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JOCUL PULSATORIU AL REALITĂȚII. OCULTARE ȘI
REDESCOPERIRE DE SINE ÎN
Ā ȘI KAIVALYA-UPANIAD
THE PULSATORY PLAY OF REALITY. BEWILDERMENT AND SELFREDISCOVERY IN Ā AND KAIVALYA-UPANIAD
- AbstractFor Advaita Vedānta, the classical philosophy of Brahmanism, both
bondage, human drama and liberation, religious practice, are not conditions or
processes undergone by some alleged ”human beings” but rather conditions,
phenomena incurred to reality itself, to the absolute. A human is not a ”being”
but an experience of self-allienation undergone by the ultimate reality. The
various human conditions are exposed as ”shields” that cover and bewilder the
absolute reality. Consequently, liberation is nothing else but the dissolution of
this obstructing illusion of individuality, its reabsorption into the nondifferentiated reality.
-Upaniad, one of the most important Upaniads, offers the
classical formulation of the doctrine regarding the four states of reality, three of
them altered (deep sleep, dream and wakefulness), while the fourth one is the
pure absolute condition. The author of the text adopted the linguistic realism of
the Vedic tradition, which claimed that the structure of the Cosmic
manifestation reproduces the linguistic patterns. This outlook allows an
analogy between reality and its main states, on one hand, and the word ”Aum”
(the ”name” of the absolute reality) and its composing letters, on the other
hand.
Kaivalya-Upaniad is a late text, with quite a heterogeneous content;
nevertheless, it mainly deals with the ultimate condition (herein named as
”kaivalya” – ”unicity”, ”only-ness”), with the processes through which it
alienates from itself in the various kinds of human experience and with the
means through which it returns to its primordial liberated condition.
Throughout the discussion, the text sometimes avails of several theistic
symbols, frequently encountered in the Upaniads, and also of some elements
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of popular or Tantric religiousity, such as sacred formulae, devotional practices,
pilgrimages.
Keywords: Indian religion; Brahmanism; -Upaniad; KaivalyaUpaniad; emanation; liberation; Indian philosophy of language; Aum; Theism;
Phenomenology.

Pentru Advaita Vedānta, filosofia clasică a brahmanismului, înlănțuirea,
dramatismul, respectiv eliberarea, practica religioasă, nu reprezintă atât condiții sau
demersuri ale unor „indivizi” umani cât, mai degrabă, stări, procese, prin care trece
realitatea însăși, absolutul. Un om nu reprezintă atât o „ființă”, cât o stare de
îndepărtare de sine a realității ultime, diferitele condiții umane fiind înfățișate drept
„învelișuri” care acoperă și totodată ocultează absolutul. Implicit, eliberarea nu este
altceva decât dizolvarea acestei iluzii obstructive a individualității, disoluția sa în
realitatea non-diferențiată.
-onține expunerea clasică cu privire la cele patru stări
în care se poate regăsi realitatea, trei alterate (starea de somn profund, starea de
vis și starea de veghe) și una pură. Realismul lingvistic de sorginte vedică
adoptat de text, conform căruia structura manifestării cosmice reproduce
structura limbajului, permite o analogie între realitate, cu stările sale
fundamentale, pe de o parte, și sunetul Aum („numele” realității), cu părțile sale
componente, pe de altă parte.
- este un text târziu, cu un conținut ușor heterogen,
focalizat totuși asupra condiției ultime (denumită aici „kaivalya” - „unicitate”,
„universalitate”), asupra procesului prin care aceasta se îndepărtează de sine în
diferitele tipuri de experiență umană și asupra modalităților prin care se poate
reveni la condiția primordială eliberată. Expunerea implică și câteva instanțieri
ale simbolisticii teiste, la care se face frecvent recurs în Upaniade, cât și
anumite elemente de religiozitate popular-tantrică (formule sacre, practici
devoționale, mențiuni ale unor locuri de pelerinaj).

-

Acesta este unul dintre cele mai importante texte upaniadice şi, în genere, unul
dintre textele principale ale Vedntei Advaita. De altfel, doctrina Vedntei nondualiste este expusă pentru prima oară în comentariul pe care Gauapda l-a scris la
aceast , şi anume,  - Krik.
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Ca vechime, - este una dintre upaniadele în proză scrise
mai recent dar, chiar dacă nu este unul dintre cele şase texte foarte vechi, intră totuși
în grupul celor mai vechi cincisprezece scrieri de acest gen. Ca şi , şi
 ţine tot de Atharva-Veda.
Textul este foarte concis şi conţine două părţi: una în care sunt expuse cele
patru condiții/registre ale realității şi o alta, în care se încearcă o paralelă între
fiecare din aceste condiții şi părţile sunetului „Aum”.
Primele două paragrafe ale textului prezintă cadrul ontologic monist în care se
va desfăşura discuţia ulterioară; deși foarte lapidară, formulată doar în câteva
cuvinte, această expunere cuprinde una dintre cele patru „mari afirmaţii”
(mahāvākya) vedice și anume „ayamātmā brahma” („acest Sine este Brahman”),
care proclamă identitatea dintre temeiul sinelui individual și cel al Cosmosului.
Filosofia realistă a limbajului
În ciuda problemelor pe care acest tip de teorie le ridică în contextul
monismului brahman, gândirea filosofică și religioasă a Indiei se raliază la o
tendință frecventă în antichitate, de a supra-evalua limbajul, de a conferi elementelor
limbajului realitate ontologică, metafizică. Similar realismului platonician,
mentalitatea religioasă brahmană consideră limbajul, sistemul categorial, ca având
nu doar autonomie ontologică dar chiar o anumită preeminență în raport cu celelalte
forme ale manifestării.1 Mai mult decât atât, sunt de găsit pasaje care tind spre o
absolutizare a limbajului, considerându-l drept un aspect al realității ultime.2
1

Similitudinea cuvântului (vāc) vedic cu formele platonice, în Alain Danielou, The Gods of
India, Inner Traditions International, New York, 1985, p. 334. Dimensiunea metafizică a
limbajului în gândirea indiană, în Harold G. Coward, The Sphoa Theory of Language. A
Philosophical Analysis, Motilal Banarsidass, Delhi, 1997, p. 3.
2
„Vorbirea (vāc), cu adevărat, este Brahman.” (vāg vai brahmeti), BhadārayakaUpaniad, IV.1.2 (Radu Bercea, Cele mai vechi upaniade, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1993,
p. 74; adaptată, la Bercea apărând „Brahman este glasul (vāc).”); Bhadārayaka-Upaniad,
I.3.21 (Ibidem, p. 35); vorbirea ca Brahman, în Coward, op.cit., pp. 19-20. Pentru identitatea
dintre „vorbire” (vāc) și Brahman, vezi și g-Veda, X.114.8 („yāvad brahma
vihitaāā” - „atât cât se extinde Brahman, tot atât se extinde și vocea”) (Stephanie
W. Jamison; Joel P. Brereton, The Rigveda: the Earliest Religious Poetry of India, 3 vols.,
Oxford University Press, 2014, p. 1583; text sanskrit în André Padoux, Vāc. The Concept of
the Word in Selected Hindu Tantras, SUNY Series in the Shaiva Traditions of Kashmir,
State University of New York Press, Albany, 1990, p. 8). Primordialitatea formulei sacre
(brahman), conform cu Atharva-Veda, 4.1, în Ibidem, p.9. „Vorbirea (vāc) este zeița (dev)
supremă
(paramehin),
ascuțită
(saśā”
„iyam
yā
parameāśā” (Atharva-Veda, 19.9.3, apud. Ibidem). „Sunetul”
(dhvani) etern drept unul dintre aspectele fundamentale ale conștiinței absolute, alături de
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În general, limbajul este considerat drept modelul, paradigma, structura
formală a tuturor celorlalte manifestări, pe care limbajul le precede. Universul este
proiectat pe baza unei structuri categoriale preexistente, pe care limbajul o reflectă. 3
În felul acesta, limbajul nu reprezintă doar o convenție umană, ci, mai degrabă, o
realitate de ordin superior, modelul formal al oricărei proiecții fenomenale.4 Ideea
apare încă din perioada vedică, când limbajului i se atribuia o origine divină, fiind
nu doar anterior zeilor dar chiar supraordonat lor.5 Spre deosebire de budhism, care
considera discriminările categoriale ca fiind întru-totul subiective și, prin aceasta,
apropiate, ca statut epistemic, de iluzoriu, de fantezie6, brahmanismul tinde să vadă
structura categorială a manifestării ca fiind instituită în mod divin, încă din g-Veda,
cuvintele, conceptele, apărând drept manifestări directe, primordiale, ale lui

conștiința de sine (paramarśa) și vibrația (spanda), conform cu Spaāā, în Ibidem,
p.387.
3
Rolul cosmogonic și funcția cosmologică ale vorbirii (vāc) sugerate, în textele Brāhmaa,
de statutul său de consoartă divină, de potență creatoare a lui Prajāpati, în Ibidem, p.10.
Funcția cosmogonică atribuită lui Prajāpati și vocii (vāc), în perioada vedică târzie, în Denise
Cush; Catherine Robinson; Michael York, Encyclopedia of Hinduism, Routledge, Londra &
New-York, 2008, p. 522. Prajāpati drept „stăpân al vorbirii” (vācaspati), conform cu
Śatapatha-Brāhmaa, V.1.1.16 (Julius Eggeling, The Satapatha-Brâhmana: According to the
Text of the Mâdhyandina School. III: Books V, VI and VII, Sacred Books of the East, vol. 41,
Clarendon Press, Oxford, 1894, p. 5), și chiar identificarea lui Prajāpati cu „vorbirea”,
conform cu Śatapatha-Brāhmaa, V.1.5.6, în Ibidem, pp. 23-24; Padoux, op.cit., pp. 10-11.
Identificarea lui Virāj (mitologica „vacă cosmică/primordială”) cu vorbirea (vāc), conform
Atharva-Vedei, VIII.9-10, în Ibidem, pp. 9-10. Sunetul absolut (śabdabrahman) drept energia
fundamentală a Universului și rostirea ca act de creație, în special conform Tantrei hinduse,
în S. K. Ramachandra Rao, Tantra, Mantra, Yantra. The Tantra Psychology, ArnoldHeinemann, New-Delhi, 1979, p.66.
4
Subiectul este discutat de Śakara în Brahmasūtrabhāya, I.i.5; Swm Gambhrnanda,
Brahmastrabhaya, Advaita Ashrama, Calcutta, 1996, pp. 47-52; Coward, op.cit., p. 44.
Cuvântul ca model fundamental al realității, în Rao, op.cit., p. 68. Sunetul ca paradigmă a
manifestării Universului, în Tantra, în Ajit Mookerjee, Kundalini. The Arousal of the Inner
Energy, ed. a III-a, Destiny Books, Rochester, 1986, p. 29. Primordialitatea cuvântului,
limbajul ca matrice fundamentală a realității, cu o referință sugestivă la Taittirya-Brāhmaa
2.8.8.4-5, în Padoux, op.cit., p.11.
5
Coward, op.cit., p.5,19; Padoux, op.cit., pp. 7-8. Cuvântul ca energie supremă, în care își
găsesc forța toți zeii, ca stăpân (rār) peste tot, inclusiv peste zei, conform cu g-Veda,
X.125 (Jamison&Brereton, op.cit., pp. 1601-1603, discuție; Ibidem, pp. 1603-1604, traducere
imn).
6
O analiză pe larg a caracterului subiectiv al conceptualizării în budhismul Mahāyāna, cu
referire special la școala Yogācāra, în Ovidiu Cristian Nedu, Metafizica idealistă a
budhismului Vijñānavāda, Editura Paideia, Bucureşti, 2013, pp. 516-541.
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Brahman.7 Sistemul categorial nu precede și întemeiază doar actualul ciclu cosmic
(kalpa); mai mult decât atât, acesta se menține constant de-a lungul infinitei
succesiuni de universuri, de „mari cicluri cosmice” (mahāyuga), în felul acesta,
structurii categoriale reflectate de limbaj fiindu-i conferită o demnitate ontologică
similară cu cea a absolutului însuși.8
Conexiunea dintre obiect și cuvânt este considerată drept o relație eternă și
astfel orice act de manifestare va reflecta, în mod necesar, structura categorială
impusă de limbaj, care astfel devine modelul structural nu doar al actualului
Univers, ci al oricărei potențiale proiecții cosmice.9
Limbajul reprezintă astfel o realitate ontologică de sine stătătoare, chiar
supraordonată Universului; neluând naștere prin convenție umană ci preexistând
umanului, limbajul este descoperit prin revelație, vizionarii (i) mitici ai epocii
vedice fiind considerați drept receptori ai revelației limbajului.10
Această perspectivă va dobândi cea mai elaborată formă filosofică în sec. VVI, odată cu Bharthari, care consacră conceptul de „sphoa” – desemnând sensul
metafizic al unui cuvânt, care nu este instituit de oameni ci este doar realizat, reamintit de ei, sub stimulul acustic al cuvântului (dhvani), într-un act de „intuiție”
(pratibhā). În felul acesta, cunoașterea și utilizarea limbajului presupun accederea și
recursul la un nivel supra-ordonat al realității, la care ființa umană are acces.11
„Brahman”, „Aum” drept corespondente lingvistice ale totalității
Această perspectivă face ca limbajul să nu fie doar instrumentativ ci să
devină cognitiv. Limbajul și sistemul categorial reflectă structura fundamentală a
manifestării. Este astfel firesc ca unitatea realității să se reflecte și la nivelul
limbajului. De altfel, Bharthari chiar pledează pentru statutul de „sistem filosofic”
(darana, literal, „viziune”, „punct de vedere”) al gramaticii, concordanța dintre
7

g-Veda, X.114.8 (Jamison&Brereton, op.cit., p.1583); Coward, op.cit., pp. 6,19,64-65.
„Vorbirea” (vāc) ca model universal al manifestării și identificarea „vorbirii” cu Brahman, în
Cush, Robinson & York, op.cit., p.115; Padoux, op.cit., pp. 5-6.
8
Coward, op.cit., p.6. Caracterul indestructibil (ak) al vorbirii și al cuvântului, conform
cu g-Veda, în Padoux, op.cit., p.13.
9
Eternitatea asocierii dintre cuvânt și obiect, în Śakara, Brahmasūtrabhāya, I.iii.28;
Gambhīrānanda, op.cit. 1996, pp. 208-216; Coward, op.cit., pp. 44-45. Denumirea ca
asociere eternă, conform gândirii vedice, în Julius Lipner, Hindus: their religious beliefs and
practices, Routledge, Londra & New York, 2005, pp. 38-39. Primordialitatea „denumirii”
(nāmadheya), procedură cu care Bhaspati a început manifestarea Universului, în g-Veda,
X.71 (Jamison&Brereton, op.cit., pp.1496-1497, discuție; Ibidem, pp. 1497-1498, traducere
imn; vezi și Padoux, op.cit., p.7).
10
g-Veda, X.71.1-2 (Jamison&Brereton, op.cit., p.1497); Coward, op.cit., p.5.
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limbaj și realitate, relevanța ontologică a limbajului făcând ca o știință despre
structura limbajului să fie deopotrivă despre structura realității.12
Investigând problema unității semantice, Bharthari identifică mai multe
niveluri succesive de unitate, începând cu cel minimal, semnificat de propoziție, și
până la cel maximal, care este unitatea universală, Brahman însuși. Simplele
afirmații ale propoziției se unesc într-o unitate de ordin superior la nivelul
paragrafului; elementele astfel rezultate se unifică într-o unitate de ordin superior la
nivelul capitolului și procesul de unificare semantică se continuă până când tot ceea
ce exprimă limbajul este unificat la nivelul lui Brahman. Brahman poate fi
considerat astfel drept „teoria” ultimă, drept unitatea structural-descriptivă a
Universului.13
Ideea nu este una novatoare; dincolo de speculațiile vedice care atribuiau
vorbirii (vāc) un rol principal, termenul „Brahman”, care s-a consacrat drept
denumire a principiului existenței, cel mai probabil, a avut ca sens inițial tocmai pe
acela de „incantație/formulă”. Fără a fi prea expliciți cu privire la rațiunile pentru
care tocmai un astfel de termen a fost ales pentru desemnarea temeiului Universului,
gânditorii brahmani sugerează totuși, prin această opțiune, existența unei conexiuni
strânse între lingvistic și real.14
Gândirea indiană a mai identificat și un alt denominant, un alt corespondent
lingvistic al unității ultime iar acesta este morfemul „aum/om”. Formula „aum/om”
11

„Sphoa”, în Coward, op.cit., pp.10-12; „pratibhā”, în Ibidem, pp.13-14.
Legătura dintre lingvistic (akara) și ontologic (dhātu), în Vedānta, în René Guénon, Omul
și devenirea sa după Vedanta, trad. de Maria Ivănescu, Ed. Antet, 1995, p. 88. Statutul de
„viziune/opinie [despre lume]” (darśana) al gramaticii (vyākaraa) și constituirea, în
brahmanism, a unei „teologii lingvistice”, în Padoux, op.cit., pp.1-2.
13
Coward, op.cit., p.15. Brahman drept universalul cu cel mai ridicat grad de generalitate, în
Sthaneshwar Timalsina, Consciousness in Indian Philosophy: the Advaita Doctrine of
‘Awareness Only’, Routledge Hindu Studies Series, Routledge, Londra - New York, 2009,
p.50.
14
O analiză etimologică a termenului „brahman”, în J.A.B. van Buitenen, Akara, „Journal
of the American Oriental Society”, Vol. 79, No. 3 (Jul. - Sep., 1959), pp.176-177, 187.
Diferite propuneri pentru etimologia termenului „brahman” („formulă sacră”, cf. lui
Oldenberg; („enigmă/ghicitoare”, cf. lui Renou) cât și modul în care, cf. lui van Buitenen, s-a
trecut de la sensul de „formulă/imn” la cel de principiu absolut, în Cush, Robinson & York,
op.cit., pp.114-115. Sensul de „formulă/incantație”, chiar „ghicitoare”, al termenului
„brahman”, în Veda, în S.W. Jamison; M. Witzel, Vedic Hinduism, manuscris nepublicat,
1992, p.66; Franklin Edgerton, The Upanisads: What do They Seek, and Why?, „Journal of
the American Oriental Society”, Vol. 49 (1929), pp.115-118; Louis Renou, Le Passage des
Brahmaa aux Upaniad, „Journal of the American Oriental Society”, Vol. 73, No. 3 (Jul. Sep., 1953), p.141; Padoux, op.cit., p.6. Speculații asociate acestei etimologii, referitoare la
capacitățile cuvântului, în Edgerton, op.cit. 1929, pp.115-118.
12
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invocă totalitatea, unitatea universală; „sensul” său este totalitatea unitară, semantica
sa apropiindu-se astfel de registrul ultim al realității, de principiul Brahman.15
Silaba „aum/om” apare în literatura brahmană încă din cele mai vechi etape
ale sale, nefiind însă tocmai ușor de precizat care era sensul său inițial. În Veda și în
exegeza vedică apare adeseori cu o funcție aprobativă, de consimțământ.16 Ulterior,
filosofia brahmană a elaborat o interpretare „metafizică” a acestui morfem,
considerat ca „nume primordial”, ca denominant al unității esențiale. Referindu-se la
unitatea ce precede orice diferențiere, sunetul „aum” ar reprezenta forma primară a
structurării categorial-lingvistice a Universului, forma sa cea mai primară. Mitologia
brahmană plasează apariția silabei „aum” în cele mai incipiente stadii ale
manifestării, când Brahman era cuprins de „asceza/încălzirea” (tapas) care a
declanșat actul cosmogonic. „Aum” reprezintă astfel modelul primar, structura
unitară fundamentală a Universului.17 Statutul său primordial face ca „aum” să
reprezinte temeiul întregii structuri lingvistice, temeiul întregii vorbiri (vāc), temeiul
întregii cunoașteri cu privire la structura realității. Tocmai în acest sens, întreaga
cunoaștere revelată a Vedelor este adeseori considerată a fi reductibilă la silaba
„aum”.18
Exegeza brahmană s-a aventurat în interpretări ușor fanteziste ale sunetului
„aum”, echivalând componentele sale fonetice cu diferitele registre ale realității.19
15

