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Sikora Sławomir   
 
wykład 1 
 

Wymowa sanskryckich liter 
 
— kreska nad samogłoską np. ā oznacza wydłużenie przy wymowie, 
— kropka lub kółko po r r. czytamy jak ri, 
— kropka po t, d, n: t. , d. , n. oznacza celebrację litery, 
— kropka nad n, m: h , oznacza unosowienie, 
— ń czytamy jak polskie ń, 
— c czytamy jak cz (niektórzy wymawiają miękko jak ć), 
— j czytamy jak dż (niektórzy wymawiają miękko jak dź), 
— y czytamy jak j, 
— v czytamy jak w, 
— ś czytamy jak ś, 
— s czytamy jak sz, 
— jna czytamy jak dnia. 

W niektórych okolicach Indii wymowa a przypomina polskie o.  
W tekście starano się utrzymać pisownię sanskryckich  nazw i pojęć w przyjętej w Europie 

transkrypcji naukowej, będącej dokładnym odpowiednikiem alfabetu devanagari. 

  

 

Od Dhār.ma do Ānviks.iki  
 

 

 

Yathā somyaikena mr.tpind.ena sarvam. mr.nmayam. vijńātam. syaādvācāram.bhan.am. vikāro 

nāmadheyam. mr.ttiketyeva satyam.  

 Dear boy, just as through a single clod of clay all that is made of clay would become known, for 

all modifications is but name based upon words and the clay alone is real                             

(Chandogya Upanis.ad [7] 6.1.4) 

 

 

   

Logika indyjska ma długą historię. W sanskrycie słowo nyāya – logika, była różnie definiowane 

w różnych wiekach. Ogólnie przyjęta definicja określa nyāya jako umiejętność - naukę, która 
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pozwala nam uznawać pewną wiedzę za ważną. Odnosi się do wiedzy nabytej na drodze 

poznania zmysłowego, jak również do pięciu figur inferencyjnych, porównywanych często z 

sylogizmami Arystotelesa.  W  opracowaniu ujmiemy logikę indyjską  (w drugiej części również 

logikę chińską)  dialektycznie; jako dwa wzajemnie warunkujące się i odniesione do siebie 

elementy: percepcję i inferencję. Zauważmy i podkreślmy  w tym miejscu, że logika zachodnia, 

odmiennie do jej orientalnej siostry,  w swoim ewolucyjnym rozwoju od Arystotelesa poprzez 

Stoików, Fregego, Godla, Tarskiego i wielu innych, całkowicie wyłącza element percepcji ze 

swoich rozważań.  

 Systematyka historiograficzna dzieli logikę indyjską na trzy okresy  rozwoju: 

1. Starożytna logika indyjska (650 p.n.e – 100 n.e) 

2. Średniowieczna logika indyjska (100 n.e. – 1000 n.e.) 

3. Nowożytna logika indyjska (1000 n.e – 1920 n.e.) 

Dalszy  podział może  przebiegać następująco: 

Ad . 1. Starożytna logika indyjska 

1.1 Wczesny okres starożytnej logiki indyjskiej 

  Filozofia i logika Ānviks.iki . Najstarsza hinduska sztuka debatowania.        Twórcą szkoły 

był mistrz Medhātihi Gautama 

1.2 Środkowy okres logiki hinduskiej 

      System logiki Nyāya – Śāstra mistrza Nārada. 

1.3 Późny okres starożytnej logiki indyjskiej 

     Nyāya- Śũtra  mistrza   Aks.apāda. Pierwsze systematyczne dzieło poświęcone nauce 

poprawnych rozumowań.                             

       . 

 

Ad.2.  Średniowieczne szkoły logiki indyjskiej prāman.aśāstra 

2.1 System logiki Jaina  

2.2 Wczesna logika buddyjska Ārya Nāgārjuna 

2.3 Prāman.a – samuccaya mistrza Dignaga, ojca średniowiecznej logiki buddyjskiej 

2.4 Nyāya – bandu logika buddyjska  mnichów Śilabhadra i Dharmakīrti 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 3

Ad.3    Nowożytna logika indyjska 

3.1 Neo – brāhman.ic 

3.2 Nyāya i Vaiśes.ika 

3.3 Tattva – cintāman system logiczny mistrza Gangeśa  

 

Dzieło mistrza Gangeśa określane jest też jako Późna Nyāya, Nyāya Praveśa.  

