KhṄ.  
1550 paramârtha-mayatvād eva Ṅ.   
1551 GnKGṄ; prakāśamānaḥ Ed SINGH.   
1552 Korekta Ed i Gn; praśa-prativacanāt we wszystkich mss. wg Gn.   



419 

gopyam upadeśa-sāraṁ sadyo bhairava-padâvahaṁ satatam | 

abhinavaguptena mayā vyākhyātaṁ praśna-sarvasvam || 

śiṣya-hita-paratayā tv idam eva saṅgṛhyâbhidadhmaḥ | 
sarveṣu vyavahāreṣu jñeyaṁ kāryaṁ ca yad bhavet | 

tat parasyāṁ turya-bhuvi gata-bhedaṁ vijṛmbhate || 

bhedâsūtraṇa-rūpāyāṁ paśyantyāṁ krama-bhū-juṣi | 

antaḥ-sphuṭa-kramâyogo1553 madhyāyāṁ tad-1554vibheda-bhāk || 

madhyā paśyanty atha parām adhyāsyâbhedato bhṛśam | 

parokṣam iva tat kālaṁ vimṛśen matta-suptavat || 

[...]1555 

evam evaîtad anuttaratvaṁ nirvakṣyatîti |  

tad uktaṁ śrī-somānanda-pādaiḥ 

«pañcavidha-kṛtya-tat-para-bhagavad-bhairava-bhaṭṭārakasya prathama-śākta-

spanda-samantaram (...)»1556   

ity-ādi nija-vivṛtau | tad-granthi-nirdalanârtha [Gn:192] evâyam asmākaṁ tac-chāsana-

pavitritānāṁ yatnaḥ | uktaḥ saṁbandhaḥ |  

PTV I.1.4.2 Abhidheyaḥ 
abhidheyaṁ trīśikêti 1557  tisṛṇāṁ śaktīnām icchā-jñāna-kriyāṇāṁ sṛṣṭy-ādy-udyogâdinām 

āntara-nirvācyānām īśikêśvarī | īśanā cê1558śitavyâvyatirekeṇaîva bhāvinîty etac-chakti-bheda-

trayôttīrṇā tac-chakty-avibhāga-mayī saṁvid 1559 -bhagavatī parā-bhaṭṭārikā 1560  abhidheyam, 

tad-yogād eva cêdam abhidhānam trīśikâkhyam 1561  | triṁśikêty 1562  api guravaḥ paṭhanti, 

akṣara-varṇa1563-sāmyāc ca niruktam1564 āhus tisraḥ śaktīḥ kāyatîti triṁśikā1565, na tu triṁśac-

chloka-yogāt triṁśikā1566 | etāvato 'pi triṁśikâ1567rthatvāt | tathāhi śrītantrasāre 

                                                   
1553 SINGH, Ṅ, S-6; ºkramâyoge Ed;  ºkramâyogaṁ  Gn (propozycja korekty).  
1554 tad vibhedaº Gn.  
1555 Nieodczytany werset w prakrycie.  
1556 Fragment niezachowanego komentarza (vivṛti) Somanandy do PT.   
1557 Ed SINGH, S-6 itd.; pauza po trīsikā u Gn.    
1558 S-1; ca īśitavyaº (brak sandhi) Ed Gn SINGH, S-6. 
1559 sva-savidº S-1.  
1560 S-6; bhaṭṭārikā parā Ed Gn SINGH, S-1.   
1561 pauza po trīśikâkhyam Ed SINGH, przecinek w S-1; brak trīśikâkhyam w GnṄ.  
1562 S-1 S-6; triṁśakêty Ed Gn SINGH.  
1563 GnGhṄ, S-6; ºvādaº (błędnie) Ed SINGH S-1.   
1564 NirU II.1 avidyamāne sāmanye 'py akṣara-varṇa-sāmānyān nirbrūyāt.  
1565 S-1; brak triṁśikêty S-6, ale dopisane na marginesie tym samym charakterem pisma; triṁśakêty Ed 

Gn SINGH.  
1566 S-1 S-6; triṁśakêty Ed Gn SINGH.  
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triṁśikâ1568rthas tvayā proktaḥ sârdhakoṭi-pravistara |1569  

iti | abhidhānâbhidheyayoś ca para eva saṁbandhas tādātmyād ity ukta-prāyaṁ |  

PTV I.1.4.3 Prayojanam 
 

prayojanañ ca sarva-pramātṝṇāṁ vibhoḥ para-śaktipātânugraha-vaśôtpannaîtāvad anuttara-

jñāna-bhājana-bhāvānām itthaṁ nija-svarūpa-hṛdayaṅgamībhāvena nijâmoda-bhara-

krīḍâbhāsita-bhedasya nikhila-bandhâbhimata-tattva-vrātasya svātma-camatkāra-pūrṇâhantā-

tādātmya-bhairava-svarūpâbheda-samāveśâtmikā jīvata eva muktiḥ | prāṇa-dehâdi-bhūmāv 

eva hy antar-bahiṣkaraṇa-viṣayāyāṁ preraṇâkhyāyām udyoga-bala-jīvanâdi-rūpāyāṁ 

rūḍhasya bandhâbhimatebhyo muktir iti gīyate | truṭite 'pi hi māyīye saṁskāra-mātre kêyaṁ 

mukti-vāco-yuktiḥ, kim-apekṣayā vêti | tad uktaṁ śrī-spande 

iti vā yasya saṁvittiḥ krīḍātvenâkhilaṁ jagat | 

sa paśyan satataṁ yukto jīvanmukto na saṁśayaḥ ||1570 

iti | sphuṭī-bhaviṣyati caîtad avidūra1571 eva | 

[...]1572 

tad anena svasaṁvedanena prayojanam evâtra sakala-pum-artha-paryavasānam 1573  iti 

prayojana-prayojanânavakāśaḥ | uktāny eva saṁbandhâbhidheya1574-prayojanāni | 

PTV I.1.5 Anuttarasya ṣoḍaśa-lakṣaṇāni 
[Gn:193] atha granthârtho vyākhyāyate ‘nuttaram iti |1575  

[1] na vidyate1576 uttaram adhikaṁ yataḥ | yathā hi tattvântarāṇī ṣaṭtriṁśad anāśrita-śiva-

paryantāni para-bhairava-bodhânupraveśâsādita-tathā-bhāva-siddhīni saṁvidam adhikayanti 

naîvaṁ parā paripūrṇā para-bhairava-saṁvit, tasyāḥ sadā svayam anargalânapekṣa-prathā-

camatkāra-sāratvāt |  
[2] tathā na vidyate1577 uttaraṁ praśna-prativaco-rūpaṁ yatra | yata eva hi mahā-saṁvit-

sindhor ullasad-ananta-pratibhā-paryanta-dhāmna ullāsya-praśna-pratibhânādi-pātraṁ bhavati 

                                                                                                                                                                 
1567 S-1 S-6; triṁśakêty Ed Gn SINGH. 
1568 S-6; triṁśakāº Ed Gn SINGH S-1.   
1569 Tantra-sāra (niezachowany tekst inny niż TS) .  
1570 SK II.5. 
1571 avidūrata eva S-1.  
1572  Nieodczytany werset w prakrycie. Na marginesie S-1 ponadto cytat strofy sanskryckiej, 

rozpoczynający się: yad uktaṁ stotre.   
1573 paryavasāna-sthānam Ṅ, S-1.  
1574 saṁbandhâbhidhānâbhidheyaº korekta na marginesie S-1.  
1575 S-1; vyākhyāyate | anuttaram iti | Gn S-6; vyākhyāyate | anuttaram iti Ed SINGH.    
1576 brak uwzględnienia sandhi w Ed Gn SINGH S-1 S-6.   
1577 brak uwzględnienia sandhi w Ed Gn SINGH S-1 S-6.   
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śiṣyaḥ, tad eva vastutas tattvaṁ satatôditam iti kim-ivâcāryīyam uttaram anyat syāt |  
[3] uttaraṇam uttaro bheda-vādâbhimato 'pavargaḥ | sa hi vastuto niyati-prāṇatāṁ 

nâtikrāmati | tathāhi prathamaṁ śarīrāt prāṇa-bhūmāv anupraviśya, tato 'pi buddhi-bhuvam 

adhiśayya, tato 'pi spandanâkhyāṁ jīvana-rūpatām adhyāsya, tato 'pi sarva-vedya-

prakṣayâtma-śūnya-padam adhiṣṭhāya, tato 'pi sakala-mala-tānava-tāratamyâtiśaya-dhārā-

prāptau śivatva-vyaktyâṇur apavṛjyata1578 āropa-vyarthatvād iti |  
[4] īdrśa eva nābhi-hṛt-kaṇṭha-tālu-brahma 1579 -bhairava-bilâdy-adhiṣṭhāna-krama-

prāptôrdhva-taraṇa-krama uttaraḥ |  
[5] tathā uttaranty ata ity uttaro bandhaḥ |  
[6] uttaraṇam uttaro mokṣaḥ |  

tad evaṁ-vidhā uttarā yatra na santi |  
[7] uttaraṁ ca śabdanam | tat sarvathêdṛśaṁ tādṛśam iti vyavacchedaṁ kuryāt | tad yatra 

na bhavaty avyavacchinnam idam anuttaram |  
[8] idam ity api hi vyavacchinnôttara-vyavaccheda-prāṇam evêti vyavacchedakatvāt 

vikalpâtmaîva | ata eva yāvad anuttare rūpe pravivikṣur māyīyaḥ pramātā tāvat kalpita eva 

viśeṣâtmani | tatra tv avikalpitaṁ yad avinābhāvi, tad-vinā kalpita-rūpâsphuraṇāt, tad eva 

vastuto 'nuttaram | tatra hi bhāvanâder anupapattir eva vastuta iti bhāvanā-karaṇôjjhitatvam 

uktam, na tv anupayuktita eva |  
tad īdṛśam anuttaraṁ vyavahāra-vṛttiṣv apy evam eva | tad uktaṁ mayaîva stotre –  

[Gn:194] vitata iva nabhasy avicchidaîva  

pratanu patan na vibhāvyate jalaûghaḥ | 

upavana-taru-veśma-nīdhra-bhāgād 

dhy upadhi-vaśena tu lakṣyate sphuṭaṁ saḥ || 

(...)1580 tadvat parabhairavo 'tisaukṣmyād  

anubhava-gocaram eti naîva jātu || 

atha deśâkṛti-kāla-sanniveśa- 

sthiti-saṁspandita-kārakatva-yogāḥ | 

janayanty apy1581 anubhāvinīṁ citiṁ te  

jhaṭiti nyakkṛta-bhairavīya-bodhāḥ || 

itiy-ādi |  

[9] tathā ca vakṣyata uttarasyâpy anuttaram iti | vyākhyāyate caîtat |  
[10] evam eva narâtmanaḥ śāktam uttaraṁ tato 'pi śāmbhavam | tathā teṣv api bhūta-

tattvâtma-mantrêśvara-śakty-ādi-bhedena svātmany eva uttarôttaratvam, bhūtâdiṣv api 

                                                   
1578 brak aṇur apavṛjyate Ṅ.  
1579 Ed Gn; brahma-randhra-bhairavaº Ṅ.   
1580 AG opuścił wersy ab i sam początek wersu c., na który powinien składać się zgodnie z metrum 

wyraz lub wyrazy złożone z czterech lekkich sylab.   
1581 Moja emendacja (metricausa); janayanto hy Gn (emendacja); janayanty anubhāvinīṁ Ed SINGH.  
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pṛthivy-ādi-rūpatayā, jāgrata uttaraṁ svapnaḥ, tataḥ suptam, tatas turyam, tato 'pi tad-atītam, 

jāgrad-ādiṣv api svātmany eva catur-ādi-bhedatayā uttarôttaratvam | tad etat śrī-pūrva-

pañcikāyāṁ mayaîva vistarato nirṇītam ihânupayogād grantha-gauravāc ca na vitatyôktam | 

tad īdṛśam auttarâdharya-dvaita-saṁmohâdhāyy1582  uttaratvam | tathā vipra-rājanya-viṭ 1583-

śūdrântyajāti-vibhāga-mayam ūnâdhikatvaṁ yatra na syāt | bhāva-prādhānyam uttara-

śabdasya |  

[11] uttarāḥ paśyanty-ādyāḥ śaktayaḥ, aghorâdyāḥ1584 parâdyās1585 tā yatra na syuḥ |  
[12] nuda preraṇa iti1586 nodanaṁ nut | tayā taraṇaṁ dīkṣā-krameṇa taraḥ | śiṣya-caitanye 

guru-caitanyaṁ 1587  preryate | tena haṁsa-prāṇâdi-śūnya-viṣuvat-prabhṛti-sthāna-bheda-

paripāṭyā sakale niṣkale 'pi vā pūrṇâhuti-yojanikâdisthityā mokṣadāṁ dīkṣāṁ vidhatte | tad 

atra caitanyasya svaprakāśasya vyāpino deśa-kālâkāra-viśeṣâviśeṣitasya kathaṅkāram imā 

viḍambanāḥ | [Gn:195] tad evaṁ-vidho nudā preraṇena taras taraṇaṁ yatra na bhavati tad 

anuttaram | yad vakṣyate 

evaṁ yo vetti tattvena tasya nirvāṇa-gāminī | 

dīkṣā bhavati (...)1588  

iti |  

[13] aniti śvasitîti kvipy an aṇur ātmā deha-puryaṣṭakâdiḥ | tathā ananaṁ jīvanam | an 

dehâdy-antar-gataîva bhinna-bhinna-śakty-ādy-ahantā-śūnya-prāyā jīvanâkhyā vṛttiḥ, yaḥ 

śūnya-pramātêty abhihitas, tasyaîvôttaratvaṁ sarvataḥ paramârthatayā ādhikyaṁ yatra, 

bhairavaîka-mayatvāt | jaḍâjaḍa-bharite jagati jaḍair jīvad-eka-magnaiḥ sthīyate, jīvatāṁ ca 

jīvanaṁ nāma prāg uktam, jñāna-kriyā-rūpam ekaṁ pārameśvaryaṁ sarveṣāṁ, paratrâpi hi 

svavad dehâdir eva pṛthaktayā bhāti | yat punaḥ prāṇanaṁ tad abhedenaîva svaprakāśam | 

etad eva ca paramârtho yad uktaṁ śrīmad utpaladeva-pādaiḥ 

jñānaṁ kriyā ca bhūtānāṁ jīvatāṁ jīvanaṁ matam |1589 

iti | tathā jīvanaṁ jñāna-kriye evêti |  
[14] a iti ca yêyam amāyīyâśrauta-naisargika-mahā-prakāśa-viśrānta-nistaraṅga-cid-

udadhi-svātma-camatkāra-rūpā śāktôllāsa-maya-viśvâmarśana-rūpa-paripūrṇâhaṁbhāva-

prathama-paryavasānôbhaya-bhūmigā kalā tasyā eva vakṣyamāṇa-nayena yêyaṁ nud 

visargântatā tasyā eva taraḥ plavanaṁ sarvôpari-vṛttitvaṁ yatra |  
[15] avidyamānā deśa-kāla-gamanâgamanâdi-dvaita-sāpekṣā nut preraṇā kramâtmaka-

                                                   
1582 Ed Gn; ºsammoha-dāyy Ṅ; sammoha-śāyy Gh.   
1583 Gn GhṄ; ºvaiśyaº Ed.  
1584 brak aghorâdyāḥ SINGH.  
1585 Ed Gn; parāparâdyāḥ Ṅ.  
1586 ity asya wg niektórych mss.   
1587 Gn (korekta) SINGH; guruḥ caitanyaṁ EdṄ.  
1588 PT 26: dīkṣā bhavaty asandigdhā tila-jyâhuti-varjitā  |  
1589 ĪPK I.14. Przytaczane też w SDS VIII (ed. ABHYANKAR s. 194). 
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kriyāmayy yatra tad anud ākāśâdi loka-prasiddhyā | tato 'pi sātiśayam anuttaram | tasyâpi hy 

ākāśâdeḥ saṁyogi-ghaṭâdicitrôpâdhi-vaśāt samavāyi-śabdâdi-yogāc ca syād apîdṛśī sakramā 

kriyā | saṁvit-tattve tu sarvato 'navacchinna-pūrṇa-svātantryaîśvarya-sāre 'vicchinna 1590 -

camatkāra-maya-viśrāntyā 1591  svīkṛta-śaṅkyamānôpādhi-bhāva 1592 -sakalêdantâspada-bhāva-

pūga-paripūritâham-ātmani nirābhāse sadâbhāsamāne svīkārâbhāsīkṛtânābhāse idantâbhāsa-

tad-anābhāsa-sāra-deśa-kālâpekṣa-kramâbhāvād akramaîva1593 svātma-vimarśa-saṁrambha-

mayī matsyodarī-matâdi-prasiddhā vimarśâbhidhā1594 kriyêti tad evânuttaram |  

PTV I.1.5.1 Tarap-tamapor vidhiḥ 
[16] [Gn:196] atiśaya-mātre tamapo vidhiḥ, dvivacana-vibhajyôpapade ‘tra tarap | tatrâyaṁ 

śuklo 'yaṁ śuklaḥ, ayam anayor atiśayena śukla iti vākye 'yam arthaḥ - anayoḥ śuklayor 

madhyād atiśayenâyaṁ śuklaḥ1595 śuklataraḥ | eṣāṁ tu śuklānām ayam atiśayena śukla iti ko 

