Katarzyna Bielawska

Rolina Jogi w tantrycznej jodze
Kuõóalinã

W niniejszym tekcie postaram siê przedstawiæ obraz Roliny Jogi w tradycji jogi Kuõóalinã, nale¿¹cej do nurtu tantryckiego w obrêbie religii hinduskich. Przed przejciem do w³aciwego opisu konieczne jest dokonanie
krótkiego wprowadzenia. Obowi¹zuj¹ca w niektórych sektach (czyli nieformalnych od³amach religijnych) tajemnica doktryny i obrzêdów sprawia, ¿e
dotarcie do dok³adnych i pe³nych opisów tradycji i kultu wielu grup jest
niemo¿liwe. Czêstym zjawiskiem jest równie¿ celowe przeinaczanie elementów sk³adaj¹cych siê na tradycjê danej grupy religijnej, aby ¿adna z
osób obcych b¹d niepo¿¹danych nie pozna³a "cie¿ki" kolejnych etapów
inicjacji. Jeli chodzi o jogê tantryczn¹, a w jej obrêbie jogê
specjalnie

dla

ludzi

1

Zachodu

zosta³y

opracowane

Kuõóalinã,

uproszczone

to

wersje,

pozbawione mistycyzmu, przes³aniaj¹ce naturê wiary i nie daj¹ce mo¿liwoci osi¹gniêcia najwy¿szego celu. Ostatnio mo¿na zaobserwowaæ wzrost zainteresowania kultur¹ indyjsk¹, a co za tym idzie równie¿ wzrost zapotrzebowania

na

"orientalne

pomys³y

na

¿ycie".

Przystosowana

do

potrzeb

europejskich i amerykañskich religia i kultura trafi³a na podatny grunt i
wci¹¿

ulega

przemianom,

aby

zaspokoiæ

potrzeby

swoich

wyznawców.

Licznie powstaj¹ publikacje zwi¹zane z krêgiem New Age [np. Paulson
1998] lub z okultyzmem [np. witkowski 1937], odbiegaj¹ce od tradycyjnych wierzeñ Hindusów. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e zawartych w nich
informacji nie nale¿y traktowaæ powa¿nie.
Tantryzm zacz¹³ siê kszta³towaæ w obrêbie hinduizmu w II po³. I tys.
n.e., jego korzenie siêgaj¹ jednak Wed, a zatem po³. II tys. p.n.e. Poza tantryzmem hinduistycznym praktykowanym w Indiach mo¿na wyró¿niæ jeszcze tantryzm buddyjski w Chinach i Tybecie. Podstawowym ród³em tego
nurtu religijnego s¹ Agamy, czyli Tantry, które powsta³y ok. 500 r. n.e. i

§hita,

znane s¹ pod wieloma innymi nazwami, m.in. Upatantra, Sa

1

Ya-

W latach 19201930 C.G. Jung prowadzi³ badania hinduizmu i buddyz-

mu, podczas których zwróci³ uwagê na znacz¹ce ró¿nice w sposobie postrzegania wiata przez ludzi Zachodu (dominuj¹cy ekstrawertyzm) i ludzi
Wschodu (dominuj¹cy introwertyzm).
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mala, Damara, Kalpa, Arnava, Uddala, Upasamkhya, Vimarini, Cintama-

ç

ni, Purana, Upasajna, Sabhava, Am ta. Sama nazwa tantra znaczy dos³ownie "nici, tkanina, osnowa tkacka". Wyznawcy tantryzmu uwa¿aj¹, ¿e ka¿da
z epok (yuga)  a jest ich cztery  ma inne pisma objawione. W Kçtayuga i

ç

Tretayuga by³y to ruti (Wedy), w Dvaparayuga  Sm ti, a w obecnej
Kaliyuga  Agamy i Purany [DebroyDebroy 1994].
Agam jest tak wiele, ¿e trudno by³oby wszystkie wymieniæ. Jednak o

Kuõóalinã
w³anie

traktuj¹ tylko niektóre z nich, zw³aszcza aktaTantry, poniewa¿

w

tantryzmie

aktystycznym

zawiera

siê

joga

Kuõóalinã.

N.N.

Battacharyya [1982] wymienia wiele tytu³ów Agam i przedstawia ró¿ne sposoby tradycyjnego ich klasyfikowania. Jedna z list wymienia osiem zbiorów:

àùñaka, Yamalàùñaka, Matakhyàùñaka, Mangalàùñaka, Æakràùñaka,
àùñaka, Bahuråpàùñaka i Vagiàùñaka. Oko³o XI w. n.e. powsta³y

Bhairav
ikh

tantryczne teksty aradatilaka, w których zawarte s¹ komentarze dotycz¹ce
aspektów ivy i akti jako Puruùy i Prakçtã oraz ich wzajemnych relacji. Tu
znajduj¹ siê tak¿e opisy Kuõóalinãakti jako mocy przybieraj¹cej postaæ
wê¿a z piêædziesiêciu liter pisma sanskryckiego, umieszczonego w ÃdhÐraæakra, czyli MålÐdhÐra. Moc ta wstêpuje ku górze, pokonuje kolejne
Æakrylotosy i intensywnie wiec¹c mija ró¿ne aspekty bóstw tantrycznych
(Ia, Rudra, Viùõu, BrahmÐ, SadÐiva i inne), aby w najwy¿szym lotosie
po³¹czyæ siê z Najwy¿szym iv¹. Kolejnym pismem rozwa¿aj¹cym tajemnice jogi Kuõóalinã jest Rudrayamala, napisana po 1300 r. n.e. Opisuje ona
rytua³y zwi¹zane z Kuõóalinã, praktykê jogiczn¹ oraz szeæ æakr ulokowanych w ciele cz³owieka. Jeli chodzi o teksty dotycz¹ce samej praktyki

å

jogicznej, najwa¿niejszymi dzie³ami s¹ Yogas tra napisana prawdopodobnie przez Patañdalego oko³o 200 roku p.n.e. oraz komentarze do Yoga-

å

s try  Yogabhashya, przypisywane Vjasie i póniejsze prawdopodobnie o
34 stulecia. Oba te teksty zosta³y przet³umaczone i opatrzone komentarzem przez Leona Cyborana [1986].
Bardzo wa¿nymi ród³ami opisuj¹cymi Kuõóalinã, æakry i wszystkie powi¹zane z nimi elementy s¹ dwa dzie³a komentowane przez Kaliæarana:

å

ñ

¤

Sa æakranir pana czyli "Opis szeciu orodków" i Padukapa æaæakra,
"Piêciostopniowy

podnó¿ek".

T³umaczenia

obu

tekstów

znalaz³y

siê

w

ksi¹¿ce Artura Avalona "The Serpent Power" [1919], a ich syntetycznego
podsumowania dokona³ Andrzej Wierciñski [1994]. Z opracowañ nowo¿ytnych godne polecenia s¹ "History of the Tantric Religion" autorstwa N.N.
Bhattacharyya, a tak¿e praca A.C. Dasa [1958] o ¿yciu Ramakriszny.
Przed przyst¹pieniem do opisu ulokowania æakr trzeba chocia¿by w skrócie
przedstawiæ

tantrycki

obraz

wiata.

Wszechwiat

w

ujêciu

tantrycznym

to
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AçùñiKalpanà czyli Kreatywna Imaginacja

ävaryabdaBrahmÐna,

w której

akti jako najwy¿sza bogini ma Moc Przys³aniania. To ona ukazuje siê ka¿demu
cz³owiekowi jako MÐyÐ

("iluzja"), czyli wiat z

jego

ró¿norodnoci¹.

iva

przyjmuje postaæ ParamÐtmÐna, czyli absolutu w najg³êbszej esencji nierozdzielnoci i niezró¿nicowania. Przed stworzeniem wiata istnia³ stan Para
Saüvit,

nazywany

stanem

Pralaya



rozpuszczenia

2
,

wiata

czyli

jednoci

Makro i Mikrokosmosu, duszy indywidualnej (JãvÐtma) i duszy uniwersalnej
(ParamÐtmÐna, BrahmÐna, Absolutu). W ParaSaüvit przedmiotowoæ "To"
(Idaü) i podmiotowoæ "Ja" (Ahaü) s¹ nierozró¿nialne i maj¹ potrójn¹ naturê
BrahmÐna SañCitAnanda ("Istnoæ wiadomoæSzczêliwoæ"). Do Pralaji
d¹¿y ka¿dy jogin praktykuj¹cy Kuõóalinã.
wiat mo¿e zostaæ stworzony tylko pod warunkiem zaistnienia zró¿nicowania Absolutu na aspekty Puruùa i Prakçtã (Duch i Natura), gdzie pierwszy
to pierwiastek mêski (Paraiva) a drugi ¿eñski (Paraakti). Maj¹ one
wspóln¹ naturê statycznodynamiczn¹. Z tego zwi¹zku wy³ania siê akti
jako Vimara czyli "Ta, Która Doznaje"  a nastêpnie nabiera cech "takociowych" (TattvaIdaü). Kolejnym jej rozwiniêciem jest uddhavidyÐtattva ("czysta wiedza") i tu w³anie akti przyjmuje postaæ MÐyÐ, ró¿nicuje
wiat, nadaje formy, nazwy i funkcje. Sprawia, ¿e wiat odbierany jest jako
rzeczywistoæ. Wyznawcy tantryzmu wierz¹, ¿e cz³owiek mo¿e odwzorowaæ
w sobie proces tworzenia wiata i jego rozpuszczenia. Dojæ do tego mo¿na
poprzez medytacjê i skupienie. Jogin "przebijaj¹c" Æakry i medytuj¹c ka¿dy
z lotosów usi³uje cofn¹æ siê do stanu przed stworzeniem wiata wierz¹c, ¿e
jest odwzorowaniem Makrokosmosu. Makrokosmos sk³ada siê z Lok (dos³.
"wiaty")  Saptabhåmi, których nazwy to Bhåh, Bhåvah, Suvah, Mehah,
Janah, Tapah i Satya. Te obszary maj¹ swoje odwzorowanie w szeciu
Æakrach i wy¿szych orodkach wiadomoci, jakimi s¹ ró¿ne stany Umys³u,
sk³adaj¹ce siê na Mikrokosmos w ciele cz³owieka. Ka¿dy z lotosów znajduje
siê wiêc w odpowiadaj¹cym mu obszarze Wszechwiata.
Rolina