Māūkya-Upaniad, 1.
Vezi Taittirīya-Upaniad, I.viii.1 (Ovidiu Cristian Nedu, Unitatea procesual-substanțială
a realității. Taittirīya-Upaniad. Traducere adnotată, în „Danubius”, XXXIV, 2016, p.343);
„Au” ca formulă de consimțământ, cf. cu Chāndogya-Upani, I.1.8 (Bercea, op.cit.,
p.139), discutată în Danielou, op.cit., p.338.
17
Interpretarea lui Bharthari, din Vākyapadīya, I.5-10, în Coward, op.cit., p.11. „O”
ca Mantra primordială/fundamentală (mūlamantra), ca „germene/sămânță” primordială
(ādibja), în Padoux, op.cit., pp.402-403; ca esență a tuturor Mantrelor, în Tantra, în Lilian
Silbum, Kualinī: The Energy of the Depths. A Comprehensive Study Based on the
Scriptures of Nondualistic Kamir Śaivism, translated by Jacques Gontier, State University of
New York Press, Albany, 1988, p.47. „O” drept fundamentul suflului tuturor
ființelor, drept fundament al vieții, vibrație universală fundamentală, drept „vorbire supremă”
(parāvāc), în Padoux, op.cit., p.409.
18
Coward, op.cit., p.11,20; Bhadārayaka-Upaniad, II.23.3, Bercea, op.cit., p.158.
19
Māūkya-Upaniad, 8-12.
Mai multe astfel de interpretări, ce corelează părțile sunetului „O” cu cele trei genuri,
cu elementele naturii, cu „trinitatea” Brahmā-ViRudra ș.a.m.d., în Maitrī-Upaniad, cap.
VI (Maitrī, 6.4.5 în Robert Ernest Hume, The Thirteen Principal Upanishads, Oxford
University Press, 1921, p.421; Maitrī, VI.3-4, în Max Friederich Müller (transl.), The
Upanishads. II: The Katha-Upanishad, The Mundaka-Upanishad, The TaittirîyakaUpanishad, The Brihadâranyaka-Upanishad, The Svetâsvatara-Upanishad, The PrasñaUpanishad, The Maitrâyana-Brâhmana-Upanishad, Sacred Books of the East, vol. 15,
16
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Fenomenologia manifestării
Proiectarea Universului de către Brahman se produce sub forma unei acoperiri
succesive a conștiinței absolute de niveluri de manifestare din ce în ce mai grosiere,
mai opace, mai îndepărtate de natura absolută.
Fenomenalul iluzoriu ce învăluie conştiinţa absolută a lui Brahman dând
naştere experienţei Universului este structurat în mai multe moduri de către filosofii
vedntini. Se realizează mai multe tipuri de sistematizări ale lumii fenomenale, trei
dintre ele dobândind consacrarea. Este vorba despre descrierea experienţei
Universului ca fiind totalitatea celor trei corpuri (arīra) supra-impuse (adhysa)
absolutului, totalitatea celor cinci învelişuri/teci (koa) sau ansamblul celor trei stări
(avasthā, sthāna, pāda).
În general, nivelurile fenomenalului sunt expuse într-o ordine ierarhică,
corespunzând gradului lor de îndepărtare de natura absolută. Totodată, între aceste
niveluri se stabilesc relaţii de condiţionare, de la cele mai apropiate de realitatea
ultimă către cele mai îndepărtate. Astfel, primul corp al absolutului, adică corpul
cauzal , este cel ce condiţionează existenţa oricărei alte manifestări.
În continuare, în cadrul manifestărilor fenomenale condiţionate de corpul cauzal,
primul care se individualizează este corpul subtil , structurile psihonoetice. Ultimul nivel al experienţei – în conformitate cu această clasificare – este
corpul grosier , corpul fizic.
Schema fenomenologică din Māūkya-Upaniad structurează fenomenalul ca
suprapunere succesivă a celor trei stări (sthāna), „sferturi” (pāda), cărora textul le
mai adaugă, ca o a patra stare, condiția absolută. În text, ele sunt expuse în ordinea
inversă a principialității, adică se pleacă de la cea mai „alterată” formă a
manifestării, starea de veghe (jāgarita sthāna), și se continuă cu starea de vis
(svapna), de somn profund (supta), ajungându-se în cele din urmă la cea de-a patra
stare (caturtha), condiția abolută.
Condiția cauzală și somnul profund (su)
Modalitatea primară de manifestare a iluzoriului fenomenal o constituie ceea ce
Advaita Vedānta desemnează drept „corpul cauzal” (kraa arra). Este vorba, la
acest nivel al manifestării, mai degrabă despre premisa experienţei decât despre
Oxford, 1884, p. 301); Praśna-Upani, V.1-5 (Dana Şugu & Swami Lokeswarananda, 
Upaniad, Kena Upaniad, Katha Upaniad, Prana Upaniad, Ed. Rtam, Bucureşti, 1998,
pp. 380-391). Diferite astfel de asocieri cu elemente ale unor diviziuni tripartite (cele trei
Veda, cele trei lumi etc.) sau quadripartite ale Cosmosului, în Danielou, op.cit., pp.339-341;
Padoux, op.cit., pp.19,20-23; aceste asocieri, în Tantra, în Silburn, op.cit., p.49. Caracterul
ilogic și nu tocmai bine structurat al acestor tipuri de asocieri, în Padoux, op.cit., p.410.
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fenomenalul însuşi. Iluzia primară se manifestă ca ocultare a auto-reflexivității a lui
Brahman; experienţa acestei iluzii constă în faptul că Brahman îşi pierde conştiinţa
de sine fără ca această lipsă a conştiinţei auto-reflexive să fie însoţită de
experimentarea vreunei forme de manifestare.
Condiția cauzală constă în instaurarea stării de „năucire”, de întunecime, de
pierdere a conștiinței de sine a realității ultime. Tot ceea ce există în această condiție
este conștiința absolută ajunsă însă în situația paradoxală a pierderii autoreflexivității. Conștiința ultimă cade într-o stare de „uitare de sine” fără a începe încă
să proiecteze Universul iluzoriu.
Corpul cauzal reprezintă condiţia non-diferenţiată a oricărei experienţe, fiind
astfel inerent oricărei manifestări; doar în starea de somn profund  
acest corp este experimentat de unul singur, lipsit de manifestările determinate
cărora le dă naştere. Starea de somn profund este astfel cea mai apropiată de
Brahman, reprezentând ipostaza cea mai puţin alterată a conştiinţei.20
Condiția cauzală este caracterizată de uniformitate, lipsită de diferențiere,
reprezentând condiționarea primară, non-diferențiată, unitară (ekībhūta) a întregii
manifestări. Întregul Univers este cuprins, laolaltă, în mod indistinct, la „grămadă”
(ghana), în potențialitatea universală a condiției cauzale.21
În ciuda învăluirii în ignoranţă şi a obstrucţionării conştiinţei de sine, suferinţa
nu există încă în acest stadiu. Pe parcursul somnului profund, toate fiinţele au parte
de experienţa unică şi nediferenţiată a beatitudinii . La acest nivel al
experienţei, nivel caracterizat de non-determinaţie şi uniformitate, nu poate lua
naştere nici un conflict şi astfel nici apariţia suferinţei nu este cu putinţă. În acest
sens, în sistematizările din Vedānta, corpului cauzal îi corespunde aşa-numitul
„înveliş ce constă din beatitudine” .22
Aspectele demiurgice ale condiției de „somn cosmic” (śvara)
În extensiunea sa cosmică, starea de somn profund corespunde
atotputerniciei și atotcunoașterii din religiile teiste, prin aceea că reprezintă premisa,
condiția unică a întregii experiențe ulterioare. De altfel, brahmanismul chiar o
califică drept „atotcunoscătoare” (sarvajña), drept „cea care controlează din
interior” (antaryāmin).23 Paralelismul poate merge chiar mai departe și se poate
considera că Prājña aproximează condiția divină din religiile teiste, fiind cea din care
20

Māūkya-Upaniad, 5.
Māūkya-Upaniad, 5.
22
Mkya-Upaniad, 5.
23
„eñ’ntaryāmy...”
Māūkya-Upaniad, 6.
21
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apar (prabhāva) și dispar (apyaya) cele existente (bhūta), „originea tuturor” (yoni
sarvasya).24 Vedānta echivalează această stare cu condiția de zeu suprem, de
„Īśvara”.25
Ulterior, în sistemele religioase teiste constituite în India, tocmai acest
termen, „Īśvara”, va fi ales pentru a-l desemna pe „Dumnezeu”.
Chiar și așa, „atotputernicia” și „atotcunoașterea” acestei condiții nu
reprezintă expresia unei voințe libere, suverane; aceste caracteristici nici măcar nu se
exercită într-o modalitate propriu-zis conștientă. Īśvara nu este atât o persoană
supremă, liberă și conștientă, cât, mai degrabă, un mecanism suprem, care
înglobează totul și care, în acest sens, manifestă totul. Este mecanismul karmic în
toată amploarea sa, care este responsabil de proiecția întregului Univers. În acest
sens, Īśvara este universal, „atotputernic”, dar nu în mod liber, nu ca expresie a
propriei voințe conștiente ci în virtutea forței, energiei karmice, pe care o înglobează
în întreaga sa extensiune. Ba chiar, Īśvara reprezintă „năucirea” supremă,
mecanismul karmic orb care, mai degrabă, alterează conștiința decât să constituie o
expresie a acesteia. Este mai apropiat de „Demiurgul” gnostic, căruia i se impută
responsabilitatea întregii emanații cosmice decât de Dumnezeul suveran din religiile
teiste tradiționale.
Multiplicarea noetică: corpurile subtile (sūkma śarra) și starea de vis
(svapn)
La nivelul corpului cauzal, ignoranţa are încă o formă globală, holistă, lipsită
de individualizare. Primul nivel al individualizării şi, implicit, al instituirii
multiplicităţii, îl reprezintă corpul subtil (skma arra). Începând cu acest nivel,
absolutul învăluit în ignoranţă se ipostaziază sub nenumărate forme individuale,
proiectând astfel multiplicitatea fiinţelor. Orice fiinţă se constituie ca individualitate
la nivelul corpului subtil şi al corpului grosier, corpul cauzal al tuturor fiinţelor fiind
ignoranţa unică, nespecificată.
Corpurile subtile reprezintă individualitatea psiho-noetică a oricărei fiinţe;
registrul fiinţelor nu este limitat la oameni, ci cuprinde orice formă de viaţă, inclusiv
fiinţe mitologice, cum ar fi zeii.
Fiind de o natură pur noetică, corpul subtil este experimentat de unul singur
doar în acele situaţii în care experienţa facultăţilor senzoriale şi a facultăţilor de

24

„eāūāā”
Māūkya-Upaniad, 6.
25
Māūkya-Upaniad, 6.

DANUBIUS XXXVII

341

acţiune, instanțele responsabile de proiectarea experienței materialității, este
suspendată şi anume în starea de vis (svapna sthāna/avasth).26
Experiența „materialității” și starea de veghe (jāgarita)
Ultimul nivel ontologic ce alterează conştiinţa de sine a absolutului este
corpul grosier (sthla arra), experienţa materialităţii. La fel ca şi ignoranţa sau
noeticul, materialitatea, obiectivitatea reprezintă manifestare, proiecţie a conştiinţei.
Spre deosebire de filosofia realistă, care opune corporalitatea conştiinţei, pentru
idealismul vedntin materialul reprezintă doar cea mai grosieră proiecţie a
conştiinţei. Ţinând de interioritatea conştiinţei, materialitatea reprezintă totuşi acea
manifestare prin care conştiinţa se îndepărtează în cea mai mare măsură de natura sa
proprie.
Acest nivel al experienţei le presupune pe toate cele anterioare (fundalul de
ignoranţă apărut la nivelul corpului cauzal şi structurile noetice ale corpului subtil),
suplimentând manifestările acestora cu experienţa materialităţii. Se realizează astfel
o răsturnare radicală a perspectivei, comparativ cu mentalitatea realistă a simţului
comun, care îi conferă un grad foarte ridicat de autonomie experienţei materialităţii.
În Vednta, materia nu doar că nu există prin sine, dar nici măcar nu este
independentă de noetic; din contră, noeticul precede materialitatea, fiind structura ce
o proiectează.
Experiența grosieră a materialității este obiect al conștiinței pe parcursul stării
de veghe, în care conștiința se „exteriorizează”, se îndepărtează în cea mai mare
măsură de ea însăși.27
Alienarea graduală a realității-conștiință în propriile emanații
Schema emanaționistă pe care Māūkya-Upaniad o consacră în filosofia
brahmană întrucâtva inversează perspectiva ontologică, în raport cu realismul prefilosofic al simțului comun. Valorizarea negativă a manifestării face ca cele mai
autentice stări să nu fie cele mai complexe, care implică mai multe „straturi” de
emanație, ci, din contră, somnul profund, în simplitatea sa desăvârșită, reprezintă cea
mai ne-sofisticată formă de alterație și, prin aceasta, se situează în imediata
proximitate a realității autentice. Mai mult chiar, somnul „cosmicizat” dobândește
aspecte demiurgice; în măsura în care se poate vorbi despre un „Dumnezeu” al școlii
Advaita Vedānta, acesta este tocmai Īśvara, starea de somnolență cosmică, care
reprezintă condiția unică, originea unică, a tuturor proiecțiilor ulterioare.
26

Māūkya-Upaniad, 4.
Māūkya-Upaniad, 3.

27
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Rudimentara stare de somn profund, în care există doar necunoașterea (ajñāna), în
formă brută, lipsită de manifestare, încă nedispersată în proiecții iluzorii, este cea
mai puțin alterată stare fenomenală și, prin aceasta, cea mai autentică.
Etapele ulterioare ale proiecției cosmice reprezintă totodată etape de
„afundare” în alterație și astfel ele nu fac altceva decât să accentueze procesul de
alienare ale cărui baze au fost puse prin instaurarea stării de somn profund. Noeticul
e deja mai ne-autentic și mai alterat decât somnul iar materialitatea, piatra de temelie
a simțului comun, nu reprezintă altceva decât alterația, la nivel maxim, a realității. În
experiența materialității, realitatea conștiință s-a îndepărtat într-atât de condiția sa
autentică încât ajunge să își perceapă propria experiență ca fiind exterioară sieși, ca
fiind „materie”, opusă dihotomic „conștiinței”. Ceea ce simțului comun îi apare
drept real în cea mai mare măsură, adică „lumea materială/obiectivă”, reprezintă,
conform Vedāntei, cea mai patetică formă de alienare pe care o suferă realitateaconștiință, care își „pierde” într-o „exterioritate” iluzorie propriile sale proiecții.
Inversarea ontologică instituită prin această schemă emanaționistă va
constitui temeiul metafizic al soteriologiei regresive propuse de Advaita Vedānta.
Traducerea a fost efectuată după ediţia sanskrită, însoţită de traducerea în
engleză, a lui Swm Gambhrnanda din Māūkya-Upaniad. With the Kārikā of
Gauapāda and the Commentary of Śakara, Advaita Ashrama, Calcutta, 1995.
Au fost consultate și edițiile sanskrite ale lui: Kunhan, Raja C.,
Daopanishads. With the Commentary of Sri Upanishad-Brahma-Yogin, vol. I,
Adyar Library, Madras, 1935, pp. 212-234; Nārāyaa Rāma Ācārya, Īādiviottara
Śatopaniada. A Compilation of Well-Known 120 Upaniads, Satyabhamabai
Pandurang, Bombay, 1948, pp. 20-21.
Textul sanskrit a fost găsit, laolaltă cu traduceri în limbi moderne, și în:
Aurobindo, Sri, Kena and Other Upanisads, The Complete Works of Sri Aurobindo,
vol. 18, Sri Aurobindo Ashram Trust, 2001, pp. 193-196; Śarvānanda, Swami,
Mundaka and Mandukya Upanishads, Sri Ramakrishna Math, Madras, 1920, pp.119; Sivananda, Swami, The Principal Upanisads. Isa, Kena, Katha, Prasna,
Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya and Svetasvatara Upanishads with Text,
Meaning, Notes and Commentary, Divine Life Society, Shivanandnagar, ed. a VI-a,
2012 (prima ediţie: 1942), pp. 275-296; Olivelle, Patrick, The Early Upanisads.
Annotated Text and Translation, Oxford University Press, 1998, pp. 473-477;
Radhakrishnan, Sarvepalli, The Principal Upanisads, George Allen & Unwin LTD,
Londra, 1954, pp.693-706; Rama, Sri Swami, Enlightenment without God,
Himalayan International Institute of Yoga Science and Philosophy of the USA,
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1982; Har Nārāyana, The Vedic Philosophy or An Exposition of the Sacred and
Mysterious Monosyllable ओं (Aum). The Māndukya Upanishad (Text) with English
Translation and Commentary, and an Introduction, Tatva-Vivechaka Press,
Bombay, 1895, pp.82-121; Fort, Andrew Osmun, Turīya and the Catupād Doctrine
in Advaita Vedānta. An Inquiry into an Indian "States of Consciousness" Doctrine,
unpublished doctoral dissertation, University of Pennsylvania, 1982, pp.20-21;
Vedamūrti Taponih Pait rrm arm crya, 108 Upaniad [Saral Hindi
Bhāvārth Sahit]. Part II. Jñānakha, Yug Nirmā Yojanā, Mathurā, 2005, pp. 361363.
De asemenea, edițiile sanskrite ale faimosului comentariu al textului,
 conțin și : Bhattacharya, Vidhushekhara,
The Āgamaśāstra of Gauapāda. Edited, Translated and Annotated by
Vidhushekhara Bhattacharya, University of Calcutta, 1943, pp. 223-225;
Nikhilānanda, Swāmi, The Gauapāda’s Kārikā and
Śakara’s Commentary. Translated and Annotated by Swāmi Nikhilānanda. With a
Foreword by V. Subrahmanya Iyer, Sri Ramakrishna Ashrama, Mysore, 1949;
Kevalasagha, Māūkya-Upaniad con la Kārikā di Gauapāda e il Bhāya di
Śankara, Testi della Conoscenza Tradizionale, 2015; Karmarkar, Raghunath
Damodar (ediție și traducere), Gauapāda-Kārikā, Bhandarkar Oriental Research
Institute, Poona, 1953 (conține ediția textului sanskrit, laolaltă cu ediția sanskrită la
, dar nu și traducere în engleză, doar  fiind
tradusă).
În realizarea traducerii, au fost consultate traducerile în limba engleză ale
lui: Aurobindo, op.cit., pp. 193-196; Śarvānanda, op.cit., pp.1-19; Sivananda, op.cit.,
pp.275-296; Olivelle, op.cit. 1998, pp.473-477; Radhakrishnan, op.cit. 1954,
pp.693-706; Rama, op.cit.; Har Nārāyana, op.cit., pp.82-121; Fort, op.cit., pp. 31-35;
Mead, G.R.S.; Chattopadhyaya, Jagadisha Chandra (Roy Choudhuri), The
Upanisads, Theosophical Publishing Society, Londra, 1896, vol. I (1896a), pp. 132137; Hume, op.cit., pp. 391-393; Purohit, Shree Swami; Yeats, W.B., The Ten
Principal Upanishads, Faber and Faber United, Londra, 1938, pp.59-62; Wayman,
Alex, Notes on the Sanskrit Term Jñāna, „Journal of the American Oriental
Society”, Vol. 75, No. 4 (Oct. - Dec., 1955), pp. 263-264; Johnston, Charles, The
Measures of the Eternal – Mandukya Upanishad, „Theosophical Quarterly”,
octombrie 1923, pp. 158-162; Johnston, Charles, Natural Psychical and Spiritual
Bodies, „Theosophical Quarterly”, part I (October 1908, pp. 124-134), pp.128-129;
Jacobs, Alan, The Principal Upanishads. The Essential Philosophical Foundation of
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Hinduism, Introduction by David Frawley, Watkins Publications, London, 2007;
Easwaran, Eknath (Introd. & Trans.), The Upanishads, Chapter Introductions &
Afterword by Michael N. Nagler, Classics of Indian Spirituality, Nilgiripress, 2007.
De asemenea, cel mai adesea, traducerile comentariului Māūāā,
conțin și traduceri ale textului de bază, -: Gambhrnanda,
op.cit. 1995; Bhattacharya, op.cit., pp. 226-228; Nikhilānanda, op.cit. 1949;
Dvivedi, Manilal N., The Māndūkyopanishad with Gaudapāda's Kārikās and the
Bhāshya of Śankara, Bombay Theosophical Publication Fund, 1894; Nikhilānanda
Swami, The Upanisads. Vol.II. Svetasvatara, Prasna and Mandukya with
Gaudapada’s Karika, Harper & Brothers Publishers, New York, 1952 (traducerea
engleză e inserată în traducerea la Māūāā).
Au fost consultate și traducerile în limba italiană ale lui Casa, Carlo della,
Upanisad, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1976,
pp.415-420;
Kevalasagha, op.cit. (inserată în traducerea la Māūāā); în limba franceză
a lui Sauton, Marcel, La Māūkyopaniad avec les Karikas de Gaudapada et les
Commentaires de Çakaracarya, avant-propos de V. Subrahmanya Iyer; preface et
annotations du Swami Nikhilananda, Adyar-Paris, 1952 (inserată în traducerea la
Māūāā); cât şi traducerea în limba hindi a lui Vedamūrti Taponih Pait
rrm arm crya, op.cit., pp. 361-363.