'yam adhiko 'rthaḥ | tathā hy ayaṁ prāsādaḥ śuklo ‘yaṁ paṭaḥ1596 śuklo ‘yaṁ haṁsaś ca śukla 

eṣāṁ sâtiśayaḥ1597 śuklatama iti | tatra prāsādo 'pi śuklaḥ paṭo 'pi śukla iti kim-ivâdhikam 

uktaṁ syāt | tam api pratyaya evaṁ-vidha-vākya-karaṇam ayuktam eva | na ca tarapaḥ tamap 

adhikam atiśayam abhidadhyāt, evaṁ tāvat tu syāt, avivakṣite pratiyogi-viśeṣe tamap-

prayogaḥ, pratiyogi-viśeṣâpekṣāyāṁ 1598  tu tarap | pratiyogy-apekṣaîva 1599  dvivacana-

vibhajyô1600papadârthaḥ | eka eva hi pratiyogī bhavet | anayor ayaṁ śuklo 'tiśayenêti na tṛtīyaḥ 

pratīyate, nirdhāraṇârthena prathamasyaîva pratiyogitvâvagateḥ | na ca dvi-prabhṛty-apekṣā 

bhavaty ekasya yugapad ekaîkâpekṣā matêti tasya krameṇa nâdhiko 'rthaḥ kaścit | 

tāratamyam iti tu prayogaḥ kramâtiśaye 'vyutpanna eva 1601  | na tu tarap-tamap-

pratyayârthânugamāt tāryaṁ tāmyam ity-ādy api hi syāt | tad alam akāṇḍe śruta-lava-kauśala-

prathanena | iha tûttara-kramika-pratiyogy-apekṣāyām anuttamam ity api prayoge ‘yam 

evârthaḥ | tathāhy āgamântare 
adyâpi yan na viditaṁ siddhānāṁ bodha1602-śālinām | 

na câpy1603 aviditaṁ kasya kim apy ekam1604 anuttamam ||1605  

                                                   
1590 ‘vichinnaº Gn (emendacja); vicchinnaº Ed SINGH. 
1591 Ed Gn SINGH; ºviśrāntiº KhṄ.  
1592 Ed SINGH; ºbhāve Gn (emendacja). 
1593 akramikaîva KhṄ.  
1594 Ed Gn SINGH; ºprasiddhâbhidhā (brak vimarśaº) Ṅ.     
1595 Ed Gn SINGH; ayaṁ sātiśayena śukla iti GhṄ.  
1596 paṭaś ca Ṅ.  
1597 sātiśaya iti Ṅ. 
1598 Ed Gn SINGH; pratiyogy-apekṣāyāṁ Ṅ.  
1599 EdṄ Gn SINGH; ºapekṣayaîva K.  
1600 Gn SINGH; ºvibhājyoº EdṄ; ºvibhaktiº K.  
1601 EdṄ eva rūḍhaḥ.  
1602 Ed Gn SINGH; ºyogaº Gh; ºbhogaº Ṅ.  
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iti |  

evaṁ svātantrya-sārâkalita1606-kriyā-śakti-śarīram anuttaram |  

tad uktam utpaladeva-pādaiḥ 
sakramatvaṁ ca laukikyāḥ kriyāyāḥ kāla-śaktitaḥ | 

ghaṭate na tu śāsvatyāḥ prābhavyāḥ syāt prabhor iva ||1607 

iti | [Gn:197] tat vyākhyātam idam anuttaraṁ ṣoḍaśadhā | yad uktaṁ sāra-śāstre 

anuttaraṁ tad dhṛdayaṁ hṛdaye granthi-rūpatā | 

granthiṁ ṣoḍaśadhā jñātvā kuryāt karma yathā-sukham ||1608 

iti | tathā 
hṛdaye yaḥ sthito granthiḥ (...) 1609 

ityādi | 

PTV I.1.6 Katham iti praśna-svarūpaḥ 
tad īdṛg anuttaraṁ kena prakāreṇa kim uttara-rūpa-parityāgena1610 utasvid anyathêti | kaś 

câyaṁ prakāraḥ, yad anuttaraṁ sarvam idaṁ hi jñāna-jñeya-jātaṁ sarvata evânyonyaṁ 

bheda-mayaṁ virodham upalabhate, tataś cêdam auttarâdharyaṁ bhaved evêti | kasmiṁś ca 

prakāre mokṣa eva kiṁ vā bandhâbhimate 'pîti | thamu-pratyayasya vibhakti-

viśeṣârthâniyamena prakāra-mātre vidhānāt prakāra-mātra-viṣaya evâyaṁ praśnaḥ |  

deva iti vyākhyātam | 

PTV I.1.7 Anuttare kula-vyākhyā 
[1] kulaṁ sthūla-sūkṣma-para-prāṇêndriya-bhūtâdi-samūhâtmatayā kārya-kāraṇa-bhāvāc 

ca | yathôktaṁ 

saṁhatya-kāritvād iti |1611 

[2] tathā kulaṁ bodhasyaîvâśyāna-rūpatayā yathâvasthānād bodha-svātantryād eva câsya 

bandhâbhimānāt | uktaṁ hi  

kula saṁstyāne bandhuṣu cê1612ti | 

                                                                                                                                                                 
1603 na câpy Ed Gn SINGH; tathâpy S-3 (prawdopodobnie błędnie).  
1604 Ed SINGH; etad Gn (korekta).  
1605 Źródło niezidentyfikowane.  
1606 Ed Gn SINGH; ºkāla-kalitaº K.  
1607 ĪPK II.1.2. 
1608 Prawdopodobnie Trikasāra.  
1609 W ĪPVV III.1.1 (t. III, s. 293) przypisywane do Mālinī-sāra: hṛdaye yaḥ sthito granthiḥ adha-ūrdhva-

niyāmakaḥ | 
1610 Ed Gn SINGH; ºtyāgena Ṅ.  
1611 YS IV.24.   
1612 DhāP I.862. 
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PTV I.1.7.1 Kaulika-siddhiḥ  
na hi prakāśaîkâtmaka-bodhaîka-rūpatvād ṛte kim apy eṣām aprakāśamānaṁ vapur 

upapadyate |  

[1] tatra kule bhavā kaulikī siddhis tathātva-dārḍhyaṁ parinirvṛty1613-ānanda-rūpaṁ hṛdaya-

svabhāva-parasaṁvid-ātmaka-śiva-vimarśa-tādātmyam | tāṁ siddhiṁ dadāti | anuttara-

svarūpa-tādātmye hi kulaṁ tathā bhavati | yathôktam 

vyatirekêtarābhyāṁ hi niścayo 'nya-nijâtmanoḥ1614 | 

vyavasthitiḥ pratiṣṭhâtha siddhir nirvṛtir1615 ucyate ||1616 

iti |  

PTV I.1.7.2 Sadyaḥ-śabde sad-vimarśaḥ 
sadya iti śabdaḥ samāne ‘hanîty artha-vṛttir ukta-nayenâhno 'navasthitatvāt samāne kṣaṇa 

ity atrârthe vartate | samānatvaṁ ca kṣaṇasya na sādṛśyam api tu tattva-paryavasāyy eva | 

evam eva sadyaḥ-śabdāt pratītiḥ | atas tasminn eva kṣaṇa iti vartamāna-kṣaṇasya [Gn:198] 

sāvadhāraṇatvena bhūta-bhaviṣyat-kṣaṇântara-nirāse tad-ubhayâpekṣa-kalanā-prāṇāṁ 

vartamānasyâpi kālatāṁ nirasyeta yato yāvad idaṁ parameśvarasya bhairava-bhānoḥ raśmi-

cakrâtmakaṁ nijâbhāsâsphāra-mayaṁ kulam uktam | tac ced1617 antar-mukha-para-bhairava-

saṁvit-tādātmya-lakṣaṇaṁ nirodham eti, tadā tad eva 1618  paramânandâmṛtâsvāda-mayam 

adeśa-kāla-kalitam anuttaraṁ dhruvaṁ visarga-rūpaṁ satatôditaṁ | tad uktaṁ śrī-vādyatantre 

saṁruddhya1619 raśmi-cakraṁ svaṁ pītvâmṛtam anuttamam | 

kālôbhayâparicchinnaṁ1620 vartamāne sukhī bhavet ||1621  

iti | vistāritaś1622 ca vistarato 'nyatra mayaîva kālôbhayâparicchedaḥ |  

[2] tathā kulāt prāṇa-dehâder āgatā siddhir bheda-prāṇānāṁ nīla-sukhâdīnāṁ niścaya-rūpā 

tāṁ dadātîti | śarīrâdayo hi jhagity anuttara-dhruva-visarga-vīryâveśena akāla-kalitena 

prāṇâdi-madhyama-sopānâroheṇaîva bhāvānāṁ tathātva-niścaya-rupāṁ siddhiṁ vidadhate | 

yathôktam 

api tv ātma-bala-sparśāt puruṣas tatsamo bhavet |1623 

iti | tathā 

                                                   
1613 Gn (emendacja); parivṛttya Ed, SINGH; paranityāº poprawiona na paravṛttyāº KhGh; paranivṛttyāº Ṅ.   
1614 ºjaḍâtmanoḥ APS 12. 
1615 S-6; nirvṛttir Ed Gn SINGH APS 12.    
1616 APS 12.  
1617 GnṄ; tac caîtad Ed; tat ca yadā SINGH.  
1618 Ed Gn; tadā eva SINGH.  
1619 MVV niruddhya. 
1620 Ed Gn SINGH; kālôbhaya-paricchinnaṁ KhGh.   
1621 MVV 1.156, gdzie AG przypisuje tam ten cytat tantrze zwanej Ḍāmaru. 
1622 Ed Gn SINGH; vicāritaś Ṅ.  
1623 SK I.8. 
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(...) karaṇānîva dehinām |1624 

iti |  

[3] tathā kule śiva-śaktyâtmani sannihite 'pi siddhir ukta-nayena jīvanmuktatā-mayī 

samabhilaṣitâṇimâdi-prasava-padaṁ 1625  | tāṁ sadyaḥ anākalitam eva bhāvanā-karaṇâdi-

rahitatvenaîva dadāti | yad uktaṁ śrī-somānanda-pādaiḥ | 

bhāvanā-karanābhyāṁ kiṁ śivasya satatôditeḥ |1626 

iti | tathā 

eka-vāraṁ pramāṇena śāstrād vā guru-vākyataḥ || 

jñāte śivatve sarvasthe pratipattyā dṛḍhâtmanā | 

karaṇena nâsti kṛtyaṁ kvāpi bhāvanayâpi vā ||1627 

iti |  

[4] kule jātā siddhiḥ śākta-hâdi-rūpa-prasaraṇād ārabhya bahir-bhāva-paṭala-vikāsa-

paryantaṁ bhedâvabhāsanā | tāṁ dadāti | [Gn:199] tad eva hy anuttaraṁ mahā-prakāśâtma 

antaḥ-kṛta-bodha-maya-viśva-bhāva-prasaram anuttaratvād eva niratiśaya-svātantryaîśvarya-

camatkāra-bharād bhedaṁ vikāsayati | na hy aprakāśa-rūpaṁ bhāva-vikāsa-prakāśe kāraṇaṁ 

bhavet | prakāśâtmakaṁ cen nūnaṁ tat parameśvara-bhairava-bhaṭṭāra-karūpam evêti kim 

apareṇa vāg-jālena | tathā yenânuttareṇa viśeṣeṇa jñātā mātrā mānena pramâtmanā trāṇaṁ 

pālanaṁ patitvaṁ yāsāṁ pramātṛ-pramāṇa-prameya-pramiti-rūpāṇāṁ tā mātrā vijñātā 1628 

yena tat vijñāta-mātraṁ | tathā viśeṣeṇa pratipatti-dārḍhya-bandhena yaj jñātaṁ tad vibhātam 

eva, na punar bhāvanīyaṁ sakṛd-vibhātâtmatvāt | tathā jñāta-mātraṁ jñātam eva jñeyaîka-

rūpatvāt,  na tu kadācit jñātṛ-rūpaṁ ghaṭâdi | tathā jñātā jñeya-rūpā bhedamayîyaṁ māyā | tad 

ubhayaṁ vigataṁ yatra tat vijñāta-mātram | ghaṭâdayo yatra jñātr-eka-rūpatvena 

svaprakāśâtmānaḥ, yatra ca māyā na prabhavati, tena vijñāta-mātreṇa | 

PTV I.1.7.3 Khecarī-sāmya-svarūpaḥ 
[5] khe brahmaṇy abheda-rūpe sthitvā carati viṣayam avagamayati | tathā hānâdānâdi-

ceṣṭāṁ vidhatte svarūpe câsta iti khecary antar-bahiṣ-karaṇa-tad-artha-sukhâdi-nīlâdi-rūpā | 

tathāhi vedya-vedaka-bhāvânullāsi-pade śūnye saṁvin-mātra-dṛg-ullāse saṁvedya-

gatântaraîkya-rūpa 1629 -diśyamāna-bhedôllāse sphuṭa-bhedôdreke ca krameṇa vyomacarī-

gocarī-dikcarī-bhūcarī-bhūtā yāḥ śaktayas tā vastuta ukta-nayena svabhāva-cara-khecarī-

rūpa-śakty-avibhaktā evêty ekaîva sā pārameśvarī śaktiḥ | yad uktam 
                                                   
1624 SK II.8-26.  

 tadâkramya balam mantrāḥ sarvajña-bala-śālinaḥ |   

 pravartante 'dhikārāya karaṇānâva dehinām || SK 2.1 ||  
1625 Por. YS III.45 tato ‘ṇimâdi-prādur-bhāvaḥ kāya-sampad dharmânabhighātaś ca || 
1626 ŚD VIII.5.6. 
1627 ŚD VII.5cd – 6; przytaczane też w SDS VIII.30 (ed. ABHYANKAR s. 192). 
1628 mātrās tu vijñātā S-1.  
1629 Ed, Gn, SINGH; ºeka-rūpaº Ṅ S-1.  
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śaktayo 'sya jagat kṛtsnaṁ śaktimāṁs tu maheśvara1630 

iti |  
tatra1631 strī-liṅgena nirdeśaḥ | na hy ātmano manasa indriyāṇāṁ bāhyānāṁ ca bheda-

viṣayasya vyavasthāpanaṁ vyavasthā ca yujyate, abhisandhānâdy-ayogād aprakāśatvāc ca | 

saîva khecarī kāma-krodhâdi-rūpatayā vaiṣamyena lakṣyate, tasyāḥ samatā sarvatraîva 

paripūrṇa-bhairava-svabhāvāt | aṇu-mātram apy avikalânuttara-svarūpâparijñānam eva citta-

vṛttīnāṁ vaiṣamyam, sa eva ca saṁsāraḥ, apūrṇâbhimānena svātmany aṇutvâpādanād 

āṇava-malasya, tad-apūrṇa-rūpa-paripūrṇâkāṅkṣāyāṁ bheda-darśanāt māyâkhyasya 

malasya 1632 , tac-chubhâśubha-vāsanā-graheṇa [Gn:200] kārma-malasya côllāsāt | 

svarūpâparijñāna-maya-tad-vaiṣamya-nivṛttau malâbhāvāt, krodha-mohâdi-vṛttayo ‘pi 1633 

paripūrṇa-bhagavad-bhairava-bhaṭṭāraka-saṁvid-ātmikā eva | yad1634 uktaṁ śrī-somānanda-

pādaiḥ –  

(...) tat sarat1635-prakṛtiḥ śivaḥ 

iti | tathā –  

sukhe duḥkhe vimohe ca sthito 'haṁ paramaḥ śivaḥ 1636 

iti | 

duḥkhe 'pi pravikāsena sthairyârthe1637 dhṛti-saṅgamād1638  

ityādi 1639  | krodhâdi-vṛttayo hi cic-camatkāra-dārḍhyād 1640  anyathā tat-svarūpa-

lābhasyaîvâyogāc ca pārameśvaryaḥ karaṇa-devatā eva bhagavatyas 1641  tās tāḥ krīḍā 

vitanvatyaḥ śivârkasya dīdhiti-rūpāḥ | tathā tā eva 1642  tat-tat-paraspara-sāṅkarya-

labdhâsaṁkhyeya-rūpās tat-tad-uccāṭana-māraṇa-śānty-ādi-rūpeṣu karmasu parikalpita-tat-

                                                   
1630 Maṅgala-śāstra.  
1631 Kh; tataḥ Ed., Gn, SINGH, S-1.  
1632 māyâkhya-mālasya S-1. 
1633 S-1 starsza warstwa ms.; hi Ed Gn SINGH S-1.    
1634 Ed Gn SINGH; tad S-1.  
1635 ŚD ..., Ṅ, S-1; tad utsaratº Ed.; nirgaccat dopisane w S-1.   
1636 ŚD VII.105  

sukhe duḥkhe vimohe ca sthito ‘ham paramḥ śivaḥ |  

pratipāditam etāvat sarvam eva śivâtmakam ||  
1637 duḥkhârthe ŚD V.9   
1638 ŚD V.9 duḥkhâdinâviśeṣaś cet tatrâpi śivatā na ca | duḥkhe ‘pi pravikāsena duḥkhârthe dhṛti-

saṅgamāt ||  
1639 iti S-1.  
1640  pierwotna wersja S-1; ºtādātmya-dārḍhyād K, S-1 (emendacja); ºtādātmyād EdṄ, Gn, SINGH. 