O szerokiej popularność tematyki  nyāya - logiki w kręgu kultury hinduskiej świadczy ogromne 

liczba  komentarzy napisanych w polemice,  czy też rozwinięciu do głównych dzieł.  

Na przykład do tekstu Nyāya   - Śũtra autorstwa Gautama  Aks.apāda powstały tak znakomite i 

autonomiczne  komentarze jak: 

Nyāya – bhs.ya mistrza Vātsyāyana. 

Nyāya -vārtika mistrza Uddyotakara. 

Nyāya - vārtika - tātprarya-tīka Miśra Vācaspati. 

Naiyāyikas --tak nazywa się  bardziej lub mniej znaczący komentatorów  biegłych w nyāya. 

 

Przed logiką 

 R.gveda ( ok 4000 lat p.n.e) —  tłumaczenie Monier Williams.) 

In the beginning there was neither nought nor aught,  

Then there was neither sky nor atmosphere above.  

What then enshrouded all this teeming Universe?  

In the receptacle of what was it contained?  

Was it enveloped in the gulf profound of water?  

Then was there neither death nor immortality,  

Then was there neither day, nor night, nor light, nor darkness,  

Only the Existent One breathed calmly, self contained.  

Nought else than It there was   nought else above, beyond.  

Where was It then? Before? or was It found above?  

Who knows? Who can declare? How and from what has sprung this Universe?  

The gods themselves are subsequent to its development. Y;y;;y 

Who, then, can penetrate the secret of its rise?  
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Whether twas framed or not, made or not made;  

Only That in the highest heaven sits, the omniscient lord,  

Assuredly knows all or haply knows He not. 

                                                           R.gveda X Mandal 129 

 

       W jednym z najwcześniejszych tekstów literatury starożytnych Indii (przed 500 p.n.e.) 

Brāhmanas, utrzymuje się, że Dhār.ma jest wieczna (sānatana).   Słowo dhār.ma zostało 

przetłumaczone na język angielski jako religion. Tłumaczenie to nie do końca oddaje sens tego 

słowa w sanskrycie . Dhār.ma wywodzi się od czasownika dhr. - poparcie albo chwytać. W 

kontekście filozoficznym dhār.ma oznacza najczęściej sposób życia (sposób życia w grupie, w 

społeczności etnicznej). W Hinduizmie, dhār.ma  jest doktryną odnoszącą się do moralnych praw 

i obowiązków każdej osoby. Takie zbiory praw i obowiązków mogą mieć swoją konotację 

religijną sankcjonowaną aktami wiary, ale również  mogą też oznaczać  normę społeczną, nakaz, 

właściwe zachowanie, obyczaj, albo po prostu coś, co Grecy nazywali cnotą. Uświęcone prawo 

społeczne jest kodyfikacją dhār.ma, a sam Hinduizm kulturowy nazywany jest często  Dhār.ma 

Sānatana [ wieczna dhār.ma].  

W zależności od interpretacji słowa dhār.ma ,  Hinduizm może być uznany za religię lub  za Way  

of  Life. Dhār.ma jako religia zbliża Hinduizm do kultury Zachodu,  dhar.ma jako Way of  Life 

zbliża Hinduizm do kultury Wschodu, kultury 道 dào (w buddyzmie, dhār.ma ma dwa odmienne 

znaczenie: po pierwsze odnosi się do religijnej prawdy, mianowicie do buddyjskiego nauczania  - 

słowa jako najwyższej prawdy; po drugie jest używane jako techniczny termin, by wskazać 

cząstkowe elementy życiowego doświadczenia, albo jakiejś istniejącej rzeczy). 

Wieczna Dhār.ma oparta jest na księgach, które też  są wieczne. Zawarta w nich wiedza 

ujawniana była różnie, w różnych okresach rozwoju kultury hinduskiej,  przez mędrców 

nazywanych R.sis. Pisma owe  nazywane  są  Vedas.  

 

O Indra, lead us on the path of Rta, on the right path over all evils. (R.gveda X 

Mandal133.6) 
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Vedas w sanskrycie znaczy Święta Nauka. Vedas pochodzą z okresu 1500 p.n.e. – 700 p.n.e. 

Okres ten zwany jest w historii kultury indyjskiej vedyjskim. Vedas powstały po zasiedleniu  

 

przez ludy aryjskie Doliny Indus. 