Jogi

jest

map¹

rozrysowan¹

w

ciele

mentalnym

jogina,

to

"cie¿ka", po której musi kroczyæ ka¿dy inicjowany w jodze Kuõóalinã. Hindusi wierz¹, ¿e tak¹ "mapê" posiada w sobie ka¿dy cz³owiek, lecz wiêkszoæ
nie ma wiadomoci jej istnienia. Nawet tym osobom, które wiedz¹, czym
jest Rolina Jogi i jak siê przejawia, czêsto brak odpowiedniej praktyki i

2

Ten stan t³umaczy przypowieæ z Purany o tym, jak laleczka z soli zostaje

wrzucona do oceanu, aby zbadaæ jego g³êbokoæ i potem opowiedzieæ o tym,
co widzia³a. Okaza³o siê to jednak niemo¿liwe, poniewa¿ laleczka po zetkniêciu z wod¹ rozpuci³a siê i tym samym sta³a siê jednoci¹ z oceanem.
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zdolnoci
mocy

do

akti

przebudzenia
poznaæ

proces

kosmicznej
tworzenia,

energii,

aby

przy

podtrzymywania

i

wykorzystaniu
rozpuszczania

wiata. Czêsto Suùumna  ³odyga Roliny  przyrównywana jest do kos3

micznej Góry Meru

bêd¹cej osi¹ wiata. Czy Rolinê Jogi mo¿na wiêc na-

zwaæ wewnêtrzn¹ axis mundi ka¿dego cz³owieka? Jeli przyj¹æ, ¿e Æakry i
proces ich poznawania jest odwzorowaniem odwróconego procesu genezy,
rozwoju i destrukcji wiata, to mo¿na uznaæ tê Rolinê za Mikrokosmos bêd¹cy

odzwierciedleniem

Makrokosmosu.

Zdaje

siê,

¿e

nieprzypadkowo

"mapê" tê nazywano Rolin¹  chodzi tu o analogiê z wyobra¿eniem drzewa
kosmicznego, znanego w wielu kulturach i wierzeniach astrobiologicznych.
4

Jogini

5

i guru

przytaczali wiele argumentów za tym, ¿e Rolina Jogi ist-

nieje i jest Rolin¹ Kosmiczn¹, obecn¹ tylko w ¿ywym cz³owieku. Jak ka¿da
rolina wiêdnie i umiera bez dop³ywu si³ witalnych. Jeli jogin nie dostarczy
PrÐõy

6

do jej ³odygi i innych kana³ów, kwiaty lotosu nie rozwin¹ siê i

pozostan¹ nieujawnione. Jogin musi dbaæ o ka¿dy z kwiatów, o Dewi, które
w nich mieszkaj¹, musi siê modliæ do opiekunów poszczególnych lotosów i
wype³niaæ polecenia guru, aby kwiaty jania³y ca³¹ moc¹ swej barwy, dr¿a³y
dwiêkiem, wirowa³y form¹, aby ujawni³y swoje w³aciwoci i spe³nia³y

3

Kosmiczna Góra Meru  Merudaõda to góra w Himalajach, wed³ug wielu

kosmologii indyjskich siedziba bóstw hinduskich.
4

Jogin (JãvÐtma czyli "Doznaj¹cy") to osoba, która potrafi ujarzmiaæ i po-

wci¹gaæ zjawiska wiadomociowe pod¹¿aj¹c "cie¿k¹ jogi" (Yoganga) do
celu, którym jest najwy¿sze zjednoczenie z ParamÐtmÐnem.
5

Guru to mistrz duchowy, uto¿samiany z wszechpoznaj¹cym "ja". To on

inicjuje "Doznaj¹cego", udziela mu wskazówek i ocenia jego zdolnoci.
6

PrÐõa



energia

kosmiczna,

si³a

witalna

wyznaczaj¹ca

d³ugoæ

¿ycia

ka¿dego stworzenia. Ka¿dy JãvÐtma posiada w sobie indywidualn¹ PrÐõê,
której ruchem mo¿e kierowaæ. Dziêki niej jest w stanie przebudziæ Kuõóalinã i unieæ j¹ ku SÐhasrÐrze. PrÐõa jest nonikiem ¿ycia, a kiedy uchodzi z
organizmu, powoduje jego mieræ. Przenika ka¿d¹ czêæ cia³a. PrÐõa to
inaczej VÐyu  wiatr, oddech. Fizycznym przejawem PrÐõy jest akt oddychania  wdech i wydech. Wdech przybiera postaæ PrÐõaakti, symbolizowany jest przez mantrê Saþ i spe³nia funkcjê ch³odz¹c¹, wydech ma
postaæ PrÐõaiva i przejawia siê jako mantra Ha§, ma naturê ogrzewaj¹c¹. Obie tworz¹ Duszê Ha§saþ, któr¹ ma ka¿dy cz³owiek. Poprzez
techniki oddechowe PrÐõayÐma JãvÐtma oczyszcza swój organizm, dziêki
wprowadzeniu PrÐõy lunarnej (zebranej z Ióy) i solarnej (z Piñgali) do
Suùumny mo¿e doprowadziæ swój umys³ do stanu Pralaya.
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swoje subtelne funkcje. Wtedy JãvÐtma mo¿e zobaczyæ w sobie Rolinê.
"Takie rzeczy, jak tanmÐtra

7

i inne s¹ przedmiotem bezporedniej percepcji

wy³¹cznie joginów. Jogin 'widzi' Æakry mentalnym okiem (Ãjni). W innych
wypadkach jest to kwestia wnioskowania" [Avalon 2000:135].

Rolina


Rolina sk³ada siê z korzenia, ³odygi, kwiatów i lici. Korzeniem jest Kaõóa
(Ghanthisthanam  wêze³) u podstawy krêgos³upa, bulwa wygl¹daj¹ca jak
jajo ptaka, szeroka na cztery palce. Znajduje siê dwa palce powy¿ej odbytu i
dwa palce poni¿ej penisa, ³¹czy w wêze³ trzy g³ówne NÐói : Suùumnê, Ióê i
8

Piñgalê. To w³anie Suùumna, kana³ centralny biegn¹cy wzd³u¿ krêgos³upa
lub w jego wnêtrzu, jest ³odyg¹. Ióa i PiñgalÐ tworz¹ Æakry  subtelne
wêz³y w owocniach kwiatów lotosu . Suùumna rozci¹ga siê od Kaõóy do
9

centrum dwunastop³atkowego lotosu w owocni SÐhasrÐry, czyli do czubka
g³owy, gdzie znajduje siê "Otwór BrahmÐna", czyli BrahmÐrandhra.
Jak ka¿dy element Roliny, ³odyga podzielona jest na bardziej lub mniej
subtelne czêci. Sama Suùumna jest najgrubsza

, w niej przewa¿a Guõa

11

10

TanmÐtra (dos³. "ToIloæ") to ponadzmys³owe wyobra¿enie Subtelnych

7

¯ywio³ów, ich Esencja.
8

NÐói (od n

Ðó

"ruch")  subtelne kana³y, którymi porusza siê PrÐõa (ener-

gia s³oneczna i ksiê¿ycowa) oraz Vãvara (energia witalna).
9

Æakry (Padma, Kamala) to subtelne orodki tattviczne ("nacechowane at-

rybutami")  centra wiadomoci (Æautanja) i subtelnej mocy (akti).
10

Cia³o Grube jest jednym z trzech lub czterech sk³adników cielesnych

obecnych u JãvÐtmy. Cia³o Grube (Sthålaarira  Cia³o Pokarmowe) jest
najbardziej materialne. Ma zdolnoæ poznawania i dzia³ania, w nim jest
piêæ

Jñanendriya

(organów

doznawania)

i

piêæ

Karmendriya

(organów

dzia³ania). Jest ono przedmiotem zmys³owej percepcji. Cia³o Pokarmowe
wywodzi siê z Cia³a Subtelnego, które z kolei jest bezporednim rozwiniêciem Cia³a Przyczynowego.
11

Jak podaje L. Cyboran, Guõa znaczy "pasmo, niæ, sznur". S¹ trzy Guõy:

Sattva, Tamas i Rajas, które stanowi¹ sk³adniki rzeczywistoci przedmiotowej. Guõa Sattva jest istot¹ tego, co psychiczne, jest czyst¹ wiadomoci¹,
ma naturê biern¹. Guõa Rajas jest elementem aktywnym, powoduje ruch
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Tamas; otacza ona subtelniejszy kana³ Vajrini, maj¹cy naturê Guõy Rajas.
VajrininÐói rozci¹ga siê od penisa (Medhra) do Ãjniæakry. Wewn¹trz
tego kana³u jest bardziej delikatna CitrãninÐói (czysta wiadomoæ) wiei przepe³niona Guõ¹ Sattva. W Citrãni znaj-

12

c¹ca jak "sznur klejnotów"

duje siê najsubtelniejszy z kana³ów  BrahmÐnÐói czyli "Droga Brahmana", lub Kålamarga czyli "Droga Królewska". Wewn¹trz niej dopiero
wêdruje "przebudzona" Kuõóalinã. Jest to bardzo w¹ski kana³ rozci¹gaj¹cy siê
od otworu Svajambhåliñgi w MålÐdhÐrze do miejsca za Parabindu w owocni
SÐhasrÐry, czyli do Adidewy

13

. Kana³ ten ma naturê Pró¿ni (unya).