Przywołuje się tu ŚD V.8 svalpa-tejasi dārḍhyād vā sarvatra śiva-tulyatā | bhaved icchâdi-viṣaye 

sarvatra pravisāriṇī ||   
1641 eva bhagavatyas pominięte w Kh.  
1642 tathā tā evâbhyantara-krodhâdi-vṛttaya Ṅ; tathā hi tā evâbhyantara-krodhâdi-vṛttaya S-1.   
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tat-samucita-saumya-raudra-prakārāḥ kṛtyâdi-bhedād devatātvenôpāsyā uktā 1643  matâdi-

śāstreṣu bhagavad-bhairava-bhaṭṭāraka-parivāra-bhūtāś ca | yathôktam – 

uccāṭane kāka-vaktrā (...) |1644 

ityādy upakramya – 

tā eva1645 deva-devasya raśmayaḥ kâdi-dhārikā1646 

ity-ādi | tathātvena tv aparijñāta-svarūpāś cic-camatkāraṁ vikalpe 'pi nirvikalpaîkasāraṁ tena 

tena vicitra-varṇâkṣara-puñjâtmanā ghoratarâtmanā vikalpa-rūpeṇa devatâtmanā 

śaṅkâtaṅkânupraveśena tirodadhatyaḥ sāṁsārika-pāśya-paśu-bhāva-dāyinyaḥ | yathôktam 

[Gn:201] 

pīṭhêśvaryo mahā-ghorā mohayanti muhur muhur 1647 

iti | tathā 

viṣayeṣv eva saṁlīnān adho 'dhaḥ pātayanty aṇūn 1648 

ityādi | tathā 

śabda-rāśi-samutthasya śakti-vargasya bhogyatām | 

kalā-vilupta-vibhavo gataḥ san sa paśuḥ smṛtaḥ ||1649 

iti | jñāta-svarūpās tā evôkta-yuktyā jīvanmuktatā-pradāyinyaḥ | tathôktam –  

yadā tv ekatra saṁrūḍhas tadā tasya layôdbhavau | 

niyacchan bhoktṛtām eti tataś cakrêśvaro bhavet ||1650 

iti | svarūpa-parijñānaṁ caîtāvad eva yad etāsu krodhâdiṣu vṛttiṣû 1651 daya-samaya-

nirvikalpaîka-rūpāsu vikalpo 'py udayamāno varṇa-rāśi-samārabdha-tat-tad-vicitra-

śabdârūṣitatve 'pi na tādṛśena varṇa-puñjâtmanā 1652  śakti-cakreṇa yujyate, yat tasya 1653 

prāktana-nirvikalpaîka-vyavahāra-mayasya vikalpâtmano mātuḥ svarūpaṁ khaṇḍayet | na ca 

vikalpā anubhavād vikalpântarād vā bhinnā api tu sa evaîkaḥ svātantrya-bhedita-

bhāvôparāga-labdha-bheda-bhūtâdy 1654-abhidha-vijñāna-cakra-prabhuḥ | tad evaṁ khecarī-

sāmyam eva mokṣaḥ | tac cânuttara-svarūpa-parijñānam eva satatôditaṁ parameśvaryāḥ 
                                                   
1643 Gn, EdṄ; devatvenôpāsyāḥ prasiddhā uktā K.  
1644 Mata-śāstra (?).  
1645 Ed, Gn, S-1; tā etā Ṅ.  
1646 Mata-śāstra (?). 
1647 Timirôdghāṭa na podstawie ŚSVi I.4.  
1648 MVT III.31  

viṣayeṣv eva saṁlīnān adho 'dhaḥ pātayanty aṇūn |  

rudrâṇūn yāḥ samāliṅgya ghorataryo ‘parāḥ smṛtāḥ || 
1649 SK III.13. 
1650 SK III.19. 
1651 SINGH; brak krodâdiṣu Ed, Gn; vṛttiṣu krodâdiṣûº Ṅ.   
1652 EdṄ Gn SINGH; varṇâtmanā G.   
1653 yat tasya Ed, Gn, SINGH; yasya KhṄ.  
1654 Ed Gn; ºlabhda-bhedâdy-abhidhaº G.  
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śivâtmani saṁghaṭṭa-samāpattyôbhaya-vimarśânanda-rūḍhi | śivo hi para-vāṅ-maya-mahā-

mantra-vīrya-visṛṣṭi-mayaḥ parameśvarī-visṛṣṭyā tad-vīrya-ghanatâtmaka-prasūna-nirbharayā 

sṛṣṭyā yujyate | tathāhi sarveṣām antar-bahiṣkaraṇānāṁ yad yad anupraviśati tat tan 

madhyama 1655 -nāḍī-bhuvi sarvâṅgânuprāṇana-sārāyāṁ prāṇâtmanā cetana-rūpeṇâste yad 

oja iti kathyate | tad eva sarvâṅgeṣv anuprāṇakatayā tad avibhakta-vīrya1656-rūpatvena | tato 

'pi punar api nayana-śravaṇâdîndriya-dvāreṇa [Gn:202] bṛṁhaka-rūpaṁ rūpa-śabdādy 

anupraviśad bṛṁhakatvād eva tad-vīrya-kṣobha-rūpa-kāmânala-prabodhakaṁ bhavati | 

yathôktam 

ālāpād gātra-saṁsparśāt (...)1657 

[...]1658  

PT 2ab 
  

etad guhyaṁ mahāguhyaṁ kathaya-sv-a-mama prabho |  

PTV I.2.1 Guhyam iti trikā-rahasya-vyākhyā 
[Gn:204] 

[1] guhyam aprakaṭatvād yato guhāyāṁ svarūpâparijñāna-mayyāṁ satyāṁ sthitam apy 

aprakaṭam | atha ca mahad aguhyaṁ sarvasya evaṁ-vidha-camatkāra-mayatvāt | mātṛ-māna-

meya-maya-bhedâvibhāga-śālinī bhagavatī śuddha-vidyaîva trikoṇā māyāyām atiśaya 1659 -

pratiphalita-bhedâvagrahā bhavatîti māyâpi jagaj-janana-bhūr vidyaîva vastutaḥ | tad uktena 

nayena saîvaṁ-bhūtatvenâparijñāyamānatvād 1660  abheda-māhātmya-tirohita-tat-pramātr-ādi-

koṇa-trayatvān mahā-guhyêty1661 ucyate | saîva ca vastutaḥ pūjā-dhāma triśūlaṁ trikârthe | 

tad uktam 

sa trikoṇā1662 mahā-vidyā trikā sarva-rasâspadam | 

visarga-padam evaîṣa tasmāt saṁpūjayet trikam1663 

iti | tathā 

udety1664 ekaḥ samālokaḥ pramāṇârtha-pramātṛ-gaḥ |1665 

                                                   
1655 Gn KhṄ; madhyaº Ed.  
1656 Ed Gn SINGH; brak ºvīryaº GṄ.  
1657 Garuḍa-purāṇa I.115.6:  

ālāpād gātra-saṁsparśāt saṁsargāt saha bhojanāt |  

āsanāc chayanād yānāt pāpaṁ saṅkramate nṛṇām ||  
1658 Fragment opuszczony, przekład dostępny w NITECKA 2007: 163-165. 
1659 Ed Gn, SINGH; atiśayitaº Ṅ.  
1660 Ed SINGH; ºparijñāyamānatvāt Gn (korekta).   
1661 KhṄ; mahā-guhêti Ed., Gn, SINGH.   
1662 Ed Gn SINGH; trikoṇe KhṄ.   
1663 Cytat niezidentyfikowany.  
1664 Ed Gn SINGH; tadā tv G; tadêti Ṅ.  
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[Gn:205] iti | tataś cêdṛśyāṁ mahā-guhāyāṁ1666 śuddha-vidyā-hṛdaya-mayyāṁ mahā-sṛṣṭi-

rūpāyāṁ jagaj-janma-bhūmau svacamatkāra-rūpeṇa bhavati yan mahaa iti yad etad guhyam | 

etena hi yad idam avicchinna-bhairava-bhāsā1667 vimarśa-rūpaṁ svātantryaṁ bhāvebhyaḥ 

svarūpa-pratyupasaṁhāra-krameṇâtma-vimarśa1668-viśrānti-rūpatvam | prakāśasya hi 

svābhāvikâkṛtrima-para-vāṅ-mantravīrya-camatkārâtma aham iti | yathôktam –  

prakāśasyâtma-viśrāntir ahaṁ-bhāvo hi kīrtitaḥ |1669 

iti |  

[2] tad eva guhyam atirahasyam | tathāhi sṛṣṭi-krameṇa yathā-vikṛtânuttara-dhruva-rūpa-

viśrānto bhairava-bhaṭṭārakaḥ sakala-kalā-jāla-jīvana-bhūtaḥ sarvasyâdi-siddho 'kalâtmakaḥ 

sa eva prasarâtmanā rūpeṇa visarga-rūpatām aśnuvāno visargasyaîva kuṇḍaliny-ātmaka-ha-

śakti-mayatvāt punar api 1670  tac-chākta-prasarâbheda 1671 -vedaka-rūpa-bindv-ātmanā nara-

rūpeṇa prasarati | tathā punar api tan-mūla-triśūla-prāṇa-para-śakti-trayôpasaṁhāre tad-

visarga-viśleṣaṇayā mūla-dhruva-padânuttara-praveśaḥ sarvadā | sphuṭayiṣyate caîtad 

avidūra eva |  

[3] mahe paramānanda-rūpe1672 pūrvôkte yad idam ukta-nayena ‘a’ iti rūpaṁ tad eva 

guhyam | etad eva ca mahā-guhyaṁ1673 jagaj-janana-dhāma | tathôbhaya-samāpatty-

ānandenâguhyaṁ sarva-camatkāra-mayam |  

PTV I.2.2 Kathayasva iti sva-sambodhana-vimarśa tathā mamêti kathanam 
[1] sva ātman eva he prabho evaṁ-vidha-vaicitrya-kāritayā prabhavana-śīla | āmantraṇam 

etat | tac câmantryasyâmantrakaṁ prati tādātmyam ābhimukhyaṁ prātipadikârthād 

adhikârtha-dāyi1674 | yathôktam | 

saṁbodhanâdhikaḥ prātipadikârthê1675ti |  

nirṇītaṁ caîtan mayaîva śrī-pūrva-pañcikāyām | kathay iti etat kathaya parā-vāg-

rūpatayâvibhaktaṁ sthitam api paśyantī-bhuvi vākya-prabandha-kramâsūtraṇena yojaya | 

yathôktaṁ prāk 

                                                                                                                                                                 
1665 Ekanātha: Krama-stotra (Siddha-pāda) (?). 
1666 Ed, Gn, SINGH; guhā-guhāyaṁ Ṅ.  
1667 SINGH; ºbhāsā-vimarśaº Gn.  
1668 Ed Gn SINGH; ºātma-mātṛ-vimarśaº KhṄ.  
1669 APS 22cd.  
1670 api ca Ṅ.  
1671 Ed Gn SINGH; prasara-bheda Ṅ.  
1672 Ed Gn SINGH; ºmaye GṄ.  
1673 Ed Gn SINGH; ca mama mahā-guhyaṁ Ṅ.  
1674 Ed Gn SINGH; adhikatâdhyāyi GṄ. Por. PSū II.3.47 saṁbodhane ca | Kāś. II.3.47  

ābhimukhya-karaṇaṁ saṁbodhanaṁ tad adhike prātipadikârthe prathamā na prāpnotīti [...] | 
1675  W S-1 nieuwzględnione sandhi przed iti; VPHel III.7.163 sambodhanaṁ prātipadikârthâdhikaṁ 

rūpaṁ; przytaczane też przez AG w ĪPVV.   
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guru-śiṣya-pade sthitvā (...) 1676 

ityādi1677 | parā-bhaṭṭārikāyāś ca paśyanty-ādi-tādātmyaṁ nirṇītaṁ prāg eva tathā mama ity 

asya pratyag-ātma-saṁbandhitvasya idaṁ-bhāvasya | [Gn:206] yad guhyaṁ mahaa ity uktam 

aham iti | tathāhi mamêdaṁ bhāsata iti yad bhāsanaṁ tasya vimarśaḥ punar apy ahaṁ-

bhāvaîka-sāraḥ | sa punar ahaṁ-bhāvo bhāva-pratyupasaṁharaṇa-mukhenêti mahaa ity etad-

rūpa eva yathôktaṁ prāk | yad uktam 

idam ity asya vicchinna-vimarśasya kṛtârthatā | 

yā sva-svarūpe viśrāntir vimarśaḥ so 'ham ity ayam |1678 

iti | anyatrâpi 

ghaṭo 'yam ity adhyavasā nāma-rūpâtirekiṇī | 

parêśa-śaktir ātmêva bhāsate na tv idantayā ||1679 

iti | tad uktaṁ śrī-somānanda-pādair nija-vivṛtau | 

a-bījaṁ śuddha-śiva-rūpam  

ityādi | tad evâsmābhir vipañcitam iti | tathā sva-mama suṣṭhv avidyamānaṁ mamêti yasya 

| 1680  ahantā-bharaîka-rūḍhatvād 1681  viśvaṁ na kiṁcid yasya vyatirikta-nirdeśa-prāṇa-ṣaṣṭy-

artha-yogi bhavati | śāstrântara-dīkṣitānāṁ vijñānâkalānāṁ pralaya-kevalināṁ ca yadyapi 

mamêti vyatiriktaṁ nâsti tathâpi yad bheda-yogyatā-vāsanā syād eva prabodha-samaye tad-

vikāsād ahaṁ-bhāvârūḍhiḥ | tad-apākṛtyai suṣṭhu-śabdârthe suḥ | yad uktaṁ mayaîva stotre 
yan na kiṁcana mamêti dīnatāṁ prāpnuvanti jaḍa-jantavo 'niśam | 

tan na kiṁcana mamâsmi sarvam ity uddhurāṁ dhuram upeyivān aham ||  

iti |  

śobhanena dvaita-kalaṅkâṅkanā-kāluṣya-leśa-śūnyenânena paramârthôpadeśâdvayâtmanā 

jñānena mānam avabodho yasya svaprakāśaîka-rūpatvāt | amatîty amā,1682 ‘a’ iti mā yatra1683, 

avidyamānaṁ mā mānaṁ niṣedhaś ca yatra, nityôditatvāt saṁhāraś ca yatra nâsti, sā 

bhagavatī amêity ucyate | amā śobhanā satatôditā yatra māyāyāṁ pramāṇa-prameya-

vyavahṛtau sā tādṛśī mā yasyêti bahuvrīhy-antaṁ bahuvrīhiḥ | [Gn:207] parameśvaro hi 

pramāṇâdi-vyavahāre 'pi para-śakti-maya eva sarvathā dvaita-rūpatvāt tasya | āmantraṇam 

ātmana eva |  

                                                   
1676 SvT VIII.31a.  
1677 iti Ṅ. 
1678 APS 15. 
1679 ĪPK I.5.10.  
1680 Ed, Gn; brak pauzy SINGH. 
1681 GnṄ; ºrūpatvāt Ed SINGH.  
1682 Gn; pauza SINGH. 
1683 a mā iti yatra SINGH. 
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idam eva sârdha-śloka-nirūpitânanta-praśna1684-tātparyam | saṅgraheṇaîtad uktaṁ bhavatîti 

nirṇetuṁ nirūpyate  

PT 2cd – 3ab 
hṛdaya-sthā tu yā1685 śaktiḥ  kaulikī1686 kula-nāyikā || [PT 2cd ] 
tāṁ me kathaya devêśa yena tṛptiṁ labhāmy1687 aham | [PT 3ab] 

PTV I.2.3 Hṛdaye kula-nāyikêti śakteḥ svarūpaḥ 
sarvasya nīla-sukhâder deha-prāṇa-buddhy-ādeś ca paraṁ pratiṣṭhā-sthānaṁ saṁvid ātma 

hṛt | tasyaîva nija-svātantrya-kalpita-bhedā ayā vicitrāni ghaṭâdi-jñānāni | tat-sthêyaṁ 

sphuraṇa-mayī śaktiḥ kulasya nāyikā śarīra-prāṇa-sukhâdeḥ sphurattâdāyinī brāhmy-ādi-

devatā-cakrasya vīrya-bhūtā nikhilâkṣa-nāḍi-cakrasya 1688  madhya-madhyama-rūpā janana-

sthāna-karṇikā liṅgâtmâsti | tatraîva ca kule bhavā kula-rūpā kaulikī | yad vā kule bhavam 

akulâtma kaulam | tad yasyām antas tādātmyenâsti sā kaulikī | kulaṁ hy akula-prakāśa-

rūḍham eva tathā bhavati | yad uktam 

api tv ātma-bala-sparśāt |1689  

iti | tathā 

tad ākramya balaṁ mantrāḥ sarvajña-bala-śālinaḥ | 

pravartante 'dhikārāya karaṇānîva dehinām ||1690 

iti | devānāṁ brahma-viṣṇu-rudrâdīnām īśasyâmantraṇaṁ |  

tan me kathaya ity api paṭhanti śrī-somānanda-pādā vyācakṣate ca tat tasmād iti | yad vā 

tat kathaya yena tṛptiṁ paramânanda-mayīṁ labhe paramâdvaya-nirvṛti-svātantrya-

rasībhavāmîti samanvayaḥ | vrajāmîty api pāṭhaḥ | aham ity anena sarva-pramātṛ-jīvana-

rūpam eva satataṁ parāmṛśyate | tac caîvam abhihita-svarūpôpadeśena pratyabhijñāya nijam 

īśvara-rūpaṁ paripūrṇa-bhāvâtmikāṁ tṛptiṁ vindatîti prāk prakaṭitam eva | [Gn:208] tad uktaṁ 

somānanda-pādaiḥ sva-vivṛtau1691 –  

hṛdy ayo gamanaṁ jñānam | 

ityādi | 

iti śiva-rasaṁ pātuṁ yeṣāṁ pipāsati mānasaṁ  

satatam aśiva-dhvaṁse sattāṁ śivena niveśitam1692 | 

                                                   
1684 Ed Gn SINGH; praśnârtha KhG.  
1685 Ed Gn SINGH S1 PTLV(P); hṛdaye sā tu yā C1 C2 PTLV(C); hṛdaye yā tu sā PTLV(T) PTTD.   
1686 Ed Gn SINGH C1 C2 PTTD PTLV(C) PTLV(T); kaulinī PTLV(P). 
1687 Ed Gn SINGH S1, S-6; vrajāmi C1 C2 PTTD, PTLV(C) PTLV(T) PTLV(E) PTLV(P). 
1688 nikhilâkṣa-nāḍi-cakrasya pominięte w Ṅ.  
1689 SK I.8cd:  api tv ātma-bala-sparśāt puruṣas tat-samo bhavet |; pominięte w Ṅ. 
1690 SK II.1; pominięte w Ṅ.  
1691 Ed Gn SINGH; sva-vṛttau Ṅ.   
1692 SINGH Ṅ; niveśitāṁ Ed Gn.   
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hṛdaya-gagana-granthiṁ teṣāṁ vidārāyituṁ haṭhād  

abhinava imāṁ praśna-vyākhyāṁ vyadhāt trika-tattvagām || 

tad atra praśna-sarvasve || 

PT 3 
śrī-bhairava uvāca ||  

PTV I.3.1 Praśnôttara-rūpaṁ tattvam 
vyākhyātaṁ prāg evaîtat | kiṁ punaruktatâpādanena | bhairavo bharaṇâtmako mahā-

mantra-ravâtmakaś ca | kevalam atra śaktimat-prādhānyaṁ saṁhāra-rūpeṇa mahaa ity evaṁ-

rūpam ity uktaṁ prāk sphuṭī-bhaviṣyati câgrata eva | tad iyān atra tātparyârthaḥ | 

parā bhagavatī saṁvit prasarantī svarūpataḥ | 

parêcchā-śaktir ity uktā bhairavasyâvibhedinī || 

tasyāḥ prasara-dharmatvāj1693 jñāna-śakty-ādi-rūpatā | 

parā-parâparā-rūpa-paśyanty-ādi-vapur bhṛtiḥ || 

tad eva prasarâkāra-svarūpa-parimarśanam | 

praśna ity ucyate devī tan-maya-praśna-kāriṇī || 

tasya prasara-rūpasyā parāmarśanam eva yat | 

tad eva paramaṁ proktaṁ tat praśnôttara-rūpakam || 

tad evâparasaṁvitter ārabhyântas tarāṁ punaḥ | 

parasaṁvid-ghanânanda-saṁhāra-karaṇaṁ muhuḥ || 

antar-bhāvita-niḥśeṣa-prasaraṁ bhairavaṁ vapuḥ | 

prati-vaktṛ-svarūpeṇa sarvadaîva vijṛmbhate || 

etau prasara-saṁhārāv akāla-kalitau yataḥ | 

tad eka-rūpam evêdaṁ tattvaṁ praśnôttarâtmakam || 

tad evaṁ para-saṁbandham anuttaratayânvitam | 

ṣaḍardha-sāra-sarvasvaṁ guravaḥ prāṅ nyarūpayan || 

 [...]1694 

PT 3cd – 4  
[Gn:209] 

