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Străvechea zonă urbană Kāśī este cu siguranţă 
cel mai renumit loc sfânt din India. Sălaş al 
lui Śiva, venerat aici ca Viśvanātha („domn al 

universului”), se înalţă pe malul orografic stâng al fluviului sacru 
(celălalt mal e socotit de rău augur) şi găzduieşte de‑a lungul 
teraselor sale care dau spre apă crematoriul Maṇikarṇikāghāṭ, 
unde defunctul obţine eliberarea imediată din ciclul renaşterilor, 
întrucât Śiva însuşi îi şopteşte în urechi formula mântuitoare 
(tarakamantra, „care te face să treci [oceanul transmigraţiei]”). 
Este unul dintre cele şapte oraşe sfinte (saptapurī), sediu al 
unuia dintre cele douăsprezece semne de lumină (jyotirliṅga), 
într‑un anumit fel centrul oricărui pelerinaj a cărui ţintă finală 
o constituie, ca destinaţie ultimă a călătoriei pământeşti a 
omului. Toţi năzuiesc să îl viziteze cel puţin o dată în viaţă şi, 
din moment ce moartea la Vārāṇasī garantează eliberarea, cel 
care are norocul de a ajunge în oraş e poftit să facă astfel încât 
să nu îl mai poată părăsi niciodată. Oraşul este echivalat complet 
cu însuşi corpul zeului şi pelerinul este chemat, la rândul lui, 
să se identifice cu el. Principalul motiv mitic al alegerii oraşului 
ca ţintă finală a pelerinajului trebuie identificat în episodul în 
cursul căruia Śiva, vinovat de brahmanicid fiindcă îl decapitase 
pe Brahmā (care, spre deosebire de Viṣṇu, refuzase să‑i recunoască 
supremaţia în cursul manifestării sale ca Liṅgodbhāvamūrti, 
imaginea izvorâtă din liṅga), se târăşte într‑un pelerinaj istovitor 
urmărit de crima lui, mai precis de capul zeului, care nu i se 
desprinde de mână. Ajuns în oraşul sacru, capul cade singur 
la pământ pe locul ce va fi numit Kapālamocana („eliberarea 
de craniu”), destinat să devină unul dintre nenumăratele locuri 
sfinte ce înfrumuseţează topografia oraşului. Spaţiul sacru din 
Vārāṇasī nu este apanajul exclusiv al hinduismului: în apropiere 
de Kapālamocana există un cimitir musulman: mormintele 
islamice sunt presărate printre cele hindū. Apogeul pelerinajului 
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în oraşul sfânt e reprezentat de un circuit din interiorul pañcakrośī, 
numit viśveśvara antargṛha yātrā, „călătoria embrionului lăuntric 
al Domnului a toate”, care se efectuează în una dintre cele 
trei perioade indicate (februarie‑martie, octombrie‑noiembrie, 
noiembrie‑de cembrie), însă preferabil în „marea noapte a lui 
Śiva”, mahāśivarātrī, cea de‑a treisprezecea zi a jumătăţii 
întunecate a lunii lunare, între februarie şi martie. Cele patru 
locuinţe (cār dhām) sunt sanctuare situate într‑o corespondenţă 
ideală cu punctele cardinale: în nord, Badarīnātha (Uttar Pradeś), 
una dintre cenobiile sankariene în care se venerează o pereche 
de culmi muntoase personificate în Nara şi Nārāyaṇa (identificaţi 
la rândul lor cu Arjuna şi Kṛṣṇa, eroul şi zeul protagonişti ai 
poemului Bhagavadgītā); în vest, Dvārakā (Gujarāt), capitala 
regatului lui Kṛṣṇa, scufundată în apele mării după catastrofa 
care i‑a distrus poporul; în est, Jagannāthapurī (Orissa), unde 
Kṛṣṇa face parte dintr‑o triadă cultuală care îi cuprinde şi pe 
fratele Balarāma şi pe sora Subhadrā; şi în sud Rāmeśvara (Tamiḻ 
Nāḍu), sediul unuia dintre cele douăsprezece semne de lumină 
(jyotirliṅga), locul sacru al lui Rāma, unde baia rituală în mare 
îl purifică pe credincios de orice vină. Listele locurilor sfinte 
sunt prea numeroase pentru a le putea aminti pe toate. Am 
lăsat deoparte, de exemplu, toate duplicările (elaborate în baza 
mecanismului pelerinajului substitutiv): există, de fapt, cinci 
Kedāranātha, şapte Badarīnātha, cinci Kāśī, şapte Sarasvatī şi 
aşa mai departe. În plus, pot fi numărate 51 de siddhakṣetra 
(„câmpuri ale desăvârşiţilor”, siddha, o categorie aparte de 
asceţi), 21 de gaṇapatikṣetra („câmpuri” sacre pentru Gaṇeśa), 
108 śivakṣetra şi 274 de śaivasthala (ambele, locuri sacre 
dedicate lui Śiva). La Kāśī, dhām, sălaşul din Badarīnātha, 
este replicat în Naranārāyaṇatīrtha; cel din Dvārakā, în zona 