-

[Sunetul Aum]
ओमि

||१||

1. Om, acest semn (akara)28 este toate (sarva) acestea. Explicaţia (upavyākhyāna)
acestui [fapt] este că ceea ce a existat (bhūta), ceea ce există (bhavant), ceea ce va

28

„Akara” – literal, „indestructibil”. Filosofia brahmană a limbajului a manifestat o
puternică tendinţă de supra-evaluare a cuvântului, a vorbirii, mergând uneori până la
absolutizarea acestora. Acest tip de abordare explică şi desemnarea unităţilor de bază ale
limbajului, literele – silabe, și a semnelor corespunzătoare acestora, prin termenul
„indestructibil” (akara). O abordare „metafizică” a limbajului, la Coward, op.cit., p.3.
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exista (bhaviyant) – toate (sarva) sunt doar (eva) sunetul (kra) Om.29 Iar acel altul (anya)
care transcende (atta) cele trei timpuri (trikla), acela este tot doar (eva) sunetul (kāra)
Om.30
||२||
2.Cu adevărat, toate (sarva) acestea sunt Brahman. Acest Sine (ātman) este [tot]
Brahman31. Acest Sine (ātman) are patru sferturi (catupad)32.

29

Interpretarea silabei „Om” ca principiu al întregii cunoaşteri şi al întregii manifestări, în
van Buitenen, op.cit., pp.179-181,186; Padoux, op.cit., p.17. Sunetul „om/aum” ca
denominant al totalității absolute este discutat frecvent în textele clasice, de ex. în
Bhadārayaka-Upaniad, II.23.3 (Bercea, op.cit., p.158), Kaha-UpaniI.2.16 (Șugu,
op.cit., p.171), Chāndogya-Upani, II.23 (Bercea, op.cit., pp.157-158).
30
Identificarea mantrei Ocu Brahman însuși, în Praśna-Upani, V.6-7 (Șugu, op.cit.,
pp.392-394), Kaha-Upaniad, II.15-16 (Ibidem, pp.169-171), Maitr-Upaniad, 4.4 (Hume,
op.cit., p. 421; Muller, op.cit., p.301), în Padoux, op.cit., p.18. „O” ca sunet
primordial, în Ibidem, p. 14; Brian Hodgkinson, The Essence of Vedanta. The Ancient
Wisdom of Indian Philosophy, Eagle Editions, Hertfordshire, 2006, pp. 180-182. ca nume al
absolutului, conform cu Yoga-Sūtra, I.27-29, în Rāma Prasāda, Pātañjali’s Yoga Sūtras with
the commentary of Vyāsa and the gloss of Vāchaspati Mira, Munshiram Manoharlal, 1912
(prima ediție), 1998 (reeditare), pp.49-50; Coward, op.cit., pp.33-34; Satyānanda
Paramahasa (introducere, note, traducere), Patajali. Yoga Sūtra, Editura Herald,
București, 1999, pp.70-75.
31
„Ayamātmā brahma” („acest Sine este Brahman”) reprezintă una dintre cele patru „mari
afirmaţii” (mahāvākya) vedice, care, conform tradiţiei brahmane, ar sintetiza doctrina din
Atharva-Veda. Identitatea dintre Sinele cosmic (brahman) și Sinele individual (ātman), în
Jaideva Singh, Vedānta and Advaita Śaivāgama of Kashmir. A Comparative Study,
Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta, 1985, pp. 8-11; conform upaniadelor
vechi, în Franklin Edgerton, Sources of the Filosofy of the Upaniads, „Journal of the
American Oriental Society”, Vol. 36 (1916), pp.200-202; modul în care această temă e
abordată de Śakara, în Chandradhar Sharma, The Advaita Tradition in Indian Philosophy. A
Study of Advaita in Buddhism, Vedanta and Kashmira Shaivism, Motilal Banarsidass, Delhi,
2007, p.185.
32
„Catupad” – literal, „patruped”, „având patru picioare” (Monier Monier-Williams, A
Sanskrit-English Dictionary, Motilal Banarsidass, Delhi, 1997, p.385; N. Stchoupak; L. Nitti;
L. Renou, Dictionnaire Sanskrit-Français, Librairie d’Amérique et d’Orient AdrienMaisonneuve, Paris, 1959, p. 244). Totuşi, termenul poate avea şi un sens mai abstract,
referindu-se, în genere, la orice entitate constituită din patru părţi, sferturi (Arthur A.
MacDonell, A Practical Sanskrit Dictionary, Motilal Banarsidass, Delhi, 2007, p. 91) şi
astfel, interesanta, de altfel, sugestie a lui Alex Wayman, op.cit., p.263, cum că autorul
textului ar considera realitatea sub o formă personalizată, drept un animal cosmic, pare uşor
forţată.
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[Cele patru niveluri ale realităţii]

||३||
3. Starea (sthna) de veghe (jgarita), în care conştiinţa este îndreptată spre
33
exterior (bahipraja), care are şapte membre (aga) , nouăsprezece orificii (mukha)34
Ulterior, pentru referinţa la stările/condiţiile realităţii, textul va folosi termenul „pāda”,
cuvânt cu o bogată polisemie. Deşi traducerea rezultată nu sună foarte elegant, am tradus
„pāda” prin „sfert” şi nu prin mai elegantele „stare”, „condiţie”, „parte”, acceptabile din
punct de vedere semantic, întrucât am considerat că acest termen reiterează diviziunea
quadruplă anunţată în paragraful 2 (sensul termenului „pāda” discutat în Wayman, op.cit.,
p.263; Gambhīrānanda, op.cit. 1995, p.9). Diviziunea în trei sau patru grupe a diferite
registre ale existenței, în brahmanism, discutată în Wendy Doniger, On Hinduism, Oxford
University Press, New York, 2014, pp.21-26,35. Frecvent operata diviziune în trei (stări de
conștiință – avasthā, stadii ale vieții – āśrama, Vede) și apariția unui al patrulea element,
care le transcende pe primele trei, în Ibidem, pp. 26-33. Cele patru stări ale conștiinței (viśva,
taijasa, prājña, turya), discutate în Sharma, op.cit. 2007, pp.136-138.
33
Este greu de precizat care sunt cele şapte membre (aga) avute în vedere.
Śakara (Gambhīrānanda, op.cit. 1995, p.10; Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.14) încearcă o
explicitare a lor pe baza unui pasaj din Chāndogya-Upaniad, V.18.2, care realizează o
descriere a stării Vaivānara, enumerând însă 11 componente ale acesteia („Într-adevăr, acest
Sine Vaivānara îl are pe cel cu mândră văpaie drept ţeastă, pe cel cu numeroase chipuri
drept ochi, pe cel cu felurite cărări drept suflu, pe cel îmbelşugat drept trup, bogăţia drept
băşică, temeiul drept picioare, altarul drept piept, stratul de iarbă drept păr, [focul]
Gārhapatya drept inimă, [focul] Anvāhāryapacana drept gând şi [focul] Āhavaniya drept
gură” – Bercea, op.cit., p.188).
Pare puţin verosimil ca Śakara să fi surprins, într-adevăr, intenţia autorului textului, atât din
cauza neadecvării numerice dintre afirmaţiile textuale şi clasificarea pe care o invocă
Śakara, dar şi din cauza faptului că paragraful următor explicitează starea Taijasa ca fiind
caracterizată tot de şapte membre (aga) şi nouăsprezece orificii (mukha). Cel mai probabil,
este vorba despre aceleaşi „membre” şi aceleaşi „orificii” ca şi în cazul stării Vaivānara şi
astfel este exclusă interpretarea celor şapte „membre” drept elementele enunţate în
Chāndogya-Upaniad, V.18.2, întrucât acestea fac referinţă, în mod exclusiv, la Universul
grosier. Traducerile moderne consultate exprimă şi ele aceeaşi neputinţă de a găsi o
interpretare adecvată a termenului „membru” (aga) (Hume, op.cit., p. 391; Olivelle, op.cit.
1998, p. 641; Bhattacharya, op.cit., p. 226). Fără a da prea multe detalii, Wayman, op.cit., p.
264 susţine că cele şapte „membre” ar reprezenta componente ale corpului uman.
34
„Mukha” – literal, „gură”.
Conform lui Śakara, cele nouăsprezece orificii/guri (mukha) ar reprezenta ceea ce Vedānta
clasică consideră a fi elementele componente ale corpului subtil (sūkma arīra), ale
identităţii psiho-noetice a fiecărei fiinţe individuale, adică cele cinci facultăţi senzoriale
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care le experimentează pe cele grosiere (sthūlabhuj), este Vaiśvnara , primul
(prathama) sfert (pāda).

||४||
4. Starea (sthna) de vis (svapna), în care conştiinţa este îndreptată spre interior
36
(antapraja), care are şapte membre (aga), nouăsprezece orificii (mukha) , care le
experimentează pe cele subtile (praviviktabhuj), este Taijasa37, al doilea (dvitīya) sfert
(pāda).
(buddhīndriya), cele cinci facultăţi ale acţiunii (karmendriya), cele cinci sufluri (prāa), mintea
(), intelectul (), conştiinţa eului () şi memoria (). Acestea sunt
considerate drept „orificii/guri” (mukha) întrucât reprezintă deschideri către experienţa
grosieră, filosofia idealistă brahmană considerându-le chiar drept instanţe ce proiectează
Universul grosier experimentat pe parcursul stării de veghe (Gambhīrānanda, op.cit. 1995,
pp.10-11; Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.14).
35
Numele „Vaiśvnara” provine de la „viśva” - „toţi”, „tot” şi „nara” - „om”, ceea ce
sugerează o traducere de genul „[cea comună] tuturor oamenilor”. Vaiśvnara reprezintă
tocmai experienţa grosieră comună, nu obiectivă ci, mai degrabă, trans-individuală,
împărtăşită de toţi indivizii aflaţi sub determinaţia unei Karme comune, ce proiectează
„lumea”. Starea de veghe (vaiśvānara), discutată în Paul Deussen, Filosofia upanişadelor,
trad. Cornel Sterian, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1994, pp. 216-217; Guenon, op.cit. 1995, pp.
90-95.
36
Śakara (Gambhīrānanda, op.cit. 1995, p.15; Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.20) susţine că
cele şapte membre (aga) şi cele nouăsprezece orificii (mukha) ar fi aceleaşi despre care se
vorbeşte în paragraful precedent, interpretare cât se poate de plauzibilă, care însă pune sub
semnul întrebării identităţile celor şapte membre şi ale celor nouăsprezece orificii, aşa cum
au fost acestea expuse în comentariul la paragraful anterior. Vezi nota de la paragraful
precedent, pentru problemele legate de interpretarea termenului „membru” (aga)!
În contextul stării de vis, identificarea celor nouăsprezece orificii cu cele cinci facultăţi
senzoriale (buddhīndriya), cele cinci facultăţi ale acţiunii (karmendriya), cele cinci sufluri
(prāa), mintea (manas), intelectul (buddhi), conştiinţa eului (ahakāra) şi memoria (citta)
nu se mai poate susţine întrucât, pe parcursul acestei stări, facultăţile senzoriale şi facultăţile
de acţiune îşi suspendă funcţionalitatea, active rămânând doar suflurile (prāa) şi cele patru
instanţe desemnate laolaltă drept „organul intern” (antakaraa). Inadecvarea explicitărilor
lui Śakara la contextul paragrafului 4 ridică dubii şi cu privire la aplicabilitatea interpretării
pe care o dă paragrafului 3, întrucât pare să fie vorba despre aceleaşi nouăsprezece „orificii”
(mukha) (vezi Olivelle, op.cit. 1998, p. 641).
37
Numele „Taijasa” constituie un derivat adjectival al substantivului „tejas” – „foc”,
„lumină”, „strălucire”, iar aplicarea sa acestei stări este justificată de caracterul pur noetic,
conştientizat, al experienţei subtile, neafectate nici de opacitatea materialităţii şi nici redusă
la întunecimea ignoranţei primare (Gambhīrānanda, op.cit. 1995, p.14; Nikhilānanda, op.cit.
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5. Somnul (supta), când nimeni (kañcana) nu mai doreşte (kam) vreo dorinţă (kāma),
când nimeni (kañcana) nu mai vede (d) vreun vis (svapna), acesta este somnul profund
38
(suupta). Starea (sthna) de somn profund (suupta), în care totul este unificat (ekbhta),
care este o grămadă (ghana) de conştiinţă (prajñna)39, care constă doar (eva) din
beatitudine (ānandamaya), care experimentează beatitudinea (ānandabhuj)40, în care
conştiinţa (cetas) este orificiul (mukha), este Prja, al treilea (ttīya) sfert (pāda).
1949, pp. 19-20; Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.696). Somnul cu vise (taijasa), discutat în
Deussen, op.cit., pp. 217-220; Guenon, op.cit. 1995, pp. 96-102; modul în care această stare
este expusă în Upaniade, în Deussen, op.cit., pp.214-215; explicitarea caracterului
„luminos/strălucitor” al stării Taijasa, în Guenon, op.cit. 1995, p.97. Corpul subtil
(sūkś, experimentat în timpul somnului cu vise, în Deussen, op.cit., pp.203-204.
Experiența somnului cu vise ca fiind întemeiată în „interioritatea” noetică, în memorie,
conform Advaita Vedāntei, în William M. Indich, Consciousness in Advaita Vedānta,
Motilal Banarsidass, Delhi, 1980, pp. 85-86.
38
Textul sanskrit al acestui pasaj este uşor mai complicat decât traducerea sa în română.
„Yatra supto na kañcana kāma kāmayate na kañcana svapna payati tat suuptam” –
literal, s-ar preta la o traducere de genul „Acolo unde (yatra) este somnul (supta), când
nimeni nu mai doreşte vreo dorinţă, când nimeni nu mai vede vreun vis, acesta este somnul
profund.” Această versiune, deşi mai fidelă originalului sanskrit, pe lângă faptul că nu sună
prea elegant în română, pune în corelaţie două particule gramaticale din sfere semantice
diferite şi anume „yatra” – „acolo unde” şi „tat” – „acela”.
39
În cazul sintagmei „prajñānaghana” – „o grămadă/îngrămădeală de conştiinţă”, accentul
cade asupra termenului „ghana”, care sugerează existenţa indistinctă, lipsită de orice
separaţie, delimitaţie, existenţa laolaltă, într-o unică „grămadă”. În starea de somn profund,
ignoranţa este cea care face obiectul experinţei, sub o formă amorfă, indistinctă, de
„întunecime” brută, la nivelul căreia nu se distinge nimic (Gambhīrānanda, op.cit. 1995,
pp.16-17; Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.23; Sharvananda, op.cit., p.10). În termenii Vedāntei
clasice, la acest nivel al experienţei, ignoranţa este activă doar prin funcţia (akti) sa de
„ocultare” (āvaraa) a conştiinţei, nu şi sub cea de „proiectare/dispersie/disipare” (vikepa)
în multiplicitate (pentru cele două „capacităţi/funcţii” ale ignoranţei, vezi Vedānta-Sāra, 5152, în Ovidiu Cristian Nedu, Advaita Vedānta. Gauapāda-Śakara-Sadānanda (Doctrina şi
tratatele clasice), Editura Herald, Bucureşti, 2002, pp.249-250). Starea de somn profund
(suāāña), discutată în Guenon, op.cit. 1995, pp.104-111; Deussen, op.cit.,
pp.220-222; conform upaniadelor, în Arvind Sharma, Sleep as a State of Consciousness in
Advaita Vedānta, State University of New York Press, Albany, 2004, pp.27-33; conform
elaborărilor din Advaita Vedānta, în Ibidem, pp.82-86; Indich, op.cit., pp.95-99.
40
Întrucât în starea de somn profund doar ignoranţa brută, non-diferenţiată, unitară, mai
subzistă, alterităţile nu pot exista şi, implicit, nici relaţiile tensionate dintre subiect şi obiect,
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||६||
6. Acesta este zeul (vara)41 tuturor (sarva), acesta este atotcunoscătorul (sarvajña),
acesta este cel ce controlează din interior (antaryāmin)42, acesta este originea (yoni)
tuturor (sarva). Cu adevărat, [acesta este] apariţia (prabhava) şi dispariţia (apyaya) celor
existente (bhūta).