śṛṇu devi mahā-bhage uttarasyâpy anuttaram || PT 3cd || 
kauliko'yaṁ vidhir devi1695 mama hṛd-vyomny avasthitaḥ  
kathayāmi sureśāni1696 sadyaḥ kaulika-siddhi-dam1697 || PT 4 || 

                                                   
1693 Emendacja Gn; ºdharmatva EdṄ;  ºdharmitvaṁ SINGH.  
1694 Dwie strofy podsumowujące w nieodczytanym prakrycie.  
1695 Ed SINGH S-1 S-6; yad ayam kauliko vidhir Gn.   
1696 EdṄ SINGH S-1 S-6; na saṁdehaḥ Gn PTLV(E) PTLV(C) PTLV(T) PTLV(P) C1 C2 PTTD.  
1697 W PTV(E)? PTLV(E) PTLV(C) PTLV(T) PTLV(P) kolejność wersów PT 4ab i PT4cd jest odwrócona. 
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devîti prāg-vat |  

PTV I.3.2 Mahābhāga iti vyākhyāḥ 
[1] mahān bhāgo yasyā yā bhajyamānā ukta-vakṣyamāṇôpadeśânuśīlanena sevyamānā 

pārameśvaryâkhya-mahā-bala-dā bhavatîti |  

[2] mahat-parama-mahad-rūpatayā prasiddho 'nāśrita-śiva-rūpaḥ sa yasyā bhāga aṁśaḥ | 

pārameśvarī hi śaktir ananta-ṣaṭtriṁśad-ādi-tattva-garbhiṇī |  

[3] mahān buddhyâdis tattva-viśeṣo bhāgo vibhāgaḥ kalâpekṣi rūpaṁ yasyāḥ | pārameśvarī 

hi saṁvid-eka-ghana-śaktiḥ sva-svātantryôpakalpita-bhinna-jñeya-kārya-pratiṣṭhâpadatve 

buddhir ity ucyate | yad uktaṁ śrī-somānanda-pādaiḥ 

(...) apara-sthitau || 

sā buddhir yat punaḥ sūkṣmaṁ sarva-dikkam avasthitam | 

jñānaṁ bodha-mayaṁ tasya śivasya sahajaṁ sadā ||1698 

iti |  

[4] bhāgo bhedaḥ sa yatrâstîti matv-arthīyâkāra-pratyayântena bhāga-śabdena vibhaktaṁ 

rūpam ucyate | vibhakte ca vapuṣi paricchedo 'nyonya-vyavacchedenaîva bhavatîti 

prasādâtmaka-viṣaya-niścayo buddhāv upajāyamāno 'para-ramyâramyâdi-viśva-vartino 

bhāvān aspṛśann eva pratyuta tān vyavacchindan upajāyata iti | sukha-vṛtti-buddher 

dharmaîśvaryâdi-rūpatvāt sattvâtmako guṇa-niḥṣyanda iti gīyate |  

[5] yadi tu tatrâpy antastamām anupraviśyate tat tad-dvāreṇaîva tan-mūla-vartini 

paramânanda-dhāmni bhaved eva satatam udayaḥ | ata eva mahasya sarvato 'khaṇḍita-

paripūrṇa-nirargala-nirapekṣa-svātantrya-jagadānanda-mayasya ā īṣad bhāgāḥ sukha-lakṣaṇā 

aṁśāḥ | yato yad-yat kila sukhaṁ tan mahânanda-nirvṛti-parama-dhāmni visarga-śaktāv 

anupraveśāt tathâcetyamānatayā [Gn:2010] kiyad-rūpatāṁ prāptam | tad uktaṁ bhaṭṭa-

nārāyaṇena –  

trailokye 'py atra yo yāvān ānandaḥ kaścid īkṣyate | 

sa bindur yasya taṁ vande devam ānanda-sāgaram ||1699 

iti | 

[6] prāṅ-nayena yad uktaṁ ma-ha-a iti rūpaṁ tad eva 1700  bhajanīyaṁ yasyāḥ | 

parameśvarasya hi svacamatkāra-bṛṁhitaṁ yad aham iti tad eva śāktaṁ vapuḥ, tad eva ca 

parābhaṭṭārikā-rūpam ity ucyate |  

PTV I.3.3 Śravaṇa-svarūpaḥ 

ata eva saîva ca1701 parameśvarī sarvaṁ śṛṇoti | śravaṇâkhyayā sattayā tiṣṭhantī śravaṇa-

saṁpuṭa-sphuṭa-kramika-svaspandamaya-varṇa-rāśi-niṣṭham aikātmyâpādana-rūpa-

                                                   
1698 ŚD I.26d-27.  
1699 SC 61.  
1700 Ed Gn SINGH; tad eva rūpaṁ KhṄ.  
1701 brak ca PTV(J). 
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saṅkalanâ 1702 nusaṁdhānâkhyaṁ svātantryam | tena hi vinā kalakala-līna-śabda-viśeṣaṁ 

śṛṇvann api na śṛṇomîti vyavaharati pramātā | kalakala-mātra-viṣayam eva tu saṅkalanam iti 

tatraîva śrutam iti vyavahāraḥ | vastutas tu sa1703 kalakala-dhvaniḥ śrotrâkāśe 'nupraviśan 

na1704 varṇān anupraveśayan tathā bhavet tad-varṇâtiriktasya kalakalasyaîva bhāvāt1705 |  tad-

varṇa-viśeṣa-vivakṣāyāṁ ca kalakalasya ca kāraṇâbhāvād evânutpattiḥ 1706  syāt, tad-

vivakṣôtpanna-sphuṭa-varṇa-maya-śabda-kāryatve 'pi sajātīya-śabdôtpatty-upapatteḥ 1707  | 

sarvathā ta eva varṇās tena sphuṭa-rūpeṇa saṅkalanām agacchantaḥ kalakala-śabda-vācyāḥ | 

tat-saṅkalanâvadhānô 1708 dyuktasya bhaved eva kiyan-mātra-sphuṭôpalambha iti 

saṅkalanam1709 evâtrôpayogi1710 | saṅkalanaṁ1711 ca bhagavatī saîva parā parameśvarī karoti 

| yad uktam  

tad ākramya balaṁ mantrāḥ1712 ityādi |  

vastuto hi śṛṇoti paśyati vakti gṛhṇātîtyādi bhagavatyā eva rūpam | yathôktam –  

 yena rūpaṁ rasaṁ gandhaṁ sparśa-śabdau ca maithunam | 

 etenaîva vijānāti kim atra pariśiṣyate ||1713 

[Gn:211] iti vedānte parameśvareṇa | 
na tu śravaṇaṁ nāma sphuṭa-kalakalâtmaka-tāra-gadgadâdi-rūpa-varṇâkarṇanam eva | 

tathāhi śrī-parameśvara eva śrī-svacchanda-śāstre japa-vibhāga-nirṇayāvasara evam eva 

nirūpitavān. 
 ātmanā śrūyate yas tu sa upāṁśur iti smṛtaḥ |1714 

atra hi madhyamā-pade ātmaîva saṁśṛṇute nâpara ity uktam | sthānâdi-prayatna-

sphuṭatāyāṁ dantaûṣṭha-puṭâdi-saṁyoga-vibhāgenâtinibhṛtam api śabdôccāre nikaṭatara1715-

varti-para-śravaṇam api syād iti saśabdatâpāttir eva | 
paraiḥ saṁśrūyate yas tu saśabdo'sau prakīrtitaḥ |1716 

                                                   
1702 Ed Gn SINGH; ºsaṁkalpanaº K. 
1703 Ed Gn SINGH; brak sa Kh.  
1704 Ed SINGH PTV(J); brak na Gn (emendacja).  
1705 Ed SINGH PTV(J); kalakalasyaîvâbhāvāt GnKh.  
1706 EdṄ Gn SINGH; ºnupapattiḥ Kh.  
1707 GnK; ºnupapatteḥ EdṄ; ºśabdôtpattyā anupaptteḥ kalakalasya SINGH.   
1708 EdṄ Gn; saṅkalpanâdhānoº K.  
1709 EdṄ Gn; saṅkalpanam K. 
1710 EdṄ Gn; evâtra sphuṭôpayogi Kh.  
1711 EdṄ Gn; saṅkalpanaṁ K. 
1712 SK II.10. 
1713 KUp II.4.3.  
1714 SvT II.146. Por. VP  
1715 Ed Gn SINGH; nikaṭaº Ṅ.   
1716 SvT II.247. 
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ity uktaṁ | yato na câtra nikaṭâdi1717-viśeṣaḥ kaścid iti | para-pramātṛ-darśana-mātra-gocara-

jihvôṣṭha-puṭâdi-saṁyoge tu yady apy ātmana eva śravaṇaṁ syān na parasya tathâpi 

madhyamā-padam evaîtat saṁpadyate varṇasya bahir-ātma-lābhâbhāvāt | vāyv-abhighātād 

dhi sphuṭa-varṇa-niṣpanna eva | na ca tatra vāyv-abhighāto bāhyatâpatti-paryantaḥ syāt | 

oṣṭhâdi-calanam api na tatra varṇâṁśe 'nupraviśed1718 api tu svātma-niṣṭham eva tātkālikaṁ 

tat syāt | tātkālikêṅgita-nimiṣita-kara-vyāpārâdi-sthānīye 1719  sphuṭa-sthāna-karaṇa-prayatna-

yoge tu varṇa-niṣpattāv api yadi nāma dhvanīnāṁ tāratamyena 1720  tāra-mandrâdi-vibhāge 

dūrâdūrâdi-śravaṇaṁ syāt, sarvathā paraiḥ śrūyata iti vaikharī-padam evaîtad ity alaṁ 

prasaktânuprasaktyā || 

PTV I.3.4 Anuttare uttara-rūpaṁ puruṣa-trayaṁ vacanatrayañ ca 

PTV I.3.4.1 Puruṣa-trayam 

saîva parameśvarī āmantraṇa-yogena sphuṭaṁ śakti-rūpatayôktā | nara-śakti-śivâtmakaṁ 

hîdaṁ sarvaṁ trika-rūpam eva | tatra yat kevalaṁ svātmany avasthitaṁ tat kevalaṁ1721 jaḍa-

rūpa-yogi mukhyatayā1722 narâtmakaṁ ghaṭas tiṣṭhatîtivat | eṣa eva prathama-puruṣa-viṣayaḥ 

śeṣaḥ | yat punar idam ity api bhāsamānaṁ yadâmantryamānatayā āmantrakâhaṁ-bhāva-

samacchādita-tad-bhinnêdaṁ-bhāvaṁ yuṣmac-chabda-vyapadeśyaṁ tac chāktaṁ rūpaṁ 

tvaṁ tiṣṭhasîti | atra hy eṣa eva yuṣmac-chabdârtho [Gn:212] āmantraṇa-tattvaṁ ca | tathāhi 

yathâhaṁ tiṣṭhāmi tathaîvâyam apîti tasyâpy asmad-rūpâvacchinnâhaṁ-bhāva-camatkāra-

svātantryam avicchinnâhaṁ-camatkāreṇaîvâbhimanvāna āmantrayate yuṣmad-arthena 1723 

madhyama-puruṣeṇa vyapadiśati | sêyaṁ hi bhagavatī parâparā | sarvathā punar avicchinna-

camatkāra-nirapekṣa-svātantryâhaṁ-vimarśe ahaṁ tiṣṭhāmîti parā-bhaṭṭārikôdayo 

yatrôttamatvaṁ puruṣasya | yad uktam 

yasmāt kṣaram atīto 'ham akṣarād api côttamaḥ | 

ato 'smi loke vede ca prathitaḥ puruṣôttamaḥ ||1724 

ity | atra kṣarâkṣara-rūpād ubhayato 'pi hy uttamatvam asmīty asmad-arthenôktam | na hy atra 

sarvatrâham iti parimitaṁ śarīrâdy apadiśyate tasya pratyakṣeṇaîva tād-rūpya-virodhāt | tad 

evam īdṛśaṁ svayaṁ-prathâtmakaṁ1725 śivâtmakaṁ rūpam | ata eva bodhasyâsya svasaṁvit-

prathâtmakasya kiṁcin nônaṁ nâpy adhikaṁ tasyâprakāśa-rūpasya cinmaye 

                                                   
1717 EdṄ Gn SINGH; nikaṭânikaṭaº Kh. 
1718 EdṄ Gn SINGH; na praviśet Kh. 
1719 Ed Gn SINGH; sthānīyam G; sthānīyāḥ Ṅ.  
1720 Ed Gn SINGH; tāratamye Ṅ.  
1721 Ed Gn SINGH; kevalaº Ṅ.  
1722 Ed Gn SINGH; mukhyato Ṅ. 
1723 Gn (korekta); yathârthena Ed SINGH.  
1724 BhG XV.18. 
1725 GnGṄ SINGH; ºprakāśâtmakaṁ Ed. 
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'nanupraveśāt1726, tad-apekṣayā ca mādhyasthyam api na kiṁcid ity upacayâpacaya-madhya-

sthānīyêdantā-nirdeśya-bhāva1727-labdha-pratiṣṭhāne na prabhavanti tad-bodhâviccheda-rūpā 

asmad-arthāḥ | vicchedito 'pi yuṣmad-artha evam evêti | ata eva  

aliṅge yuṣmad-asmadī1728  

gīte |  

PTV I.3.4.2 Vacana-trayam 

deha-gata-saṅkhyâdhyupacāreṇa parâparâdi-śakti-garbhīkārāt saṅkhyā-yogas tûpapadyate 

| tathāhi sva-svātantryôpakalpita-bhedâvabhāsasyânanta 1729 -śarīrâdy ekatayaîva vimṛśed 

āvāṁ yuvāṁ vayaṁ yūyam iti ca | upacayâdyās tu dehagatā upacaritum api na śakyāḥ, cid-

rūpasyônâdhikatânupapatteḥ | sarvaṁ hi1730 sarvâtmakam iti narâtmāno jaḍā api tyakta-tat-

pūrva-rūpāḥ śākta-śaiva-rūpa-bhājo 1731  bhavanti, śṛṇuta grāvāṇaḥ 1732 , meruḥ śikhariṇām 

ahaṁ1733 bhavāmy ahaṁ caitro bravīmî1734ty api pratīteḥ | śāktam api yuṣmad-artha-rūpam api 

narâtmakatāṁ bhajata 1735  eva śakta-rūpam ujjhitvā tvaṁ gata-bhaya-dhairya-śaktir ity 

anāmantraṇa-yogenâpi pratipatteḥ | bhavān ity anena pādā gurava ityâdi-pratyaya-viśeṣaiś 

câparâvasthôcita 1736 -narâtmaka-prathama-puruṣa-viṣayatayâpi 1737  pratīti-sadbhāvāt 1738  | 

[Gn:213] tyakta-śākta-rūpasyâpi câhaṁ-rūpa-śivâtmakatvam 1739  api syāt | 1740  vayasye 

dayite 1741  tvam evâhaṁ 1742  bhavāmîti pratyayāt | śiva-svarūpam api côjjhita-cid-rūpam iva 

nara-śakty-ātmakaṁ vapur āviśaty eva | ko 'ham, eṣo 'ham, aho ahaṁ, dhiṅ mām, aho 

                                                   
1726 Ed GnṄ; cinmayânanupraveśāt K.  
1727 Gn (korekta) z nirdeśyâbhāva EdṄ SINGH.  
1728 Kāś ad PSū VII.1.29 aliṅge vā yuṣmad-asmadī.  
1729 EdṄ SINGH; bhedâvabhāsy-ananta Gn (korekta); bhedâvabhāsyânanta K.  
1730 ca S-1.  
1731 EdṄ Gn; ºbhājo ‘pi G.  
1732 RV I.89.04.2.15 tad grāvāṇaḥ somasuto mayo-bhuvas tad aśvinā śṛṇutaṁ dhiṣṇyā yuvam; BṛU VI. 