Jeli spojrzeæ na ³odygê w przekroju poziomym, lni ona czterema kolorami. Od zewn¹trz kr¹g jest ognicie czerwony, poniewa¿ Suùumna jako
Vahnisvaråpa przyjmuje formê Ognia. Nastêpnie jest kr¹g b³yszcz¹cy jak
S³oñce  Vajrini (Suryasvaråpa), kolejny Citrãni ma barwê bia³¹ jako
kana³ natury Ksiê¿yca (Æandrasvaråpa), BrahmÐnÐdi jest przeroczysty i
b³yszcz¹cy. Na ³odydze s¹ trzy "narola"  zgrubienia w okolicach owocni
kwiatów MålÐdhÐra, AnÐhata i Ãjna. S¹ to Liñgamy

14

 subtelne zawê¿enia

wiadomoci nazywane BrahmÐgranthi czyli Wêz³ami BrahmÐna. Liñgamy s¹ bardzo wra¿liwymi orodkami, poniewa¿ tu sploty nerwowe s¹ wiêksze i wyraniejsze, ni¿ w innych czêciach ³odygi.
£odyga "wspierana" jest przez dwa kana³y pe³ni¹ce funkcje subtelnych
przewodników energii witalnej (Vãvara), ksiê¿ycowej i s³onecznej (PrÐõy).
S¹ nimi Ióa i PiñgalÐ. Oplataj¹ one

Suùumnê

delikatnymi

splotami

w

miejscu lotosów i biegn¹ ³ukami wzd³u¿ linii krêgos³upa. Swój pocz¹tek
maj¹ w j¹drach: Ióa w lewym, a PiñgalÐ w prawym. Unosz¹ siê nieco do
góry i wraz z Suùumn¹ tworz¹ splot Kaõóy. Ióa zwana inaczej ai ma
naturê Ksiê¿yca (Æandra), jest bladego koloru i jest zimna. Znajduje siê po
lewej stronie Suùumny, co kojarzy j¹ z cechami ¿eñskimi. Reprezentuje ona
naturê akti (aktiråpa) i wype³niona jest nektarem (Amçthavigraha).
PiñgalÐ

znajduje

siê

po

prawej

stronie

³odygi;

skojarzona

ze

S³oñcem

fizyczny i psychiczny, dzia³a miêdzy cia³em a umys³em i góruje nad PrÐõ¹.
Guõa Tamas jest uwiadomieniem.

ñ

å

12

Sa ÆakraNir pana (Opis Szeciu Orodków), w. 3 [Avalon 1919:288].

13

Adi znaczy dos³ownie "pierwszy", tak wiêc Adidewi mo¿e byæ okrele-

niem ParÐmaivy (Najwy¿szego Guru).
14

Liñga  mêski pierwiastek symbolizuj¹cy zawê¿enie wiadomoci. Wystê-

puje w trzech Æakrach: MålÐdhÐra (Svayambhå), AnÐhata (BanÐ) i Ãjna
(Itara). Jest subteln¹ siedzib¹ Najwy¿szego ivy. Przedstawia siê go w formie fallicznej.
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(Surya) nazywana jest Mihira. Reprezentuje mêsk¹, ogrzewaj¹c¹

naturê

Rudry (Rudramãka) i jest koloru intensywnie czerwonego przechodz¹cego w
fiolet. Oba te kana³y wraz z Suùumn¹ tworz¹ warkocz Trãveni i ci¹gn¹ siê
razem od Kaõóy do Ãjniæakry miêdzy brwiami, gdzie zawijaj¹c wêze³
górny pod¹¿aj¹ w innych kierunkach: Ióa w prawe nozdrze, PiñgalÐ w lewe,
a Suùumna ci¹gnie siê dalej ku górze.
Listkami Roliny s¹ pozosta³e kana³y, zarówno te o cechach bardziej
materialnych

nale¿¹ce

do

Cia³a

Grubego,

jak

i

te

subtelne

(unosz¹ce

PrÐõavÐyu) zawarte w Ciele Subtelnym. Kana³y s¹ przewodnikami energii
¿yciowej, rozprowadzaj¹ "pokarm" w ca³ej Rolinie i tak jak licie asymi-

å

luj¹ energiê solarn¹ lub lunarn¹. W ca³ym organizmie jest wed³ug Bh ta
uddhi Tantra 72 tys. NÐói, wed³ug Prapancasara Tantra jest ich 300 tys.,

ühita

ivaSa

podaje

liczbê

350

tys.

Najwiêcej

NÐói



listków

otacza

centrum AnÐhata w okolicy serca [por. Avalon 2000:99100].
Kwiaty Roliny przybieraj¹ formê lotosu (Padma, Dhattura fastuos),
ka¿dy ma okrelon¹ i niezmienn¹ liczbê p³atków. Jest siedem g³ównych
lotosów i piêæ porednich. Najni¿ej znajduje siê purpurowy czterop³atkowy
kwiat z owocni¹ w kolorze ¿ó³tym (MålÐdhÐra). Powy¿ej jest lotos o szeciu
p³atkach barwy cynobrowej, wewn¹trz niego jest omiop³atkowy kwiat janiej¹cy biel¹ ksiê¿yca, którego owocnia ma tak¿e kolor bia³y (SvÐdhiùthÐna). Trzecim z rzêdu jest kwiat o dziesiêciu p³atkach "w kolorze ciê¿kich
chmur

deszczowych"

(ciemnosiny),

jego

wnêtrze

b³yszczy

czerwieni¹

wschodz¹cego s³oñca (Maõipåra). Powy¿ej jest omiop³atkowy lotos poredni

barwy

czerwonej,

który

wyj¹tkowo

ma

kielich

skierowany

ku

górze

(Añandakaõóa). Kolejny kwiat to pomarañczowy lotos z dwunastoma p³atkami, z owocni¹ w kolorze szarym (AnÐhata). Nastêpny kwiat ma odcieñ
szkar³atnego dymu  ciemnej purpury i liczbê szesnastu p³atków, oraz intensywnie bia³¹ owocniê (Viuddha). Powy¿ej

znajduje

siê

druga

æakra

przejciowa, czerwona z dwunastoma p³atkami (LalanÐ). Nastêpny lotos jest
dwup³atkowy i nieskazitelnie bia³y, podobnie jak jego wnêtrze (Ãjna). Dalej
umieszczone s¹ dwa lotosy porednie szecio i szesnastop³atkowy (Manas i
Soma). Ponad nimi jest dwunastop³atkowy bia³y lotos podczepiony od do³u
do owocni kwiatu korony. Miejsce stykania siê tych owocni nosi nazwê
KaõóalÐ, owocnia tego bia³ego lotosu janieje trzema kolorami: bia³ym,
czerwonym i porednim miêdzy nimi (ani do koñca bia³ym, ani zdecydowanie czerwonym). Ponad tymi wszystkimi kwiatami góruje lotos o tysi¹cu
p³atków bielszych od Ksiê¿yca, b³yszcz¹cych bardzo intensywnym wiat³em,
z w³óknami ka¿dego z p³atków w kolorze czerwieni. Owocnia jest ma³a i
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Rys. 1. Kwiaty Roliny Jogi.
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ma kolor czystej bieli (SÐhasrÐrÐ). Kolejnoæ kwiatów Roliny ilustruje
rysunek nr 1. Ka¿da z g³ównych æakr ma w swojej owocni drugi lotos, który
zawsze jest barwy czerwonej i sk³ada siê z omiu p³atków. Mieszkankami i
boginiami ka¿dego z nich s¹ aktiDahtu [Avalon 1919].
Wszystkie lotosy z wyj¹tkiem jednego zwrócone s¹ kielichami ku do³owi, dopiero kiedy zostan¹ uaktywnione moc¹ Kuõóalinã, janiej¹, nabieraj¹ barw i intensywnie wiruj¹c odwracaj¹ siê w kierunku nieruchomej SÐhasrÐry, która zawsze zwrócona jest ku do³owi.
W pierwszych piêciu centrach kwiatowych znajduj¹ siê odczuwane przez
zmys³y obszary materii odpowiadaj¹ce piêciu ¯ywio³om (MahÐbhåta) wraz
z ich ponadzmys³owymi wyobra¿eniami  TanmÐtrami. Ka¿dy z ¯ywio³ów
ma cechy dynamiczne, od Ziemi o sile najbardziej ci¹gaj¹cej do wewn¹trz
15

po Eter, który jest wszechkierunkowy i wszechprzenikaj¹cy

. Od najbar-

dziej grubego do najbardziej subtelnego  ta hierarchizacja dotyczy tak¿e
cile skorelowanych z Bhåta organów: Jñanendriya

