
VEDĀNTA [wedanta] – jeden z uznanych sześciu ortodoksyjnych systemów 

ind. ( ssad-darśana). 

Inną  nazwą  v.  jest  uttara-mīmā mmsā,  czyli  „późniejsza  mīmā mmsā”,  w 

przeciwieństwie  do  pūrva-mīmā mmsy,  czyli  „wcześniejszej  mīmā mmsy”.  Oba 

systemy odwołują się do literatury wedyjskiej (śruti). O ile jednak dla pūrva-

mīmā mmsy tekstem podstawowym jest część o rytuale ofiarnym (karma-kāòdda), 

v. skupia się na  Upanišadach (jñāna-kāòdda),  zwł.  na poruszanych przez nie 

zagadnieniach bytu ostatecznego (brahman).  Dlatego nazwę „vedanta” (veda 

oraz  anta,  „koniec  Vedy”)  tłumaczy się  dwojako:  jako system skupiony na 

końcowych partiach Ved lub jako końcowy sens Ved, ich cel. Upanišady nie są 

jedynym źródłem myśli v. Myśliciele tego systemu komentowali tzw. potrójny 

kanon  (prasthāna-traya),  w  skład  którego  oprócz  Upanišad wchodzi 

Bhagavadgīta i  Brahma-sūtra Bādarāyaòy.  Różne  komentarze  (bhā ssya)  do 

dzieła  Bādarāyaòy dały początek  licznym szkołom v.  Oprócz  advaita-v.  (v. 

niedwójni), nauczającej o bycie ostatecznym wolnym od atrybutów (nirguòa-

brahman), rozwinęły się teistyczne szkoły v., w których Brahman rozumiany 

jest  jako  mający  cechy  Brahmana  (saguòa-brahman).  Spośród  szkół 

teistycznych,  ważną  rolę  w  kultach  bhakti  odegrała  viśi ssttādvaita-v.  (v. 

niedwójni  uprzymiotowionej)  Rāmānuji,  dvaitādvaita-v.  (v.  dwójni  w 

niedwójni)  Nimbārki,  dvaita-v.  (v.  dwójni)  Madhvy  i  śuddhādvaita-v.  (v. 

czystej niedwójni) Vallabhy. Dla wszystkich szkół v. wspólne są rozważania 

nad  Brahmanem,  przekonanie  o  zniewoleniu  człowieka  przez  niewiedzę 

(avidyā),  zmuszającą go do cierpienia w niekończącym się kręgu narodzin i 

śmierci (sammsāra) oraz dążenie do wyzwolenia (mok ssa) przez wiedzę (vidyā). 

Poszczególne  szkoły  v.  znacznie  różnią  się  rozumieniem  tych  kwestii  – 

pojęciem  duszy  indywidualnej  (jīva),  jaźni  (ātman),  a  zwł.  pojmowaniem 

relacji Brahmana do świata.
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