 Święta Nauka stanowi zbiór ksiąg, które dzieli się na: 

1. R.gṿeda – księga rytuałów Brāhmanas i  hymnów  Sāmhitas; 

2. Yājurveda – księga sentencji ofiarnych, 

3. Samaveda – księga pieśni, 

4. Athārvaveda – księga zaklęć i filozoficznych rozważań. 

Za najważniejszy komentarz do świętych ksiąg Vedas powszechnie uważane są Upanis.ads. 

Upanis.ads zawierają pytania teozoficzne i metafizyczne. 

Wchodzą one w skład Āranyakas  (forest – treatises). Okres powstania Upanis.ads  datuje się na 

ok. 600 lat p.n.e. Kanon 108 Muktika  Upanis.ads został sprowadzony w IX wieku  przez mistrz 

Shānkara do kanonu 10  Upanis.ads Mukhya.  

   1. Ts.a  

   2. Kena   

   3. Kat.ha   

   4. Pras.na,   

   5. Mun.d. aK 

   6. Mu - n.d. ukya  

   7. Taittiri - ya   

   8. Aitareya 

   9. Cha - ndogya  

  10. Br.hādarānyaka  

 

Vedas są uważane przez wielu współczesnych badaczy, za  najstarsze zapisy religijne nie tylko 

kultury starożytnych Indii, ale całego świata aryjskiego. Upanis.ads stanowią najważniejszy 

oryginalny komentarz do świętych pism hinduskich Vedas. 

 

Problemtyka  Vedas  
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Ze względu na poruszaną tematykę Vedas dzielone są  również na:  

Upāsama – pisma oddające podziw i jednocześnie wyrażające respekt wobec Natury rozumianej 

jako  Światło, Ciemność, Wiatr, Woda, Deszcz, Burza etc.  

Brāhmanas – pisma rozpatrujące głównie celebracją ofiarnych obrządków. Brāhmanas pozostają 

pod wpływem Karma.  

Jnāna – kānd ̣ạ - pisma analizujące różne zawiłości natury duszy ludzkiej i jej przeznaczenia.   

 Tematyka reprezentowana w  Upanis.ads (Āranyakas) to powracające pytanie i odpowiedzi  

R.sis:  jaka jest ta wiedza, dzięki której  wszystko inne staje się znane?; co i jak tworzymy w 

umyśle myśląc?; jakie są podstawowe funkcje zmysłowe w procesach poznawczych?. 

(Kathopanis.ads  - Śmierć jako nauczyciel i Br.hādarānyaka).  

   

Sześć szkół myśli hinduskiej uznającej autorytet Vedas 
        Nyāya  

 Vaśes.ika 

Samkhya  

 Yogā 

Mimānsa  

Vedānta. 

Do okresu vedyjskiego kultury hinduskiej zalicza się  również trzy szkoły ortodoksyjne: 

Buddyzm  

Jainizm 

     Crāvāka 

 

     Za tekst założycielski wczesnej szkoły Nyāya uważana się  Nyāya - śũtras  mistrza Ak.sapāda 

(ok. 150 n.e.). Jednak intelektualne ojcostwo szkoły należy do mistrza Medhātithi Gautama (ok. 

550 p.n.e.). Nyāya szkicuje podstawowe doktryny, tematy i tryby argumentowania. Rozwój 

wczesnej szkoły jest udokumentowany w serii czterech (wspaniałych) komentarzy, nazywanych 

Nyāyacaturgranthika. Nyāya jest częścią kanonu komentarzy do świętych ksiąg Vedas. O tym 

należy pamiętać, prezentując Nyāya w dalszej części jako podstawową szkołę logiki hinduskiej. 

Korzenie Nyāya tkwią zatem mocno w dhār.ma  i filozofii hinduskiej. 
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W przeciwieństwie do greckiej tradycji, powstanie oraz rozwój logiki hinduskiej nie jest 

konsekwencją chłodnej i metodologicznej kalkulacji ludzkiego umysłu i języka w procesach 

poznawczych, lecz raczej praktyką i narzędziem dochodzenia do prawdy o dhār.ma  lub prawd 

religijnych.  

.  