16

17

i Karmendriya

. Lo-

tosy przejciowe oraz Ãjna i SÐhasrÐra nie s¹ charakteryzowane przez zmys³y, organy percepcji czy efektory. W odró¿nieniu od pozosta³ych kwiatów
nie posiadaj¹ tak¿e Vçtti. Vçtti (w³aciwoci) okrelaj¹ stany wiadomociowe, które znikaj¹, gdy wznosi siê ponad nimi Kuõóalinã. Vçtti mog¹ byæ
dobre lub z³e. Z³ymi s¹ te z Æakry SvÐdhiùthÐna i z Maõipåry, nieszczere z
AnÐhaty, z LalanÐæakry s¹ dobre, a z Somaæakry bezgranicznie dobre.
Kuõóalinã rozpuszcza wszystkie te "w³aciwoci" i uwalnia od nich JãvÐtmê.
Dvadaarna nie posiada Vçtti, poniewa¿ okrelana jest przez Cia³o Przyczynowe, a nie Subtelne czy Grube. Nie posiada wiêc w³aciwoci, które mo¿na
by by³o zidentyfikowaæ, przyporz¹dkowaæ, lub nazwaæ.

15

Dynamizm ¿ywio³ów przejawia siê poprzez piêæ form ruchu Prakçtã od

najbardziej grubego do najbardziej subtelnego: Pçthivi  ruch kohezyjny,
dorodkowy, Ãpas  ruch ci¹gaj¹cy w dó³, Tejas  ruch ku górze, ekspansywny, VÐyu  ruch kierunkowy poprzeczny i Ãkaa  ruch wszechkierunkowy, przestrzenny.
16

Jñanendriya  organy doznawania, percepcji zmys³owej. S¹ nimi nos i

jego subtelna TanmÐtra Ghanda (wêch), jêzyk z TanmÐtr¹ Rasa (smak),
oczy i TanmÐtra Råpa (wzrok), skóra i TanmÐtra Spara (dotyk) oraz uszy z
TanmÐtr¹ rota, abda (s³uch).
17

Karmendriya  organy dzia³ania: nogi i funkcja lokomocji, rêce i funkcja

manipulacji, odbyt i funkcja oczyszczania organizmu, penis i funkcja prokreacyjna oraz usta z funkcj¹ fonacji.
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Na

p³atkach

lotosów

podstawowych

wypisane

s¹

litery,

czytane

i

medytowane od prawej strony ko³a do lewej. Maj¹ one swoje kolory i bardzo
intensywnie emanuj¹ z p³atków. Litery wypisane na Dvadaarnapadma
medytuje siê w odwrotnej kolejnoci ni¿ w pozosta³ych lotosach. Wydaje
siê, ¿e na ¿adnym z lotosów porednich oprócz dwunastop³atkowego kwiatu
w owocni SÐhasrÐry mantry nie wystêpuj¹, poniewa¿ suma liter lotosów
g³ównych (MålÐdhÐry, SvÐdhiùthÐny, Maõipåry, AnÐhaty, Viuddhy i Ãjni)
wyczerpuje piêædziesiêcioliterowy zestaw znaków.
18

¯ywio³y s¹ w lotosie skojarzone z diagramami mocy (Yantra)
19

licznymi przedstawieniami swojej Tattvy

 Maõóalami

20

, symbo-

, symbolami ze-

wnêtrznych przejawów bóstw mantrycznych  literami na p³atkach (Vaç21

na)

. Mantra to moc (akti) w formie (Råpa) dwiê-

22

wraz z Bijamantra

ku (abda), który jest cech¹ Eteru, dwiêk ten mo¿e byæ oznaczony liter¹ i
wtedy nazywa siê Vaçnatmakaabda lub mo¿e nie byæ oznaczony przyjmuj¹c nazwê Dhvanyatmakaabda. Mantra dos³ownie znaczy "myleæ".
Stanowi ona cia³o bóstwa, nad którego form¹ siê medytuje. Jest mistyczn¹
formu³¹ daj¹c¹ w³adzê nad si³ami nadprzyrodzonymi, jest cile powi¹zana
z NamÐRåpa (wiatem imion i kszta³tów, nazw i form). Vaçna  litery
mog¹ byæ subtelnymi symbolami dwiêków (Matçka).
Wewn¹trz ka¿dej Maõóali ¯ywio³u znajduje siê Bijamantra

23

subteln¹

wibracj¹

dwiêku,

wynikaj¹c¹

z

dzia³ania

si³

tego

bêd¹ca

orodka

w

materialnym dwiêku (Vaikhari). Bija reprezentuje w Mantrze Tattvê i jej
dzia³anie, jest nasieniem Mantry. Wewn¹trz Bijamantry Bhåta jest Bija
jednego z wizualizowanych bóstw, jego manifestacj¹ w dwiêku (abda),
kolorze i formie (Råpa), posiadaj¹cego imiê (NamÐ). Ka¿de z tych bóstw

18

Yantra to pewnego rodzaju symbol magiczny, geometryczny wizerunek

bóstwa umo¿liwiaj¹cy o¿ywienie jego mocy.
19

Tattva (dos³. "takoæ") jest subtelnym obszarem atrybutów, rozwiniêciem

danej kategorii umys³owej lub fizycznej. Jest 36 "takoci", które stanowi¹
poszczególne etapy kreacji wiata [por. Wierciñski 1994:277].
Maõóale to figury geometryczne, czêsto kwadraty lub wielok¹ty wpisane

20

w ko³o. Maj¹ znaczenie symboliczne i magiczne, s¹ wyobra¿eniami Tattvy.
21

Vaçna  zestaw znaków pisma ma 50 lub 51 liter.

22

Bijamantra (bid¿a) to dwiêk boskiego bytu, na³adowany energi¹ ma-

giczn¹. Jest subteln¹ wibracj¹ dwiêku symbolizuj¹cego cia³o centralnego
bóstwa, które rz¹dzi danym ¯ywio³em lub w³adz¹ umys³ow¹.
23

Mantra ¯ywio³u Ziemi to la

§, Eteru  ha§.

ya

§,

§,

Wody  va

§,

Ognia  ra

Powietrza 
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posiada swoje zwierzê, które s³u¿y mu za pojazd (Vahana) i ka¿dy Dewi jest
wyposa¿ony w atrybuty okrelaj¹ce jego charakter. I tak Indra siedzi na
najbardziej ziemskim ze zwierz¹t  na s³oniu AirÐvata, który symbolizuje
solidnoæ, si³ê, trwa³oæ i podtrzymywanie Tattvy Pçthivi. Bia³y s³oñ czêsto
okrelany jest jako "przepiêkny i cenny", "zrodzony z Oceanu". BrahmÐ
usadowiony jest na Vahanie Ha§saþ  flamingu, gêsi lub ³abêdziu. Vahan¹
Varuny jest Makara, mitologiczny potwór wodny, skojarzony ze wszystkimi
bóstwami

wodnymi,

równie¿

z

Dewi

Ganga.

Jest

po³¹czeniem

wielu

zwierz¹t, lecz jego natura najbardziej zwi¹zana jest z krokodylem. Makara
ma tr¹bê s³onia, uszy i k³y dzika, rozszala³e oczy ma³py, cia³o wij¹cej siê
ryby oraz g³owê i skórê krokodyla. Potwór ten jest równie¿ koloru bia³ego i
w jednej z ³ap trzyma sid³a. Vahan¹ Hari jest Garuda  mityczny "W³adca
Ptaków",

najgorszy

wróg

wê¿y,

zawsze

przedstawiany

z

wê¿em

w

ogromnym dziobie. Garuda jest w po³owie or³em i w po³owie cz³owiekiem,
ma ptasie szpony, dziób i skrzyd³a. Pojazdem Vahni jest Baran, a Rudry
Byk. Czarna antylopa jest Vahan¹ Lakùmi i Pawany [Avalon 1919].
W owocniach lotosów aktiDhatu siedz¹ ró¿ne reprezentacje Dewi
akti. S¹ to: Dakinãakti, Rakinãakti, Lakùmiakti, Kakinãakti, akinãakti, Hakinãakti, Nirvanaakti i Kuõóalinãakti. Trzymaj¹ one
przedmioty, które zdradzaj¹ ich naturê, temperament i upodobania.
Pierwsza, czterorêka, czerwona Dakinãakti jest grona, a swoj¹ z³oæ
24

manifestuje wyszczerzaj¹c zêby i trzymaj¹c w d³oniach Khatvangê
z

nanizanymi

nañ

g³owami

ludzkimi,

ulê



w³óczniê,

Khadgê

 ber³o


nó¿

ofiarny i Kapalê (Caùaka)  czarê do wina wykonan¹ z ludzkiej czaszki.
Opasana jest skór¹ czarnej antylopy. Czo³o jej zdobi kropla pomylnoci 
Tilaka. Powy¿ej mieszka DewiRakinã. Jest ona b³êkitna i wygl¹da bardzo
gronie. Ma wyszczerzone zêby, a z jej nosa leje siê krew. Rakinã ma troje
przera¿aj¹cych czerwonych oczu wyra¿aj¹cych zagniewanie. W uniesionych
25

d³oniach trzyma ulê (w³óczniê), Padma (lotos), Damaru (bêben
(bardzo

ostry

Lakinãakti

topór

wojenny).

