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Î NÅELEGEREA L UMII Î N C ARE T RÃIM
Atunci când vorbim despre lume, noi ne referim de regulã la toate acele
lucruri care alcãtuiesc obiectele experienåei umane, îndeosebi mediul din jur
æi activitãåile de pe pãmântul nostru, mai ales ale speciei noastre foarte ocupate.
Dimpotrivã, cuvintele univers æi cosmos au o conotaåie mult mai abstractã æi
mai impersonalã. Puåini oameni ætiu însã cã termenul de lume (world) derivã din
vechiul cuvânt norvegian verold15 , care înseamnã literal “era omului” (ver fiind
legat de latinescul vir, care înseamnã “om”), adicã era (epoca) umanã. Astfel, în
înåelesul sãu original, cuvântul lume se referã de fapt la “era lumii”, adicã la o
anumitã fazã sau ciclu în cadrul cursului neîntrerupt al cosmosului, æi anume la
acea fazã care se referã la umanitate. Pentru cei din vechime, contemplarea lumii
nu ar fi avut nici un înåeles în afara relevanåei ei faåã de specia umanã. Pentru ei,
“lumea” însemna “lumea ca sãlaæ al umanitãåii”.
Ideea tradiåionalã a ciclurilor lumii (erelor) le-a servit anticilor drept un
instrument convenabil pentru înåelegerea unor contexe culturale ample dintr-o
perspectivã spiritualã. Dupã cum am explicat în introducere, viziunea indienilor
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susåine cã noi trãim astãzi în kali-yuga, o erã caracterizatã printr-un declin spiritual æi
moral. Aceastã veste este neplãcutã nu numai pe termen scurt. Deæi au examinat istoria
dintr-o perspectivã telescopicã, cosmologiætii tradiåionali din India nu s-au lãsat pradã
pesimismului, cãci la sfâræitul fiecãrei epoci întunecate ei au întrezãrit renaæterea epocii
de aur. Ei au descris aceastã succesiune ciclicã a erelor (yuga) ca o parte integrantã a
existenåei limitate în timp în care fiinåele umane æi alte fiinåe au æansa de a evolua moral
æi spiritual, prin reîncarnãri repetate.
Limba sanscritã conåine o serie de cuvinte care se referã la “lume”, dar
nici unul dintre ele nu surprinde mai bine aceastã reluare ciclicã nesfâræitã a
experienåei umane prin intermediul timpului decât cuvântul samsára16 . Literal,
acest termen înseamnã “ceea ce curge împreunã” (de la prefixul sam, care
corespunde grecescului syn, æi de la rãdãcina verbalã sri, “a curge”),
referindu-se la fluxul perpetuu al existenåei, care aduce laolaltã subiecåii æi
obiectele, în combinaåii predestinate. Uneori, termenul sanscrit este folosit în
expresii compuse precum samsára-mandala (sfera existenåei ciclice), samsárachakra (roata existenåei ciclice), samsára-ságara (oceanul existenåei ciclice), sau
samsára-vriksha (arborele existenåei ciclice). Samsára este tradus uneori æi ca
“existenåã condiåionatã” sau “existenåã lumeascã”. Aceste douã echivalente nu
surprind însã natura ritmicã sau ciclicã a vieåilor noastre individuale din aceastã
lume, care depinde de curentul timpului, alternând între scufundarea în regatele
invizibile sau “subtile” æi renaæterea în realitatea materialã vizibilã.
Samsára este roata naæterii, vieåii, moråii, renaæterii, a unei noi vieåi, a
unei noi moråi, æi aæa mai departe, la infinit. Ea este existenåa determinatã de
soartã (daiva), acel pãienjeniæ de interrelaåii æi datorii karma-ice complexe æi
inviolabile care existã între fiinåe. Samsára este karma. Aceasta înseamnã, dupã
cum sublinia adeptul tantric contemporan Swami Vimalananda, cã în cea mai mare
parte ea nu este alcãtuitã din altceva decât din amintiri. Existenåa ciclicã sau
condiåionatã este guvernatã de tot felul de legi (care sunt æi ele amintiri îngheåate ale
naturii), între care cea mai importantã este legea cauzei æi a efectului. Aspectul fizic
al acestei legi a fost foarte bine surprins de Newton în formularea potrivit cãreia
fiecare acåiune conduce la o reacåiune de valoare egalã, dar opusã. Înåelepåii din
India ne asigurã cã aceastã lege se aplicã la fel de bine æi în regatul minåii, gândurilor
æi actelor noastre de voinåã. Întrucât ætiinåa oficialã priveæte numai cãtre regatul
material, ea nu reuæeæte sã-æi dea seama de natura exhaustivã a cauzalitãåii, care nu
permite nici un fel de hazard. Dintr-o perspectivã spiritualã mai profundã, toate
evenimentele sunt considerate a fi guvernate de cauzalitate. Existenåa nu este altceva
decât o reåea de condiåii, de o complexitate infinitã, care dau naætere altor condiåii.