Vaiśes.ika to szkoła koncentrująca swoje zainteresowania na podstawowych problemach w 

filozofii zachodniej zwanych metafizycznymi. Wedle szkoły Vaiśes.ika podstawa materialna 

rzeczywistości leży w wielości nieskończonej liczby atomów. Podobne stanowisko ok. w IV 

wieku p.n.e. reprezentowali w starożytnej Grecji atomiści .  Leucyp i Demokryt, jak pamiętamy, 

rezygnują przy tym z kierującej kosmosem ogólnej zasady duchowej lub metafizycznej. 

Hinduscy mędrcy, w odróżnieniu od swoich greckich kolegów, nie zadowalają się tylko 

atomistyczną koncepcją wszechświata, lecz w  przedstawianej argumentacji próbują rozwiązać 

problem, rodzący się w zgoła nie ontologicznej natury pytaniu: jak pogodzić infinityzm 

poszczególnych elementów materii z finitystyczną istotą określonego ciała materialnego? 

Vāiśes.ika bywa czasami postrzegana jako metafizyczny suplement do zorientowanej 

teoriopoznawczo Nyāya.   

    Samkhya jest najstarszą z sześciu szkół vedystycznych. Założycielem szkoły był 

prawdopodobnie mistrz Kapila (ok. VII w. p.n.e.). Szkoła Samkhya skupiła swoje 

zainteresowania na systematycznej krytyce zasady przyczynowości, rozumianej jako następstwo 

zdarzeń, zjawisk czy też faktów ( zdarzenie A jest przyczyną zdarzenia B, B jest skutkiem A). W 

zamian tej przyczynowo - skutkowej wizji świata zjawisk fizycznych, wyznawcy szkoły 

proponują nam świata widziany jako mereologiczna całość, w której każdy stan, zjawisko, rzecz 

połączone są ze sobą. Dziś  - dzięki Stanisławowi Leśniewskiemu - mówimy, że mereologiczną 

całość porządkuje relacja bycia częścią. Świat formatowany filozoficzną koncepcją szkoły 

Samkhya jest zatem Całością. Całość daje  początek  innym, nowym zjawiskom w ramach niej 

samej. Główna zasada Bytu opiera się na dwóch realnych  stanach:  Purus.a (Świadomość) i 

Pratr.i (wieczna i poza świadoma zasada Wszechświata).  Prawdziwa Świadomość jest  

oczywiście czymś odrębnym od ludzkiego ciała. Zrozumienie jej wymaga od nas porzucenia 

indywidualnego, partykularnego podmiotowego czucia Ja. Świadomość nie jest skorelowane z 

indywidualnym, nazywanym przez tradycję kantowską na zachodzie, podmiotowym Ja. Purus.a 

wymyka się z transcendentalistycznej tradycji epistemologii Zachodu. Jeżeli nie jest dane  tobie 
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zrozumienie natury i istoty  Purus.a, to  niestety skazany jesteś na cierpienia. Droga do 

zrozumienia Świadomości, a dalej do wyzwolenia od cierpienia,  prowadzi tylko przez medytacje 

i ćwiczenia yoga. 

 

    Yogā jest z kolei praktycznym dopełnienie kontemplacyjnej Samkhya..  Szkoła Yogā  ma 

przeprowadzić nas metodą medytacji do zrozumienia Purus.a i Prak.ṛi. Podstawową część Yogā 

stanowią asany, czyli ćwiczenia/pozycje, które mają odwrócić naszą  indywidualną świadomość 

od doznań zmysłowych. Asany pozwalają osiągnąć stan wewnętrznego skupienia, a dalej zjednać 

się w pełni z Purus.a. Stan całkowitej jasność  i połączenia z Purus.a to stan sāmadhi. 

 

Mimānsa to rodzaj badań, czy może lepiej powiedzieć rodzaj egzegetycznych poszukiwań 

zorientowanych prawie wyłącznie na interpretację tekstów Vedas. W szkole tej kult i rytuał 

wysuwają się na plan pierwszy ( scholastyczne fides qua creditur ), stają się one celami samymi 

w sobie. Przedmiot kultu zaś – bóstwo - staje się czymś drugorzędnym, schodzi na drugi plan. 

Szkoła Mimānsa na wzór  Vedas  traktuje niebo jako cel pośredni, nie zaś  - jak ma to miejsce w 

innych szkołach   - jako wyzwolenie z odwiecznego cyklu narodzin i śmierci. 