[Battacharyya

Powy¿ej

1982:323]

lub

w

czerwonym

Lakùmi.

Jest

) i Tanka

lotosie

siedzi

niebieska,

lecz

ubrana w ¿ó³te szaty, ma trzy twarze i po troje oczu w ka¿dej z nich oraz

24

Khatvanga ("laska tantryczna, ber³o") jest symbolem osi wertykalnej lub

"Drogi BrahmÐna" w Suùumnie.
25

Damaru to bêbenek rêczny. Mo¿e byæ dwustronny. Symbolizuje wtedy

zjednoczenie ivy (Liñgam) i akti (Yoni), poniewa¿ gdy milczy, jest cichy
i nieruchomy jak iva, a kiedy gra, staje siê twórczy i energiczny, dr¿y ca³ym swoim kszta³tem jak akti.
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wyszczerzone
zwierzêcym,

gronie
pije

zêby.
26

nektar

Piersi

ma

sp³ywaj¹c¹

z

wymazane

krwi¹

SÐhasrÐry.

Lakinã

i

t³uszczem

ma

czworo

ramion, w prawych d³oniach trzyma Vajrê (piorun) i akti (ogieñ), lewymi
rêkoma wykonuje Mudry ³aski i rozpraszania strachu. Tu mieszka tak¿e
Dakini Vami, Pani Mowy, Emituj¹ca. Vami odpowiada za fonacjê, mo¿e
niszczyæ i tworzyæ dwiêki, a co za tym idzie, panuje tak¿e nad istnieniem
wiata. Nastêpna Dewi aktiKakinã

jest

dobrotliwa,

piêkna,

radosna

i

podniecona. Trójoka i czterorêka, ubrana jest w skórê czarnej antylopy lub
w ¿ó³t¹ szatê. Na szyi zawieszone ma naszyjniki z koci ludzkich i du¿o
b³yszcz¹cych klejnotów. Jej cia³o ma kolor z³ota. W d³oniach trzyma Paa
(pêtlê), Kapala (czarê z mózgoczaszki cz³owieka) lub Damaru (bêben) i
Triula (trójz¹b). Kolejna akinãakti ma bia³e cia³o i ubrana jest w ¿ó³te
jedwabie. Ma cztery rêce, piêæ twarzy i po troje oczu w ka¿dej z nich. W
d³oniach trzyma BanÐ (strza³ê), £uk, Paa (pêtlê) i Ankua (bat). Zamiast
£uku i Strza³y mo¿e trzymaæ w jednej d³oni VedyÐ (Ksiêgê Wiedzy), a
drug¹

czyniæ

Mudrê

Jñana

(gest

27

serca

).

Dewi

Hakinã,

powy¿ej, ma szeæ czerwonych twarzy ksiê¿ycowych

i

po

mieszkaj¹ca
troje

oczu

w

ka¿dej. Ma szeæ r¹k, w których trzyma KapalÐ (czaszkê), Damaru (bêben) i
Mala (ró¿aniec Rudrakszy), wykonuje tak¿e Mudry Varada (rozpraszania
strachu), Abhaya (udzielania ³aski) i VidyÐ (gest wiedzy).

¯ywio³y i "kwiaty"


Wszystkie

Bhåta



¯ywio³y

maj¹

przyporz¹dkowane

okrelone

kolory.

Pçthiwi jest ¿ó³ta, Ãpas bia³a, Tejas czerwony, VÐyu czarny, a Eter przeroczysty. Ka¿demu z ¯ywio³ów przypisane s¹ funkcje i zdolnoci, a tak¿e obszary (Loki), w które s¹ wpisane. Pierwszy z kwiatów zawiera w sobie
symbol ziemi. Ziemia w symbolice tantrycznej ma kolor ¿ó³ty, przyjmuje
kszta³t kwadratu, w który wpisana jest Dharabija La§, równie¿ ¿ó³ta,

26

Nektarem tym jest Mattcitta (Amçthavigraha), prawdopodobnie sper-

ma JãvÐtmy, która uleg³a absorpcji podczas przebudzania Kuõóalinã i unoszenia jej ku górze. Identyfikowana z najcenniejszym p³ynem organizmu
symbolizuj¹cym zjednoczenie ivy i akti w SÐhasrÐrÐ.
27

Mudra Jñana to gest serca wykonywany palcami lewej d³oni, gdzie kciuk

i palec wskazuj¹cy dotykaj¹ do siebie, a pozosta³e trzy palce wyprostowane
s¹ ku górze. D³oñ trzymana jest na wysokoci serca.
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lni¹ca

czaruj¹cym

blaskiem.

Maõóala

Pçthivi

ozdobiona

jest

omioma

b³yszcz¹cymi w³óczniami rozmieszczonymi w czterech jej k¹tach. W³ócznie
te

s¹

przed³u¿eniami

linii

kwadratu.

Przybieraj¹

one

kszta³t

piersi

kobiecych, które kojarzone s¹ z omioma aspektami akti b¹d, jak podaje
Nirvanatantra,
znajduje

siê

maj¹

kszta³t

Aindrabija,

omiu

która

jest

szczytów

28

górskich

manifestacj¹

.

¿ó³tego

W

Bija

Indry



La§
boga

burzy, czteroramiennego Króla Niemiertelnych. Indra ma bardzo d³ugie
ramiona, co jest symbolem jego potêgi i odwagi, w jednej d³oni trzyma
"b³yskawicê". Vajra ("piorun") jest znakiem Absolutu, charakteryzuje go
solidnoæ elementów Ziemi. Vajra rozprasza piêæ "trucizn",

którymi

s¹

ignorancja, po¿¹danie, nienawiæ, duma i zazdroæ. Na swoich kolanach
bóg burzy trzyma dziecko wiec¹ce niczym S³oñce  Brahmê. Jest ono
czerwone, ma cztery twarze lub g³owy, których piêkno podkrelaj¹ cztery
ksiêgi (prawdopodobnie chodzi o Wedy) trzymane w czterech d³oniach.
BrahmÐ emanuje akti  moc¹ stwórcz¹.
Powy¿ej Dharabija, lecz wewn¹trz kwadratowej Maõóali Ziemi, znajduje siê trójk¹t natury Kama (Kamaråpa  natura po¿¹dania). Jest on czerwony, ma równe ramiona i b³yszczy jak b³yskawica. Jako trójk¹t Yoni kieruje siê wierzcho³kiem ku do³owi. Ma trojak¹ naturê: mocy woli, poznania i
dzia³ania (IæaD¿ñanaKrijatmaka). Nosi tak¿e nazwê KamakalÐ, poniewa¿ wewn¹trz zawiera czerwon¹ Bijê  Mantrê Kamy  Kli§. W rodku
trójk¹ta ma swój pocz¹tek Svayambhåliñga, samopowstaj¹ca Liñga ivy w
kszta³cie fallusa, bêd¹ca wiadomoci¹ BrahmÐna w aspekcie ivy. Liñga
jest

b³êkitnozielona,

koñcem

ku

do³owi.

zimna,

w

Dewaiva

kszta³cie
ma

kszta³t

listka
wiru

skierowanego
wodnego

w¹skim

dzia³aj¹cego

dorodkowo i siedzi we wg³êbieniu Liñgi w dolnym jej zwê¿eniu. W Liñdze
przebywa wszechprzenikaj¹cy wiatr Kandarpa  VÐyu, czyli DewiKama,
Dewi Mi³oci i po¿¹dania, czerwona milionem S³oñc. W polu Traipura,
oplataj¹c swoim cia³em Svayambhåliñgê, pi Wielka Zwiniêta (MahÐ
Kuõóala), czyli Kuõóalinãakti. G³owê ma nieco powy¿ej Liñgi i otwart¹
paszcz¹ dotyka do BrahmÐdvary; okrêca siê trzy i pó³ raza doko³a Liñgi.
Przybiera postaæ wê¿a w kolorze "pierwszej wiosennej b³yskawicy", ca³y
wiat utrzymuje swoj¹ moc¹, to ona jest przyczyn¹ dwiêku (abdabrah-

28

Nilaæala, Mandara, Æandraekhara, Himalaja, Suwela, Malaja, Supar-

wata, Kula.
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mÐna)