Aceasta este semnificaåia cuvântului karma.
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Dupã cum ar spune matematicianul æi filosoful britanic Alfred North
Whitehead, samsára este un “proces”, iar aspectul supus acåiunii de procesare este
psihicul uman (jíva), care trebuie sã se supunã unor experienåe lumeæti repetate
pentru a-æi putea realiza adevãratul destin de dincolo de orice manifestare, æi
anume realizarea Fiinåei-Conætiinåei, adicã a Spiritului. Lumea este o æcoalã, idee
pe care o regãsim æi în alte tradiåii spirituale, din afara spaåiului indian. Dacã viaåa
umanã are un scop global, acesta nu poate fi altul decât acela de a ajunge la
trezirea înåelepciunii (vidyá, jnána).
Privitã dintr-o altã perspectivã, samsára este máyá, adicã un pãienjeniæ
încâlcit de iluzii, ale cãror rãdãcini se regãsesc în lipsa noastrã fundamentalã
de înåelegere a propriei noastre fiinåe æi a lumii. Lipsa de înåelegere în ceea
ce ne priveæte constã în a ne privi mai degrabã ca pe niæte personalitãåi sau egouri
decât ca pe Fiinåa-Conætiinåa purã æi indivizibilã. Lipsa de înåelegere a lumii
constã în a o privi pe aceasta mai degrabã ca pe o realitate exterioarã decât ca
fiind identicã cu propria noastrã naturã. Aceastã eroare-rãdãcinã (avidyá),
sinonimã cu orbirea spiritualã, este exact impulsul care pune veænic în miæcare
roata karma-icã. Ea este fundamentul experienåei noastre limitate în timp æi
spaåiu, æi cauza primarã a suferinåelor noastre (duhkha), ca fiinåe aparent
individuale.
Textele hinduse descriu în termeni grafici natura existenåei ciclice. Astfel,
Mahábhárata (11.5), unul din cele douã mari poeme epice naåionale ale Indiei,
conåine un pasaj remarcabil în aceastã direcåie, pe care îl vom transcrie într-o
manierã literarã, pentru o mai bunã înåelegere:
Odatã, un brahmin s-a rãtãcit într-o junglã deasã, plinã cu animale æi cu
plante periculoase, care l-ar fi înspãimântat pânã æi pe Yama, Zeul Moråii. Nu
este de mirare cã sãrmanul brahmin s-a lãsat cuprins de panicã. Oricât de mult se
strãduia el sã îæi croiascã o cãrare prin jungla deasã, nu reuæea decât sã se afunde
æi mai tare în hãåiæ. Privind în sus, a vãzut cã jungla era acoperitã cu o plasã
impenetrabilã, deasupra cãreia se afla o femeie uriaæã, cu braåele întinse. Monætri
în formã de æerpi cu cinci capete pluteau pe cer.
Apoi, sãrmanul brahmin a cãzut într-o gaurã care fusese acoperitã de
crengi. Cu piciorul prins într-o creangã æi cu capul în jos, el a vãzut sub el un
æarpe uriaæ, iar la suprafaåã, lângã marginea gãurii, un elefant sãlbatic cu æase
capete æi cu 12 picioare. Prin aer, în jurul lui zburau albine enorme, iar mierea
care se scurgea din stupul lor ajungea drept în gura brahminului, a cãrui sete
creætea astfel cu fiecare clipã.
La picioarele copacului ce mãrginea gaura în care cãzuse chiåãiau
æobolani tãrcaåi în alb æi negru, care rodeau rãdãcinile copacului, astfel încât
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brahminul æi-a dat seama cã nu va mai trece mult æi acesta se va prãbuæi peste el,
zdrobindu-l sub greutatea lui. Terorizat la maximum, convins cã nu mai are nici
o æansã sã fie salvat, el a continuat totuæi cu disperare sã se agaåe de viaåã.
Acest tablou de coæmar nu simbolizeazã altceva decât lumea exterioarã, cu
toatã absurditatea ei. Jungla reprezintã viaåa, iar animalele feroce sunt simboluri
ale bolilor æi nenorocirilor care pot cãdea peste noi. Femeia uriaæã simbolizeazã
efemeritatea vieåii. Gaura (capcana) reprezintã corpul uman. Æarpele din capcanã
simbolizeazã timpul. Crengile în care brahminul æi-a prins piciorul sunt un simbol
al lãcomiei cu care ne agãåãm noi de existenåã. Elefantul simbolizeazã anul, cele
æase capete ale sale æi cele 12 picioare referindu-se la cele æase anotimpuri ale
Indiei æi la cele 12 luni. Æobolanii care rod rãdãcinile copacului sunt zilele æi
nopåile, mesagerii moråii. Albinele sunt dorinåele noastre, iar mierea simbolizeazã
plãcerea trecãtoare pe care o obåinem atunci când reuæim sã le împlinim.