 

 

Vedānta – podobnie jak Mimānsa -   to szkoła, której wyznawcy dbają przede wszystkim o 

literalną interpretację Upanis.ads – komentarzy do Vedas. Wyznawcy szkoły Vedānta 

zorientowani są na fundamentalistyczny monizm metafizyczny, wyrażający się w uznawaniu 

jednej i tylko jednej prawdziwej zasady bytu zwanej  ātman.  Ātman w licznych szkołach 

filozofii hinduskiej utożsamianym bywa również z brāhman ̣as. Szkołę tę kojarzy się z mistrzem 

Ankara. 

Wielu filozofów zarówno indyjskich jak i zachodnich, uznaje że najbardziej wpływową szkołę 

vedystyczną była i ciągle jest szkoła Advaita Veda. Została ona założona przez mistrza Shānkara 

Adi, sławnego hinduskiego filozofa oraz jego ucznia Gaudapada Prāma Guru. Wedle mistrza 

Sānkara, którego myśli zostały zebrane w zbiór zwany Ajativad,  podobnie jak ma to miejsce w 

szkole Vedānta, jedyną rzeczywistością jest Brāhman. Ukazujący się nam świat,  jest  

złudzeniem. Ponieważ Brāhman jest jedyną rzeczywistością, to on nie może posiadać 

jakichkolwiek cech w ogóle. Iluzoryczna Władza Brāhman  nazywana Māyā - jest przyczyną 
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powstania świata. Nieznajomość tej kosmologicznej prawdy stanowi przyczynę wszelkiego 

cierpienia w świecie.. Kiedy człowiek próbuje  przeniknąć na drodze własnego umysłu do 

jedynej prawdy Brāhman, dzięki wpływowi Māyā,   ukazuje się ona jako Bóg Ishvara, oddzielny 

od świata i od indywidualnej egzystencji. W rzeczywistości  jednak, nie ma żadnej różnicy 

między indywidualną duszą jīvātman  i Brāhman.  Dualizm świata i duszy zastąpiony zostaje 

przez monizm Brāhman.  Uwolnienie następuje po rozpoznaniu w dualizmie świata i duszy jedni. 

W ten sposób, ścieżka do wyzwolenia  może prowadzić tylko przez  wiedzę (jńna). Ludzie, 

którzy nie mogą wyobrazić sobie bezkształtnego i bezosobowego Twórcy mogą odczuwać  

Brāhman w rozmaitych twórczych formach  np.: Niebo,  Słońce, Słoń etc. Efekty owych 

twórczych aktów nazywane są  Sāguna  - Bóstwo. Bóstwa wchodzące w określoną postać, mogą 

mieć postać męską albo żeńską. Wielu Hindusów czci Twórcę w jego męskiej reprezentacji - 

Vishnu lub Siva, albo  w żeńskiej formie jako Kali. 

Brāhman istnieje sam w sobie i dla siebie, z przestrzenią i czasem, dobrem i złem.  Akt tworzenie 

ma formę cyklu. Wszechświat jest tworzony  przez Vishnu, potem następuje odwrócenie cyklu, i 

to co było wytworzone jest niszczone, ale już przez Siva albo Rudra. Nie istnieje nic, co by 

twórczej i niszczycielskiej mocy bóstwa nie podlegało. Jako Całość, jedynie prawdziwa i 

wieczna  istnieje tylko Brāhman,  tak, tak mały człowieku. 

 
 

Shānkara Adi - wielki filozof Advaita  
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Vishishtadvaita,  szkoła skupiona wokół  mistrza Rāmānuja, modyfikuje nieco filozofię  

Brāhman. Jīvātman jest częścią Brāhman, jest podobny, ale nie identyczny z nim.  Braāhman i 

indywidualne dusze ( chociaż z punktu widzenia intelektu zachodniego może wydawać się to 

sprzeczne) są odmiennymi, ale wzajemnie nierozłącznymi bytami. Szkoła Vishishtadvaita oddaje 

Bhakti  (kult) zwizualizowanemu Bogu Vishnu. Ścieżką  wyzwolenia Māyā jest postrzegana jako 

twórcza władza Boga Vishnu. 

  

Od  pojęcia duszy do sztuki debatowania Ānviks.ki  (900 p.n.e. — 600 p.n.e. ) 

 

We wczesnej tradycji hinduskiej logika jest praktyczną sztuką argumentowania na rzecz wielu 

różnych koncepcji, czasami wielce skomplikowanych, losów ludzkiej duszy.  W  Upanis.ads  

utrzymuje się, że doktryna duszy i jej przeznaczenia  powstała  wraz z początkiem świata i czasu. 