4.2. sa ha prajāpatir īkṣāṁ cakre – hantâsmai pratiṣṭhāṁ kalpayānîti sa striyaṁ sasṛje | 

tāṁ sṛṣṭvâdha upāsta | tasmāt striyam adha upāsīta | sa etaṁ prāñcaṁ grāvāṇam ātmana eva 

samudapārayat | tenainām abhyasṛjata || Kāś VI.3.133 i VI.1.45. MB III.1.83, MB III.1.7.2, MB III.1.78: 

śṛṇota grāvāṇaḥ. VPHel III.10.1 (ed. ŚARMĀ 1997:652): śṛṇota gravāṇa.  
1733 BhG X.23. 
1734 MB I.2.58 aham devadatto bravīmi.  
1735 brak sandhi: bhajate eva S-1.  
1736 EdṄ Gn SINGH; ºaparâvastôditaº  K.  
1737 EdṄ Gn SINGH; ºpuruṣôdita-viṣayatayâpi Kh.   
1738 EdṄ Gn SINGH; ºsambhavāt G. 
1739 EdṄ; ºśivatâtmatvam S-1;  aham iti śivâtmatvam Kh.   
1740 pauza S-1.  
1741 Ed Gn SINGH; vayasya dayite Ṅ.  
1742 SINGH; śarīra-cittattvam eva, ahaṁ bhavāmîti Ed;  śarīra-cittattvam evâhaṁ bhavāmîti Gn.  
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mahyam ity-ādau hy aham iti guṇīkṛtam avicchinnaṁ 1743  svātantryam | mukhyatayā tu 

vicchinnaîvê 1744 dantā pratīyate yatra bhagavatyā aparāyā udayaḥ | he aham ity-ādau 

parâpara-śākta-spanda-sparśa eva śivasya | kiṁ tu pūrvaṁ-pūrvam avyabhicaritam uttaratra | 

tena nara-rūpaṁ sphuṭayaîva pratipattyā śākta-śāṁbhava-dhuram āroḍhuṁ śaknuyād eva | 

na punar vaiparītyenârohaṇaṁ sphuṭa-pratīti-mayam | atyakta-nija-nija-rūpatayā try-

ātmakatvād eka-dvi-bahu-rūpa-bhāgitvam eti pratyekam etat trikam | uktaṁ hi 

ekaṁ vastu dvidhā bhūtaṁ dvidhā bhūtam anekadhā |1745 

iti | ekâtmakatve hy apratiyogitvāc chivatā pratiyogi-saṁbhave śāktatvam anekatāyāṁ bheda 

eva narâtma1746-bhāva ekasyaîva | ghaṭaḥ ghaṭa-paṭau1747 ghaṭāḥ ghaṭa-paṭa-pāṣāṇā ity api hi 

tiṣṭhati1748 tiṣṭhataḥ tiṣṭhantîti caîkyenaîva1749 kriyā-śakti-sphuritam1750 evaîtat | yathôktaṁ 

anekam ekadhā kṛtvā ko na mucyeta bandhanād |1751 

ity |  

PTV I.3.4.3 Sarva-bhāṣāsv ekaḥ vācanikaḥ kramaḥ 

ata eva nara-śakti-śivātmanāṁ yugapad ekatra parāmarśe uttarôttara 1752 -

svarūpânupraveśa eva tasyaîva vastutas tat-paramârtha-rūpatvāt | sa ca tvaṁ ca tiṣṭhathaḥ, 

sa ca tvaṁ câhaṁ ca tiṣṭhāma iti pratīti-krama evâkṛtaka-saṁskāra-sāraḥ śābdikair lakṣaṇair 

anugamyate | tathā ca nija-bhāṣâpadeṣv api saṁskārasya yatra nāmâpi na avaśiṣyate 

bauddhândra-draviḍâdiṣu tatrâpy ayam eva vācanikaḥ kramaḥ | [Gn:214] vacana-kramaś ca 

hārdīm eva pratītiṁ mūlato 'nusaran tat-pratīti-rasa-rūpatayā pratīter apy evaṁ-rūpatvam 

avagamayet1753 | yathôktaṁ mayaîva –  

na hṛdayaṅgama-gāminī gīr |1754 

iti | tat sarvathâkṛtakaîvêyaṁ1755 pratītiḥ | yathôktam 

na tair vinā bhavec chabdo nârtho nâpi citer gatiḥ1756 

                                                   
1743 EdGnKG; guṇīkṛtyâvicchinnaṁ EdṄ. 
1744 EdṄ Gn; vicitraîvêº G. 
1745 Kula-pañcāśikā 3.2ab. 
1746 Ed Gn SINGH; narâtmakaº Kh. 
1747 Ed Gh SINGH; ghaṭau Ṅ.  
1748 brak tiṣṭhati Ṅ.  
1749 GnG; caîkyenaîva Ed; caîkena Ṅ.  
1750 EdṄ Gn SINGH; ºsphuraṇam G.  
1751 Por. Kāś  V.3.43 anekam ekadhā kuru. 
1752 EdṄ Gn SINGH; uttarôttarânuttaraº Kh.  
1753 EdṄ Gn SINGH; eva gamayet Kh.  
1754 Ed, Gn, S-1; na sā gīr yā na hṛdayaṅgama-gāminī SINGH na podstawie wersetu zapisanego przez 

Paṇḍit  Dīnanāth Śāstrin na marginesie swojego ms. (uwaga GNOLI 1985: 49 p. 146).    
1755 Gn; ºakṛtakaîvaṁ EdṄ, ºakṛtakā evaṁ SINGH.  
1756 Kula-pañcāśikā III.2cd. 
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iti | śrī-mālinī-tantre 'pi | 

evaṁ sarvâṇu-saṅghātam adhiṣṭhāya yathā sthitā | 

tathā te kathitā śambhoḥ śaktir ekaîva śāṅkarī ||1757 

iti | śrī-tantrasamuccaye 'pi 

nara-śakti-śivâveśi viśvam etat sadā sthitam | 

vyavahāre krimīṇāṁ ca sarva-jñānāṁ ca sarvaśaḥ ||1758 

iti | tad eva1759 nara-śakti-śivâtmakaṁ sphuṭa-pratipatti-saṁpradāyôpadeśena darśitam | naraḥ 

śaktiḥ śiva iti tu sarvaṁ-sahaḥ pratipatti-kramaḥ parameśvarêcchā-svātantrya-sṛṣṭa ity alaṁ 

para-śaktipāta-pavitrita-bahuśruta-sahṛdaya-sopadeśa-katipaya-jana-hṛdaya-hāriṇyā 

prasaktânuprasaktyā | 

tad vyākhyātaṁ śṛṇu devîti |  

PTV I.3.5 Uttarasyâpy anuttaram iti sambandhe ṣaṣṭhī-kāraka-vicāraḥ  
uttarasyâpîti yad uktaṁ katham anuttaram iti tatra prativacanam |  

[1] uttarasyâpi sannihitasya yad anuttaram | prāg-ukta-krameṇa hy uttaram apy anuttara-

tādātmyenaîva bhaven nânyathā | ata eva uttaram apy1760 anādṛtya 

anādare ṣaṣṭhī |1761 

uttaraṁ rūpaṁ hy anādṛta-tad-bhāvam anuttara-rūpam eva | bhedo hy ayam uttara-rūpo 

nitarām1762 evâbheda-bhuvam adhiśayya tathā bhavet | yathôktam 

para-vyavasthâpi pare yāvan nâtmīkṛtaḥ paraḥ | 

tāvan na śakyate kartuṁ yato buddhaḥ1763 paraḥ para1764 ||1765 

iti | 

[Gn:215]  

[2] tathôttarasyâpi grantha-bhāgasyânuttaraṁ tenâpi uttarītuṁ na śakyate |  

[3] paśyantyā api parā-bhaṭṭārikāyāḥ prathama-prasaratvād uttarasyâpi ca madīyasyaîtad 

evânuttaraṁ paramârthaḥ |  

[4] uttarasya triśūla-preraṇâdi1766-mayasya yad anuttaraṁ viśrānti-sthānam |  

                                                   
1757 MVT 3.34. 
1758 Tantra-samuccaya. 
1759 tad eted eva S-2. 
1760 brak apy Ṅ.  
1761 PSū II.3.36: ṣaṣṭhī cânādare.  
1762 EdṄ; ºnuttarām evâº Ṅ.  
1763 Ed Gn SINGH, S-1 itd.  
1764 S-1 itd., brak sandhi w mss. na końcu cytatu przed iti dopuszcza dwie interpretacje: paraḥ paraḥ Ed. 

Gn; paraḥ pare SINGH. Ta ostatnia jest właściwa.   
1765 Vāmanadatta: Saṁvit-prakāśa II.30. (wg GNOLI 1985: 50 p. 151).   
1766 EdṄ Gn SINGH; triśūla-preraṇāº G; triśūla-pūraṇādiº Kh.  
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PTV I.4.1 Kaulika-vidhi-rūpa-sṛṣṭi-vicāraḥ 

kiṁ tad ity āha yataḥ syād ayaṁ kauliko vidhiḥ | kaulikaḥ kulâkulâtmā prāg vyākhyāto 

vidhīyamānatvād vidhir mahā-sṛṣṭi-rūpo garbhīkṛtânanta-sṛṣṭy-ādi-koṭi-śato yasmāt prasṛta 

etad1767 eva tad anuttaram | yad uktam –  

yataḥ sarvam1768 

iti | tathā hîdaṁ viśvaṁ cic-citta-prāṇa-deha-sukha-duḥkhêndriya-bhūta-ghaṭâdi-mayam 

ekasyāṁ 1769  parasyāṁ parameśvaryāṁ bhairava-saṁvidy avibhāgenaîva bodhâtmakena 

rūpeṇâste | yadyapi bodhâtmakaṁ rūpaṁ nâstameti jātucid-api tad-astamaye 

aprakāśamānatâpattes, tathâpi parasparâbhâvâtmako 'vacchedas1770 tatra nâsti | viśvâtmāna 

eva bhāvāḥ, tatra ca yady eṣām avasthitir na syāt tat prathamânusandhānâdikam evâkṣa-

preraṇôpayogy api na bhaved iti samucitânuditêdantākam ahaṁ-parāmarśa-mātrâbhinnam 

eva bhāva-jātaṁ vigata-bheda-kalanaṁ tiṣṭhati | na tatra kaścid avacchedaḥ | tathā yad1771 

yatra 1772  spaṣṭaḥ sann ayaṁ vidhiḥ kaulikaḥ sthito viśrāntiṁ prāptaḥ | sarvam idaṁ hi 

ṣaṭtriṁśad-ātma tataḥ sāmānya-spanda-saṁvid-ātmanaḥ śaktimataḥ para-śakti-pradhānāc 

chivāt svaśaktyā sṛṣṭam api sat tatraîva bhairava-viśeṣa-spandâtmani śakti-pradhāne sva-

svarūpe viśrāmyet | tad eva sva-svabhāva-niṣṭhitatvaṁ bhāvānām | yad uktaṁ 

yasmin sarvam1773  

iti | tad etad śiva-śakty-ātmaîva sāmānya-viśeṣa-rūpam ekâtmakam api 

parameśvareṇaîvôpadeśôpāya-praveśāya pṛthak-kṛtya nirūpyamāṇaṁ vastutaḥ punar ekam 

eva svatantra-cin-mayam aham ity aiśvarya-śakti-sāram anuttaram |  

PTV I.4.1.1 Mama-hṛd-vyomnîti vicāraḥ 

yatra kīdṛśe sva-svarūpe 'vasthitaḥ mama hṛd-vyomni |  

[1] mamêti yad etad dhṛdayaṁ sarva-bhāvānāṁ sthānaṁ pratiṣṭhā-dhāma | nīlâdīnāṁ hy 

antataḥ krimi-paryantaṁ cid-aṁśâniviṣṭānāṁ na kiñcin nīlâdi-rūpam iti pramātur eva yan 

mamêty avicchinna-camatkārâṁśôpārohitvaṁ mama nīlaṁ bhātam iti tad eva nīlâdi-rūpatvam 

iti | 

[2] tasya [Gn:216] mamêty asya nīlâdy-ananta-sarva-bhāva-hṛdayasya yad vyoma yatra tat 

mama-kārâtmakaṁ viśvaṁ samyag dhṛtam | ata eva tyakta-bhinna-nija-rūpatayā śūnya-rūpaṁ 

vyoma yatra |  

                                                   
1767 brak etad Kh.  
1768 MB XII.47.54. yasmin sarvaṁ yataḥ sarvaṁ yaḥ sarvaṁ sarvataś ca yaḥ |  

yaś ca sarvamayo nityaṁ tasmai sarvâtmane namaḥ || 
1769 Gn (emendacja); ekasyāṁ vā EdṄ.  
1770 EdṄ Gn SINGH; ‘vicchedas Kh.  
1771 yadi Gn (korekta).   
1772 atra Ṅ. 
1773 MBh XII.47.54. 
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[3] tathā mamêty asya bhinnâbhinna-rūpa-parâpara-saṁvid-ātmano yad dhṛdayaṁ 

paryanta-pratiṣṭhā-dhāma aham iti tasyâpi vyoma saṁhāra-rūpa-kalanena maha iti 1774 

narâtmakaṁ 1775  līnaṁ bindv-ātma-śaktau ma iti, kuṇḍalinī-ha-kalā-rūpāyāṁ praviśya 

paripūrṇa-nirargala-camatkāre sarvâvicchinne a ity anupraviṣṭaṁ tathā bhavati | etad eva 

mama hṛd-vyoma | evaṁ yata idaṁ praṣṛtaṁ yatra ca viśrāntaṁ tad eva nityam anāvṛta-

svabhāvaṁ svayaṁ prathamānam anapahnavanīyam anuttaram | yathôktam 

yatra sthitam idaṁ sarvaṁ kāryaṁ yasmāc ca nirgatam | 

tasyânāvṛta-rūpatvān na nirodho 'sti kutracit |1776 

iti | āvarakatvena nirodhakâbhimato 'pi hi tadâvaraṇâdi-svātantryeṇa prakāśamāno dṛk-

kriyâtmaka eva parameśvaraḥ | 

PTV I.4.1.2 Yad iti nipāter vyākhyā 

yad ity ayaṁ nipātaḥ sarva-vibhakty-artha-vṛttir apara-vākyīya-saṁbandhaûcityād viśeṣe 

sthāsnur atra pañcamy-arthe saptamy-arthe ca vartate | ayaṁ hy āñjasyenârtho yad ayaṁ 

kaulikaḥ sṛṣṭi-prasaraḥ, yac1777 ca mama hṛd-vyomny avasthitas tad evânuttaram | 

PTV I.4.1.3 Kathayāmîti vyākhyā 

evaṁ tasyaiva prasara-viśrānty-ubhaya-sthānatvaṁ nirūpya prasara-krama-svarūpaṁ 

kriyāśakti-spanda-visargaṁ nirūpayati kathayāmîty-ādi | tad eva hi rūpam ahaṁ 

parânuttarâtma parâparâdi-maya-paśyanty-ādi-prasara-paripāṭyā 'vicchinnaîkatā-

paramârthaḥ1778 kathayāmîti samucita-vyapadeśaṁ parā-bhaṭṭārikôdaya-bhāgi vaikhary-antaṁ 

vākya-prabandhaṁ śāstrīya-laukikâdi-bahu-bhedaṁ vyaktayāmîti | tad uktam 

sarvataś ca yaḥ1779 

iti | prathama-paryanta-bhuvi parā-bhaṭṭārikâtmani tat-prasarâtmani ca parâparā-devatā-

vapuṣy anuttara-dhruva-pada-vijṛmbhaîva | tad āhur nija-vivṛtau śrī-somānanda-pādāḥ  

kathayāmîty uccārayāmy utkalikāta iti |1780  

tathâham eva sarvasyântaś cid-rūpeṇa kathayāmîti | tad evâsmābhir yukty-upadeśa-

saṁskārair nirmalayya1781 hṛdayaṅgamīkṛtam |  

PTV I.4.2 Sadyaḥ-śabde sattā-vimarśaḥ 

[Gn:217] svarūpaṁ câsya parameśvarasya sadya iti | ya eva ca parameśvaro 

bhairavâtmâkulânuttara-dhruva-dhāmatayôktas 1782  tad evêdaṁ sarvaṁ sat kaulika-vidhi-
                                                   
1774 iti krameṇa G.  
1775 nirātmakaṁ Ṅ. 
1776 SK I.5. 
1777 yaś Ṅ. 
1778 Ed Gn SINGH; ºeka-paramârthaḥ.  
1779 MBh XII.47.54. 
1780 Somānanda: Parātrīśikā-vivṛti.  
1781 Ed Gn SINGH; nirdalayya KhṄ.  
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rūpam | na hi prakāśa-vimarśa-śuddha-bhairava-svarūpâtireki kiñcid bhāvānāṁ sattvam | 

sattā-saṁbandhârtha-kriyākāritvâdīnām api sattā-hetutā-parâbhimatānām api sattâyoge 

tathātvânupapatteḥ sattvântarârthākriyântara-yoge cânavasthâpatteḥ | prathamata eva tathā 

vimarśa-jīvita-prakāśa-mayatvam eva sattvaṁ, tac ca svātantrya-vimarśa-sārâhaṁ-bhāva-

bharitam iti bhairava-rūpam eva | yad vā sati sad-rūpe yasyati yatnaṁ karoti kriyā-śakti-

prāṇatvāt | tat sadya iti  

kvipi napuṁsaka-nirdeśaḥ |1783  

sad yad iti kecit guravaḥ paṭhanti | tad uktaṁ śrī-siddha-santāne 

prakāśamānâbhāsaîva yad bhūtis tat sad eva hi | 

iti | śrīspande 'pi 

(...) tad asti paramârthataḥ |1784 

iti | śrī-somānanda-pādair api 

yat sat tat paramârtho hi paramârthas tataḥ śivaḥ | 

iti svarūpam uktam | tad uktaṁ  

yaḥ sarvaṁ1785  

iti |  

PTV I.4.3 Kaulika-siddhi-dam ity-āder vyākhyā 

asyaîva kriyā-śakti-prasaraṁ nirūpayati kaulika-siddhi-dam iti | kaulikaṁ yat vyākhyātam | 

tasya siddhiḥ tathātva-dārḍhyam | tad yato bhavati | tatra hi paramârtha-pramātari sakalaṁ 

kulâkulâdi tathā bhavati | yatra pratīyamānaṁ sarvaṁ tathātva-dārḍhyaṁ bhajate | tad uktam  

kulāt1786 parataraṁ trikam | 

iti | anyatrāpi 

vedāc chaivaṁ tato vāmaṁ tato dakṣaṁ tataḥ kulam | 

tato mataṁ tataś câpi trikaṁ sarvôttamaṁ param || 

iti | śrīniśācāre 'pi 

 vāma-mārgâbhiṣikto 'pi daiśikaḥ para-tattva-vit | 

 saṁskāryo bhairave so 'pi kule kaule trike 'pi saḥ ||1787 

[Gn:218] iti |  

śrī-sarvâcare 'pi 

vāma-mārgâbhiṣikto 'pi daiśikaḥ para-tattva-vit | 

kramād bhairava-tantreṣu punaḥ saṁskāram arhati ||1788 
                                                                                                                                                                 
1782 Ed; dhruvatayā Ṅ.  
1783 Por. MB III.1.11.2. 
1784 SK I.5. 
1785 MBh XII.47.54b. 
1786 GnKhṄ; parāt Ed SINGH. 
1787 Niśācāra-tantra. 
1788 Sarvācāra-tantra. 
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iti | kramaś caîṣa eva | yathôktam evaṁ yat sarvaloka-veda-siddhānta-vāma-dakṣiṇa-kula-

mata-bhūmiṣu paramârtha-pramātr iti | yathôktam 

yaś ca sarva-mayo nityaṁ tasmai sarvâtmane namaḥ |1789 

iti | tad evānuttaram | etat sarvaṁ garbhīkṛtyoktaṁ nijavivṛtau somānandapādaiḥ, 

kiṁ bahunā sarvam evânuttaram anuttaratvād 

ity ayaṁ tātparyârthaḥ | iti |  

[ ... ]1790  

PTV I.4.4 Parātrīśikā-granthasya prathama-bhāgasyôpasaṁhāraḥ  
īdṛg vyākhyānaṁ tyaktvā yad anyair vyākhyātaṁ tat pradarśanaṁ dūṣaṇam | yadyapi 

pada-vākya-saṁskāra-vihīnaiḥ saha vrīḍâvahā goṣṭhī kṛtā bhavati, tathâpi sacetaso 'nuttaram 

avabodhayituṁ tad eka-vāraṁ tāval likhyate | „anuttaram“ ity-ādinā sârdhena ślokena śiva-

viṣayaḥ praśnaḥ | „hṛdayasthā“ ity-ādinā ślokena śakti-viṣayaḥ | tathā „śṛṇudevî“ty atra 

prativacana-granthe „uttarasyâpy anuttaram“ iti tatrârtha uttaraṁ ca śṛṇv anuttaraṁ cêti | atra 

yady eṣā trikârthâbhiprāyeṇa vyākhyā tan nara-viṣaya-tṛtīya-praśna-prasaṅgaḥ | atha tu 

yāmalâ1791bhiprāyeṇa tatrâpi na dve vastunī śiva-śaktyâtmake yāmalam ucyate yena pṛthak 

praśna-viṣayatôpapattiḥ | atha-śabdārthaś ca na saṅgacchate | sa hi sajātīya-

niścayânantarya-vṛttiḥ | uttara-svarūpâvadhāraṇam antareṇa cânuttara-viṣaya-syaika-

praśnasyâ1792nupapattiḥ | tathā-hi keṣucid vṛddha-pustakeṣv īdṛk ślokântaraṁ dṛśyate 