. Z drugiej strony A. Wierciñski pisze, ¿e Kuõóalinã znajduje siê

29

poni¿ej

Liñgi

"Jednakowo¿,

i

otwarte

usta

ma

skierowane

Kuõóalinãakti

potencjalna

ku

ma

siedzibie

formê

wê¿a

Dewyivy.
(lub

¿miji),

który trzy i pó³ skrêtami oplata liñgam Svayambhå, i którego paszcza obejmuje otwór liñgamu. wieci ona 'pe³nym blaskiem b³yskawicy' i wydaje pomruk jak niezró¿nicowane brzêczenie roju 'oszala³ych mi³oci¹ pszczó³'. Jej
cia³o jest te¿ przyrównywane do '³añcucha wspania³ych wiate³'. Natura
Kuõóalinã wyra¿a siê w tym, ¿e jest to potencjalny aspekt energii, który
niejako podtrzymuje aspekt kinetyczny. Jest ona w organizmie JãvÐtma niezbêdn¹ podstaw¹ potencjalnej akti dynamicznej, dzia³aj¹cej w ca³ym ciele
i przejawiaj¹cej siê w jego stronie procesualnej" [Wierciñski 1994:249]. To
ona kontroluje wdech (Saþkara) i wydech (Ha§kara) i sprawia, ¿e powietrze wci¹ga i wypuszcza siê 216000 razy w ci¹gu doby, dziêki czemu trwa
¿ycie i tworzy siê wszelki byt.
pisze: "Istnieje akti zwana

Kuõóalinã

Kuõóalinã,

ma moc tworzenia s³ów. A. Avalon

która jest nieustannie zaanga¿owana

w dzie³o stworzenia wszechwiata. Ten, kto j¹ pozna³, ju¿ nigdy wiêcej nie
wst¹pi do ³ona matki jako dziecko, ani nie bêdzie cierpia³ z powodu staroci" [Avalon 2000:140].

Kuõóalinã

jest statycznodynamiczna, poniewa¿

jej cia³o nie zmienia swojej pozycji, tzn. jest niezmiennie skrêcona trzy i pó³
raza, ale unosi siê poprzez BrahmÐnÐói ku SÐhasrÐraæakra.
Druga Æakra zawiera w sobie ¯ywio³ Wody  Tattvê Ãpas. Maõóala
SåksmaBhåta

przybiera

kszta³t

sierpu

Ksiê¿yca

otoczonego

omiop³at-

kowym lotosem w kolorze bia³ym. Wewn¹trz obszaru Ksiê¿yca znajduje siê
Bija Va§, bêd¹ca cia³em Varuny, nieskazitelnie bia³ego i trzymaj¹cego w
d³oniach Paa (pêtlê). Na kolanach
31

Hari

Varuny

w

30

Bindu

siedzi

niebieski

ubrany na ¿ó³to. Hari przyozdobiony jest Wanamal¹, piêkn¹ girland¹

z kwiatów charakterystycznych dla wszystkich pór roku. Na sercu Hari
32

znajduje siê klejnot symbolizuj¹cy duszê  Kaustubha
dziesiêciu

tysiêcy

S³oñc.

Do

klatki

piersiowej

i wiec¹cy wiat³em

doczepiony

ma

pukiel

poz³acanych w³osów przybieraj¹cy kszta³t spirali. Viùõu ma cztery ramiona

29

abdabrahmÐn to dwiêk przesi¹kniêty BrahmÐnem, najczystsza Forma

Logosu; z niego powsta³y wszystkie subtelne dr¿enia i przez niego przejawiaj¹ siê wszystkie byty. abda wytwarza formê (Råpa) wszystkiego.
30

Bindu (dos³. "wyb³yniêcie, punkt, przecinek")  zagêszczenie mocy ak-

ti. Wewn¹trz Bindu znajduje siê unya (Pró¿nia).
31

Hari to inne imiê Viùõu.

32

Jest to wieloæ zjednoczonych dusz.
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33

i trzyma wed³ug jednej wersji ankha (konchê), Æakra

34

(dysk), Gada

(pa³kê, ber³o) i Padma (lotos), wed³ug drugiej ponadto £uk i Miecz.
Maõipåra zwi¹zana jest z ¯ywio³em Ognia (Tejas). Maõóala ¯ywio³u
Ognia

ma

kszta³t

czerwonego

trójk¹ta,

b³yszcz¹cego

ciep³ym

wiat³em

S³oñca. Trójk¹t zwrócony jest szczytem ku do³owi, a na ka¿dym z k¹tów
b³yszcz¹ znaki swastyk. Wewn¹trz trójk¹ta znajduje siê Bija Ra§, bêd¹ca
mantrycznym cia³em Dewaty Vahni (Ognia). Vahni ma cztery ramiona, w
35

których trzyma Mala Rudrakszy (ró¿aniec boga Rudry

36

) i akti (moc

).

Na jego kolanach siedzi Rudra czerwony, ale wymalowany bia³ym popio³em, tak, ¿e wygl¹da jak starzec. Rudra jest tutaj Niszczycielem Kreacji,
poniewa¿ ma trzecie oko miêdzy brwiami, za pomoc¹ którego zniszczy
37

wiat wystrzeliwuj¹c promienie mierci. Czyni Mudry Varada
38

i Abhaya

(gest ³aski)

(gest rozpraszania strachu).

Kolejny kwiat to AñandÐKaõóa (Szczêliwe Miejsce), lotos przejciowy
nie identyfikowany z ¿adnym ¯ywio³em. W nim mieci siê "o³tarz klejnotów"  Maõipãtha i drzewo "Eonów"  Kalpa.
Czwartym lotosem g³ównym jest AnÐhata (Mistyczny Dwiêk) znajduj¹ca siê w okolicy serca. Jest to obszar ¯ywio³u Powietrza  VÐyu. ¯ywio³
Powietrza jest subtelny; jedyny element, który go okrela, to dwiêk (abda). Tu znajduje siê abdaBrahmÐmÐyÐ, czyli "dwiêk o substancji Brahmana". Maõóal¹ VÐyu jest heksagram, w którym po³¹czenie trójk¹ta mêskiego i ¿eñskiego symbolizuje jednoæ ivy i akti. W symbolice tantrycznej Powietrze (Wiatr) ma kolor szary (jak dym) i tê barwê przybiera w³anie
MaõóalaVÐyu. Powy¿ej znajduje siê Puruùa, czyli JãvÐtman pod postaci¹
Duszy Ha§saþ przybieraj¹cy formê spokojnie zwê¿aj¹cego siê ku górze
"p³omienia lampy w bezwietrznej atmosferze". Ponad Dusz¹ jest trójk¹tna
Maõóala S³oñca (Surya) w kolorze blasku b³yskawicy. Jest to trójk¹t akti

33

Broñ, któr¹ Rig Veda nazywa Sadarshana i przypisuje Dewi Viùõu.

34

Bu³awa, pa³ka, laska lub kij symbolizuj¹cy Wielki Umys³ Kosmiczny.

35

Ró¿aniec

Rudry

zrobiony

jest

z

nasion

drzewa

Elaeocarpus

ganitus

(Rudraksha). Poniewa¿ drzewo to rodzi nasiona w trzech kolorach, czerwonym, bia³ym i czarnym, symbolizuje s³oneczne oko (NadÐ), ksiê¿ycowe oko
(Bindu) i oko ognia (Nãbodhika). Ãksha dos³ownie znaczy "oko Rudry" i
jest trzecim okiem miêdzy brwiami.
36

akti  rodzaj broni, ognista kula energii.

37

Gest udzielania ³aski, dawania, w którym d³oñ skierowana jest wewnêtrz-

n¹ stron¹ ku górze, a palce mocno wygiête ku do³owi.
38

Gest rozpraszania lêku, w którym d³oñ u³o¿ona jest pionowo palcami do góry.
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Lakùmi, symbolizuj¹cy jednoæ Ognia, S³oñca i Ksiê¿yca. Dakinã mieszka
wewn¹trz Liñgi BÐna, znajduj¹cej siê w centrum trójk¹ta. LiñgaBÐna jest
podobna do Liñgi z MålÐdhÐraæakra, tyle, ¿e bardziej przypomina wiec¹cy z³otem klejnot, ni¿ listek. Skierowana jest wierzcho³kiem ku do³owi i ma
niewielki otwór w zwê¿eniu, przez który przeciska siê

Kuõóalinã

wznosz¹c

siê ku górze. Ten otwór to Bindu, w nim umieszczony jest sierp Ksiê¿yca.
W Liñdze przebywa tak¿e arvaMahÐDevaiva i tu "Doznaj¹cy" staje
siê Stworzycielem jak

ävara

i Guru Dewatów jak Brihaspati. Nieco wy¿ej,

lecz nadal w Trikonie, znajduje siê Mantra Ya§ bêd¹ca cia³em boga VÐyu
 Ia lub Pawana. VÐyu jest szary i ma cztery ramiona. Jest panem Cia³a
Pokarmowego. Ia ma w sobie Karunavaridhi ("Ocean Mi³osierdzia")

i

dlatego rozprasza strach wszystkich wiatów i udziela ³aski czyni¹c Mudry
Varada i Abhaya. Na szyi nosi diamentowy naszyjnik zrobiony prawdopodobnie z Vajra, ma tak¿e ³añcuch z cennych kamieni i ubrany jest w bia³e
39

jedwabie. Do stóp ma przytwierdzone Ghanda
Kolejnym

kwiatem

Roliny

Jogi

jest

.