W staroindyjskiej koncepcji duszy i  przeznaczenia (los),  ich nieprzemijalny charakter w 

przeciwieństwie do innych rzeczy, daje się wyjaśnić tylko w odniesieniu do czynników 

pozaziemskich. Stąd  święte księgi Vedas, w elementach nie podlegającym wpływom czasu i 

miejsca, upatrują solidnych podstaw dla  doktryny Brāhmanas. Wszystko to co znajdziemy w  

doktrynie. Brāhmanas jest wieczne i niezmienne, stanowi podłoże wszelkiego bytu.  Z jego to 

mocy istnieją wszystkie inne przedmioty czasowe i przestrzenne.  

Sāmhitas  w R.g ̣ṿeda i Athārvaveda  podają opis losów ludzkiej duszy po śmierci. Kiedy osoba 

umiera, jej duch zwany prāna, mānah, lub intelektualna aktywność ajobhago, spotyka się z 

przewoźnikiem Yāma ( the Lord Death), przewoźnikiem który przeprowadza prāna do świata 

prawości i sprawiedliwości, świata idealnego życia i nieskończonego czasu.  

. W późnych pismach Vedas np: Śatapātha Brāhmanas – duch, dusza, świadomość,  (soul, 

consciougness0 nazywany jest ātman. We współczesnych opracowaniach problematyki filozofii i 

logiki starożytnych i średniowiecznych Indii. pojęcie ātman wydaje się dominować. Można 

ātman odnosić zarówno do metafizycznej kategorii praprzyczyny (starogreckie, przedsokratejskie 

ārche) jak również do epistemologicznej ( kognitywnej) kategorii świadomości. 

W Buddyzmie natomiast, ātman rozumiany jest nieco inaczej aniżeli  w Upanis.ads Ātman to coś 

umiejscowionego poza doświadczanym przez  podmiot Ja. Ujmowany jest jako moc wszystkich 

mocy ksatrasya kṣ̣atram. W myśli buddyjskiej, w jej epistemologicznym nurcie, nie istnieje nic 

takiego co by można uznać za  rzeczywistego, podmiotowego właściciela danych zmysłowych,  
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czy też innego doświadczenia. W tym sensie ātman w myśli buddyjskiej nie istnieje Siddhartha 

Gautama nauczał o zbawieniu przez ucieczkę od samsāra  ( path of  transmigratio ) 

niekończącego się cyklu narodzin i śmierci. Łańcuch życia, śmierci i ponownych narodzin, cykl 

narodzin i powtórnego odrodzenia wyznaczony jest przez karma.  Karma - ludzkie czyny 

ujmowane w kategoriach dobra lub zła, kierują przeznaczenie człowieka  na odpowiednią drogę. 

Dojrzewanie  karma  może trwać dłużej niż jedno życie, wiążąc człowieka tym samym z 

samśāra. Tylko wolne od pragnień i zawiści czyny są wolne od karma. Wedle tej doktryny   

wszystkie dusze odradzają są po śmierci   w nowym świecie , gdzie cieszą się przyjemnościami 

albo cierpią,  zgodnie do ich dobrych albo złych czynów.  

Komentarze Brhadarānyaka proponują scjentyczną metodę analizy pojęcia duszy, wprowadzając 

tym samym do filozofii hinduskiej rozróżnienia między jnāna (wiedza),  a karma (działanie, 

czyny). Osoba, która nabyła  jnāna  przechodzi po śmierci przez ścieżkę bogów (deva - yāna) do 

przyćmionego świata Brāhma skąd  już nie wraca. Kiedy osoba, poprzestała zaledwie  na  karma 

przechodzi przez ścieżkę śmierci do swoich przodków (pitr. - yāna), dociera do księżyca, skąd  

po wyczerpaniu swoich zasług, wraca na powrót do tego świata. Ktoś,  kto ani nie podjął wysiłku 

zdobycia  jnāna, ani nie zrobił jakiegoś przydatnego uczynku karma,  ma do wyboru trzecią 

ścieżkę transmigration  - samśāra. Samśāra trzyma nas w  tyglu bezustannych narodzin i 

śmierci.  