ि

|
||७||

relaţii care generează suferinţă. Tocmai în acest sens, starea este caracterizată de beatitudine
(ānanda). Śakara atrage atenţia că beatitudinea mai degrabă negativă, ca absenţă a
suferinţei, experimentată pe parcursul somnului profund nu trebuie confundată cu
beatitudinea supremă ce reprezintă un aspect al condiţiei absolute (Gambhīrānanda, op.cit.
1995, p.17; Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.23; vezi şi Sharvananda, op.cit., p.10). Caracterul
beatific, extatic, al somnului profund, în Indich, op.cit., pp.100-101; conform Vedāntei
tardive, în Sharma, op.cit. 2004, pp.83-86.
41
Condiţia cauzală experimentată pe parcursul somnului profund (suupta), „corpul cauzal”
(kāraa arīra) – după cum va fi acesta desemnat în Vedānta clasică, aproximează
atotputernicia, atotcunoaşterea din religiile teiste, reprezentând forma globală, atotcuprinzătoare a manifestării, în care coexistă, în mod indistinct, toate potențialitățile și
actualizările. Brahmanismul plasează în registre distincte natura ultimă în sine, în identitatea
sa transcendentă (ce va face obiectul expunerii în paragraful următor), şi natura ultimă în
relaţie cu manifestarea, în calitatea sa de „zeu al tuturor” (sarvevara) (o discuţie asupra
distingerii celor două aspecte ale realităţii, în Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.697). śvara –
corespondentul cosmic al stării de somn profund (prājña), în Guenon, op.cit. 1995, pp.109111. Aparenta contradicție dintre starea de somn profund și „atotputernicia” atribuită lui
śvara, discutată în Indich, op.cit., pp.99-100. śvara, ca „subiect/stăpân al iluziei” (māyin),
ca primă formă a manifestării, în Archibald Edward Gough, The Philosophy of the
Upanishads and Ancient Indian Metaphysics, Trubner&Co., Londra, 1882, pp.50-51, 81;
Homo Leone, The Vedantic Absolute, „Mind”, New Series, Vol. 21, No. 81 (Jan., 1912),
pp.66-67.
42
śvara, ca „cel care conduce din interior” (antaryāmin), în Sharma, op.cit. 2007, p.189.
Condiția de „antaryāmin” (care se conduce din interior) discutată în Deussen, op.cit.,
pp.127-128.
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7. Nu conştiinţă îndreptată spre interior (antapraja), nici conştiinţă îndreptată
spre exterior (bahipraja), nici conştiinţă a ambelor (ubhayatapraja)43, nici grămadă
(ghana) de conştiinţă (prajñāna), nici conştiinţă (praja), nici lipsa conştiinţei (apraja).
Cel de-al patrulea (caturtha) [sfert]44 este socotit (man) [ca fiind] nevăzut (ada),
negrăit (avyavahrya), de neatins (agrhya), fără caracteristici (alakaa), de negândit
(acintya), de nedescris (avyapadeya), [ca având] drept esenţă (sra) conştiinţa
(pratyaya) Sinelui (ātman) cel unic (eka), [ca fiind] încetarea (upaama) manifestărilor
(prapañca), liniştit (nta), benefic (iva), non-dual (advaita).
Acesta este Sinele (ātman), acesta să fie cunoscut (vijñeya).
[Corespondența dintre părțile sunetului Aum și registrele realității]45

||८||

43

Unii traducători contemporani, preluând interpretarea pe care Śakara o dă termenului
„ubhayata”, atât în comentariul la acest paragraf cât şi în cel la paragraful 10, şi care îl
consideră ca echivalent cu „intermediar” (Gambhīrānanda, op.cit. 1995, p.37,51;
Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.53,77), au preferat redarea sintagmei „ubhayataprajña” prin
„nor conscious of the intermediary state” (Sharvananda, op.cit., p.13).
44
Textul desemnează cea de-a patra stare a realităţii, cea a realităţii absolute, considerată
drept identitatea sa ultimă, transcendentă, prin forma regulată a numeralului ordinal „patru”
(„caturtha” – „al patrulea”). Filosofia brahmană consacră un alt numeral ordinal, iregulat, şi
anume „turīya”, drept denumire a acestei stări. Chiar şi cel mai clasic comentariu al textului,
Māūkya-Kārikā, se referă la această stare folosind termenul „turīya” sau, mai frecvent,
„turya” (Māūkya-Kārikā 2, Nedu, op.cit. 2002, p.68; ad. I.10-I.15, Nedu, op.cit. 2002,
pp.73-75; vezi şi Hume, op.cit., p.392; discuţii asupra acestei stări în Māūkya-Kārikā I.1015, Nedu, op.cit. 2002, pp.73-75). Starea de „Turya”, discutată în Guenon, op.cit. 1995,
pp.112-117; Indich, op.cit., pp.105-106; Deussen, op.cit., pp.222-224.
45
Ultima parte a textului oferă o interpretare a sunetului „aum/om”, considerat ca paradigmă
nominală a întregii realităţi, speculând posibilitatea trasării unor corespondenţe între părţile
componente ale acestui sunet şi stările/sferturile (pāda) realităţii, aşa cum au fost ele expuse
în paragrafele anterioare.
Această parte a textului ilustrează în mod sugestiv tendinţa către speculaţie
lingvistică/etimologică, nu întotdeauna precisă sau întemeiată raţional, a filosofiei brahmane.
Tocmai din cauza caracterului foarte speculativ al asocierilor expuse în paragrafele 9-11, în
traducerea şi interpretarea lor, mulţi exegeţi moderni au fost în mare măsură tributari
comentariului lui Śakara la text, deşi uneori este incert dacă chiar şi acesta surprinde
intenţia originală a autorului. În parte, traducerea noastră se delimitează de interpretarea lui
Śakara.
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8. Acest Sine (ātman) este precum (adhi) semnul (akara) sunetului (kāra) Om,
precum (adhi) părţile (mātra) [sale]. Sferturile (pāda) [Sinelui] sunt părţile (mātra)
[sunetului] şi părţile (mātra) [sunetului], adică sunetul (kāra) a, sunetul (kāra) u, sunetul
46
(kāra) m, sunt sferturile (pāda) [Sinelui].

||९||
9. Starea (sthāna) de veghe (jāgarita), Vaiśvnara, este sunetul (kāra) a, prima
(prathama) parte (mātrā) [a sunetului Aum], [care provine] de la „îndeplinire” (pti) sau
de la „întâietate” (dimattva).
Cu adevărat (ha vai), acela care cunoaşte (vid) astfel (eva) cu adevărat (ha vai) îşi
îndeplineşte (āp) toate (sarva) dorinţele (kāma) şi devine (bhū) cel dintâi (ādi).47

46

Corespondența dintre părțile (mātrā) sunetului „O” și cele trei/patru stări (pāda)
ale realității, în Indich, op.cit., pp.57-62; Guenon, op.cit. 1995, pp.119-123.
47
În mod cert, autorul textului a pus sunetul „a” în legătură cu ideile de „obţinere” (în
sanskrită, „pti”) şi de „întâietate” (în sanskrită, „dimattva”) şi datorită faptului că termenii
sanskriţi corespunzători încep cu litera „a”, chiar dacă este vorba de forma sa lungă, „ā”.
Śakara interpretează „āpti” nu ca „îndeplinire”, ci ca „penetrare” (Gambhīrānanda, op.cit.
1995, p.50; Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.75), considerând că termenul ar face referire la
statutul special al vocalei „a” în limba sanskrită, acesta fiind cel mai frecvent sunet al acestei
limbi, care nici măcar nu se mai notează, el fiind inerent oricărei consoane sau oricărui grup
consonantic care nu e urmat de un semn marcând pauza sau de o altă vocală. Sau, tot în
conformitate cu interpretarea lui , ar putea fi vorba şi de faptul că Vaiśvānara
reprezintă întregul Univers fizic, care astfel este „penetrat” de către ea.
Mulţi interpreţi moderni urmează interpretarea lui Śakara şi, în consecinţă, traduc „āpti”
prin „pervasiveness” (Gambhīrānanda, op.cit. 1995, p.49; Wayman, op.cit., p.264;
Aurobindo, op.cit., p.195), „all-pervasiveness” (Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.75;
Nikhilānanda, op.cit. 1952, p.245; Sharvananda, op.cit., p.16; Dvivedi, op.cit., p.31;
Śivānanda, op.cit., p.292), „all-pervading” (Har Narayana, op.cit., pp.95-96), „pervades all
other sounds” (Rama, op.cit., p.77), „breathes in all the other letters” (Purohit&Yeats, op.cit.,
p.61), „covering all” (Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.136), „encompasses all that is seen”
(Jacobs, op.cit.), „la faculté de tout pénétrer” (Sauton, op.cit., p.149), „pervasività”
(Kevalasangha, op.cit., p.64). Bhattacharya, op.cit., p.228 traduce „āpti” prin „obtaining”
dar menţionează, într-o notă de subsol, că este posibilă şi traducerea sa prin „pervading”.
Interpretări similare dau Johnston, op.cit. 1923, p.161 și Fort, op.cit., p.34 („obtaining”),
Johnston, op.cit. 1908, p.128 („acquiring”) și Casa, op.cit., p.418 („per il fatto che ottiene
[tutto]”). Rădăcina „āp”, prin sensul său, care sugerează ideea de „acaparare”, poate fi
tradusă atât prin „a obţine”, „a îndeplini”, cât şi prin „a penetra”, „a ocupa” (MonierWilliams, op.cit., p.142; Dănilă Incze, Dicţionar sanskrit-român. Rădăcini verbale. Forme şi
sensuri, Editura Universităţii din Bucureşti, 1995, p.9; MacDonell, op.cit. 2007, pp.39-40;
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दु
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10. Starea (sthna) de vis (svapna), Taijasa, este sunetul (kāra) u, a doua (dvitīya)
parte (mātra), [care provine] de la „elevaţie” (utkara) sau de la „indiferenţă” (ubhayatva).
Cu adevărat (ha vai), acela care cunoaşte (vid) astfel (eva) se ridică (ut-k), își
perpetuează (satati) cunoaşterea (jñāna) şi devine (bhū) egal [față de toate] (samāna). În
neamul (kula) lui nu există (bhū) niciun necunoscător al lui Brahman (abrahmavid)48.
V.S. Apte, The Student’s Sanskrit-English Dictionary, Motilal Banarsidass, Delhi, 1999,
p.217; Stchoupak, Nitti, Renou, op.cit., p.117).
Interpretarea lui Śakara este puţin verosimilă întrucât presupune o utilizare a rădăcinii „āp”
în accepţiuni distincte, în cazul celor două ocurenţe ale sale din acest paragraf. Pe lângă
criptica formă „[ā]pter”, rădăcina „āp” mai apare şi în sintagma „[ā]pnoti ha vai sarvān
kāmān” (tradusă prin „cu adevărat, îşi îndeplineşte toate dorinţele”), unde sensul de „a
îndeplini”, „a obţine”, este destul de evident, dat fiind că are drept complement direct
termenul „dorinţe”, la acuzativ plural (kāmān). E de presupus că autorul textului a intenţionat
acelaşi sens în cazul ambelor utilizări ale rădăcinii „āp”; tocmai de aceea, am preferat
traducerea lui „āpti” prin „îndeplinire”, în pofida interpretării lui Śakara.
„Întâietatea” (ādimattva) ar face referire la poziţia iniţială a literei „a”, atât în alfabetul
sanskrit cât şi în constituţia sunetului „aum”; şi-ar găsi un corespondent în poziţia primă
deţinută de starea Vaivānara în ordinea expunerii stărilor Sinelui, din text (Gambhīrānanda,
op.cit. 1995, p.50; Nikhilānanda, op.cit. 1949, pp.75-76).
48
Şi în cazul afirmării corespondenţei între sunetul „u” şi stările de „elevaţie” (utkara) şi
de „indiferenţă” (ubhayatva), litera iniţială a termenilor ce definesc cele două situaţii a
reprezentat un motiv al acestei asocieri.
Śakara interpretează „ubhayatva” – termen format din „ubhaya” – „ambele” şi sufixul
„tva”, care abstractizează, nu ca „indiferenţă”, ci ca „intermediar”, „median” (madhyastha).
„Ubhayatvādvā akāramakārayormadhyastha ukāra tathā vivaprājñyormadhye taijasa” –
„Sau datorită [poziţiei] intermediare (ubhayatva) – sunetul (kāra) «u» este situat între
(madhyastha) sunetul (kāra) «a» şi sunetul (kāra) «m» şi, tot astfel (tathā), Taijasa este între
(madhya) Viva şi Prajña.” (Balasubrahmanyam, T.K. (ed.). The Works of Sri
Sankaracharya, Sri Vani Vilas Press, Srirangam, 1910, vol. 5, p.125; Gambhīrānanda, op.cit.
1995, p.51; Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.77).
Tot cam acelaşi sens îi este atribuit de către Śakara şi termenului „utkara” („elevaţie”),
interpretat drept o trecere ascendentă de la prima literă a silabei „aum”, „a”, la cea de-a
doua, „u”. „Utkarāt akārādutka iva hyukāra tathā taijaso vivāt” – „Datorită elevaţiei
(utkara) – precum (iva) sunetul (kāra) «u» este mai presus (utka) decât sunetul (kāra)
«a», la fel (tathā) este Taijasa faţă de Viva.” (Balasubrahmanyam, op.cit., p.125;
Gambhīrānanda, op.cit. 1995, p.51; Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.77).
Majoritatea traducătorilor contemporani urmează interpretarea lui Śakara în traducerea
termenului „ubhayatva”, redându-l prin „being in between the two” (Nikhilānanda, op.cit.
1949, pp.76-77; Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.136), „intermediate” (Johnston, op.cit.
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1923, p. 161); „being intermediate” (Olivelle, op.cit. 1998, p.475); „intermediateness”
(Bhattacharya, op.cit., p.228; Gambhīrānanda, op.cit. 1995, p.50; Radhakrishnan, op.cit.
1954, p.696; Hume, op.cit., p.393; Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.245; Fort, op.cit., p.34);
„intermediary nature” (Sharvananda, op.cit., p.17); „intermediate position” (Har Narayana,
op.cit., p.108); „intermediate state” (Rama, op.cit., p.85); „centrality” (Aurobindo, op.cit.,
p.195); „being in the middle” (Dvivedi, op.cit., p.31; Śivānanda, op.cit., p.294); „stands
between” (Purohit&Yeats, op.cit., p.61); „position intermédiaire” (Sauton, op.cit., p.150);
„posizione intermedia” (Kevalasangha, op.cit., p.65). O abordare ușor diferită a pasajului e
de găsit la Johnston, op.cit. 1908, p.128, care traduce prin „uniting”, și la Casa, op.cit., p.418,
care redă prin „partecipare (ubhayatva) degli altri due [stati fra i quali si trova]”.
Ca şi în cazul paragrafului precedent, interpretarea lui Śakara nu este verosimilă, întrucât
afirmaţiile din cea de-a doua parte a paragrafului par să susţină utilizarea rădăcinii „ut-k”
şi a termenului „ubhayatva” în alte sensuri decât cele propuse de Śakara.
Sintagma „utkarati ha vai jñānasantati” (tradusă prin „se ridică, își perpetuează
cunoaşterea”) pare să indice o creştere valorică şi nu doar o ascensiune poziţională. Mai mult
chiar, „samānaca bhavati” (tradusă prin „devine egal”) sugerează mai degrabă o egalitate a
atitudinii, o stare de indiferenţă, decât o poziţie intermediară. De altfel, şi Śakara
interpretează în acelaşi mod această afirmaţie, în disonanţă cu interpretarea poziţională pe
care o dă termenului „ubhayatva”, în prima sa ocurenţă, și susține că ar fi vorba de primirea
unui tratament similar din partea tuturor celor din jur. Este greu de spus în ce măsură este
întemeiată această interpretare (discuţii asupra sensului termenului „samāna” în Hume,
op.cit., p.393; Olivelle, op.cit. 1998, p.641) însă, în lipsa alteia, mulţi traducători
contemporani au optat pentru ea (Gambhīrānanda, op.cit. 1995, p.50; Nikhilānanda, op.cit.
1949, pp.76-77; Nikhilānanda, op.cit. 1952, p.245; Sharvananda, op.cit., p.17; Kevalasangha,
op.cit., p.65; Sauton, op.cit., p.150). Tot interpretări „sociale”, dar ușor diferite de
precedenta, sunt de găsit la: Dvivedi, op.cit., p.31 („he finds no cause of difference with
anyone”); Śivānanda, op.cit., p.294 („becomes ... the equal of all”). Mai rezervaţi,
Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.700; Hume, op.cit., p.393; Bhattacharya, op.cit., p.228 traduc
prin „becomes equal”. La fel de rezervat, Fort, op.cit., p.35 dă „becomes equable (or
middling)”. Traduceri mai atipice sunt de găsit la Olivelle, op.cit. 1998, p.475, care traduce
prin „become common”, la Johnston, op.cit. 1923, p.161, respectiv Johnston, op.cit. 1908,
p.128, care redau prin „becomes unified/united”.Wayman, op.cit., p.264 încearcă să se
menţină în linia primei părţi a paragrafului şi, drept urmare, traduce prin „becomes
intermediate”.
Nu puțini sunt cei care au interpretat pasajul ca referindu-se la o stare de indiferență adoptată
de practicant, variantă pe care, de altfel, am adoptat-o și în traducerea de față. În consonanță
cu alegerea noastră, Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.137, traduc prin „equal-minded
grows”; Har Narayana, op.cit., p.109 prin „is in harmony with all”; Aurobindo, op.cit., p.195
prin „riseth above difference”; Purohit&Yeats, op.cit., p.61 prin „he looks upon everything
with an impartial eye”; Jacobs, op.cit., prin „rests in equilibrium”; Casa, op.cit., p.419 prin „è
indifferente [a gioie e dolori]”
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11. Starea (sthna) de somn profund (suupta), Prja, este sunetul (kāra) m, a treia
(ttīya) parte (mātrā), [care provine] de la „stabilire” (miti) sau de la „disoluţie” (apti).
Cu adevărat (ha vā), acela care cunoaşte (vid) astfel (eva) le stabileşte (mi) pe
toate (sarva) acestea şi ajunge (bhū)49 la disoluţie (apīti)50.