Acest tip de gândire simbolicã, exprimatã în pasajul de mai sus, nu este
deloc un unicat în epoca Mahábhárata-ei. Ea oferã inclusiv o cheie pentru
înåelegerea Tantra-elor, compuse sute de ani mai târziu. Spre exemplu, în
Kula-Arnava-Tantra (1.61-63), Shiva declarã:
Samsára este rãdãcina suferinåei. Cel care existã [în aceastã lume] este supus
suferinåei. Dar, o, Preiubito, cel care practicã renunåarea (tyága) este fericit.
Nimeni altcineva nu poate fi fericit.
O, Preaiubito, aflã de la mine cã aspirantul trebuie sã abandoneze samsára,
care este locul în care se nasc toate suferinåele, solul fertil pentru toate nenorocirile
æi sãlaæul tuturor relelor.
O, Zeiåo, aflã cã mintea ataæatã de samsára este înlãnåuitã, deæi nu existã
lanåuri care sã o lege, este tãiatã, deæi nu existã arme care sã o taie, æi este expusã
acåiunii unei otrãvi extraordinar de puternice.
Pornind de la premisa cã suferinåa este pretutindeni, la început, la mijloc æi
la sfâræit, aspirantul trebuie sã abandoneze samsára, sã se fixeze în Realitate, æi
astfel sã devinã fericit.

A fi prins în samsára înseamnã sã fii obligat sã te repeåi la nesfâræit,
adicã sã reiei mereu aceleaæi tipare karma-ice. Cei care au înåeles acest lucru
au urmãrit dintotdeauna sã scape de samsára prin arderea seminåelor
renaæterilor viitoare în regatele condiåionate ale existenåei. Aæa cum vom
demonstra însã, transcenderea timpului nu este sinonimã cu o simplã ieæire în
afara sferei spaåio-temporale, ci mai degrabã cu o ieæire în afara controlului
impus de spaåiu æi timp asupra noastrã. Împins de foråele karma-ice puse în miæcare
de propriile sale acåiuni sau acte de voinåã din trecut, individul înlãnåuit în regatul
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existenåei ciclice este numit samsárin. Traducerea cea mai comunã a acestui termen
sanscrit este aceea de “lumesc” sau “migrator”. Spre deosebire de acesta, cel care
a reuæit sã scape de karma æi de fluxul timpului prin puterea conætiinåei eliberatoare
este cunoscut drept un mahá-siddha, un “mare maestru”, care a transcens sau “a
pãcãlit” timpul17 . Numai unui asemenea om îæi reveleazã samsára natura sa
ascunsã, divinã.

A RHITECTURA L UMII
La fel ca æi alte cosmogonii tradiåionale, hinduismul considerã samsara
ca fiind un câmp de experienåã vast æi organizat ierarhic, cu mai multe nivele
de existenåã, fiecare conåinând un numãr nelimitat de fiinåe de toate felurile.
Lumea materialã vizibilã este consideratã a fi numai unul din cele 14 nivele
ale manifestãrii, care se întind deopotrivã deasupra æi dedesubtul pãmântului.
Deæi invizibile pentru ochiul uman, atât regatele de deasupra cât æi cele de
dedesubtul pãmântului pot fi vãzute de cei înzestraåi cu clarviziune ( dúradarshana, sau “vederea la distanåã”). Aæa cum repetã insistent textele hinduse,
æi aæa cum confirmã æamanii din toatã lumea, aceste regate pot fi chiar vizitate
în corpul nostru subtil. Mai mult, aceastã capacitate paranormalã este
consideratã a fi sursa principalã de cunoaætere pe care au putut fi construite
cosmologiile tradiåionale.
Mulåi exegeåi occidentali preferã sã considere aceste cosmologii drept simple
produse ale imaginaåiei. Numeroasele variante gãsite în descrierile tradiåionale ale
regatelor superioare æi inferioare sunt de regulã considerate a fi dovezi ale faptului
cã la baza lor stã pura fantezie, deæi se ætie cã o descriere nu poate fi mai bunã decât
puterea de observare æi decât uæurinåa de exprimare a autorului ei. Dacã 12 oameni
asistã la unul æi acelaæi eveniment, ei vor oferi 12 descrieri diferite ale acestuia, aæa
cum se întâmplã în faimoasa parabolã a orbului æi a elefantului.
Dacã examinãm cosmologiile diferitelor tradiåii spirituale autentice,
descoperim numeroase asemãnãri. Acestea pot fi explicate fie printr-o
împrumutare a ideilor de la o tradiåie la alta, fie - mai degrabã - ca o dovadã a
faptului cã la baza lor a stat o cunoaætere bazatã pe observaåie directã. Aceasta
nu înseamnã cã gândirea imaginativã nu a jucat nici un rol în descrierile
tradiåionale ale lumii, la fel cum se întâmplã æi în cazul cosmologiei moderne
æi în atâtea alte ramuri ale cunoaæterii ætiinåifice de astãzi.
De ce este însã important sã vorbim de cosmologie atunci când vorbim de
Tantra? Åelul tantric, la fel ca æi åelul tuturor tradiåiilor spirituale, este acela de a