śrutaṁ deva mahā-jñānaṁ trikâkhyaṁ parameśvara | 

uttaraṁ ca tathā jñānaṁ tvat-prasādâvadhāritam || 

iti | tasmāt śrī-somānanda-pāda-nirūpita-vyākhyânusāreṇaîva yad guravaḥ samādikṣan tad 

eva sarvasya karoti śivam | 

ity asaṁskṛta-durvyākhyā-tāmasônmūlana-vrataḥ | 

ṣaḍardha-śāsanā-pūta-hṛdambuja-vikāsakaḥ || 

[Gn:219] 

saṁstyānânanta-pāśaûgha-vilāpaka-lasad-ruciḥ | 

dīpto 'bhinavaguptena vyākhyā-bhānuḥ prakāśitaḥ || 

evaṁ yato 'yaṁ kauliko vidhiḥ prabhavati yatra ca pratiṣṭhā-padavīṁ bhajate yan-mayaṁ 

cêdaṁ kaulikaṁ tad evânuttaram ity uktam | tatra kas tāvat kauliko vidhiḥ kathaṁ câsya 

prasaro 'nuttarāt kathaṁ câtraîvâsya pratiṣṭhā kathaṁ cânuttaraîka-rūpatvam| yac côktam 

uttarasyâpy anuttaram iti tat sarvaṁ yukty-āgama-svasaṁvedana-niṣkarṣaṇa-

tattvâvabodhâvāpta-vimarśa-nipuṇān śiṣyān prati vitatya nirṇinīṣur bhagavān prastauti 

granthântaram | etāvad dṛḍhôpadeśa-nirdalita-bhedâbhimāna-vikalpânalpa-saṁskārāṇāṁ tu 

                                                   
1789 MBh XII.47.54cd. 
1790 Strofa, a następnie proza w starokaszmirskim prakrycie (nieczytelna).  
1791 Ed Gn SINGH; yāmala-matâº K; yāmalatâº Kh.  
1792 Ed Gn SINGH; ºviṣayaîva prasnasyâº K. 
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sarvam etāvataîvânuttaraṁ katham ity-ādi-sārdha-śloka-yugala-nigamitena1793 praśnena śṛṇu 

devîty-ādinā sārdha-śloka-nirṇītena côttareṇânuttara-pada-prāpti-vaśâviṣṭa-jīvanmukta-

bhāvānāṁ kṛta-kṛtyatā | atas tāvan-mātra eva dṛḍha-pratipatti-pavitrīkṛtair viśramaṇīyam ity 

udbhujāḥ phūtkurmaḥ | tad anuttara-parabhairava-pada-vimala-darpaṇântar-niviṣṭa-kaulika-

pada-praviviktaye granthântaram avataratîty-uktam || 

 

                                                   
1793 Ed Gn SINGH; ºniyamitena K.  
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ANEKS 3. Strofy Bhartryhariego w dziełach Abhinawagupty  

1. Cytaty Wakjapadiji w Paratriśikawiwaranie 
 

PTV I.2ab, s. 19.  

āmantraṇam etat | tac câmantryasyâmantrakaṁ prati tādātmyam ābhimukhyaṁ 

prātipadikârthād adhikârtha-dāyi | yathôktam | 
«saṁbodhanâdhikaḥ prātipadikârthaḥ |» VP III.7.163, VPHel 

iti / nirṇītaṁ caîtan mayaîva śrī-pūrva-pañcikāyām |  

PTV II.5-8 s. 401794 

iti | bhartṛharir api 

«apravṛttasya hi praiṣe pracchâder loḍ vidhīyate | 

pravṛttasya yadā praiṣas tadā sa viṣayo ṇicaḥ || » VP III.7.1261795 

PTV II 5-8b, s. 63  

iti etāvati visarga-śaktiḥ ṣoḍaśī kalā iti gīyate –  

«puruṣe ṣoḍaśa-kalē tām āhur amṛtāṁ kalām |»  VP I.169 (ed. RAU), VPVṛ I.142 (ed. 

ŚARMĀ s. 220)  

PTV II 9-18, s. 85. 

eṣa eva bhāvas tatrabhavato bhartṛhareḥ, yad āha –  

padam ādyaṁ pṛthak sarvaṁ padaṁ sâkāṅkṣam ity api |VP II.2. 

iti vākya-vicāre | 

2. Cytaty VP w ĪPVV 
ĪPVV Ādi-vākyam (wprowadzenie), t. I, s. 411796 

nanu sūtre svâtmanîti śuddham upāttam, vṛttau tu sarveṣām iti saṁbandhi-padaṁ yad 

uktam tat kuta ānīyêti āśaṅkamāna āha «sva» iti | ātma-śabdo 'pi yady-api  

 «ātmā vastu svabhāvaś ca (...) »| VP III.2.1a 

iti dṛṣṭyā svabhāva-vācī saṁbandhi-śabdaḥ, tathâpi vaiśeṣikâdi-dṛśi svatantra eva ātma-

padārtha iti śaṅketâpi svaśabdôpādāne tu svabhāva-vacanatā asya gamyate | 

ĪPVV Ādi-vākyam (wprowadzenie), t. I, s. 100 

atrârthe tatrabhavad-bhartṛhari-paṭhitam āgamaṁ likhati tad utkrāntav iti | 

     «artha-kriyāsu vāk sarvān samīhayati dehinaḥ | 

                                                   
1794 Numeracja stron PTV na podstawie edycji sanskryckiej SINGH 2005. 
1795 W VP III.7.126 wersja się różni:  

dravyamātrasya tu praiṣe pṛcchyāder loḍ vidhīyate | 

sakriyasya prayogas tu yadā sa viṣayo ṇicaḥ || 
1796 Numeracja stron odsyła do edycji dostępnej na stronie www.muktabodha.org  
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     saîṣā saṁsāriṇāṁ saṁjñā bahir antaś ca vartate || 

     tad utkrāntau visaṁjño 'yaṁ dṛśyate kāṣṭha-kuḍyavat |» VP 1.128. 

tasyā utkramaṇe kāṭha-kuḍya-tulyo 'yaṁ naṣṭa-saṁjña iti pratyakṣeṇaîva dṛśyate | tac ca 

naṣṭam iti bhāti yat sad iti pratyakṣeṇaîva bhāti |  

ĪPVV I.1.2, t. I, s. 114-115 

yad āhur bhartṛhari-pādāḥ 

     «so'yam ity-abhisaṁbandhād rūpam ekī-kṛtaṁ yadā | 

     śabdasyârthena taṁ śabdam abhijalpaṁ pracakṣate ||» VP II.130 

ĪPVV I.2.8, t. I, s. 162 

na ca darpaṇasya pṛṣṭhe tad-utpattir darpaṇa-deśasya parimitatvād darpaṇâdarśana-

prasaṅgāc ca | na ca  pṛṣṭhato 'sau dṛśyate, dṛśyate tv abhyantare | na ca tasya darpaṇe 

‘bhagne  ‘ntaḥ-praveśo yuktaḥ | na câsya bhaṅgo manāg api avalokyate | darpaṇâpekṣayā  

dūratara-deśa-vartîva sa parvatâdir upalabhyate, na câpy abāhye ‘ṇu-mātra-deśe 'py  

avalokyate | tad uktaṁ -  

«viruddha-parimāṇeṣu vajrâdarśa-talâdiṣu |       

parvatâdi-sarūpāṇāṁ bhāvānāṁ nâsti saṁbhavaḥ ||» VP I.103   

iti |  

ĪPVV I.2.8, t. I, s. 180 

«upādāyâpi ye heyā (...) |» VP II.37 

ĪPVV I.4.1, t. II, s. 6-7.       

tatra ca ayam arthaḥ – tiṣṭhati sthāsyati tasthau ghaṭa ityatra kāla-vyavahāre ābhāsanasya 

avicchedaḥ ity ayaṁ hetuḥ saṁbhāvanâvicchede | ābhāsanaṁ ca anubhavaḥ | tad-

anubhavo dvāram atra | sa eva yāvan na kālena spṛṣṭaḥ, tāvat kriyântara-nibandhano 'pi  

kāla-vyavahāro na bhavati | iha tu anubhava-kriyāyāṁ sākṣād evâsāv upakrāntaḥ – 

anubhūtaḥ pūrvam artha iti | tad-anubhavasyaîva  mukhyaḥ kāla-sparśo vaktavyaḥ, tan-

mukhena ca viṣayasya, na tu viparyayo  yuktaḥ | sādhya-svabhāve kriyâtmani tiṅ-anta-

vācye viśrāntaḥ kālo nirbhāsate, tad etad aṅgīkāra-pūrvakaṁ samarthayate satyam iti | 

nanu yadi satyam etad asmad-uktaṁ, kathaṁ tarhi tvayôktam – arthôparāga-kṛtau 

saṁvedane deśa-kālau – ity āśaṅkya āha kintv iti | naîtāvad etat, anyo 'py  asti viśeṣaḥ, sa 

praśna-yogyaḥ | taṁ darśayati –  

«anādi-nidhanasya» VP I.1 

iti 

ĪPVV  I.4.1, t. II, s. 8  

tathā-hi yaḥ kāla-kramo vyavahārasiddhaḥ- idaṁ bhātaṁ, na bhāti bhātyekarasaṁ, 

bhāsiṣyate ity-ādir bhūtâdi-rūpo bhāvānām anyonyâsahabhāvena  upalabhyamānatvaṁ, 

tattvasya yad avabhāsanam; yat saṁvida itthaṁ  vimarśanam apratihataṁ, yad aham 

amunâpi rūpeṇê tthaṁ prakāśeyêty evaṁ-rūpaś ca vyāpāraḥ kartavyaṁ yasyāḥ  

parameśvara-svātantrya-śakteḥ, sā kālôtthāpakatvāt bhagavataḥ kālaśaktir ity ucyate –                
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«avyāhata-kalāṁ1797 yasya kāla-śaktim upāśritaḥ |»  VP I.3ab  

ity-ādau 

ĪPVV I.4.2, t. II, s. 28  

«anupravṛtti-dharmo vā jātiḥ syāt sarva-jātiṣu |» VP III.14 

«jāti-śabdaîkadeśe sā jātīnāṁ jātir iṣyate |» VP III.9 

ĪPVV I.4.2, t. II, s. 29 

«artha-jātya-bhidhāne 'pi sarve jāty-abhidhāyinaḥ | 

vyāpāra-lakṣaṇā yasmāt padārthāḥ samavasthitāḥ ||» VP II.11 

ĪPVV I.4.3, t. II, s. 35 

«ātmântarasya yenâtmā tad ātmêvâvabhāsate1798 | 

yataś caîkatva-nānātva-tattvaṁ nâdhyavasīyate ||» VP III.3.9 

«tāṁ śaktiṁ samavāyākhyāṁ (...) |» VP III.3.10a 

ĪPVV I.4.3, t. II, s. 35 

na hi vastu-dharmayor anyonya-parihāreṇâvasthitayor anyatareṇâyuktaṁ vastu saṁbhaved 

iti | yac ca ucyate –             

«pradeśasyaîka-deśaṁ vā parato vā nirūpaṇam |          

viparyayam abhāvaṁ vā vyavahāro 'nuvartate ||» VP III.3.52   

iti | 

ĪPVV I.4.6, t. II, s. 53 

«ghaṭa-jñānam iti jñānaṁ ghaṭa-jñāna-vilakṣaṇam | 

ghaṭa ity api yaj-jñānaṁ viṣayôpanipāti tat ||» [VP III.1.105)      

ĪPVV I.5.6, t. II, s. 137 

yad āha tatrabhavān –  

«buddhi-śabdau pravartete yathā-bhūteṣu vastuṣu | 

teṣām anyena tattvena vyavahāro na vidyate ||» VP III.7.108 

ĪPVV  I.5.11, t. II,  s.182 

bhartṛharir ity avocad iti saṁbandhaḥ | kena vākyena | āha  

«vāg-rūpatā (...) ityādinā  (...) pratyavamarśinī |» VP I.125 

ĪPVV I.5.13, t. II, s.187 

«nādenâhita-bījānām antyena dhvaninā saha | 

āvṛtta-paripākāyāṁ buddhau śabdo 'vadhāryate ||»1799 VP I.84 

ĪPVV I.5.13, t. II, s. 189  

tṛtīyasyāṁ tu abhidhānayor grāhya-grāhaka-gatayor abhidheyayoś ca  grāhya-grāhaka-

gatayor yathā svaṁ yaḥ kramo deśataḥ kālataś ca  saṁbhavati, na tu sphuṭena rūpeṇa 

                                                   
1797 VP I.3 adhyāhita-kalāṁ .  
1798 VP III.3.9 tad ātmevāvadhāryate |. 
1799 VP1 I.84, VP7 I.86:  nādair āhita-bījāyām antyena dhvaninā saha | āvṛtta-paripākāyāṁ buddhau 

śabdo  'vadhāryate || 
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yato nirvikalpakaḥ svabhāvo 'sau vimarśaḥ svayam akramatvād avibhāgaḥ prasevaka iva 

tam antar-līnaṁ  krama-lakṣaṇaṁ vibhāgam ācchādya āste, tata eva sarvato grāhyāt  

grāhakāc ca yaḥ kramaḥ samāhṛto 'ntaḥ-saṁkocito yayā yasyām iti vā saṁhṛta-kramatvād 

eva sūkṣmo 'tra asāv abhijalpati yat tat sat kim apīty-ādinā  sphuṭa-krameṇa yataḥ padeṣu 

sarorasaḥ prabhṛtiṣu vākyeṣu devadatta-turagâdiṣu ca krama-saṁkocanâtmaka-

piṇḍīkaraṇa-militeṣv-iva  saṁpāditeṣu, sa pada-vākyâtmā abhijalpaḥ sūtra-sthānīyena 

vapuṣā sūkṣma iti yāvat | yathâha tatrabhavān –       
«pratisaṁhṛta-kramā tu saty api bhede1800 samāviṣṭa-krama-śaktiḥ paśyantī» VPvṛ I.142 

 ityādi |  
ĪPVV I.5.14 t. II, s. 206 

«na so ’sti pratyayo (...)|» VP 1.124 

«vāg-rūpatā cet (...) ||» VP I.125 

ĪPVV I.5.17, t. II, s. 215 

«dik sādhanaṁ kriyā kāla iti vastv-abhidhāyinaḥ | 

śakti-rūpe padārthānām atyantam anavasthitāḥ ||» VP III.6.1 

ĪPVV I.5.19, t. II, s. 226 

tad āha tatrabhavān bhartṛhariḥ –   

«pratisaṁhṛta-kramântaḥ saty apy abhede1801 samāviṣṭa-krama-śaktiḥ  paśyantī | sā acalā 

ca calā pratilabdhā-samādhānā ca, saṁvin-niṣṭha-jñeyâkārā pratilīnâkārā nirākārā ca,  

paricchinnārtha-pratyavabhāsā saṁsṛṣṭārtha-pratyavabhāsā ca sarvārthapratyavabhāsā 

praśānta-pratyavabhāsā ca | iti | anena hi aparimāṇabhedatvena ahantedantayorvicitratā 

uktā | pratisaṁhṛtakramā satyapyabhede samāviṣṭa-krama-śaktiḥ paśyantī   | sā calâcalā 

pratilabdha-samādhānā câvṛtā viśuddhā ca sanniviṣṭa-jñeyākārā pratilīnâkārā nirâkārā ca, 

paricchinnārthaṁ pratyavabhāsā saṁsṛṣṭārtha-pratyavabhāsā praśānta-sarvārtha-

pratyavabhāsā cêty aparimāṇabhedā |»  VPvṛ I.1421802 
                                                   
1800 Vide infra ĪPVV I.5.19: ten sam cytat w wersji zgodnej z VPVṛ I.142: “saty apy abhede”. 
1801 Vide supra ĪPVV I.5.13: ten sam cytat w wersji niezgodnej z VPVṛ I.142: “saty api bhede”. 
1802 Podkreślone są miejsca, które się różnią u AG i VPvṛ. Wersja VPvṛ jest następująca: pratisaṁhṛta-

kramā saty apy abhede samāviṣṭa-krama-śaktiḥ paśyantī | sâcalā-calā pratilabdha-samādhānā câvṛtā 

viśuddhā ca, sanniviṣṭa-jñeyâkārā pratilīnâkārā nirākārā ca, paricchinnârthaṁ-pratyavabhāsā 

saṁsṛṣṭârtha-pratyavabhāsā praśānta-sarvârtha-pratyavabhāsā cêty aparimāṇa-bhedā |  