49

„Bhū” – literal, „a fi”, „a deveni”.
Dacă termenul sanskrit pentru „stabilire” (miti) începe cu litera „m”, în schimb, termenul
pentru „disoluţie”, „apti”, nu începe tot cu „m”, corespondenţa între sunetul „m” şi
cuvântul „disoluţie” fiind realizată doar pe baza sensului acestuia din urmă.
Este greu de stabilit sensul original, intenţionat de autor, prin utilizarea rădăcinii „mi”
(tradusă aici prin „a stabili”) şi prin derivatul său, „miti” (tradus aici prin „stabilire”).
Acest radical are două sensuri majore: cel de „a stabili”, „a fundamenta”, „a întemeia”, „a
reprezenta temeiul (pentru ceva)” şi cel de „a evalua”, „a măsura”, „a observa”, „a cunoaşte”
(Monier-Williams, op.cit., p.815; Incze, op.cit., pp.184-185; MacDonell, op.cit. 2007, p.227;
Apte, op.cit., p.760).
Śakara pare a prefera cel de-al doilea sens însă explicitarea pe care o dă termenului apropie
cele două accepţiuni. Acţiunea de a măsura nu este considerată atât sub aspectul său
evaluativ cât, mai degrabă, sub unul ce se poate preta la o interpretare ontologică şi anume la
introducerea, respectiv scoaterea, orzului dintr-un vas etalon. Analog, el consideră că stările
Viva şi Taijasa sunt „măsurate/fixate” (mi) prin/în starea Prājña. „Mīyete iva hi
vivataijasau prājñena pralayotpattyo praveanirgamābhyā prastheneva yavā” – „Viva şi
Taijasa, dizolvându-se (pralaya) sau apărând (utpatti), sunt măsurate/fixate (mi) prin/în
Prājña, aşa cum orzul (yava) intră (pravea) sau iese (nirgama) dintr-un vas etalon
(prastha).” (Balasubrahmanyam, op.cit., p.125; Gambhīrānanda, op.cit. 1995, pp.51-52;
Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.78).
Interpretarea termenului „miti” mai degrabă ca „fixare”, „stabilire” decât ca „măsurare” este
favorizată şi de continuarea comentariului lui Śakara, care vorbeşte despre o „intrare”
(praviya) şi o „ieşire” (nigacchata) a literelor „a” şi „u” în „m”. Iar modul în care Śakara
explicitează termenul „apīti”, tradus prin „disoluţie”, nu face decât să reitereze interpretările
date cuvântului „miti”, disoluţia fiind considerată drept o stare de „unificare/dizolvare”
(ekībhūta) atât a sunetelor „a” şi „u” în „m” cât şi a stărilor Viva şi Taijasa în Prājña.
Considerând că paragraful discută despre stabilirea ontologică a experienţei grosiere şi a
celei psiho-noetice în ignoranţa experimentată în starea Prājña, am tradus „miti” prin
„stabilire” iar „minoti” prin „se stabileşte”.
Mai fideli lui Śakara, majoritatea interpreţilor moderni au optat pentru traducerea rădăcinii
„mi” prin „to measure”, „measure”, „measuring”, „capacity”, „to weight” (Gambhīrānanda,
op.cit. 1995, p.51; Nikhilānanda, op.cit. 1949, p.78; Sharvananda, op.cit., p.18;
Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.700; Bhattacharya, op.cit., p.228; Wayman, op.cit., p.264;
Nikhilānanda, op.cit. 1952, p.246; Dvivedi, op.cit., p.32; Aurobindo, op.cit., p.195;
Mead&Chaopādhyāya, op.cit., p.137; Johnston, op.cit. 1908, p.128; Śivānanda, op.cit.,
p.294; Har Narayana, op.cit., p.115; Fort, op.cit., p.35; Purohit&Yeats, op.cit., p.61; Jacobs,
op.cit.), prin „la mesure” (Sauton, op.cit., p.151) sau prin „misurazione” (Kevalasangha,
op.cit., p.66). Se dezic de linia exegetică a lui Śakara, Olivelle, op.cit. 1998, p.477, care
traduce prin „to construct”, Casa, op.cit., p.419, care traduce la fel, în italiană, prin „crea”,
50
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12. A patra (caturtha) [stare] este fără nicio parte (amātra), de negrăit (avyavahrya),
este încetarea (upaama) manifestării (prapañca), este benefică (iva), non-duală (advaita).
Astfel (eva), sunetul (kāra) Aum este Sinele (ātman) însuşi (eva).
Cel care cunoaşte (vid) astfel (eva) intră (sa-vi) în Sine (ātman) prin Sine
(ātman).
||

||

Astfel, - s-a terminat (samāpta).

Kaivalya-Upaniad
Kaivalya-Upaniad este un text târziu ce ţine de Atharva-Veda şi care are
drept temă expunerea perspectivei metafizice monist-absolutiste a brahmanismului și
propovăduirea eliberării prin saltul ontologic către asumarea principialității și a
universalității.
Perspectiva metafizică
În linia abordării metafizic-ontologice inaugurate de upaniade, textul pune
în prim planul investigației sale realitatea ultimă, Brahman.
Realitatea ultimă
Aspirația către ireductibil, către fundamental, a metafizicii brahmane este
împlinită prin găsirea lui Brahman, „cel suprem” (parama)51, „Sinele suprem”
(paramātman)52, care nu este subordonat niciunui alt plan ontologic, fiind „propriul
său conducător” (svarāj)53. Această realitate fundamentală este totodată „unică”
Johnston, op.cit. 1923, p. 161, care dă „overcoming”, şi Hume, op.cit., 393, care se apropie
de opţiunea noastră, redând „mi” prin „to erect”.
51
Kaivalya-Upaniad, 8.
52
Kaivalya-Upaniad, 23.
53
Kaivalya-Upaniad, 8.
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(eka)54, „fără pereche” (advaya55, advitīya56), instituindu-se astfel o perspectivă
ontologică monistă.
Uniformitatea realității
Întregul registru al multiplicității, al alterației, este retrogradat în planul
fenomenal, realitatea însăși fiind considerată drept uniformă, atât în natura sa
intrinsecă cât și sub aspect temporal. Astfel, Brahman este absolut omogen, fiind
„lipsit de părți” (nikala)57, „lipsit (vihīna) de început (ādi), mijloc (madhya) și
sfârșit (anta)”58.
Eternitatea și imuabilitatea realității
Refuzul temporalității, care stă la baza întregii soteriologii brahmane, și
găsirea împlinirii în natura eternă și imuabilă a lui Brahman face ca abordarea
ontologică a realității ultime să accentueze non-temporalitatea, inalterabilitatea
acesteia. Astfel, Brahman este prezentat ca fiind „etern” (nitya59, sanātana60),
„nemuritor” (amta)61, „indestructibil” (akara)62, „lipsit de decădere” (viada)63, ca
fiind „cunoaștere (bodha) indestructibilă (akhaa)”64, în cazul său, „neexistând (as)
nici distrugere (nāa) nici naștere (janma)”65.
Realitatea ca temei ontologic
Ontologia absolutistă a textului îl consideră pe Brahman drept
substanțialitatea, temeiul ontologic, „suportul” (ādhāra)66 al tuturor manifestărilor;
în acest sens, el este considerat a fi „Sinele tuturor” (sarvātman)67, „locul (āyatana)
tuturor (viva)”68. În calitatea sa de substanță universală, Brahman este
„omniprezent” (vibhu)69; orice entitate din Univers reprezintă doar manifestare
54

Kaivalya-Upaniad, 7.
Kaivalya-Upaniad, 19.
56
Kaivalya-Upaniad, 23.
57
Kaivalya-Upaniad, 23.
58
„ādimadhyāntavihīna”
Kaivalya-Upaniad, 7.
59
Kaivalya-Upaniad, 16.
60
Kaivalya-Upaniad, 9.
61
Kaivalya-Upaniad, 6.
62
Kaivalya-Upaniad, 8.
63
Kaivalya-Upaniad, 6.
64
Kaivalya-Upaniad, 14.
65
„nāsti nāa na janma”
Kaivalya-Upaniad, 22.
66
Kaivalya-Upaniad, 14.
67
Kaivalya-Upaniad, 16.
68
„vivasyāyatana”
Kaivalya-Upaniad, 16.
69
Kaivalya-Upaniad, 7.
55
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formală a acestei unice substanțialități care astfel poate fi considerată a avea „forme
(rūpa) infinite (ananta)”70.
Perspectiva panteistă
Reductibilitatea întregii manifestări la natura unică a lui Brahman instituie o
poziție panteistă, sub aspect substanțial, Brahman fiind totul, fiind „cel mare”
(mahat)71.72
Extensia absolută a realității nu este doar înspre magnitudine ci, deopotrivă,
Brahman penetrează în mod desăvârșit tot ceea ce există, până în cele mai subtile
esențe ale entităților. Textul preia o temă recurentă din upaniade și anume sugerarea
unității universale prin identificarea lui Brahman atât cu magnitudinea cât și cu
minusculul.73
Panteismul brahman „interiorizează” și, implicit, familiarizează, face firesc,
acceptabil, tot ceea ce există. În unitatea atotcuprinzătoare nu mai e loc de alteritate
și, drept urme, nici de periclitare sau conflict. Totul este aborbit în interioritatea
desăvârșită a realității beatifice și, prin aceasta, totul ajunge învăluit în beatitudine.74
Originea și punctul final al pulsațiilor cosmice
Preluând un motiv religios frecvent și anume cel cosmogonic, brahmanismul
vorbește despre o „originare” a Universului din Brahman, deși nu în sensul de
„creație”, de eveniment original temporal. Manifestarea nu ia naștere la un moment
dat, neputându-se astfel vorbi despre o „creație” a sa, ci reprezintă o emisie (si)
continuă, permanentă, a realității ultime. Chiar și așa, cedând tentației elaborărilor
cosmogonice, textele brahmane îl califică pe Brahman drept „originea (yoni) celor
existente (bhūta)”75, drept cel care dă naștere (jan) Universului.76
Dat fiind caracterul ciclic, pulsațional, al manifestării, Brahman nu
reprezintă doar punctul de origine al unui ciclu de manifestare a Universului, ci
totodată punctul în care fiecare astfel de etapă se stinge.77
Idealismul ontologic
În termenii ontologiei idealiste de care brahmanismul se folosește adeseori
pentru a explicita relația dintre Univers și realitatea ultimă, Brahman este subiectul
ce le experimentează pe toate, „martorul (sākin) tuturor (samasta)”78.79
70

Kaivalya-Upaniad, 6.
Kaivalya-Upaniad, 16.
72
Kaivalya-Upaniad, 8,9.
73
Kaivalya-Upaniad, 20.
74
Kaivalya-Upaniad, 19.
75
„bhūtayoni”
Kaivalya-Upaniad, 7.
76
Kaivalya-Upaniad, 15.
71
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Ba chiar, în acord cu tendințele reducționiste ale autorilor brahmani, se
accentuează asupra statutului de subiect ultim al lui Brahman.80
Într-o abordare substanțialistă idealistă, Brahman întruchipează
substanțialitatea și fundamentalul conștiinței, pe când multiplicitatea cosmică își
găsește un echivalent în ideațiile, în manifestările acestei conștiințe. De altfel, una
dintre identificările cel mai frecvent atribuite realității ultime este tocmai cea de
„conștiință” (cit)81, „doar conștiință” (cinmātra)82.83
Brahman ca sine individual
În calitatea sa de principiu universal, Brahman este totodată principiul unic
și nediferențiat al oricărei individualități umane, reprezentând Sinele (ātman),
„inima” (hd)84 oricărui individ uman.85
Brahman ca împlinire soteriologic-existențială
Dinamismul vieții individuale nu reprezintă decât o versiune, la nivel uman,
a dinamismului cosmic propulsat de Karma și care, totodată, vizează consumarea
energiei karmice și reabsorbția în Brahman. Așa cum întregul Univers se manifestă
în mod pulsațional, emanând din Brahman și tinzând spre stingere în același
Brahman, și viața umană, fundamentată în realitatea ultimă, se derulează tot înspre
re-absorbția în aceasta. Viața umană, fenomenul uman, tinde înspre aceeași stingere
în Brahman a energiei karmice manifestate la nivel omenesc ca voliție, ca nevoia de
acțiune (karma). Brahman întruchipează astfel idealul existențialist uman, fiind
descris drept „beatitudine” (ānanda)86. Reprezentând stingerea individualității
intrinsec tensionate, Brahman este „liniștit” (praānta)87, „benefic” (iva)88, „pur”
(viuddha)89, „fără pasiuni” (viraja)90, „lipsit de nefericire” (vioka)91.

77

Kaivalya-Upaniad, 14.
Kaivalya-Upaniad, 7,23.
79
Kaivalya-Upaniad, 21.
80
Kaivalya-Upaniad, 21.
81
Kaivalya-Upaniad, 7.
82
Kaivalya-Upaniad, 18.
83
Kaivalya-Upaniad, 21.
84
Kaivalya-Upaniad, 6.
85
Kaivalya-Upaniad, 3.
86
Kaivalya-Upaniad, 7,14.
87
Kaivalya-Upaniad, 6,7.
88
Kaivalya-Upaniad, 6.
89
Kaivalya-Upaniad, 6.
90
Kaivalya-Upaniad, 6.
91
Kaivalya-Upaniad, 6.
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Reprezintă transcenderea registrului karmic și a evaluărilor specifice acestei
92

sfere.

Transcendența realității ultime
Premisa și condiția fundamentală a instituirii stării de înlănțuire este
posibilitatea producerii „accidentului ontologic”, a „căderii ontologice” prin care
manifestarea, deși întemeiată în Brahman, ajunge să își oculteze propriul temei.
Drama umană are drept subiect o ipostază a conștiinței care cadă pradă acestei
„căderi ontologice”, ajungând să experimenteze doar emanațiile realității, nu și
realitatea, care astfel ajunge „transcendentă” (para)93, „ne-manifestă” (avyakta)94, în
raport cu propriile sale emanații. Mintea umană nu este doar focalizată asupra
manifestărilor ci este totodată limitată, circumscrisă acestui registru al
fenomenalului, și astfel realitatea îi devine „de negândit” (acintya)95, îndepărtânduse de ea într-un inaccesibil registru „mai subtil (sūkmatara) decât cele subtile
(sūkma)”96, „ce stă dincolo de (parastāt) întuneric (tamas)”97. Manifestarea și
realitatea ajung în situația paradoxală a separației lor, pentru conștiința captivă în
manifestare ele devenind două registre distincte. Natura lui Brahman nu este
transferată la nivelul experienței manifestării și astfel, pentru subiectul experienței
emanațiilor, Brahman este „de o formă distinctă (viviktarūpa)”98, ba chiar „lipsit de
formă” (arūpa)99, „lipsit (vihīna) și de existență (sat) și de non-existență (asat)”100,
cunoașterea lui Brahman (brahmavidyā) fiind ascunsă (nigūha) minții umane.101
Concilierea metafizicului cu teismul
Textul acomodează două modele de explicitare a ordinii și unității
universale: cel metafizic, în care unitatea este, în primul rând, o unitate de substanță,
și cel arhaic, teist, în care unitatea era mai degrabă o unitate funcțională asigurată de
acțiunea tutelară pe care anumite zeități personale o exercitau asupra universului.
Într-o unică strofă din text, strofa 7, sunt de găsit ambele abordări, atât cea
92

Kaivalya-Upaniad, 22.
Kaivalya-Upaniad, 16.
94
Kaivalya-Upaniad, 6.
95
Kaivalya-Upaniad, 6.
96
„sūkmāt sūkmatara”
Kaivalya-Upaniad, 16.
97
„tamasa parastāt”
Kaivalya-Upaniad, 7.
98
Kaivalya-Upaniad, 21.
99
Kaivalya-Upaniad, 7.
100
„sadasadvihīna”
Kaivalya-Upaniad, 23.
101
Kaivalya-Upaniad, 1.
93
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metafizic-transcendentă, care îl prezintă pe Brahman ca fiind lipsit de determinație,
lipsit de delimitare internă, drept „cel lipsit (vihīna) de început (ādi), mijloc
(madhya) și sfârșit (anta)”102, drept „cel lipsit de formă” (arūpa), cât și într-o
modalitate accentuat teistă, fiind nu doar prezentat ca „zeu suprem” (paramevara)
sau drept „cel stăpân” (prabhu) dar fiindu-i deopotrivă atribuite caracteristicile
personale pe care, de regulă, mitologia brahmană i le atribuie zeului Śiva: statutul de
consort (sahāya) al zeiței Umā Haimavatī (Parvatī), cei trei ochi (trilocana), gâtul
violet (nīlakaha).103
Zeitatea cu care Brahman apare cel mai adesea identificat este Śiva, care
apare fie numit direct, fie prin intermediul unor descrieri specifice (ca în strofa 7).
În plus, în strofa 24, se face referire la Śatarudrya, un imn din Atharva-Veda, imn
dedicat lui Rudra, zeu vedic care, ulterior, va deveni Śiva.
Cu toată predilecția pentru cultul lui Śiva, în spirit henoteist, textul nu
asociază absolutul cu o unică înfățișare personalizată, ci se arată dispus a accepta
drept valide și alte personalizări ale realității ultime realizate de gândirea mitologică
indiană.104
Autoinducerea dramatismului uman
În brahmanism, drama vieții umane reprezintă mai degrabă un fenomen la
care este supusă realitatea unitară, un fenomen cosmic, decât o experiență
individuală. Nu individul uman reprezintă subiectul ultim al tensiunilor și suferinței
vieții omenești, ci absolutul însuși; fiecare ființă reprezintă o experiență dramatică
pe care, în mod paradoxal, și-o autoinduce realitatea ultimă. Nu este vorba despre o
pluralitate de subiecți supuși unor experiențe dramatice ci despre un unic subiect,
absolutul, căruia îi sunt supraimpuse o pluralitate de „seturi” de experiențe omenești.
Ființele umane nu sunt ci, mai degrabă, i se întâmplă realității ultime.
Subiectul multiplelor instanțieri ale dramatismului de tip uman este „însuși
acest Sine” („sa eva ... ātman”)105 care, „cu totul năucit/zăpăcit” (parimohita) din
cauza ignoranței și a propriilor sale proiecții (māyā), se pierde în acestea, se
identifică în mod eronat cu diferite corpuri (arīra) și se implică activ, volitiv,
pasional, în propria sa manifestare. Identificându-se cu corpul, o materializare a
impulsurilor volitive ale Karmei, Sinele intră în circuitul volitiv al Karmei, devenind
un subiect activ în propria sa manifestare. Ajunge captiv într-o serie ciclică de vieți
102