Inne rozwiązanie problemu duszy i jej nieodgadnionych losów po śmierci  odnajdziemy w  

vedyjskich komentarzach Kat.opanis.ad. Tutaj, według R.sis, dusza jest czymś różnym niż ciało. 

Ona nie umiera , ponieważ pochodzi z niczego i do niczego wraca. Dusza jest wieczna, ciało jest 

śmiertelne. Mądry człowiek , który zna duszę postrzega ją w ciele, jako niezmienny element 

między zmiennymi rzeczami. Dusza jest porównywana z człowiekiem, który porusza się w 

powozie. Ciało jest powozem, intelekt woźnicą, umysł pełni funkcję lejcy, zmysły są końmi, a 

przedmioty w świecie - sferą ich działania. Dusza ludzka to stan ziemskiej szczęśliwości. Stan 

szczęśliwości  wiąże dusze z ciałem, umysłem  i zmysłami. Głupcy gonią za zewnętrznymi 

przyjemnościami i  szczęśliwością, wpadając tym samym w siadała  śmierci. Ale mądry człowiek 

znający naturę duszy,  nigdy nie pragnie pogoni za przyjemnościami. Przyjemności przeto,  

należą do rzeczy przemijającego świata. Przysparzają ludzkiej duszy tylko cierpień.. Jeśli chodzi 

o przeznaczenie duszy po śmierci, to w Kat.opanis.ad  czytamy, że pewne dusze wchodzą w 

organiczne ciało pewnych istot żyjących .Proces takiej  transmigration  jest kontynuowany  
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dopóki dusza nie pozbędzie się wszystkich pokus i pragnień skupionych w sercu.   Wiedza – 

jnāna i  pozytywne  karma łączy inne dusze  z nieorganiczną materię. Wtedy człowiek śmiertelny 

osiąga świat Brāhma . 

Przez wieki pomysły zawarte w Upanis.ads, a dotyczące pojęcia duszy były  na wiele sposobów 

rozwijane i interpretowane. Dało to efekt w postaci pojęcia duszy rozwiniętego i odniesionego 

nie tylko do istoty ludzkiej, ale również do istoty przedmiotu wszelkiego (essens of an object). W 

ten sposób  w  Br.hadāranyakopanis.̣ad,  odnajdujemy, opisaną kilka  wieków później również w 

Grecji, epistemologiczną koncepcję  istoty przedmiotu. Istota przedmiotu jest tym czymś, co 

odróżniona przedmiot od jego zewnętrznej formy i jako taka jest częścią   Brāhmanas. 

Brāhmanas przenika przedmiot w wszystkich jego formach i odmianach.  

System filozofii  Vedānta, połączył oba pomysły co zaowocowało  ustrukturyzowaną koncepcją 

duszy.  Zgodnie z nią dusza daje się ująć jako  zawiązek elementu odniesionego do istoty ludzkiej 

i jednocześnie elementu odniesionego  do istoty wszystkich przedmiotów. Pierwszy człon zwany 

jest praktycznym (vyāvāharika daśā), drugi człon nazywany jest transcendentalnym (daśā 

pāramārthika ) i określony jako wtóry.   

Części  Upanis.̣ads które zajmują się duszą i jej przeznaczeniem  bywa nazwana Ātmā-vidya, 

Adhytma-vidāya - nauka o duszy,  natomiast części traktujące o kosmologicznych podstawach 

bytu wszelkiego to  Brāhma -vidāya, czyli Boska Nauka, która jest założeniem wszystkich  nauk.  

Ātma – vidya (pisana również Ātama – vidyā) była w późniejszym okresie filozofii hinduskiej 

nazywana Ānviks.ikī . Często używano tych nazw równoważnie.  

 Około. 327 p.n.e. Kautilya rozpoznał Ānviks.iki już nie jako naukę o duszy, ale jako ten sam 

sposób argumentowania, reprezentowany w trzech różnych dziedzinach: Trayī (Vedas), Vārltā 

(Handel), Daņ̣d ̣an ̣̣̣īti (Polityka). W szkole Manu rozróżnienie między Ātama – vidyā i Ānviksikī 

leżało w tym,  że pierwsze traktuje o  pewnych twierdzeniach  o naturze duszy, drugie  

natomiast dostarcza rozumowań popierające owe twierdzenia. Początkowo zatem, teoria 

Ānviksiki zajmowała się dwoma tematami, ātmā - dusza i hetu - teoria rozumowań.  