Viuddha,

podstawy gard³a (Kanthamule). Viuddha dos³ownie

znajduj¹ca
znaczy

siê

u

"czystoæ"

(Amala). Tu znajduje siê najbardziej subtelny z ¯ywio³ów  Eter, czyli
Ãkaa, inaczej nazywany Wibruj¹c¹ Przestrzeni¹ lub Przestrzennym Polem
Si³owym. Tu mieszkaj¹ bóstwa Vaibhraja, czyli te, które nie p³on¹ w ogniu.
¯ywio³ Eteru jest najdelikatniejszy, poniewa¿ spostrzegany jest tylko przez
najsubtelniejsze wyobra¿enia zmys³owe. Ma naturê oczyszczaj¹cego ognia 
TejomÐyÐ.

Symbolem

Ãkaa

jest

Æandramaõóala,

czyli

bia³e

ko³o

Vçittaråpa. Przedstawia ono Ksiê¿yc w pe³ni, czysty i bez Zaj¹ca w swoim
obrêbie. Obszar ten jest sam w sobie Oceanem Nektaru Niemiertelnoci. W
ko³o wpisana jest bia³a Bija Ha§, bêd¹ca przedstawieniem czterorêkiego
40

Ambary (Nabha) w mi³osnym po³¹czeniu z Dewi Girija  Pani¹ Gór

.

Ambara trzyma w d³oniach Paa (pêtlê) b¹d Sid³a i Ankua (bat, ocieñ),
wykonuje te¿ Mudry ³aski i rozpraszania strachu. Na ich kolanach siedz¹
równie¿ w mi³osnym splocie Sadaiva i Dewi Gauri. Sadaiva jest bia³y,
a Gauri z³ota, oboje tworz¹ istotê dwup³ciow¹, której prawa po³owa cia³a
jest bia³a, a lewa z³ota. Nosi ona imiê Ardhanarivara i posiada dziesiêæ
ramion, piêæ twarzy i po troje oczu w ka¿dej z nich. Jest bóstwem dobrym i
pe³nym mi³osierdzia. Cia³o posmarowane ma popio³em i ubrane jest w

39

Ghanda  dzwoneczki symbolizuj¹ce m¹droæ idealn¹ i mi³oæ do wszyst-

kich ma³ych zwierz¹tek i owadów. Aby ich nie rozdeptaæ, bóg zak³ada
dzwoneczki, ¿eby wszystkie s³ysza³y, ¿e kto nadchodzi.
40

Przyjmuje wersjê Avalona, ¿e Ambara ³¹czy siê z Girija, a Sadaiva z Gauri.
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skórê tygrysa. Na jego piersiach znajduje siê naszyjnik zrobiony z wê¿y, a
na czole janieje mu sierp Ksiê¿yca, z którego kapi¹ krople Amçthavigraha. Bóstwo to w d³oniach trzyma: Triula (trójz¹b), Tanka (topór wojen41

ny), Kripana

(miecz ofiarny), Vajra (piorun), Dakana (ogieñ), Nagendra

(król wê¿y), Ghanta (dzwonek), Ankua (bat), Paa (pêtlê) oraz wykonuje
Mudrê

Abhitikara

(rozpraszania

obaw).

Tu

znajduje

siê

tak¿e

siedziba

abdaBrahmÐna (Dewi Mowy)  Bharatisthana i AtmÐna (Duszy BrahmÐna) posiadaj¹cego ogromn¹ m¹droæ (Kavi).
Powy¿ej

Viuddhaæakry

znajduje

siê

lotos

przejciowy

LalanÐ

lub

KalÐæakra, a nad nim szósty lotos g³ówny Ãjna  Ma³a Wiedza lub Nakaz.
Lotos ten jest siedzib¹ najwy¿szego Guru, sk¹d wysy³a on polecenia (Gurorajneti) JãvÐtmie. To tak zwane "Trzecie Oko". Tu jogin wydaje swoje ostatnie tchnienie tu¿ przed mierci¹ cia³a i tu ³¹czy siê z Najwy¿szym Puruù¹,
czyli z BhagawanemMahÐviùõuParamÐiw¹. Nie nale¿y do niej ¿aden
Bhåta, poniewa¿ nie odnosi siê ona do Zmys³ów, ale do Umys³u w czterech
postaciach: Prakçtã, Manas, Aha§karÐ i Buddhi

42

. W Ãjnaæakra mieci siê

"dom ivy", ivageha. Maõóal¹ tego lotosu jest krystalicznie bia³a tarcza
Ksiê¿yca, czyli znów ko³o. Wewn¹trz niego jest trójk¹t Yoni, równie¿ bia³y.
W centrum Maõóali znajduje siê Bija I§, bêd¹ca reprezentacj¹ ivy Itara.
Przybiera on postaæ

bia³ej

Liñgi,

czyli

trzeciego

ju¿

Wêz³a

BrahmÐna.

Liñga ta kszta³tem przypomina poprzednie i wieci bardzo jasnym wiat³em. Ponad bia³ym trójk¹tem znajduje siê drugi trójk¹t skierowany wierzcho³kiem ku do³owi. To KamakalÐ  Trãkona natury Kama, która

jest

manifestacj¹ aktiKåla przybieraj¹cej postaæ Paranakulapada  trójk¹ta
b³yskawicy. Wewn¹trz niego jest PranÐwa Au§, czyli pierwsza i najwa¿niejsza Bija. KamakalÐ jednoczy Surya (S³oñce), Æandrê (Ksiê¿yc) i Tejas
(Ogieñ). Nad Bija jest sierp Ksiê¿yca i bia³a NadÐ. NadÐ ma naturê Eteru
(Ãkaa), to Ãkaamamsi Yoni. Tu mieszka Paramaiva  Najwy¿szy iva
czyli

Bhagavan



wraz

z

akti,

SãddhakalÐ.

Oboje

przyjmuj¹

postaæ

grochu. W NadÐ jest tak¿e Bija ambhu  Ha§saþ. Bija znajduje siê na
"Wyspie Diamentów" (Maõidwipa) w oceanie Nektaru, czyli w Amçtha
vigraha. Powy¿ej znajduje siê Bindu Ksiê¿yca posiadaj¹cy naturê MakarÐ
(manifestuj¹cy literê MÐ). Ponad tym wszystkim

41

Kripana to

inaczej

Kila



sztylet

ofiarny

o

w

owocni

symbolice

tego

lotosu

wê¿owej,

lub

Khadga  krótki miecz.
42

Chodzi tu o uwiadomienie sobie istnienia i rozró¿nienie tych czterech mocy

umys³owych. Prakçtã to potencja³ dynamiczny, twórczy i przyczynowy. Zawiera
w sobie i ró¿nicuje b¹d harmonizuje trzy guõy: Sattva, Rajas i Tamas.
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znajduje siê omiop³atkowy kwiat aktiDahtu. Tym razem jest on bia³y, a
nie czerwony. Mieszka w nim bia³a Hakinã.
Ponad Ãjnaæakr¹ znajduj¹ siê dwa lotosy porednie, Manas i Soma, a
nad nimi jest Dvadaarnapadma  dwunastop³atkowy lotos podwieszony
pod owocni¹ SÐhastÐry. Wisi on na górnym skraju CitrinãnÐói w miejscu
BrahmÐrandhra ("Otworu Brahmana") i jest koloru bia³ego. Znajduje siê
dok³adnie w "³onie" (Tatkarnikayam) tysi¹cp³atkowego kwiatu umieszczonego na czubku g³owy. Miejsce, w którym stykaj¹ siê obie owocnie, nosi
nazwê

Kaõóala.

Miêdzy

owocniami

obu

lotosów

znajduje

siê

trójk¹t

AKaTha, który posiada naturê KamakalÐ. Trójk¹t ten wpisany jest w
bia³e ko³o Ksiê¿yca bez ladu Zaj¹ca. Wnêtrze Maõóali ko³a jest zimne i
wilgotne, promieniuje nie¿nobia³¹ barw¹. KamakalÐ jest Maõóal¹ Duszy

õ

Ha§saþ, czyli Logosu (abdaBrahmÐna). Trójk¹t ten wed³ug aktana datarangini nale¿y rysowaæ tak, aby "przejcie na zewn¹trz niego by³o
zawsze po jego lewej stronie", czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
[Avalon 2000:430]. Trójk¹t jest z natury podwójny: zewnêtrzny utworzony
przez litery AKaTha, a wewnêtrzny przez HaLaKùa. Zajmijmy
najpierw

zewnêtrznym,

którego

linie

s¹

cia³ami

mantrycznymi

siê

bogów

BrahmÐ, Viùõu i ivy. Ka¿da z linii jest Abalalaya, czyli siedzib¹ akti i
ka¿da

ma

naturê

bogini

(Trãaktiråpa).