Śaṅkhoddhāra; cel din Jagannāthapurī, lângă locul de ardere, 
ghāṭ, din Asī; cel din Rāmeṣvara, în trei situri diferite. Cele 
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şapte oraşe sfinte (saptapurī), capabile să ofere eliberarea 
(mokṣadāyini), sunt următoarele: Ayodhyā (locul natal al 
eroului‑zeu Rāma, Uttar Pradeś), Mathurā (sediul unui cult 
pastoral închinat lui Kṛṣṇa, Uttar Pradeś), Māyā(purī) (adică 
Haridvāra, etapă în kumbhamelā, Uttar Pradeś), Kāśī (adică 
Vārāṇasī, Uttar Pradeś), Kāñcī (sediul unei cenobii sankariene, 
Tamiḻ Nāḍu), Avanti (adică Ujjayinī, etapă în kumbhamelā, 
Madhya Pradeś) şi, în sfârşit, Dvāravatī (adică Dvārakā, capitala 
lui Kṛṣṇa, una dintre cele „patru locuinţe”, Gujarāt). După 
cum se poate observa, circuitul celor şapte oraşe sfinte face 
legătura între aşezări care fac parte, la rândul lor, din alte 
circuite devoţionale de pelerinaj (kumbhamelā, cār dhām, 
cenobiile sankariene). Interconexiunea foarte strânsă a puncte‑
lor‑cheie ale geografiei sacre se intensifică, iar intersectarea 
traseelor deschide noi perspective liberului‑arbitru al pelerinilor. 
Kāśī constituie oarecum centrul circuitului, din moment ce, 
prin intermediul unei reţele de referinţe mitice, celelalte şase 
oraşe sunt replicate punctual cu ajutorul unui mecanism de 
pelerinaj substitutiv care este o formă de interiorizare, asemă‑
nătoare cu aceea ce duce de la ritul sacrificial vedic (yajña) 
la cultul de adoraţie tantrică (pūjā).

5.  Transmigraţia (saṃsāra) şi  
răsplata faptei (karman)

Transmigraţia (saṃsāra – etimologic, „rătăcire”) 
este procesul prin care o fiinţă este prinsă într‑un 
ciclu fără început ce comportă naşterea, moartea, 

renaşterea şi re‑moartea (janman, mṛtyu, punarjanman, punarmṛtyu) 
în virtutea unui mecanism de răsplătire a acţiunilor săvârşite 
(karman). Cei doi termeni explică împreună diferenţele între 
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oameni şi răsplata morală a comportamentului, chiar dacă nu 
soluţionează toate problemele teodiceei indiene, în primul 
rând cea a originii răului. Transmigraţia face referire la natura 
tranzitorie şi ciclică a existenţei, care la un moment dat ar 
trebui să suscite un sentiment de saţietate generat de experienţe 
deja trăite şi care se repetă, mereu aceleaşi, cu variaţii nesemni‑
ficative, făcând să se nască astfel o dorinţă de eliberare (mokṣa, 
mukti) din inexorabilitatea ciclului. Un alt efect, adeseori lăsat 
în umbră, dar deloc neglijabil, constă în suscitarea unui sentiment 
de empatie profundă, întrucât nenorocirile cuiva, proiectate 
asupra unui ciclu de existenţe, se revelează în substanţă comune 
cu cele ale altcuiva. Toţi îndurăm aceleaşi rele, toţi suferim 
din aceleaşi motive, nimeni nu poate spune că e străin de 
suferinţa altora, pentru că a încercat‑o deja, o încearcă şi o va 
încerca. Cât despre originile teoriei transmigraţiei, cercetătorii 
sunt împărțiţi între mai multe ipoteze. Prima, care poate fi 
definită ca ecologică, pune accentul pe caracteristicile ambientale 
ale religiozităţii asiatice, bazată pe producerea orezului, care 
trebuie răsădit pentru a fi cultivat, mecanism care ar sugera 
în mod spontan o explicaţie ciclică şi neliniară a timpului şi 
a existenţei făpturilor vii (opoziţie între religia deşertului iudaico‑
creştină şi religia orezăriei). Cea de‑a doua se concentrează 
asupra postulatului teologic al şcolii „primei exegeze” (pūrva
mīmāṃsā), conform căreia actul ritual al sacrificiului vedic 
aduce cu sine un rezultat necesar, invizibil şi nou (definit din 
acest motiv ca adṛṣṭa sau apūrva, respectiv „ceea ce nu e 
văzut” şi „ceea ce nu era înainte”), adică legătura indisolubilă 
dintre o acţiune încheiată, circumscrisă în spaţiu şi timp (ritul 
sacrificial), şi consecinţa sa ineluctabilă (de exemplu, renaşterea 
într‑o lume cerească sau naşterea unui copil de sex masculin 
comitentului). Din punctul de vedere al istoriei ideilor, extinderea 
mecanismului bazat pe răsplată de la sfera rituală la cea etică 
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ar fi absolut admisibilă, dacă ţinem cont de procesul de interiorizare 