Porównanie wersji w przekładzie: „Tak powiedział czcigodny (tatrabhavān) Bhartryhari: W którym 

sekwencja została ściągnięta do środka' (pratisaṁhṛta-kramântaḥ ĪPVV / pratisaṁhṛta-kramā, VPvṛ)  

znaczy, że to mowa 'patrząca' (pasyantī), chociaż jest jednością, to zawiera w sobie rozpuszczoną moc 

następowania, zarazem jest bez ruchu, jak i w ruchu (acalā ca calā, ĪPVV) / calâcalā, VPvṛ), dociera do 

skupienia (pratilabdhā-samādhānā ĪPVV, pratilabdha-samādhānāṁ VPvṛ, poprawna jest wersja  ĪPVV 

pratilabdha-samādhānā), wciąż osłonięta i czysta (āvṛtā viśuddhā ca, tylko w VPvṛ, brak w ĪPVV), 

zarazem ma formę (ākāra) jako przedmiotu poznania, jak i jej forma jest rozpuszczona, stąd nie ma 

formy, zarówno ujawnia znaczenie o wytyczonym zakresie, jak i ujawnia znaczenie ze złączenia 
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ĪPVV I.5.19, t. II, s. 239    

«na so 'sti pratyayaḥ (...) |» VP 1.124 

ĪPVV I.5.20, t. II, s. 248 

«ātma-rūpaṁ yathā jñāne jñeya-rūpaṁ ca bhāsate | 

artha-rūpaṁ tathā śabde svarūpaṁ ca prakāśate ||» VP 1.50 

iti  

«grāhyatvaṁ grahaṇatvaṁ ca dve śaktī tejaso yathā | 

tathaîva sarva-śabdānām (...) ||» VP 1.55 

ĪPVV I.6.3, t. II, s. 293  

«vyāpāra-lakṣaṇā yasmāt padârthāḥ samavasthitāḥ |» VP III.1.11cd 

ĪPVV  II.1.3, t. III, s. 9 

yathāha tatrabhavān –  

«janmâdayo vikārāḥ ṣaḍ bhāva-bhedasya yonayaḥ |» VP I.3 

ĪPVV II.1.4, t. III, s. 9-10  

yad uktaṁ tatrabhavatā –  

     «ekasyaîva tu sā śaktir yad evam avabhāsate |» VP II.22 

iti, tathā anyatrāpi –  

     «tam asya loka-yantrasya sūtradhāraṁ pracakṣate | 

     pratibandhâbhyanujñābhyāṁ tena viśvaṁ vibhajyate ||» VP III.9.4 

«yadi na pratibandhīyāt pratibandhāc ca nôtsṛjet | 

     avasthā vyatikīryeran paurvâparya-vinā-kṛtāḥ ||» VP III.9.5 

ĪPVV II.1.5, t. III, s. 12  

yad āha tatrabhavān –  

     «avyaktaḥ kramavāñ śabda upāṁśur yo 'bhidhīyate | 

     akramas tu vitatyaîva buddhir yatrâvatiṣṭhate ||» VP II.19 

ĪPVV II.1.5, t. III, s. 17 

vyavahāryo, na tu śuddhaḥ, iti tatrâpi kramavattā eva | yat tatrabhavān –  

     «pūrvôttarais tathā kṣaṇaiḥ1803 (dā bhāgaiḥ) samavasthāpita-kramaḥ | 

 ekaḥ so 'pi tad adhyāsād1804 ākhyātair abhidhīyate || » VP III.8.11 Kriyāsumuddeśa 

ĪPVV II.2.5, t. III, s. 55 

tathāhi tatrabhavān –  

     «ātmântarasya yenâtmā tadâtmêvâvabhāsate |» VP III.3.9 

ĪPVV II.3.2, t. III, s. 79  

                                                                                                                                                                 
[znaczeń] (saṁsṛṣṭa, VPvṛ, brak w ĪPVV) / wyraża wszelkie możliwe znaczenia (sarvârtha-

pratyavabhāsā, ĪPVV, brak w VPvṛ), jak i w niej wszelkie (sarva, VPvṛ, brak w ĪPVV) ujawnianie zanika 

(praśānta-[sarvâ]rtha-pratyavabhāsā).”   
1803 VP III.8.11 bhāgaiḥ 
1804 VP III.8.11 ekaḥ so’py asad-adhyāsād  
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atra iti tu viśeṣya-pradhāna-bhūta-dravya-vācī | yathā pūrvam uktaṁ kiñcit vastu bhavati |  

iti        

«ātmā vastu svabhāvaś ca śarīram | » VP III.2.1ab 

iti ca | agre iti        

ĪPVV II.3.2, t. III, s. 95 

tathâpi ca ādyâpi yāvad āsaṁsāraṁ pravahatāṁ kartṛ-ṣaṭka-tad-bheda-

sahasrôtthāpyamānānāṁ nyāyānāṁ na paryavasānaṁ kiñcid-api labhyate | yad āha –  

     «yatnenânumito 'py arthaḥ (...) |» VP I.34 

iti  

     «sarvaḥ phalôcitān arthān āgamāt pratipadyate | 

     viparītaṁ ca sarvatra śakyate vaktum āgame |» VP I.142 

iti ca |  

ĪPVV II.3.2, t. III, s. 102 

«idaṁ puṇyam ... |»  VP I.40 

ity-ādi-muni-vacanaṁ bhartṛhariṇā āgama-pramāṇya-dārḍhyāya upanyastam iti tan-

mukhenêha likhitam |  

ĪPVV II.3.2, t. III, s. 103 

«nirupadrava-bhūtârtha-svabhāvasya viparyayaiḥ | 

na bādhā yatnavattve 'pi buddhes tat-pakṣa-pātataḥ ||» VP I.223 

ĪPVV II.3.5, t. III, s. 110 

pratyakṣa-jñānam atra vicāryate, tat kiṁ nidarśane saṁbhavati, ity āśaṅkya saṁbhavaty 

evêti bhartṛhari-vacanena darśayati –  

     «parêṣām asamākhyeyam abhyāsād eva jāyate | 

maṇirūpyâdiṣu (...) » | VP I.35 

ĪPVV II.3.6, t. III, s. 115 

tathā-hi tatrabhavān samavāyasya rūpam abhidhāya abhyadhāt –  

     «tāṁ śaktiṁ samavāyâkhyāṁ bhedâbheda-pradarśinīm | 

     anugṛhṇāti saṁbandha iti pūrvebhya āgamaḥ ||» VP III.11 

iti 

     «śaktīnām api sā śaktir guṇānām apy asau guṇaḥ |» VP III.5 

ityādi ca |  

ĪPVV III.2.3, t. III, s. 51-52 

«bhedâbhedâtma-saṁbandha-saha-sarvârtha-sādhitā | loka-yātrā (...)» ity uktaṁ 

sambandha-siddhau bhinna-sāmānya-vādibhir api samavāyasya sambandhasya 

«anugṛhṇāti sambandhaḥ» [VP III.1.11] iti nītyā sambandhena vā  anugṛhītasya ( aṅgī-

karaṇāt | sambandhaś ca ekânekatâmayaḥ pramātṛ-svātantryâtmaka-kriyā-śakti-mahimnā | 

tataḥ sambandhaḥ eva pramātraîkya-siddhau mūlaṁ «(...) sambandhe sâvadhānatā » (VB 

106) | 
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ĪPVV III.3.8, t. III, s. 130  

tad āha 

     «satyâsatyau tu yau bhāgau pratibhāgaṁ vyavasthitau | 

     satyaṁ yat tatra sā jātir asatyā vyaktayaḥ sthitāḥ ||» VP III.32 

ĪPVV IV.1.8, t. III, s. 380 

tad āha sañjñā-vikalpa iti 

     «saîṣā saṁsāriṇāṁ saṁjñā bahir antaś ca vartate |» VP I.127 

iti pratipramātṛ-vicitratayā śabdana-śakti-mayī śabda-bhāvanā, tat-kṛte  

vikalpa-vaicitrye   

3. Cytaty VP w ĪPV 
ĪPV I.5.14 

ityādi ca, ity āgameṣu | tatrabhavad-bhartṛhariṇâpi 

          «na so 'sti pratyayo loke yaḥ śabdānugamādṛte | 

          anuviddham-iva jñānaṁ sarvaṁ śabdena gamyate || 

          vāg-rūpatā ced utkrāmed avabodhasya śāśvatī  

          na prakāśaḥ prakāśeta sā hi pratyavamarśinī ||»  VP I.131-132 (ed. RAU) 

iti |  

          «saîṣā saṁsāriṇāṁ saṁjñā bahir-antaś ca vartate |  

          yad utkrāntau visaṁjño 'yaṁ dṛśyate kāṣṭha-kuḍyavat  ||» VP I.135 (ed. RAU)  

ityādi ca | 

ĪPV II.3.2 

sarva eva hi āgamo niyatâdhikāri-deśa-kāla-sahakāryâdi-niyantritam eva vimarśa (?) 

vidhatte , vidhi-rūpo niṣedhâtmā vā | tena prasiddhir iti śloke yatra yadā ityuktam , tena 

pratyakṣâgamau bādhakau anumānasya, iti tatrabhavad-bhartṛhar nyāya-bhāṣya-krṭ-

prabhṛtayaḥ [VP I.31-32], tasmāt pramāṇa-lakṣaṇe jñāte sarvaṁ pramāṇa-svarūpaṁ 

jñātaṁ bhavati kiṁ viśeṣa-lakṣaṇaiḥ, yas tu avisaṁvādakatvaṁ tasya lakṣaṇam āha tenâpi 

prāpakatvaṁ pravartakatvaṁ pravṛtti-yogya-śakya-prāptika-vastūpadaśakatvaṁ pramāṇa-

lakṣaṇaṁ bruvatā na kiṁcit pramāṇâbhimata-bodha-viśrāntaṁ svarūm uktam, tac 

cânenaîva lakṣaṇena nirvāhyate tat nirvyūḍhaṁ bhavati, anyathā mukha-bhaṅga-mūrdha-

kampâṅgulīmoṭanādi-mātra-tattvaṁ tad ity alaṁ vistareṇa ||2||  

4. Cytaty VP w DhĀL 
DhĀL I.13 s. 133  

śrūyamanêṣv iti śrotra-śaṣkuliīṁ santānenâgatā antyāḥ śabdāḥ śrūyanta iti prakriyāyāṁ 

śabda-jāḥ śabdāḥ śrūyamāṇā ity uktam | teṣāṁ ghaṇṭânuraṇana-rūpatvaṁ tāvad asti | te 

ca dhvani-śabdenôktā | tathâha bhagavān bhartṛhariḥ:  

«yaḥ saṁyoga-vibhāgābhyāṁ karaṇair upajāyate |  

sa sphoṭaḥ śabdajāḥ śabdāḥ dhvanayo ‘nyar udāhṛtāḥ ||»  VP-I.102 
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DhĀL I.13 (DhĀL1 s. 133): tathā śrūyamāṇā ye varṇā nāda-śabda-vācyā antya-buddhi-

nirgrāhya-sphoṭâbhivyañjakās te dhvani-śabdenôktāḥ | yathâha bhagavān sa eva – 

«pratyayair anupākhyeyair grahaṇânuguṇais tathā |  

dhvani-prakāśite śabde svarūpam avadhāryate ||» VP-I1.83 / VP-I7.85. 

DhĀL I.13 (DhĀL1 s. 134): teṣu tāvatsv eva śrūyamāṇeṣu vaktur yo ‘nyo druta-vilambitâdi-

vṛtti-bhedâtmā prasiddhād uccāraṇâdi-vyāpārād abhyadhikaḥ sa dhvanir uktaḥ | yad āha sa 

eva –  

«śabdasyôrdhvam abhivyakter vṛtti-bhede ti vaikṛtāḥ | 

dhvanayaḥ samupohante sphoṭâtmā tair na bhidyate || VP I.77.  
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(3) G.B. Palsule (ed.), Mahābhāṣyadīpikā of Bhartṛhari. Ahnika III,  BORI,  Poona 1985.  

(4) Ed. V. P. Limaye, G. B. Palsule and V. B. Bhagavat: Mahābhāṣyadīpikā of Bhartṛhari. Āhnikā 

V. Critically edited. BORI, Poona 1985.    

(5) V. B. Bhagavat & Saroja Bhate (ed.): Mahābhāṣyadīpikā of Bhartṛhari. Fascicule III : Ahnika VI, 

Part 1. Critically edited. BORI,  Post Graduate and Research Department Series no. 26, Poona 

1986. 

(6) Bronkhorst, J. (ed.): Mahābhāṣyadīpikā of Bhartṛhari. Fascicule IV: Āhnika I. Critically edited. 

Post Graduate and Research Department Series no. 28, BORI, Poona 1987.  

Mbh    Mahaṛṣi Vyāsa: Mahābhārata. 

MBT  Manthāna-bhairava-tantra. DYCZKOWSKI 2009. 

MM Maheśvarānanda (Gorakszanātha): Mahārtha-mañjarī. Patrz: MMP. 

MMP Maheśvarānanda (Gorakszanātha): Mahārtha-mañjarī-parimalā.  

(1) M.R. Śāstrī (ed.): Mahārtha-mañjarī. KSTS, No. XI, Srinagar 1918. 

(2) Gaṇapati Śāstrī (ed.): Mahārtha-mañjarī with the Parimala Commentary. Trivandrum Sanskrit 

Series 66, Trivandrum 1919.    

(3) Vrajavallabha Dviveda (ed.): Mahārthamañjarī of Maheśvarānanda with the Auto-Commentary 

Parimala. Yoga-tantra-granthamālā vol. 5, SSU, Varanasi 1972.  

(4) Śrī Kṛṣṇānanda Sāgara (ed.): Śrī Maheśwarānanda’s Mahārthamañjarī with his own 

commentary Parimala. Acharya Krishnanand Sagar, Varanasi 1985. 

(5) Przekład francuski: SILBURN 1968.  

MṛT  Mṛgendra-tantra. M. Kaul (ed.): Śrī Mṛgendra Tantram (Vidyāpāda & Yogapāda) with the 
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Commentary of Nārāyaṇakaṇṭha. KSTS, Srinagar 1930.   

MS Jaimini: Mīmāṁsā-sūtra. Maheśachandra Nyāyaratna (ed.): The Aphorism of the Mimansa by 

Jaimini with the Commentary of Śabara-svāmin. Vol. I. Biblioteca Indica, Calcutta 1863-70.  

MUp Māṇḍukyôpaniṣat. 

MVT  Mālinī-vijayôttara-tantra.  

(1) M. Kaul (ed.), KSTS no. 37, Bombay 1922.   

(2) Przekład hindi: Paramahans Mishra ‘Hans’ (ed. i tr.): Mālinī-vijayôttara-tantra (with the Hindi 

Commentary). SSU, Varanasi 2001.  

(3) Ed. krytyczna i przekład: VASUDEVA 2006 [Yoga-pāda]. 

MVV Abhinavagupta: Mālinīvijaya-vārttika.  

(1) M. Kaul (ed.): KSTS no. 31, Srinagar 1921.  

(2) Krishnanand Sagar (ed.), Madhavanand Ashram, Kheda-Varanasi 1985.  

(3) Przekład angielski (I.1-133): HANNADER 1996. 

NBṬ Dharmottara: Nyāya-bindu-ṭīkā. Patrz: NBṬPr.  

NBṬPr  Ācārya Durveka: Dharmottara-pradīpa. Paṇḍita Dalsukhbhai Malvania (ed.): Paṇḍita Durveka 

Miśra, Dharmottarapradīpa [being a sub-commentary on Dharmottara's Nyāyabinduṭīkā , a 

commentary on Dharmakīrti's Nyāyabindu], Kashiprasad Jayaswal Research Institute, Revised II 

Ed., Patna 1971. 

NirU Yāska: Nirukta. SARUP 2009.  

NirṚj Durgācārya: Ṛjv-artha-vṛtti.  

NM Jayanta Bhaṭṭa: Nyāya-mañjarī.  

(1) Śāstrī, Gaurīnātha (ed.): Nyāyamañjarī of Hayanta Bhaṭṭa with the commentary ‘Granthibhaṅga’ 

by Cakradhara, vols 1-3, Śivakumāraśāstrī-granthamālā 5. SSU, Varanasi 1982,1983,1984.  

(2)  K.S. Varadācārya (ed): Nyāyamañjarī: with Ṭippaṇī Nyāyasaurabha. Two volumes, Oriental 

Research Institute, Mysore: 1969–1983.  

NRM  Pārthasārathīmiśra: Nyāya-ratnamālā. Nyāyaratnamālā by Pandit Śrī Pārtha Sarthi Misra, edited by 

Mahāmahopādhyāya Pandit Gangadhar Shastri. Chowkhamba Sanskrit Book Depot, ChSS, 

Varanasi 1900. 

NŚ Bhārata Muni: Nāṭya-śāstra.  

(1) R. Kavi (ed.): Nāṭyaśāstra with the Commentary of Abhinavagupta. OIB,  Baroda 1934 (vol. I-II), 

1954 (vol. III), 1964 (vol. IV).   

(2) NAGAR & JOSHI 2003, 2009  

(3) GHOSH 2003.  

(4) Kamalesh Datta Tripathi (ed.): Bhāratamunipraṇītam Nāṭyaśāstram / Nāṭyaśāstra of Muni 

Bharata, Vol. –I (Chapter I-XIV) Nepal-Version: Critically edited. Indira Gandhi National Centre for 

the Arts, New Delhi & MB Publishers, Delhi, 2015. 

NŚAG   Abhinavagupta: Abhinavabhāratī. 

(1) Patrz: NŚ1.   

(2) Patrz: NŚ2. 

(3) KULKARNI 1983. 

(4) Ed. i przekład hindi: Pārasanātha Dvivedī (ed., tł., komentarz):  Nāṭyaśāstra of Śrī Bharata Muni 

With the Commentaries Abhinavabhāratī by Śrī Abhinavaguptācārya & Manoramā (Hindi 

Commentary) By Dr. Pārasanātha Dvivedī. 4 vols. Gaṅgānāthajhā-Granthamālā [Vol.14], SSV, 

Varanasi 2001/2004 [1 wyd.], 2015 [2 wyd.]. 
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PH Kṣemarāja: Pratyabhijñā-hṛdayam:  

(1) J.C. Chatterji (ed.): Pratyabhijñā Hṛdaya being a Summary of the Doctrines of the Advaita 

Shaiva Philosophy of Kashmir by Kṣhemarāja. KSTS, vol. III., Srinagar 1911.  

(2) Przekład angielski: SINGH 1982.  