Cia³o

Brahmy

i

aktiWama

przejawia siê jako szesnacie liter w kolejnoci od A do Ah, reprezentuje
Guõê Rajas i jest Lini¹ Ognia. Wychodzi ona z Wahni Bindu na po³udniu i
biegnie ku pó³nocnowschodniemu k¹towi trójk¹ta. Jest to Mirabindu. To
tak¿e linia, nad któr¹ w³adzê posiada Prajapati  Ojciec Stworzeñ. Drug¹
lini¹ jest cia³o Viùõu i aktiD¿jestha, równie¿ ta sk³ada siê z szesnastu
liter, od Ka do Ta. Ma naturê Guõy Sattva i jest Lini¹ Ksiê¿yca wychodz¹c¹
z ÆandraBindu w pó³nocnowschodnim rogu, kieruj¹c siê ku pó³nocnemuzachodowi. Lini¹ zamykaj¹c¹ trójk¹t jest Linia S³oñca rozpoczynaj¹ca
siê od SuryaBindu w pó³nocnozachodnim k¹cie i d¹¿¹ca do wierzcho³ka
na po³udniu. Cia³o ivy i aktiRaudri sk³ada siê z liter od Tha do Sa,
których tak¿e jest szesnacie. Ma naturê Guõy Tamas.
KamakalÐ (rys.

2)

jest

równobocznym

trójk¹tem

Yoni

skierowanym

wierzcho³kiem ku do³owi, o barwie intensywnej czerwieni i naturze Kama 
po¿¹dania. Emanuje z trzech Bindu (Trãbindu Tattva) przedstawianych jako
okrêgi lub punkty, w których tak¿e mieszkaj¹ Dewy. I tak w WahniBindu
jest siedziba Kuõóalinã, w ÆandraBindu boga Ia, a w SuryaBindu Devy
D¿jesthy. Wewnêtrzny trójk¹t tworzony jest przez Ha w WahniBindu, La
w ÆandraBindu i Kùa w SuryaBindu; b³yszczy on wiat³em b³yskawicy.
Tu przejawiaj¹ siê Moc Woli  Iæa, Dzia³anie  Krija i Poznanie  Jñana.
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Wewn¹trz trójk¹ta rozprzestrzenia siê Amçta  Ocean Nektaru (Niemiertelnoci) w kolorze rubinowym i o konsystencji podobnej do miodu. Ocean
ten jest owocem zjednoczenia Najwy¿szego ivy z Najwy¿sz¹ akti, czyli
Puruùy

z

Prakçtã.

Powy¿ej

znajduje

siê

O³tarz

Klejnotów,

a

nad

nim

ParamÐBindu, czyli Najwy¿szy Punkt, który jest natur¹ Pró¿ni (unya).
Bindu jest pojemnikiem wyzbytym jakiejkolwiek przedmiotowoci i podmiotowoci, jedyn¹ substancj¹ wype³niaj¹c¹ Bindu jest NadÐ  Najwy¿szy
Dwiêk. Tu rozpoczyna siê akt Kreacji Wszechwiata.

Rys. 2. KamakalÐ.
Ostatnim

kwiatem

Roliny

Jogi

jest

tysi¹cp³atkowy

lotos

SÐhasrÐrÐ

umieszczony na czubku g³owy. "Lotos o tysi¹cu p³atków jest jak baldachim,
znajduje siê nad wszystkimi i kapie z niego czerwony nektar" [Yamala, za:
Avalon 2000:438]. Lotos ten jest cile po³¹czony z poprzednim, poniewa¿
wspóln¹ ich czêci¹ sk³adow¹ jest trójk¹t KamakalÐ. Na wysokoci owocni
SÐhasrÐry znajduje siê Najwy¿szy Guru siedz¹cy na Si§hasana  to ParamÐiva (Srebrna Góra). Jest on AtmÐnem, BrahmÐnem,

ävar¹

wszystkich

istot, rozprasza ciemnoæ, Niewiedzê (AvidyÐ) i Iluzjê (MÐyÐ). Nie posiada
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ani KÐla (Czasu), ani KalÐ (Przestrzeni) i nosi nazwê Nityanaõda. Jednoczy
Rasa  Dowiadczenie Najwy¿szej B³ogoci z Virasa  B³ogoci¹ Zjednoczenia sam¹ w sobie. Tu w³anie JãvÐtman uwiadamia sobie to¿samoæ z
AtmÐnem i tu wchodzi w stan Wyzwolenia

43

. Najwy¿szy Guru ma szeæ

twarzy, a ka¿da z nich skierowana jest w inn¹ stronê. Na po³udnie patrzy
Aghora (Ten, Który Nie Przera¿a), na pó³noc spogl¹da Vamadeva (Ten,
Który Emituje), na wschód TañPuruùa (DuchTo), na zachód patrzy Sadyoyata (Ten, Który Jest Nagle Powci¹gniêty), ku do³owi skierowana jest
g³owa Tamasa (Bezw³adnego), do wewn¹trz natomiast patrzy g³owa Iana
(Potê¿nego W³adcy). Powy¿ej ParamÐBindu znajduje siê ju¿ tylko "Otwór
BrahmÐna" (BrahmÐrandhra) z Visarg¹ reprezentuj¹c¹ BrahmÐna. Ponad
Stwórc¹ siedzi Dewi ankhinã posiadaj¹ca moc twórczodestruktywn¹. W
owocni SÐhasrÐry znajduje siê te¿ Nirvanaakti, NirvanaKalÐ, AmaKalÐ i Ogieñ Nãbodhika. Dewi jest szesnast¹ czêci¹ Ksiê¿yca

44

ma

kolor

czerwony

i

ma

gruboæ

jednej

setnej

w³ókna

 Citakti

p³atka

lotosu.

Wewn¹trz niej znajduje siê siedemnasta czêæ Ksiê¿yca (NirvanaKalÐ),
wygl¹daj¹ca jak pó³ksiê¿yc i tak delikatna, jak jedna tysiêczna czêæ w³ókna
p³atka

SÐhasrÐry.

Jest

jasnoczerwona

i

przyjmuje

charakter

Bhagavati

(inaczej Lakùmi, Wspania³ej). W centrum tej KalÐ znajduje siê Najwy¿sza
45

Nirvanaakti  matka trzech wiatów

, ta, która wyznacza przysz³oæ i

jest esencj¹ wszelkiego bytu. Jest maleñka jak jedna dziesiêciomilionowa
czêæ w³ókna p³atka kwiatu i ma kolor najjaniejszego S³oñca. Wewn¹trz
niej znajduje siê statyczny ParamÐiva.
Powy¿ej przedstawiony zosta³ fizyczny i wizualny opis wszystkich kwiatów
tworz¹cych Rolinê Jogi w doktrynie tantryckiej. Ka¿da z Æakr w takim
ujêciu przekazuje energiê z poziomu ni¿szego na wy¿szy, przyspieszaj¹c
b¹d zwalniaj¹c; wiruj¹ one odrodkowo oraz pulsuj¹ rytmicznie i ruchem
tym

wprowadzaj¹

wirowania

zale¿y

pracuj¹cej

nad

43

PrÐõê
od

jej

we

wszystkich

sposobu

jej

wyzwalania

skupianiem

i

formach
energii,

do

NÐói.

Prêdkoæ

dowiadczenia

rozprowadzaniem,

ale

te¿

od

osoby
stanu

Wyzwolenie  Sa§adhi (ekstatyczne zjednoczenie JãvÐtma z ParamÐtma,

"rozpuszczenie" w Absolucie), Mokùa (wyzwolenie z krêgu wcieleñ), Nirvana (najwy¿sze "spe³nienie"), Kaãvalya ("jedynoæ", w której natura jest to¿sama ze zjawiskiem).
44

KalÐ  czêci Ksiê¿yca. Strefa okalaj¹ca Ksiê¿yc podzielona jest na sie-

demnacie czêci, tym subtelniejszych i janiejszych, im bli¿ej centrum.
45

Svarga  Niebo, Matrja  Ziemia i Patala  Dolny wiat.
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zdrowia jogina. U osoby o niewielkiej inteligencji lub chorej lotosy s¹ ma³e,
szarawe

i

powolne.

inteligentny,

zdrowy

Jogin
i

z

oczyszczonym

kochaj¹cy

ma

kwiaty

cia³em,
w

umys³em

jaskrawych,

i

mow¹,

wyranych

kolorach, du¿o wiêksze i wiruj¹ce z zawrotn¹ szybkoci¹. Wed³ug tradycji
tantrycznej Rolina Jogi jest w ciele ka¿dego cz³owieka, ale potrzeba wielu
lat praktyki jogicznej, pomocy guru i zdolnoci koncentracji umys³u, aby
pozwoliê jej "rosn¹æ" i rozwijaæ siê tak, aby dojæ do Najwy¿szego Zjednoczenia z Absolutem. "Rozbudzenie" mocy Kuõóalinã i przeprowadzenie
jej przez ³odygê i wszystkie kwiaty Roliny prowadzi do Wyzwolenia, a
kiedy w SÐhasrÐrze nast¹pi zjednoczenie ParamÐivy z ParamÐakti,
Nektar (Amçta) bêd¹cy owocem ich mi³oci, sp³ywa ku do³owi, dochodz¹c
nawet do najmniejszych koñcówek wszystkich NÐói. Daje to Doznaj¹cemu
uczucie najwspanialszej b³ogoci i zadowolenia. Nektar jak PrÐõa wstêpuj¹ca w Suùumnê o¿ywia Rolinê, a co za tym idzie, ca³y organizm.
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