W Samkhya, Yogā a przede wszystkim w Upanis.ads, dla celów potwierdzenia lub obalenia teorii 

duszy / świadomości używa się rozumowań, sztuki debaty i argumentowania także zwanej 

Ānviks.ikī. Jak widzimy, formowanie się tej teorii miało początek w okresie Upanis.ads, ale jako 

osobna dziedzina wyodrębniła nieco później. 

W wymienionych wyżej pismach leży początek logicznej myśli indyjskiej.  
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 Ānviksikī bez teorii rozumowań, byłaby podobnie jak Upanis ̣̣̣.̣ads  zwykłą  ātmā – vidyā lub 

adhy ātmā – vidyā .  

Ānviks.iki to teoria, która pierwsza w rozwoju kultury hinduskiej,  traktuje inferencję jako 

osobny temat badań. 

W kulturze Zachodu, w starożytnej Grecji logos - słowo w okresie przedsokratejskim (od V do III 

w  p.n.e.) wyrażał mythos i kosmos. Kosmos - logos i mythos – logos mały część wspólną logos. 

Protagoras i sofiści IV w wieku p.n.e, odarli logos z religijnych i filozoficznych antycypacji.. 

Pozbawili logos sacrum i aksjologii. Słowo  zostaje zamknięte  w formie. Sztuka debatowania i 

argumentacji stała się racjonalną metodą skierowaną na realizację instrumentalnych celów 

komunikacyjnych. Na tak przygotowanym przez sofistów gruncie, Arystoteles i Stoicy dokonali 

pełnej formalizacji  logosu, neutralizując go epistemologicznie i aksjologicznie. W klasycznym 

okresie kultury greckiej, Zachód z logosu wyodrębnia  logikę,  podobnie jak VI wieku p.n.e. 

kultura hinduska  z Dhār.ma  wyodrębnia Ānviiks.iki. 

 

  Podsumowanie: 

Początek refleksji religijno - filozoficznej w starożytnych Indiach, obejmuje okres 1500 – 600 

p.n.e., i związany jest z interpretacją Świętych Ksiąg nazywanych Vedas. Komentarze do Vedas 

nazywane Upanis.ads zawierają najwcześniejsze znane w kulturach wschodnich, jak również i 

zachodnich, sposoby sztuki debatowania i argumentowania. 

Sztuka debatowania i argumentowania w starożytnym piśmiennictwie hinduskim nie jest 

przedmiotem osobnej analizy. Wchodzą one w skład ogólnej wiedzy mającej na celu  badanie i 

uzasadnianie  kosmologicznych koncepcji ātman, brāhman.as. Sztuka debatowania Ānviiks.iki, 

która w późniejszym okrasie swój intensywny rozwój znalazła w vedystycznej szkole Nyāya 

wniosła trwały wkład   w rozwój kultury hinduskiej pod postacią teorii poznania i metodologii. 

Ta metodologia oparta jest na systemie logiki, która później została zaadoptowana przez 

większość innych indyjskich szkół logiki, z ortodoksyjnymi włącznie. Często porównuje się 

logiki wywodzącą się Ānviiks.iki z  zachodnią nauką i filozofią opartą na  Analitykach Pierwszych 

Arystotelesa. 

Różnica jednak między tymi dwoma tradycjami tkwi już u samych podstaw. Logika nyāya jest 

czymś więcej niż logiką zamkniętą we własnym systemie formalnym. Jest czymś więcej, aniżeli 

Organom Arystotelesa, pomyślany jako środek do rozpoznania wiedzy prawdziwej, czymś 
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więcej niż teoria sądów prawdziwych i metod ich formalnego przekształcania. Nyāyanikas, biegli 

w sztuce argumentacji zgodnej z nyāya, pozostawali pod metafizycznym wpływem Vedas. 

Uwolnienie od cierpienia, ucieczka z koła ciągłych narodzin i śmierci,  to głównie rozpatrywane 

przez nich problemy. Musieli oni zatem większość swojego intelektualnego wysiłku skierować 

na skuteczne metody uzasadniania filozoficznych koncepcji Vedas. 

Logika hinduska u swych podstaw jest teozoficzna, w odróżnieniu od tradycji Zachodu, której 

rodowód logiki leży w λoγoζ . 
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