PhSū Phiṭsūtra.  

PKM Prabhācandra: Prameya-kamala-mārtaṇḍa. Prameya-kamala-mārtaṇḍa by Shri Prabha Chandra (A 

Commentary on Shri Manik Nandi’s Pareeksha Mukh Sutra), edited with Introduction, Indexes etc. 

by Pt. Mahendra Kumar Shastri, Sri Satguru Publications, Delhi (1912) 1990.  

PP  Kṣemarāja: Parā-praveśikā. M.R. Śāstrī (ed.): The Parāpraveśikā of Kṣemarāja. KSTS no. XV, 

Srinagar 1918.   

PS  Abhinavagupta / Ādiśeṣa: Parmārtha-sāra. Patrz: PSAG, PSĀ. 

PSAG Abhinavagupta: Parmārtha-sāra.  

(1) Ed. i przekład angielski: Barnett, L.D. The Paramārhasāra of Abhinavagupta, JRAS: 718-747, 

CUP Cambridge 1910. [Reprint: The Paramārthasāra of Ādi Śeṣa edited and translated by S.S. 

Suryanarayana Sastri and The Paramārthasāra of Abhinavagupta edited and translated by L.D. 

Barnett. Asian Humanities Press (An Imprint of Jain Publishing Company), www.jainpub.com], 

Fremont California 2003]. 

(2) J.C. Chatterji (ed.): Paramārthasāra of Abhinavagupta with the commentary by Yogarāja. KSTS, 

Srinagar 1916. 

(3) Ed. i przekład francuski: SILBURN 1957/1979.  

(4) Ed. i przekład hindi: DVIVEDĪ 1984.  

(5) Przekład angielski: PANDIT 1991.  

(6) Ed. i przekład hindi: N.K. Gurtoo: Paramārtha-sāra of Abhinavanavaguptapāda (Quintessence 

of the Highest Spiritual Knowledhe), with Sanskrit comm. of Shrī Yogarāja. Penman, Delhi 2004.  

(7) Przekład angielski: SEN SHARMA 2007.  

(8) Ed. i przekład angielski: BANSAT-BOUDON & TRIPATHI 2011. 

PSĀŚ Ādiśeṣa: Parmārtha-sāra.   

(1) Pandit Bālaśāstrin (ed.): “Śeṣakṛtā-āryapañcāśītiḥ”, w: The Pandit, 5: 189-191, b.m.w., 1871. 

(2) T. Gaṇapati Śāstri  (ed.): The Paramârthasâra of Bhagavad Âdisesha, with the commentary of 

râghavânanda. Trivandrum Sanskrit Series, Vol. 12, Government of His Highness the Maharajah of 

Travancore, Trivandrum 1911 

(3) Sūryanārāyaṇa Śukla (ed. i tł.): Ādiśeṣa, Paramārthasāra. Acyuta Granthamālā 9, Banares 

1932. 

(4) S.S. Suryanarayana Sastri (ed.): „The Paramārthasāra of Ādi Śeṣa”, NIA, Extra Series Vol. IV, 

Karnatak Publishing House, Bombay 1941 [Reprint 2003, Patrz PSAG
1].  

(5) H. Danielson 1980 (ed.,tł..): The Essence of Supreme Truth (Paramārthasāra). Sanskrit text with 

translation and notes. Religious Texts Translation Series Nisaba Vol. 10, Laiden, E.J. Brill.  

(6) Kṛṣṇānandasāgaraḥ 1987 (ed.): Śrīmadādiśeṣapraṇītam Paramārthasāram 

Srirāghavānandakṛtavivaraṇasametam. Pratyabhijñā-Prakāśana, Varanasi. [z sanskryckimi 

objaśnieniami Sūryanārāyaṇa Śukli].  

PSĀŚv  Rāghavānanda: Paramārthasāra-vivaraṇa.  

(1) Patrz PSĀŚ
2. 

(2)  Patrz PSĀŚ
6. 

PSY    Yogarāja: Paramârtha-sāra-saṁgraha-vivrti. Patrz PSAG. 
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PSū    Pāṇinī: Aṣṭādhyayī (Pāṇinīya-sūtra).  

(1) VASU 1891. 

(2) JOSHI 1968-1974. 

PSa   Dignāga:  Pramāṇa-samuccaya. Patrz:  PSaṬ.   

PSaṬ Jinendrabuddhi:  Pramāṇa-samuccaya-ṭīkā:  Ernst Steinkellner; Helmut Krasser; Horst Lasic (ed.): 

Jinendrabuddhi’s Pramāṇasamuccayaṭīkā: Chapter 1. Part I: Critical Edition. Part II: Diplomatic 

Edition. 2 Vols. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften / China Tibetology 

Publishing House, Beijing–Vienna 2005.  

PSūVā Kātyāyana: Pāṇinīyasūtra-vārtika. Patrz MB.   

PSV Yogarāja: Parmārtha-sāra-vivṛti.  

(1) patrz: PS (2)   

(2) Ed. i przekład angielski: BANSAT-BOUDON & TRIPATHI 2011. 

PT Parātrīśikā.  

(1) PTLV (1), (2),  

(2) PTV (1), (2), (3); 

(3) edycja krytyczna: KAWAJIRI 2011. 

PTLV Parā-trīśika-laghu-vṛtti.  

 (1) J.Z. Shāstrī (ed.): Parātrīśikā Laghuvritti by Abhinavagupta.  KSTS 68, Srinagar 1947.  

 (2) Przekład włoski: GNOLI 1965. 

 (3) Przekład francuski: PADOUX 1975b [recenzja włoska: TORELLA 1980] 

 (4) Przekład angielski: MULLER-ORTEGA 1989: 205-232. [Recenzja: Sanderson 1990], 

 (5) Edycja krytyczna fragmentów: KAWAJIRI 2011. 

PTLVvi   Varadarāja Kṛṣṇadāsa: Parā-trīśikā-laghu-vṛtti-vimaśinī.  

PTTD Paratrīśikā-tātparya-dīpikā.  

(1) Jagaddhar Zadoo Shāstrī (ed.): Patatrishika-tatparyadipika and Shakta Vijnanam of 

Somananda, KSTS 74. Srinagar 1947. 

(2) Paratrīśikā-tātparya-dīpikā. Krishnananda Sagara, Varanasi 1987. 

PTV Abhinavagupta: Parā-triṁśikā-vivaraṇa / Prātrīśikā-tattva-vivaraṇa 

(1) Edycja: M.R. Śāstrī: Parā trimshikā with the Commentary. The Latter by Abhinavagupta. KSTS 

18, Srinagar 1918.  

(2) Edycja i przekład włoski: GNOLI 1985. 

(3) Edycja i przekład hindi: GURUṬŪ 1985. 

(4) Edycja i przekład angielski: SINGH 1988 [ostatnie wyd. 2005].    

PTvi Lakṣmīrāma Rājānaka (Lasaka Kākā): Parātrīśikā-vivṛti  

(1) Zādu Shāstri, Jagaddhara (ed.) Parātrīśikā Vivriti of Rājānaka Lakshmirāma. KSTS 69, Srinagar 

1947.   

PV Dharmakīrti: Pramāṇa-vārttika. 

(1) Rāhula Sāṁkṛtyāyana (ed.): Pramāṇavārttikam Ācārya-Manorathanandi-kṛtayā vṛttyā 

saṁvalitam [Dharmakīrti’s Pramāṇavārttikam with a commentary by Mano-rathanandin]. Parts I–II, 

Appendix to Journal of the Bihar and Orissa Research Society 24–26, Patna 1938–1940. 

(2) Ram Chandra Pandeya (ed.): The Pramāṇa-vārttikam of Ācārya Dharmakīrti with Sub-

commentaries: Svopajña-vṛtti of the Author and Pramāṇa-vārttika-vṛtti of Manorathanandin. MB, 

Delhi 1989. 

(3) GNOLI 1960b.  
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RM Rājamārtaṇḍa. 

RT Rājataraṅginī. Pandit, Ranjit  Sitaram: (tł.): Rājararaṅginī The Saga of the Kings of Kaśmīr. 

Translated grom the original Saṃskṛta and entitled the River of Kings with an Introduction, 

Annotations, Appendices, Index, etc., Forward by Jawaharlal Nehru. Sahitya Academi, New Delhi 

(1935) 1990.   

ṚV Ṛgveda  

ṚvPr Ṛgveda-prātiśākhya  

SāK Īśvarakṛṣṇa: Sāṁkhya-kārikā.  

(1) Rama Shankar Tripathi (ed.), Krishnadas Academy, Varanasi 1982.  

(2) G.J. Larson: Classical Sāṁkhya. An Interpretation of its History and Meaning. MB, Delhi 1979.  

(3) patrz: YD.  

Sāmb Sāmba Miśra: Sāmba-pañcāśikā  

(1) Durga Prasad & K.P. Parab (ed.): Sāmbapañcāśikā. Bombay 1889.  

(2) Paṇḍit Kedārnātha (ed.): Sāmba-kavi-praṇītā Sāmbapañcāśikā with the Commentary of 

Kṣemarāja, Nirṇaya-sāgar Press, Bombay 1910 [reprint].  

(3) Sāmbapañcāśikā savyākhyā, K. Sambashiva Shastri (ed.), Trivandrum Sanskrit Series-104, 

Trivandrum 1930.  

(4) G. Kaviraj & Badarinath Shukla (ed.): “Sāmbapañcāśikā” [w:] Tantrasangraha, Part 1:  

Virūpākṣapañcāśikā, Sāmbapañcāśikā & Tripuramahimnāstotra, with Commentries: 

Spandapradīpikā, Anubhavasūtra & Vātūlaśuddhākhyatantra. Yogatantra-Granthamālā, vol. 3., 

SSU, Varanasi 1970.  

(5) Gopīnātha Kavirāja (ed.), Sitaram Kaviraj (tł.): Sāmbapañcāśikā with the Commentary of 

Rājānaka Kṣemarāja. Yogatantra-Granthamālā, vol. 18, SSU, Varanasi 1990.  
(6) Swāmī Lakṣmaṇa Jū (ed, tr.): Śrīsāmbapañcāśikā bhāṣāṭīkā va Rājānakakṣemarāja-kṛta 

vyākhyā sahita, Īśvara Āśram Trust, Śrinagar 1944-2009 [reprint: Chaukhamba Krishnadas 

Academy, Varanasi 2006].   

(7) Przekład francuski: Padoux, A.: “Sāmba-pañcāśikā, Les cinquante strophes de Samba [à la 

gloire du soleil]” [w:] Le Parol i Marmi, Studi in onore di R. Gnoli nel suo 70 compleanno, SOR XCII 

1, IsIAO, Roma 2001: 565-580.  

(8) Przekład hindi: Gurtoo, Neelakaṇṭha: Sambapancasika withKsemaraja's commentary translated 

into Hindi, Penman Publishers, Delhi 2002.  

(9) Przekład angielski: Bäumer, B.:  „Surya in a Śaiva perspective: the Sambapancasika mystical 

hymn of Kashmir and its commentary by Ksemaraja” [w:] Sahrdaya, Studies in Indian and South 

East Asian Art in Honour of Dr. R. Nagaswamy, ed. B. Bäumer, R.N. Misra, C. Prapandvidya, D. 

Handa, Tamil Arts Academy, Chennai, 2006: 1-28. 

SC   Nārāyaṇa Bhaṭṭa: Stava-cintāmaṇi.   

(1) Shastri, Mukunda Rama (ed.):  Stava-Chintāmaṇi of Bhaṭṭa Nārāyaṇa. With Commentary by   

Kṣhemarāja, Edited with Notes. KSTS, Srinagar 1918.  

  (2) MARJANOVIC 2011.       

SDS Sāyaṇa & Mādhava: Sarva-darśana-saṁgraha.  

(1) E.B. Cowell, A.E., Gough (tr.), K.L. Joshi (ed.): Sarva-darśana-saṁgraha of Mādhavācārya. 

Kegan Paul, Trench, Trüben & Co., London 1904.  

(2) Vasudeva Shastri Abhyankar (ed.): Sarva-darśana-saṁgraha of Sāyaṇa-Mādhava. BORI 1924. 

[reprint: 1954; revised by T.G. Mainkar: 1978].  
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SK Kallaṭa Bhaṭṭa: Spanda-kārikā.  

(1) M. Kaul (ed.) Spanda-kārikā with the Commentary Spanda-nirṇaya. KSTS vol. 42, Srinagar 

1925.  

(2) SINGH 1980.  

(3) Tekst i przekład angielski: DYCZKOWSKI 1992. 

(4) M. Dyczkowski (ed.) Spandakārikā with Vṛtti by Kallaṭa Bhaṭṭa, ṭippaṇī and Vivṛti by 

Rāmakaṇṭha. MITI, 2007. 

SN Kṣemarāja: Spanda-nirṇaya.  

(1) M. Kaul (ed.) Spanda-kārikā with the Commentary Spanda-nirṇaya. KSTS nr 42, Srinagar 1925.  

(2) Tekst i przekład angielski: DYCZKOWSKI 1992. 

SP   Utpalavaiṣṇava: Spanda-pradīpa.  

SPr   Vāmanadatta: Saṁvit-prakāśa. Ed. DYCZKOWSKI 1990.  

SS  Kṣemarāja: Spanda-Sandoha. M.R. Shāstrī (ed.) The Spanda-sandoha of Kṣemarāja. KSTS No. 

XVI, Srinagar 1917.  

SvT Svacchanda-tantra.  

SvTU Kṣemarāja: Svacchanda-tantrôdyota. 

ŚD Somānanda: Śivadṛṣṭi.  

(1) M. Kaul (ed.): The Śivadṛṣṭi of Srīsomānandanātha with the Vritti by Utpaladeva. The KSTS no. 

54, Jammu & Kashmir State Archaeological & Research Department, Srinagar 1934. 

(2) NEMEC 2011.   

ŚS Vasugupta: Śivasūtra. 

(1) J.C. Chatterji (ed.): The Śivasūtravimarśinī being the Sūtras of Vasugupta with the Commentary 

called Vimarshinī by Kṣemarāja. KSTS, Srinagar 1911.  

(2) Krishnananda Sagar (ed.): Śiva Sūtram With Five Commentaries. 1. Śhivasutravritti of Shri 

Acharya Bhattakallat, 2. Shivasutravartika od Shri Acharya Bhatta Bhaskara, 3. 

Shivasutravimarshini of Shri Acharya Kshemaraja, 4. Shivasutravartika of SHri Acharya Varadaraja, 

5. Shivasutraranjani of Shri Acharya Krishnanandasagar. Acharya Krishnanand Sagar, Shri 

Madhavanand Ashram, Dharmaja (Gujarat) 1984.  

(3) Lakshmanajoo, Swami: Śiva Sūtras The Supreme Awekening. with the Commentary of 

Kshemaraja.  Ed. by John Hughes. MM in association with Ishwar Ashram Trust, New Delhi 2007. 

(4) Przekład angielski: SINGH 1979.  

(5) Przekład włoski: Raffale Torella, Sivasutra con il Commento di Ksemaraja. Rome: Ubaldini 

Editore, 1979. [wznowienie: TORELLA 2016]. 

(6) Przekład i komentarz hindi: Janaki Nath Kaul ‘Kamal’: Śivasūtra-vimarśa. MB, Varanasi 1984.  

[Hindi commentary]  

(7) Przekład angielski: DYCZKOWSKI 1992.  

(8) Przekład polski: RUCIŃSKA 2015. 

ŚSt Utpaladeva: Siva-stotrâvali. Swami Laksmanjoo: Sivastotravali by Utpaladeva with commentary by 

Ksemaraja. Edited with notes in Hindi. Chaukhamba, Benares 1964. 

ŚSVāVar Varadarāja: Śivasūtra-vārtikam.  

(1) M. Kaul (ed.): Shivasūtra-Vartikam by Varadarāja. KSTS no. XLIII. Jammu & Kashmir State 

Archeological & Research Department, Srinagar 1925.  

(2) Przekład polski: RUCIŃSKA 2015. 

ŚSVāBhā Bhāskara Bhaṭṭa: Śivasūtra-vārtikam. 
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(1) J.C. Chatterji (ed.): Śivasūtravārtika by Bhāskara. edited with the anonymous Śivasūtravṛtti 

KSTS, Srinagar 1916. 

(2) Dyczkowski, M.: The Aphorism of Śiva. The ŚivaSūtra with Bhāskara’s 

Commentary, the Vārttika. Translated and Exposition and Notes. SUNY, 1992.  

ŚSVi    Kṣemarāja: Śivasūtra-vimarśinī. 

(1) J.C. Chatterji (ed.): The Śivasūtravimarśinī being the Sūtras of Vasugupta with the Commentary 

called Vimarshinī by Kṣemarāja. KSTS , Srinagar 1911.  

(2) Przekład angielski: SINGH 1979.  

(3) Przekład włoski: Raffale Torella, Sivasutra con il Commento di Ksemaraja. Rome: Ubaldini 

Editore, 1979. 

(4) Przekład francuski: Lilian Silburn: Etude sur le Saivisme du Cachemire, Ecole Spanda, 

Sivasutra et Vimariini de Ksemaraja. Paris: E. de Boccard, 1980. 

(5) Przekład angielski (sam przekład): Iyengar, P.T. Shrinivas: Shiva-Sitra-Vimarsinī of Kṣemarāja. 

Sri Satguru Publications, Delhi 1994. 

(6) Przekład angielski: Lakshmanajoo, Swami: Śiva Sūtras The Supreme Awekening. with the 

Commentary of Kshemaraja.  Ed. by John Hughes. MM in association with Ishwar Ashram Trust, 

New Delhi 2007. 

(7) Przekład polski: RUCIŃSKA 2015. 

ŚSVṛ Kallaṭa Bhaṭṭa / anonymous: Śivasūtra-vṛtti.  

(1) J.C. Chatterji (ed.): Śivasūtravārtika by Bhāskara. Edited with the anonymous Śivasūtravṛtti 

KSTS, Srinagar 1916. 

(2) Patrz: ŚS (2).  

ŚTT Śārada-tilaka-tantra.  

ŚV Kumarila Bhaṭṭa:  Śloka-vārttika. D. Śāstrī (ed.) Śloka-vārttika. Ślokavārttika of Śrī Kumārila Bhaṭṭa, 

with the commentary Nyāyaratnākara of Śrī Pārthasārathi Miśra, Tara Publications, Varanasi 1978. 
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