„ādimadhyāntavihīna”
Kaivalya-Upaniad, 7.
103
Kaivalya-Upaniad, 7.
104
Kaivalya-Upaniad, 8.
105
Kaivalya-Upaniad, 12.
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care se succed în mod repetat (punar) ca efect al energiei karmice, deopotrivă
consumată cât și regenerată pe parcursul fiecărei vieți.106
Situația este în mare măsură paradoxală, nereprezentând altceva decât
versiunea brahmană a problemei răului. Deși Universul reprezintă doar manifestare a
Sinelui, doar „joc” (krīa), sub efectul unei greu de explicat stări de ignoranță
(ajāna, avidyā) și de confuzie (moha), Sinele ajunge captiv în propriul său joc.107
Kaivalya-Upaniad explicitează manifestarea pe baza unei scheme clasice,
care distinge la nivelul acesteia trei stări (avasthā, pāda) fundamentale: somnul
profund (suupti), în care Brahman este doar afectat de ignoranță, de
„întuneric/întunecime” (tamas), neproiectând încă pluralitatea manifestării, visul
(svapna), în care este manifestată existența de tip noetic, și starea de veghe (jāgrat),
în care conștiința s-a îndepărtat în foarte mare măsură de la ea însăși și manifestă
materialitatea opacă, înfățișată sub forma entităților exterioare.108
Eliberarea ca evadare din natural
Dată fiind antropologia sa pesimistă, care vede ființa umană drept o
materializare a dorinței/tensiunii/compulsiunii karmice și astfel o consideră a fi
intrinsec perturbată, sortită suferinței, brahmanismul înfățișează realizarea
soteriologică nu drept un mod anume de ființare umană ci drept dezicerea de uman,
drept stingerea umanului și reabsorbția conștiinței în realitatea ultimă. Nu
menținerea continuității vieții omenești sau optimizarea acesteia sunt ceea ce
contează, ci inducerea unei discontinuități prin verticalizare. Tocmai în acest sens,
principalele componente ale soteriologiei brahmane sunt renunțarea (sanyāsa),
care îndepărtează toate obstrucțiile conștiinței și fac posibilă reunirea (yoga) ei cu
realitatea ultimă.109
Atitudinea față de omenesc este, în mod univoc, una de negare, de
respingere prin transcendere. Practica meditației (dhyāna) presupunea tocmai o
restrângere graduală a individualității și a experiențelor individuale pentru ca,
conștiința astfel purificată să se reabsoarbă în conștiința absolută.110
Idealul soteriologic astfel atins transcende condiția individuală și toate
experiențele ce iau naștere la nivelul acesteia.111

106

Kaivalya-Upaniad, 12, 14.
Kaivalya-Upaniad, 14.
108
Kaivalya-Upaniad, 12-13.
109
Kaivalya-Upaniad, 4.
110
Kaivalya-Upaniad, 2, 5.
111
Kaivalya-Upaniad, 22-23.
107
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Anihilarea individualității este conotată pozitiv în brahmanism datorită
asocierii univoce dintre experiența umană și energia karmică tensionată în mod
intrinsec și care ține conștiința în „înlănțuirea” (bandha) sa și a seriei sale de
materializări succesive.112
Proclamarea identității absolute
Realizarea soteriologică ia forma unei „intuiții” ontologice prin care
practicantul deopotrivă realizează natura absolutului, a Sinelui suprem
(paramātman), și se dizolvă în aceasta. Este vorba despre realizarea și re-asumarea
unei condiții ontologice primordiale, care a fost doar ocultată de ignoranță (ajāna,
avidyā) și de iluzoriu (māyā).113
Se ajunge astfel la reabsorbția conștiinței individuale în conștiința absolută,
la realizarea stării absolute, la identificarea cu realitatea ultimă ce înglobează totul.
Identitatea particulară este substituită de universalitatea absolută, non-determinată,
de substanțialitatea – temei al tot ceea ce există.114
Perspectiva este una pan-spiritualistă, principiul Brahman fiind realizat ca
natură a oricărei entități; prin aceasta, întregul Univers este „spiritualizat”,
„absolutizat”, asimilat în condiția divină a lui Brahman.115
Starea realizată este desemnată drept „kaivalya”, termen ce dă și numele
textului. „Kaivalya” este forma abstractizată a lui „kevala” - „doar”, „numai”,
„unicul”, „singurul”; termenul desemnează astfel starea de unicitate, de unică
realitate, care se atinge prin intuiția absolută.116
Practicantul își descoperă astfel divinitatea, condiția sa supremă,
identificându-se drept „cel transcendent” (para)117, „cel nemuritor” (amta)118, „cel
întotdeauna (sadā) benefic (iva)”119, „martorul” (sākin)120 întregii manifestări.121
Universalitatea stării exclude posibilitatea menținerii dualității dintre
subiectul experienței (bhokt) și obiectul experienței (bhogya), totul dizolvându-se în
unitatea lui Brahman. Experiența „ruptă” a manifestării, disociată între subiect și
112

Kaivalya-Upaniad, 9, 17, 25.
Kaivalya-Upaniad, 23.
114
Kaivalya-Upaniad, 19-20.
115
Kaivalya-Upaniad, 10.
113

116
117

Kaivalya-Upaniad, 25.

Kaivalya-Upaniad, 4.
Kaivalya-Upaniad, 4.
119
„sadāiva”
Kaivalya-Upaniad, 18.
120
Kaivalya-Upaniad, 18.
121
Kaivalya-Upaniad, 16, 20.
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obiect, este abandonată în unitatea atotcuprinzătoare și absolut omogenă a realității
ultime.122
Elemente tantrice în text
Ultimul paragraf al textului conține câteva elemente de religiozitate populartantrică, ce au cunoscut o amplă dezvoltare în spiritualitatea indiană în perioada
post-Purāic. Este vorba de menționarea locului de pelerinaj Avimukta (actualul
oraș Benares/Vārāasī), ca simbol sau, mai degrabă, ca instanțiere macrocosmică, a
condiției eliberate. Starea de eliberare, descrisă în paragrafele anterioare, este
echivalată cu o stabilire în locul de pelerinaj Avimukta. Textul propune o fuziune a
clasicei soteriologii ascetic-sapiențiale a brahmanismului cu noul tip de soteriologie
post- Purāic, focalizat mai degrabă pe proceduri tantrice, de tip magicosacramental, pelerinajul, accederea la punctele de forță ale macrocosmosului fiind
unele dintre cele mai importante mijloace salvifice ale brahmanismului medieval.123
Un alt element religios care dobândește amploare în religiozitatea brahmană
după finalul Antichității este apelul la forța matricială a limbajului. Nu este vorba de
un element întru-totul nou al gândirii indiene care, încă din perioada vedică, a
manifestat înclinația de a supraevalua limbajul, considerându-l drept o expresie a
energiei fundamentale a Universului. Pe măsură trecerii timpului, se face însă în tot
mai mare măsură apel la actualizarea și exploatarea acestei forțe prin rostirea, în
modalități specifice, a formulelor ce instanțiază energii arhetipale.124 Astfel ia
naștere sistemul Mantrelor, ce cunoaște o amploare deosebită în Tantra. O formă
particulară a practicilor incantatorii constă în invocarea numelor sau epitetelor unei
divinități, considerându-se că, prin această procedură, este actualizată însăși energia
arhetipală asociată respectivei divinități.125 Paragraful 24 al textului face referință la
122

Kaivalya-Upaniad, 18.
Kaivalya-Upaniad, 24.
124
Mantra și practica incantării (japa), discutate în Georg Feuerstein, Tantra. Calea
Extazului, traducere de Cristian Hanu, Ed. Mix, Brașov, 2001, pp.167-175; Mikel Burley,
Haha-Yoga. Context, teorie, practică, traducere de Walter Fotescu, Ed. Herald, București,
2015, p.121; Sadhu Santidev, Encyclopaedia of Tantra, Cosmo Publications, New Delhi,
1999 (vol. II), pp.112,205-216; Arthur Avalon (Sir John Woodroffe), Śakti and Śākta.
Essays and Addresses on the Śākta Tantra-Śāstra, ed. a III-a, Celephaïs Press, Ulthar Sarkomand - Inquanok – Leeds, 2009, pp.445-446; Robert E. Svoboda, Aghora II. Kundalini,
Introducere de Robert Masters, Brotherhood of Life Publishing, Albuquerque, 1993, pp.141158. Practica incantației (japa), discutată în Arthur Avalon (Sir John Woodroffe),
Introduction to Tantra-Śāstra, Celephaïs Press, Ulthar - Sarkomand - Inquanok – Leeds,
2008, pp.102-103; Śantidev, op.cit., pp.160-165.
125
Mantra ca expresie fonică, verbală (vācaka), a unei zeități, în Padoux, op.cit., p.380.
Funcționalitatea unei mantre explicată pe baza faptului că puterea unei zeități rezidă în
123
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o astfel de practică, mai precis la rostirea formulei Śatarudriya, prin care se enumeră
o sută de nume sau epitete asociate zeului Śiva/Rudra. Forța sacramentală a acestei
invocații constituie o alternativă la asceza tradițională pe care, de altfel, o și
substituie, în efectele sale eliberatoare.126
Ediția sanskrită reproduce, în devanāgar, textul transliterat al lui
Radhakrishnan op.cit. 1954, pp. 925-932, cu câteva mici corecturi semnalate în note
de subsol.
Traducerea a fost efectuată după textul sanskrit editat de S. Radhakrishnan în
lucrarea menționată anterior. Acolo unde au existat dubii cu privire la textul sanskrit,
au fost consultate și edițiile lui Mahadeva Sastri, Pandit A., The Śaiva Upanishads.
With the Commentary of Sri Upanishad-Brahma-Yogin, Adyar Library, Madras,
1925, pp. 46-57; cea a lui Nārāyaa Rāma Ācārya, op.cit., pp. 142-144 și cea a lui
Vedamūrti Taponi Pait rrm arm crya, op.cit., pp. 57-60. Textul sanskrit al
primului paragraf este editat, laolaltă cu o traducere engleză a respectivului paragraf, în
Aurobindo, op.cit., pp. 288-289.
În realizarea traducerii, au fost consultate traducerile engleze ale lui:
Radhakrishnan, op.cit. 1954, pp. 925-932; Sastri, Mahadeva, Amritabindu and
Kaivalya Upanishads, with Commentaries, Thompson and Co., Madras, 1898, pp.
71-91; Narayanasvami, Aiyar K., Thirty Minor Upanisads, Madras, 1914, pp. 31-33.
De asemenea, a fost consultată traducerea italiană a Casa, op.cit., pp. 479-484;
cea în limba hindi a lui Vedamūrti Taponih Pait rrm arm crya, op.cit., pp.
57-60; și cea în limba franceză a lui Krishna, Gaura, 12 Upanishads, Yogi
Ramsuratkumar Bhavan, 2011, pp. 70-81.

numele său, în Danielou, op.cit., p.334. Zeitatea și Mantra sa asociată, ca aspecte ale unei
unice entități – zeitatea ca Mantra vizibilă, Mantra ca zeitate fonică, în Rao, op.cit., p.67.
Importanța numelui divinității în practica devoțională (bhakti), în Klaus K. Klostermaier, A
Survey of Hinduism, State University of New York Press, Albany, 2007, p.195,197.
Mantra ca energie (mātkā) a lui Śiva, conform tantrismului, în Padoux, op.cit., p.374, 379,
383, 385.
O prezentare a genului literar medieval „Sahasranāma” – liste de nume și epitete ale unei
zeități, nume invocate și ca Mantre, în Robert A. Yelle, Explaining Mantras: Ritual,
Rhetoric, and the Dream of a Natural Language in Hindu Tantra, Routledge, New-York,
2003, p.11.
126
Kaivalya-Upaniad, 24.
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Kaivalya-Upaniad
ॐ सह नाववतु | सह नौ भन
ु क्तु | सह वीर्यं करवावहै | तेजस्वव नावधीतिवतु िा

ववद्ववषावावहै |

ॐ शास््तिः शास््तिः शास््तिः ||
Aum!
Împreună  să fim protejaţi !
Împreună  să ne bucurăm 127!
Împreună  să ne facem  puternici !
Învăţătura  noastră să fie  strălucitoare !
Noi doi să nu ne duşmănim !
Aum! Pace ! Pace! Pace!
[Eliberarea prin cunoaştere şi asceză]128
म्परर

/
//१//

/

1. Acum (atha), Āśvalyana129, apropiindu-se (upasametya) de divinul (bhagavant)
şi supremul stăpân (paramehin)130, spuse (vac):

127

„Bhuj” – literal, „a mânca”, „a avea parte de bucurii senzuale”. În sensul său primar,
termenul nu face referire la beatitudinea spirituală.
128
Primele cinci strofe ale textului expun o temă clasică a brahmanismului şi anume
eliberarea ca salt transcendent către absolutul Brahman şi nu ca realizare la nivelul
imanenţei. Principalele componente ale demersului eliberator sunt cunoaşterea (vidyā) şi
renunţarea (saā), practica ascetică (yoga), prima componentă reprezentând aspectul
pozitiv al demersului iar cea de-a doua aspectul său negativ.
129
Āśvalāyana – autorul mitic al mai multor scrieri ce discută despre ritual (Śrauta-sūtra,
Ghya-sūtra etc.) și totodată fondatorul unei școli de exegeză vedică (śākhā) (John Dowson,
A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, D. K. Printworld, New-Delhi,
2000, p.29).
130
„Paramehin”- termen moștenit din sanskrita vedică. Reprezintă un posesiv în „in” al
unei forme de superlativ vedic a cuvântului „parama”. Sensul său literal ar fi „cel ce posedă
supremația absolută”. O analiză pe larg a termenului, în ocurențele sale din literatura vedică,
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„Învaţă-mă (adhi-i), divinule (bhagavant), ştiinţa lui Brahman (brahmavidy), cea
superioară (variha) cea întotdeauna (sadā) onorată (sevyamāna) de către cei autentici
(sant), cea ascunsă (nigha). Astfel (yathā), fiind degrabă (acirāt) îndepărtate (vyapohya)
toate (sarva) păcatele (pāpa), cunoscătorul (vidvās) se duce (yā) la omul (purua) care
este mai înalt (para) decât cele înalte (para).”
वे

/

//२//

2. Lui, marele (maha) tată (pit)131 i-a spus (vac):
„Să ajungi la cunoaştere (ava-i) prin credinţă (raddhā), prin devoţiune (bhakti)132,
prin meditaţie (dhyāna) şi prin unire (yoga); nu prin fapte (karman), nu prin urmaşi
(prajā) sau avere (dhana). Doar (eva) prin renunţare (tyga) s-a ajuns (ā-na) la nemurire
133
(amtatva).”

în J. Gonda, Paramehin, „Journal of the American Oriental Society”, Vol. 105, No. 3,
Indological Studies Dedicated to Daniel H. H. Ingalls (Jul. - Sep., 1985), pp.439-457.
131
Este bizară sintagma „pitamaha”, care presupune fie utilizarea unei teme, „pita”, pentru
„tată”, neexistentă totuși în sanskrită, fie o declinare defectuoasă, la nominativ singular, a
temei „pit” („pita” în loc de „pitā”). Nici „maha” nu reprezintă o formă tocmai corectă,
și în acest caz fiind presupusă o temă non-existentă în sanskrită și anume „maha”. Probabil
că este vorba despre o preluare imprecisă a temei „mahant/mahat”.
132
Conceptul brahman de „devoțiune” (bhakti), în Nalinikanta Brahma, Philosophy of Hindu
Sadhana, PHI Learning, Delhi, 2007, pp.251-258. O comparație între calea devoțiunii și
Karma-Yoga, pe de o parte, și calea ascezei (tapas), pe de altă parte, în Franklin Edgerton,
Dominant Ideas in the Formation of Indian Culture, „Journal of the American Oriental
Society”, Vol. 62, No. 3 (Sep., 1942), p.154. Practicarea „devoțiunii față de Dumnezeu”
(śvarapraidhāna) în Kriyā-Yoga, cf. cu Yoga-Sūtra, II.1, în Satyānanda Paramahasa,
op.cit., pp.117-118; Prasāda Rāma, op.cit., pp.88-89. Elemente teiste în Yoga-Sūtra, I.23,
II.45; rolul „devoțiunii față de Dumnezeu” (śvarapraidhāna) în drumul către Samādhi, în
Satyānanda Paramahasa, op.cit., pp.66-67, 171; Prasāda Rāma, op.cit., p.40, 169.
133
Imposibilitatea ca eliberarea să reprezinte un efect (kārya) al acțiunii (karman) sau al
venerației/meditației (upāsanā), în Sharma, op.cit. 2007, p.196. O discuție amplă asupra
eliberării, în școala Vedānta, în Deussen, op.cit., pp.245-254. Atitudinea anti-naturalistă a
Vedāntei, care consideră naturalul și spiritualul ca antagonice, în Danielou, op.cit., pp.32-33.
Dihotomia dintre idealul soteriologic al eliberării de viață (din Vedānta și Sākhya-Yoga) și
cel al perpetuării naturalului, din Mīmāsā, în Alexander Pereverzev, The Mīmāsā View of
Karma and the Summun Bonum of Human Existence, „Danubius”, 2016, pp. 406-407. Calea
faptelor [ritualice] (karmamārga), din Veda și din Pūrva-Mīmāsā, în Brahma, op.cit.,
pp.91-100.
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बिभ्राजद् एतद्134 र्यतर्यो

//३//

3. Fiind dincolo (para) de paradisuri (nka)135, este cel care străluceşte (vi-bhrāj)
ascuns (nihita) în cavitatea [inimii] (guhā)136. Cei care îl caută (yati) intră (vi) [în el].137

//४//

/

4. Asceţii (yati)138, puri (uddha) şi luminoşi (sattva), prin renunţare (sanyāsa) şi
prin unire (yoga),139 au drept scop (artha) cunoaşterea (vijñāna) bine stabilită (sunicita) a

134

Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.927 diferă aici de celelalte ediții sanskrite consultate, care
sunt relative la unison. Radhakrishnan introduce un pronume neutru, „etat”, absent în
celelalte ediții, pe care îl corelează cu forma de participiu prezent activ, neutru, a rădăcinii
„vi-bhrāj” (vibhrājat), astfel rezultând un predicat nominal, „acela (etat) care strălucește
(vibhrājat)”.
Celelalte ediții consultate sunt oarecum mai „directe”, dând rădăcina „vi-bhrāj” la forme
verbale finite, unde ea singură poate constitui predicatul propoziției: „vibhrājate” (Pait
rrm arm, op.cit., p.57; Nārāyaa Rāma, op.cit., p.143).
Chiar și Mahadeva Sastri, op.cit., p.47, deși plasează rădăcina „vi-bhrāj” la o formă mai
degrabă nominală și anume la participiu trecut pasiv (vibhrājata), dau totuși o formă
frecvent întâlnită cu funcție predicativă, în limba sanskrită.
135
Textul sanskrit la „fiind dincolo (para) de paradisuri (nāka)” intrigă puțin, în special prin
prezența formei de acuzativ plural a termenului „nāka” - „paradis”. E greu de explicat
utilizarea acuzativului în cazul în care sensul pasajului este, într-adevăr, cel redat prin
prezenta traducere română. Chiar și folosirea lui „para” la instrumentativ (parea) este ușor
neobișnuită.
136
Antropologia primitivă a brahmanismului localiza principiile vital-noetice şi spirituale ale
fiinţei umane în cavitatea cardiacă.
137
Caracterul direct, nemijlocit, similar senzaţiei, al cunoaşterii lui Brahman, în Kurt F.
Leidecker, Concepts by Intuition and the Nature of Sanskrit Philosophical Terminology,
„Philosophy and Phenomenological Research”, Vol. 15, No. 2 (Dec., 1954), pp.232-235.
Accesibilitatea lui Brahman doar prin experimentare directă (anubhāva), în Sharma, op.cit.
2007, pp.203-204. Cunoașterea lui Brahman (jñāna) ca experiență directă (aparokānubhūti)
a acestuia, dincolo de dualitatea subiect-obiect, în Ibidem, p.200.
Cunoașterea lui Brahman ca disoluție în Brahman, discutată în Suthren J.G. Hirst, Śakara's
Advaita Vedānta. A way of teaching, RoutledgeCurzon Hindu Studies Series, 2005, pp.39-40.
138
„Yati”, literal, „cel ce se străduieşte”, „cel care depune eforturi”, termenul fiind un derivat al
rădăcinii „yat”, cu sensul de „a se strădui”, „a depune eforturi”. Termenul s-a consacrat ca
denumire a asceţilor, sugerând astfel caracterul ne-natural al eliberării şi nevoia demarării
unei practici deliberate, ce se opune naturalului, în vederea realizării idealului religios.
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Vedntei. Ei, [locuind] în lumile lui Brahmā (brahmaloka) până dincolo (para) de
sfârşitul (anta) timpului (kāla), [trecând] dincolo (para) de moarte (mta), se eliberează
140
(pari-muc) de toate (sarva).
139