a sacrificiului, de asemenea natură încât comportă o importanţă 
din ce în ce mai mare a caracterului moral. În plus, conceptul 
de „re‑moarte” (punarmṛtyu) prezent în pasajele vedice ar fi 
antecedentul logic al conceptului de „revenire [la existenţă]” 
(punarāvṛtti). A treia şi a patra ipoteză pun teoria transmigraţiei 
pe seama unor ambiente mai mult sau mai puţin extravedice, 
respectiv o atribuie cercurilor de asceţi cerşetori din Câmpia 
Gangetică şi populaţiilor tribale nonariene. Credinţa în transmi‑
graţie este împărtăşită şi de jainişti şi budişti, fiind respinsă 
doar de materialişti, cārvāka, care neagă existenţa zeilor, respon‑
sabilitatea morală a acţiunilor şi mecanismul renaşterii. Arcul 
mecanismului care declanşează renaşterea e reprezentat de 
dorinţă; mişcarea ce împinge fiinţa vie de la o existenţă la alta 
este comparată cu mişcarea unei omizi care se mută de pe un 
fir de iarbă pe altul. Principiul conştient etern (ātman) nu este 
atins de renaştere, care priveşte doar principiul viu individual 
(jīva) (distincţia între cele două este esenţială, dar constituie 
o problemă conceptuală greu de soluţionat pentru toate şcolile 
darśana, fără excepţie, şi mai ales pentru vedānta sankariană), 
care este dotat cu un corp subtil şi apăsat de reziduurile acţiunii 
(saṃskāra, „depuneri”) ce îi determină evoluţia postmortem. 
Spaţiul transmigraţiei nu se limitează la lumea umană, ci se 
extinde în sus spre cea divină şi în jos spre regiunile subpământene, 
fără a uita dimensiunile paralele planului uman (existenţa sub 
formă animală sau de‑a dreptul vegetală, ca fiinţă simţitoare 
care trăieşte pe pământ). Sunt posibile diverse traiectorii, 
dintre care trei principale. „Calea zeilor” (devayāna), urmată 
de asceţii consacraţi renunţării, conduce în lumile divine ale 
lui Agni, Vāyu, Varuṇa, Indra şi Prajāpati, până la cea a lui 
Brahmā (brahmaloka); mai este numită şi „drumul de miază‑
noapte [al soarelui]” (uttarāyaṇa), pentru că este echivalată 
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cu jumătatea luminoasă a anului (de la solstiţiul de iarnă la 
cel de vară), şi duce la eliberarea de renaştere prin intermediul 
flăcării, lumina diurnă, intervalul de cincisprezece zile luminoase 
în luna lunară, jumătatea luminoasă a anului, soarele şi lumina: 
cel care moare rămânând pe culmea acestui parcurs nu mai 
renaşte. „Calea strămoşilor” (pitṛyāna), urmată de capii de 
familie dedicaţi respectării riturilor, conduce pe drumul din 
sud (dakṣiṇāyana, cursul meridional al soarelui, jumătatea 
întunecată a anului, de la solstiţiul de vară la cel de iarnă), 
încet‑încet prin fum, noapte, intervalul de cincisprezece zile 
întunecate ale lunii, jumătatea întunecată a anului, luna, ducându‑l 
pe cel care o parcurge la o nouă naştere sub formă umană, ale 
cărei condiţii depind de meritele şi vinile acumulate. Al treilea 
drum (neprezentat de toate izvoarele, care adesea îl reduc la 
o fază preliminară a căii strămoşilor) duce la coborârea pe 
pământ sub formă de picături de ploaie şi succesiv, prin inter‑
mediul ciclului apei, la renaşterea ulterioară ca plantă, insectă, 
animal mic. Cazurile extreme, de abundenţă de merit sau 
vinovăție, duc respectiv la renaşteri (tot temporare, niciodată 
definitive, din moment ce orice existenţă are un început şi un 
sfârşit) în lumile divine sau infernale. În principiu, eliberarea 
este posibilă doar pornind de la o existenţă sub formă umană 
(situaţie extrem de rară, de care oamenii ar trebui să profite, 
având în vedere caracterul ei excepţional): zeii sunt abrutizaţi 
de plăcere, nenorociţii ţinuţi în lumile infernale de chinuri, iar 
animalele au un orizont limitat la simpla supravieţuire şi la 
instinctele sensibile. Doar fiinţele umane experimentează într‑o 
asemenea măsură plăcerile şi durerile şi au posibilitatea de 
a‑şi înălţa capul peste nivelul simplei supravieţuiri materiale 
şi de a reflecta asupra propriei existenţe, în căutarea unui 
orizont mântuitor care să le conducă la eliberarea din ciclul 
renaşterilor.