Termenii sanskriţi traduşi aici prin „luminos” – „sattva”, „renunţare” – „sanyāsa” şi
„unire” – „yoga” au o încărcătură filosofică mai mare decât cea sugerată de echivalentele lor
româneşti.
„Sattva” reprezintă un termen tehnic al sistemului Sākhya-Yoga şi se referă la aspectele
ideatice, translucide, noetice, ale manifestării, în opoziţie cu cele de tip volitiv sau material
(Sākhya-Kārikā, 13, 25, Sergiu Al-George, Sākhya-Kārikā. Tarka Sagraha, Editura
Herald, Bucureşti, 2001, p. 29, 33).
„Sanyāsa” reprezintă, de asemenea, un termen tehnic al brahmanismului, desemnând nu
atât un act particular de renunţare cât un tip generic de viaţă și anume cea de ascet rătăcitor
(sanyāsin).
„Yoga” – termen religios pan-indian, ce face referinţă la unirea mistică cu realitatea ultimă.
Elementele de Yoga din Upaniade, discutate în Burley, op.cit., pp.47-54.
140
Cea de-a doua linie a strofei, „te brahmalokeu parāntakāle parāmtā parimucyanti
sarve”, care apare, în formă identică și în -, III.2.6 (Ovidiu Cristian Nedu,
Recunoaștere (jñāna) versus realizare (karman). Muaka-Upaniad (traducere adnotată), în
„Danubius”, XXXV, 2017, pp.373-374), admite mai multe posibilități de traducere și
interpretare, favorizate și de inconsecvenţa cosmologic-soteriologică a brahmanismului.
Conform anumitor scheme soteriologice, eliberarea, disoluţia în Brahman ar fi precedată de o
stabilire provizorie în „lumea lui Brahmā” (sau Satyaloka - „lumea adevărului”), în vederea
unei consumări totale şi ireversibile a reziduurilor karmice, urmând ca abia în momentul
epuizării totale a acestora să se realizeze reintegrarea în absolut. „Lumea lui Brahmā” ar
reprezenta astfel o „ante-cameră” a stării de eliberare.
Alte teorii soteriologice susţin şi ele necesitatea epuizării totale a energiei karmice deja
actualizată sub forma unei condiţii individuale însă consideră că această consumare
exhaustivă a lor s-ar produce pe parcursul intervalului dintre momentul obţinerii eliberării şi
moartea corpului fizic. Această perioadă intermediară este catalogată drept condiţia de
„eliberat în viaţă” (jīvanmukti, jīvanmukta) şi, în cadrul economiei dinamismului karmic,
deţine acelaşi rol pe care, în schema precedentă, îl deţinea „lumea lui Brahmā”. Moartea
corpului fizic marca epuizarea completă a energiei karmice, căreia îi survenea disoluţia în
Brahman.
Este greu de spus care dintre cele două interpretări este mai adecvată. Sintagma
„brahmaloka” poate fi interpretată drept „lumea lui Brahmā”. „Parāntakāle” nu are un sens
tocmai clar; „para”, termen cu o bogată polisemie, are aici, cel mai probabil, sensul de
„dincolo de”; „anta” are sensul de „final”, „sfârşit” iar „kāla” pe cel de timp. Cel mai
verosimil sens compus pare să fie cel de „până dincolo (para) de sfârşitul (anta) timpului
(kāla)” însă nu este tocmai uşor de precizat la ce anume se referă, exact, sintagma. Chiar şi
aşa, ar putea să se refere la un prezumtiv escatologic al epuizării totale a Karmei. Astfel,
fraza ar putea fi interpretată ca făcând referire la prima schemă soteriologică amintită, cea
care susţine că disoluţia în Brahman survine ulterior unei şederi temporare în „lumea lui
Brahmā”. La o astfel de interpretare consimte Mahadeva Sastri, op.cit., pp.75-76.
Este posibilă şi interpretarea frazei în acord cu cea de-a doua schemă soteriologică, întrucât
„brahmaloka” poate avea şi sensul de „lume a lui Brahman”, „lume care este Brahman”,
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/

//५//

5. Într-un loc (dea) izolat (vivikta), stând (stha) într-o postură (āsana) plăcută
fiind curat (uci), cu gâtul (grīva), capul (ira) şi corpul (arīra) drepte (sama),
stabilit (stha) în stadiul (rama) final (antya)141, trebuie reprimate (nirudhya) toate
(sakala) simţurile (indriya) şi, cu devoţiune (bhakti), trebuie făcute plecăciuni (praamya) în
faţa propriului (sva) învăţător (guru).
(sukha),

[Condiția absolută]
/

//६//
6. [Brahman este] inima (hd), lotusul (puarīka), cel fără pasiuni (viraja), cel pur
(viuddha), cel ce trebuie considerat (vicintya) [ca găsindu-se] în mijlocul (madhya) a
ceea ce e lipsit de decădere (viada) şi lipsit de nefericire (vioka), cel de negândit
(acintya), cel nemanifestat (avyakta), cel cu forme (rūpa) infinite (ananta), cel benefic
142
(iva), cel liniştit (praānta), cel nemuritor (amta), originea (yoni) lui Brahmā .
„realitate absolută” iar uşor neclara sintagma „parāntakāle” ar putea fi considerată ca făcând
referire la moartea biologică.
În ambele interpretări, este problematic faptul că termenul „brahmaloka” apare la locativ
plural (brahmalokeu), având astfel sensul de „în lumile lui Brahmā/Brahman”. Este dificil
de găsit o explicaţie pentru utilizarea pluralului, în condiţiile în care atât starea absolută cât şi
planul escatologic al „lumii lui Brahmā” sunt unice.
141
Probabil că se are în vedere stadiul de „sanyāsin”, cel de-al patrulea şi ultimul stadiu al
vieţii, în acord cu stipulările eticii brahmane, şi care constă în adoptarea unei vieţi ca ascet
rătăcitor. Cele trei stadii anterioare erau: cel de Brahmacārin (discipol, învăţăcel în ştiinţa
vedică; acoperea perioada copilăriei şi a adolescenţei, când tânărul locuia în casa maestrului),
cel de Ghastha (cap de familie) şi cel de Vānaprastha (pustnic, locuitor al pădurii; etapă
adoptată atunci când individul s-a achitat pe deplin de obligaţiile familiale şi îşi dedică viaţa
practicilor religioase, în solitudine).
142
Primordialitatea principiului Brahman îşi găseşte o echivalare în funcţia creatoare
atribuită formei sale personificate, zeitatea Brahmā (Brahmā ca zeu creator, în Danielou,
op.cit., pp.232-234; Hans Torwestern, Vedanta. Heart of Hinduism, Grove Press, New York,
1991, p.37; Brahmā ca personificare populară a oficiului vedic de „Prajāpati”, în Cush,
Robinson & York, op.cit., p.522; Brahmā ca zeitate vedică supremă, în J. Muir, Progress of
the Vedic Religion towards Abstract Conceptions of the Deity, „Journal of the Royal Asiatic
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[Concilierea teismului cu metafizicul, în abordarea principiului absolut]
/

/

//७//

7. La cel lipsit (vihīna) de început (ādi), mijloc (madhya) şi sfârşit (amta), la cel unic
143
(eka), la cel omniprezent (vibhu) , la cel [care este] conştiinţă (cit) şi beatitudine
(ānanda), la cel lipsit de formă (arūpa), la cel minunat (adbhūta), la cel ce o însoţeşte
(sahāya) pe Um, la zeul suprem (paramevara), la cel stăpân (prabhu), la cel cu trei ochi
144
(trilocana), la cel cu gâtul (kaha) violet (nīla), la cel liniştit (praānta) – la acesta
Society of Great Britain and Ireland”, New Series, Vol. 1, No. 1/2 (1865), pp.366-368;
Lipner, op.cit., pp.33-36; zeul vedic Brahmā ca echivalent al conceptului de „vara” din
Vedānta, în Rene Guenon, Introduction to the Study of the Hindu Doctrines, trad. Marco
Pallis, Luzac &Co., Londra, 1945, p.222). Vezi -, I.1.1 (Nedu, op.cit.
2017, pp.334-335).
143
„Vibhu” – literal, „care este printre”, „care penetrează”.
144
Strofa 7 întrepătrunde abordarea metafizică a principiului ultim cu o abordare teistă ce
înfăţişează absolutul în mod personalizat, sub forma zeului Śiva. Diferiţii zei vedici văzuţi ca
personificare a unui unic principiu absolut, în Maurice Bloomfield, The Religion of the Veda.
The Ancient Religion of India (From Rig-Veda to Upanishads), G.P. Putnam’s Sons, New
York & Londra, 1908, p.210; relația dintre henoteismul de origine vedică și monism, așa
cum apare aceasta în upaniîn Hermann Oldenberg, The Doctrine of the
Upaniads and the Early Buddhism, Motilal Banarsidass, Delhi, 1991, pp.24-26. Elementele
teiste din gândirea Vednta, cu referire specială la Śakara, discutate în Hirst, op.cit., pp.116118.
Toate epitetele sau descrierile cu nuanţă teistă din această strofă fac referire la aspecte ale lui
Śiva. Elementele śivaite din Upaniade, analizate în Gavin Flood, „Śaiva”, în Mittal, Sushil;
Thursby, Gene (eds.), The Hindu World, Routledge, Londra & New York, 2005, pp.122123.Zeul Śiva ca principiu al distrugerii, în Doniger, op.cit., pp.100-102.Numele și epitetele
atribuite zeului Śiva, în Dowson, op.cit., pp.310-311.
În mitologia hindusă, Umā Haimavatī (cunoscută şi drept „Parvatī”) este consoarta lui Śiva,
şcolile ivaite văzând în ea aspectul dinamic, creator, energetic al principiului personalizat
drept zeul Śiva. De regulă, brahmanismul o consideră pe Umā/Parvatī drept zeiţa tutelară a
fertilităţii şi a iubirii (creatoare). Consoarta lui Śiva, zeița Umā/PārvatGeorge M.
Williams, Handbook of Hindu Mythology, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2003, p.284; Dowson,
op.cit., p. 337; James G. Lochtefeld, The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, 2 vol., The
Rosen Publishing Group, New York, 2002, p.720; Cush, Robinson & York, op.cit., p.892;
Danielou, op.cit., p.285; Burley, op.cit., p.111. Zeița PārvatWilliams, op.cit., pp.230233; Lochtefeld, op.cit., p.503; Bruce M. Sullivan, Historical Dictionary of Hinduism,
Historical dictionaries of religions, philosophies and movements, Scarecrow Press, 1997, pp.
158-159; Cush, Robinson & York, op.cit., pp.592-593; Constance Jones; James D. Ryan,
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meditând (dhyātvā), călugărul (muni) merge (gam) la originea (yoni) celor existente
(bhta), la martorul (sākin) tuturor (samasta), la cel ce stă dincolo de (parastāt) întuneric
(tamas).
/

//८//

8. El este Brahmā, el este Śiva, el este Indra145, el este cel indestructibil (akara),
cel suprem (parama), propriul său conducător (svarj), el însuşi (eva) este Viu146, el
este suflul (prāa), el este timpul (kāla), focul (agni), el este Luna (candramas).147

Encyclopedia of Hinduism, Facts on File Library of Religion and Mythology, 2007, pp.326327. Alături de Lakmī şi Sarasvatī, ea formează trinitatea feminină (tridevī) a hinduismului.
Trinitatea feminină tantrică, compusă din Pārvat (principiul creației), Śakti (principiul
evoluției, prezervării) și Kāl (principiul distrugerii), în Danielou, op.cit., pp.263-264.
„Trinitatea” (trimūrti) brahmană, alcătuită din triada Viu-Brahmā-Śiva, în Ibidem, pp.149250; Dowson, op.cit., pp.331-332; Burley, op.cit., pp.105-107. În mitologia hindusă, Śiva
este reprezentat ca având trei ochi (cel de-al treilea ochi este situat în frunte), iar culoarea
violetă a gâtului său provine de la şerpii încolăciţi pe el sau, conform altor mitologii, de la
veninul pe care îl poartă în gât. Iconografia lui Śiva, în Danielou, op.cit., pp.213-221. Zeul
Śiva drept „cel cu trei ochi” (trilocana), la Dowson, op.cit., p.331; drept „cel cu gâtul violet”
(nīlakaha), la Lochtefeld, op.cit., p.473.
Epitetul „liniştit” (ānta, praānta) îi este adeseori atribuit lui Śiva, pentru a-l „îmblânzi”,
pentru a-i domoli caracterul agresiv. Pentru zeul Śiva şi relaţia sa cu vechiul zeu Rudra, vezi
vetvatara-Upaniad,
III.1-III.6
(Ovidiu Cristian
Nedu,
Upaniad,
vol.I,
Aitareya,Kautaki-BrhmaaŚvetāśvataraVajrascika, Editura Muzeului de Istorie
Galaţi, 2015, pp.177-180). Zeul vedic Rudra în Arthur Berriedale Keith, The Religion and
Philosophy of the Veda and Upanishads, Harvard Oriental Series, nr.31-32, Cambridge,
1925, pp.142-149; Arthur Anthony MacDonell, Vedic Mythology, Verlag von Karl J.
Trubner, Strassbourg, 1897, pp.74-76; zeul Rudra-Śiva, în Doris M. Srinivasan, Vedic
Rudra-Śiva, „Journal of the American Oriental Society”, Vol. 103, No. 3 (Jul. - Sep., 1983),
pp.544, 551-555; Albert Pike, Indo-Aryan Deities and Worship, as Contained in the RigVeda, The Standard Printing Co., Louisville, 1872, pp.330-339; Oldenberg, op.cit., pp.176177; Dowson, op.cit., pp.306-311; Williams, op.cit., pp.267-269; Danielou, op.cit., pp.188221; Sullivan, op.cit., pp.210-211; Jones&Ryan, op.cit., pp.406-407; o discuţie asupra
posibilei origini non-ariene a lui Rudra, în Srinivasan, op.cit., pp.544-547).
145
Zeul Indra, așa cum apare el în religia vedică, în Srinivasan, op.cit., pp.547-548; Muir,
op.cit., pp.341-342; Pike, op.cit., pp.138-168, 447-469; Bloomfield, op.cit., pp.173-179.
146
Zeul Viu, în Pike, op.cit., pp.186-203,470-476; Keith, op.cit., pp.108-111; MacDonell,
op.cit. 1897, pp.37-41.
147
Diferite interpretări simbolice ale lui Brahman, în special cu suflul (prāa), mintea
(manas), spaţiul (ākāa), Soarele (āditya), şi interpretări ale lor, în Deussen, op.cit., pp.8894.
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[Eliberarea prin realizarea universalităţii absolute]
/

//९//

9. El însuşi (eva) este totul (sarva), este ceea ce există (bhūta) şi ceea ce va fi să
existe (bhavya), este cel etern (santana). Cunoscându-l (jñātvā) pe el, se trece peste (atii) moarte (mtyu). Nu [există] altă (anya) cale (panthā) către eliberare (vimukti).
/

//१०//

10. [Doar] cel care vede (sampayant) Sinele (ātman) ca stând (sthā) în toate (sarva)
fiinţele (bhūta) şi pe toate (sarva) fiinţele (bhūta) în Sine (ātman)148, merge (yā) către
supremul (parama) Brahman; [aceasta] nu [se produce] datorită altei (anya) cauze
(hetu).
[Comprehensiunea unităţii prin comprehensiunea simbolului unităţii – sunetul
Aum]149
णी

148

/

Identitatea Sinelui cosmic (brahman) cu Sinele individual (ātman), în Singh, op.cit., pp.811; modul în care această temă apare în upaniadele vechi, în Edgerton, op.cit. 1916, pp.200202; modul în care această temă e abordată de Śakara, în Sharma, op.cit. 2007, p.185.
149
Meditația asistată de incantarea silabei „au” ca metodă de a parcurge stadiile
reabsorbției cosmice, înspre unitate, aplicând reversiv schema interpretării părților sunetului
„au” ca etape ale proiecției cosmice, în Padoux, op.cit., p.404. Intonarea sunetului „au”
ca procedură soteriologică, prin care practicantul se identifică cu totalitatea cosmică al cărei
denominant este „au”, în Ibidem, p.404; Burley, op.cit., pp.121-122; Feuerstein, op.cit.,
p.171. Sunetul „au” ca procedură soteriologică, cf. cu Yoga-sūtra, I.27, în Coward, op.cit.,
pp.33-34. Și următoarele două versete din Yoga-sūtra, I.28 și I.29, discută despre acest
subiect; vezi Prasāda Rāma, op.cit., pp.50-52; Satyānanda Paramahasa, op.cit., pp.70-75.
Capacitatea soteriologică a sunetului „au” considerată drept un tip particular de energie
deținută de o mantra, în Coward, op.cit., p.22,24. Utilizarea mantrei „au” în tehnici de
Prāāyāma, cf. cu Haā, în Peter Connolly, A Student's Guide to the
History and Philosophy of Yoga, ediție revizuită, Equinox Publishing, Bristol, 2014, p.209.
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शं

//११//

11. Învăţatul (paita), făcând (ktvā) din Sine (ātman) lemnele [de foc] (arai) şi din
silaba Au (praava)150 lemnele (arai) superioare (uttara), prin practica (abhyāsa)
aprinderii focului (nirmatha) cunoaşterii (jñāna), arde (dah) înlănţuirile (pāa).
[Înlănţuirea Sinelui în propria sa experienţă]

व्र्य

/

स्

//१२//

12. Însuşi (eva) acest Sine (ātman), complet năucit (parimohita)151 [din cauza]
iluziei (māyā), alăturându-se (ā-sthā) corpului (arīra), săvârşeşte (k) toate (sarva)
[faptele].152
În starea de veghe (jāgrat) el ajunge (i) la satisfacţie (paritpti) prin diverse (vicitra)
delicii (bhoga), cum ar fi femeile (strī), mâncarea (anna), băutura (pna) şi altele.153
तु

स्

स्

ववश्व

//१३//

/

13. În vis (svapna), acest suflet (jīva) este cel ce experimentează (bhokt) fericirea
şi durerea (dukha) în toate (viva) lumile (loka) concepute (kalpita) de propria sa
iluzie (svamy).
(sukha)

150

Pra” – formă nominală derivată din rădăcina „pra-nu” („a răsuna”, „a murmura”).
Termenul a ajuns să desemneze intonarea meditativ-ritualică a sunetului „au” (Padoux,
op.cit., p.403).
151
„Parimohita” – literal, „înconjurat/împrejmuit de confuzie”.
152
Sinele (ātman) și statutul său de subiect ultim, în Upaniade și în Vedānta, în S.K.
Saksena, Nature of Consciousness in Hindu Philosophy, Nand Kishore&Bros, Benares,
1944, pp.105-108.
153
Cele trei stări la care se face referire în cea de-a doua parte a strofei 12 şi în strofa 13 sunt
cele trei condiţii (avasthā) înlănţuite ale Sinelui: starea de veghe (jāgrat), starea de vis
(svapna) şi starea de somn profund (suupti). Pentru o explicitare pe larg a acestor trei stări,
vezi - 3-6.
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În timpul (kāla) somnului profund (suupti), în care toate (sakala) se dizolvă (vilīna),
fiind învinse (adhibhūta) de întuneric (tamas), se ajunge (i) la starea (rūpa)154 de fericire
(sukharpa).
/

न् ल

तत

155

/

//१४//

14. Datorită legăturii (yoga) cu faptele (karman) [săvârşite] pe parcursul (antara)
naşterilor (janma), acest suflet (jīva) doarme (svap) şi se trezeşte (prabuddha) în mod
repetat (punar)156. În cele trei stări (pura)157, sufletul (jīva) se joacă (krī) şi de aici este
născută (jāta) întreaga (sakala) diversitate (vicitra).158 În acela care este suportul
159
(dhra), beatitudinea (ānanda) şi cunoaşterea (bodha) indestructibilă (akhaa) merg
(yā) către dizolvare (laya) cele trei stări (pura).

154

„Rūpa” – literal, „forma”.
Radhakrishnan, op.cit. 1954, p.929 are aici un bizar „yasmin laya yāt”. Cel mai
probabil, este vorba de o greșeală de tipar, așa că am preferat varianta mult mai inteligibilă
pe care o dau celelalte ediții consultate (Pait rrm arm, op.cit., p.59; Nārāyaa Rāma,
op.cit., p.143; Mahadeva Sastri, op.cit., p.55) și care au „yāti” (indicativ prezent, pers. a III-a
singular, a rădăcinii „yā” - „a merge”), în loc de „yāt”.
156
„Punar” – literal, „din nou”. Adverbul poate sugera atât caracterul repetitiv al „trezirii”
(reîncarnării) care succede unei morţi cât şi caracterul repetitiv, ciclic, al întregului proces
metempsihotic.
157
„Pura” – derivat al rădăcinii „pṝ” - „a umple” – desemnează anumite tipuri de
„recipiente”, orice poate fi „umplut”. De regulă, termenul este folosit cu sensul de „oraș”,
„cetate”, „corp”, însă, mai rar, poate fi utilizat și cu un sens mai general, de „registru (al
realității)”, „stare”, „condiție”.
158
În brahmanism, Universul este înfăţişat drept un „joc” cosmic (līlā, krīa), sugerându-se
astfel lipsa sa de substanţialitate, caracterul său contingent, considerat în opoziţie cu
„realitatea” (sat) absolutului Brahman. Jocul cosmic (llā), în Lipner, op.cit., pp.209-210;
Saksena, op.cit., pp.158-159. Jocul/dansul cosmic (llā, nā), de-a lungul istoriei gândirii
indiene, în Biardeau, Madeleine, Hinduismul: Antropologia unei civilizaţii, traducere de
Ileana Busuioc, Ed. Symposion, Bucureşti, 1996, pp.193-195.
159
Brahman ca beatitudine, în Deussen, op.cit., pp.107-111; beatitudinea ca aproximaţie
umană proximă pentru natura absolută, în S. Radhakrishnan, The Vedantic Approach to
Reality, „The Monist”, Vol. 26, No. 2 (April, 1916), pp. 220-221,224; D.C. Mathur, The
Concept of Self in the Upanishads: An Alternative Interpretation, „Philosophy and
Phenomenological Research”, Vol. 32, No. 3 (Mar., 1972), p.394.
155
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[Eliberarea de experienţă şi identificarea cu principiul experienţei]

पिः

स्

/

//१५//

15. Din acesta iau naştere (jan) suflul (prāa), mintea (manas) şi toate (sarva)
simţurile (indriya), eterul (kha), vântul (vāyu), lumina (jyotis), apa (āpas) şi pământul
(pthiv), cel care susţine (dhrin) totul (viva).
/

//१६//

16. Acesta este Brahman cel transcendent (para), Sinele (ātman) tuturor (sarva),
locul (āyatana) tuturor (viva), cel mare (mahat), mai subtil (sūkmatara) decât cele subtile
(sūkma), cel etern (nitya). Acela (tat) [eşti] tu (tvam) însuţi (eva)! Tu (tvam) însuţi (eva)
[eşti] acela (tat)!160
/

//१७//

17. Manifestările (prapañca), începând cu (ādi) starea de veghe (jāgrat), de vis
161
(svapna) şi de somn profund (suupti), sunt ceea ce se arată (pra-kā) . Cunoscând
(jñātvā) că eu (aham) [sunt] acel Brahman, [omul] se eliberează (pra-muc) de toate
(sarva) înlănţuirile (bandha).
/

160

//१८//

„Acela [ești] tu însuți! Tu însuți [ești] acela!” (tat tvameva tvameva tat) parafrazează,
probabil, marea afirmație vedică (mahāvākya) „tu ești acela” (tat tvam asi), din ChāndogyaUpaniad, VI.8.7 (Bercea, op.cit., p.196).
161
Totuşi, în acord cu cosmologia brahmană, alte stări ale manifestării, cu excep ţia celor
trei enumerate, nu există, prezenţa particulei „ādi” – „începând cu” nefiind justificată în
text.
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18. Ceea ce trebuie să existe (bhū)162 în cele trei stări (dhāman) este: ceea ce este
experimentat (bhogya), cel ce experimentează (bhokt) şi faptul de a experimenta
163
(bhoga).
Eu sunt lipsit de caracteristicile (vilakaa) acestora, sunt martorul (sākin),
sunt doar (mātra) conştiinţă (cit), sunt cel întotdeauna (sadā) benefic (iva).164
/

//१९//

19. În mine (mayi) însumi (eva) este totul (sakala) născut (jāta), în mine (mayi) sunt
toate (sarva) stabilite (pratihita), în mine (mayi) merg (yā) toate (sarva) către dizolvare
(laya). Acel Brahman fără pereche (advaya) eu (aham) sunt (as).
[Transcendența și universalitatea lui Brahman]165
मिदं

/

//२०//

20. Eu (aham) însumi (eva) sunt mai subtil (aīyas) ca atomul (au), eu sunt la fel
de mare (mahān) ca acesta (tadvat). Eu sunt toate (viva) cele variate (vicitra). Eu sunt cel
162

„Bhavet” –formă de optativ a rădăcinii „bhū” – „a fi”, cu sensul de „ceea ce se presupune
că există”, „ceea ce ar putea exista”.
163
Reductibilitatea a tot ceea ce există, a întregii „materialități” (vastu) la experiență
(anubhūti), în Advaita Vedānta târzie (la Vimuktātman), în Timalsina, op.cit., pp.101-102.
„Existența unică a ceea ce este cunoscut” (jñātaikasattā), „perceperea ca emanație”
(d), în Ibidem, pp.53-56. Dualitatea subiectul percepției (dra) – obiectul percepției
(dśya), în Brahma, op.cit., pp.36-37.
164
Brahman ca și conștiință (cit, vijñāna), în Indich, op.cit., pp.22-27. Condiția de „martor”
(sāksau de „Brahman însoțit de determinații/limitații” (Soāhman), în Sharma,
op.cit. 2007, pp.192-193. Idealismul vedāntin discutat în Timalsina, op.cit., pp.3-7; Saksena,
op.cit., pp.58-61. Natura conștientă (prajñā, cit) a Sinelui (ātman), în Saksena, op.cit., pp.2529. Metafora luminii şi utilizarea ei în explicitarea idealismului ontologic vedāntin, în Indich,
op.cit., pp.39-41.
Conştiinţa de sine (svayaprakāśa) drept caracteristică fundamentală a realității, în Brahma,
op.cit., pp.28-34. Transluciditatea (svaprakāśatā) conştiinţei, cf. şcolii Advaita Vedānta, în
Saksena, op.cit., pp.69-74,98-99; Indich, op.cit., pp.36-39; Timalsina, op.cit., pp.17-21; cf.
abordărilor moderne din Vedānta, în Sharma, op.cit. 2004, pp.102-105.
165
Transcendența lui Brahman, în Sharma, op.cit. 2007, pp.122-123; Singh, op.cit., pp.2-3.
Caracterul transcendent al condiției eliberate, conform școlii Vedānta, în Feuerstein, op.cit.,
pp.42-43.
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foarte vechi (purtana), eu sunt Purua, eu sunt acela care porunceşte (īa) şi care
constă din aur (hiramaya).166 Sunt (as)167 de o natură (rūpa) benefică (iva).
/

//२१//

21. Eu [sunt] fără mâini (pi) şi fără picioare (pda). Puterile (akti) [mele] nu pot
fi gândite (acintya). Văd (d) fără ochi (cakus) şi aud (ru) fără urechi (kara). Eu sunt
cel care cunoaşte (vi-jñā), de o formă (rūpa) distinctă (vivikta)168. Nu există (as) niciun
cunoscător (vett) de-al meu. Eu [sunt] mereu (sadā) conştiinţă (cit).169
वेद्र्यिः

नाशिः

/

//२२//

22. Eu (aham) însumi (eva) sunt cel ce trebuie cunoscut (vedya) prin mijlocirea
nenumăratelor (aneka) Vede, sunt creatorul Vedntei (vedntakt), eu sunt
cunoscătorul Vedei (vedavid). Nu [există] nici fapte pioase (puya) nici păcate (pāpa)
166

Propoziţia „Eu sunt cel foarte vechi (purtana), eu sunt Purua eu sunt acela care
porunceşte (īa) şi care constă din aur (hiramaya)” echivalează condiția eliberată cu
anumite elemente primordiale din cosmologiile vedice, unde principiul Universului a fost
identificat drept un om (Purua) primordial („foarte vechi” – purātana) sau drept
„oul/embrionul de aur” (Hirayagarbha) („Hirayagarbhasūkta”, g-Veda, X.121; vezi
Muir, op.cit., p.344; Purua ca zeitate primordială, conform imnului „Purua-Sūkta”, în W.
Norman Brown, The Sources and Nature of Purua in the Puruasūkta (Rigveda 10. 91),
„Journal of the American Oriental Society”, Vol. 51, No. 2 (Jun., 1931); Muir, op.cit.,
pp.353-360; Pike, op.cit., pp.612-617; Keith, op.cit., pp.615-620; primordialitatea apei, în
Nakamura Hajime, Upanisadic Tradition and The Early School of Vedānta as Noticed in
Buddhist Scripture, „Harvard Journal of Asiatic Studies”, Vol. 18, No. 1/2 (Jun., 1955), p.95;
Deussen, op.cit., pp.141-142).
167
În restul strofei, verbul „a fi” este subînţeles, fiind cerut de prezenţa, fără alt determinant
verbal, a subiectului „aham” – „eu”. Abia la final, situaţia se inversează, apărând doar
verbul „a fi” – „as”, la indicativ prezent, persoana I, singular – „asmi”, subiectul fiind
subînţeles.
168
„Vivikta” – literal, „separat”, „bucățit”, „mărunțit”.
169
Strofa face referire la caracterul de subiect ultim, de subiect absolut, care îi este atribuit
lui Brahman, în acord cu ontologia idealistă a Vedāntei. Brahman este subiectul ultim, care
experimentează totul, fără a constitui, el însuşi, obiectul experienţei cuiva. Cunoaşterea lui
Brahman îl are pe Brahman deopotrivă ca subiect cât şi ca obiect al ei; este o cunoaş tere
auto-reflexivă, intuitivă, o cunoaştere prin identificare directă.
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ale mele, nu există (as) nici distrugere (na) nici naştere (janma), nu există (as) nici corp
(deha) nici simţuri (indriya) şi nici intelect (buddhi).
िि

/

/

//२३//
23. Pentru mine (me) nu există (as) pământ (bhmi), apă (āpas), foc (vahni), nu
există (as) aer (anila) şi nici eter (ambara). Cunoscând (viditvā) în acest fel (eva) natura
(rūpa) Sinelui suprem (paramtman) care sălăşluieşte (aya) în cavitatea [inimii] (guhā),
care este lipsit de părţi (nikala), fără pereche (advitya), martorul (sākin) tuturor (samasta), cel lipsit (vihīna) şi de existenţă (sat) şi de non-existenţă (asat), se merge (pra-yā) către puritate (uddha), către natura (rūpa) Sinelui suprem (paramātman).
[Elemente de religiozitate tantrică]170
द्री

//२४//

वार्यप
ु ू

आत्िपू

भवतत अत्र्याश्रिी

24. Acela care studiază (adhi-i) Śatarudrya171 devine (bhū) pur (pūta) ca focul
(agni), devine pur (pta) ca vântul (vyu), devine pur (pta) ca Sinele (tman), ajunge
(bhū) purificat (pūta) de [vina] de a bea (pāna) alcool (surā), ajunge (bhū) purificat (pūta)
de [vina] de a ucide (hatyā) un Brhmaa, ajunge (bhū) purificat (pūta) de [vina] de a
170

Finalul textului include câteva elemente de religiozitate tantric-populară, elemente de care
brahmanismul, în ciuda sofisticatei sale elaborări filosofice, nu a reuşit niciodată să se
debaraseze. Paragraful 24, stilistic diferit de restul textului, fiind redactat în proză şi nu sub
forma unei strofe (loka), face referire la două procedee sacramentale şi anume recitarea
formulei magice „Śatarudrya” şi pelerinajul sau chiar stabilirea în oraşul sfânt Avimukta/
Vārāasī, ambele demersuri fiind investite cu eficienţă cathartică şi chiar soteriologică.
171
atarudrya – literal, „cele o sută de [nume] ale lui Rudra” – imn dedicat zeului Rudra,
devenit ulterior iva. Textul ţine de tradiţia exegetică a Yajur-Vedei, fiind preluat din
Taittirīya-Sahitā, IV.5 şi IV.7, şi anticipează o tradiţie textuală ce va dobândi ample
dezvoltări în formele teiste ale hinduismului medieval şi anume cea a scrierilor ce expun şi
explicitează înţelesul numelor şi epitetelor zeităţilor.
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fura (steya) aur (suvara), ajunge (bhū) purificat (pūta) de [faptele] ce trebuie săvârşite
(ktya) şi de cele ce nu trebuie săvârşite (aktya).
Din această cauză, [el] s-a stabilit (ārita) în Avimukta.172
Cel care a trecut peste stadiile vieţii (atyramin)173 trebuie să murmure (jap)
întotdeauna (sarvadā), câte o dată (sakt),174 [Śatarudrya].
[Eliberarea prin cunoaştere]

175

172

/

//२५//

„Avimukta” este unul dintre numele sub care este cunoscut actualul oraş
Benares/Vārāasī (Avimukta, identificată cu centrul orașului Vārāasī, în Lochtefeld, op.cit.,
p.739; Cush, Robinson & York, op.cit., p.933). Etimologia numelui, care are sensul de „cel
care nu este (a) părăsit/abandonat (vimukta)”, trimite la permanenta prezenţă providenţială a
zeului Śiva în acea locaţie; forţa magic-sacramentală a acestei prezenţe face ca oricine moare
acolo să atingă eliberarea (Mahadeva Sastri, op.cit., pp.92-93). În oarecare măsură, mitul se
menţine viu şi în zilele noastre, prezenţa muribunzilor pe ghā-urile din Vārāasī nefiind
tocmai rară. Etimologia numelui „Avimukta” explicitată în mod destul de liber, ca
„eliberarea (mukta) de înlănțuirea păcatelor (avi)”, în Cush, Robinson & York, op.cit., p.933.
Orașul Vārāasī ca loc sacru și beneficitatea faptului de a muri în acel loc, conform cu
Yogin-Tantra (sec XVI-XVII), partea I, cap. XVI, în S.C. Banerji, A Companion to Tantra,
Abhinav Publications, New-Delhi, 2007, p.226. Gangele ca râu sacru și garantarea salvării
prin moartea în Gange sau în preajma acestuia, conform cu Yogin-Tantra, partea I, cap.
XVIII, în Ibidem. Importanța spirituală conferită orașului Vārāasī, conform cu YoginTantra, partea I, cap. V, în Ibidem, pp.227-228.
Pentru Avimukta şi eficienţa sa magic-soteriologică, vezi și Jābāla-Upaniad, I.1 (Ovidiu
Cristian Nedu, Repudierea naturalului și salvarea transcendentă, în brahmanism. MaitreyaUpaniad și Jābāla-Upaniad (traduceri adnotate), în „Danubius” XXXVI, 2018, pp. 334336).
173
„Bhavatyatyāramī” – literal, „cel care a devenit/ajuns (bhavati) unul ce a trecut peste
stadiile vieţii (atyāramī)”.
O analiză minuțioasă asupra sensului și originii conceptului de „āśrama”, în Patrick Olivelle,
The Asrama System. The History and Hermeneutics of a Religious Institution, Oxford
University Press, New York, 1993, pp.16-21. Conceptul de „atyāśramin” – cel care trăiește
în afara unei etape a vieții (āśrama), în afara ordinii sociale, cu referire la cei eliberați, în
Ibidem, pp.222-232.
174
Adverbul „sakt”, derivat din pronumele personal/demonstrativ „sa” - „acela” și
rădăcina verbală „k”, poate acoperi o arie semantică destul de variată, centrată în jurul
sensului său literal, de „făcut (dintr-)o dată”. Drept urmare, termenul poate însemna
„imediat”, „brusc”, „instantaneu”.
175
Radhakrishnan 1954, 932 are aici „vidittvainam”, însă, cel mai probabil, este vorba de o
greșeală de tipar, dublarea lui „t” nefiind întemeiată lingvistic și nefiind confirmată de
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25. Prin aceasta, se obţine (āp) cunoaşterea (jñāna) şi anihilarea (nāana)
transmigrației (sasra). Din această cauză, cunoscând (viditvā) astfel (eva), se
ajunge (a) la starea (pada) de universalitate (kaivalya), se ajunge (a) la starea (pada) de
universalitate (kaivalya).176
इतत कैवलर्योपतनषावत्सिाप्ता //
Kaivalya  s-a terminat.

celelalte ediții (Pait rrm arm 2005, 60; Nārāyaa Rāma 1948, 144; Mahadeva Sastri
1925, 57) care, toate, au „viditvainam”. Drept urmare, în ediția de față, s-a preferat această
ultimă variantă.
176
Starea de „kaivalya”, conform cu Yoga-Sūtra, III.54 (sau III.56, în alte ediții), II.34, în
Satyānanda Paramahasa, op.cit., pp.245-246, 293-294; Prasāda Rāma, op.cit., pp.265-266,
314-315. Termenul „kaivalya” ca sugerând o altă concepție despre eliberare decât cea din
școala Sā referindu-se nu atât la separare, la disociere, cât la atingerea unei unități ce
înglobează totul, în Burley, op.cit., p.73.

