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PREFAŢĂ
 
 În prezentarea clasică a śri vidyā şi śri cakra, Sri 
Shankaranarayanan s-a ocupat de manifestarea Divinei Shakti 
Primordiale în forma acestui Univers diversifi cat, construit 
pe mai multe planuri. În lucrarea de faţă, el explică procesul 
acestei manifestări. Căci creaţia, arată el, nu este un eveniment 
care se petrece brusc, în grabă; este o autorevelaţie gradată. 
Mama transcedentală şi inefabilă a Universului îşi dezvăluie 
mai multe Puteri şi Personalităţi, fi ecare destinată să releve 
un anumit adevăr al Fiinţei sale. Dintre acestea, unele sunt 
fundamentale, Puterile Cardinale, menţionate ca fi ind patru, 
şase, zece, douăsprezece etc., în funcţie de punctul de vedere al 
vechilor Profeţi. Tantra celebrează Zece ca fi ind mahā vidyās, 
Marile Ştiinţe, care ţin creaţia în îmbrăţişarea lor celestă.   
 Ce sunt aceste mahāvidyās? De ce sunt ele diferenţiate 
una de cealaltă, deşi toate pornesc de la şi conduc la una şi 
aceeaşi Realitate? Autorul explică la fel de lucid ca întotdeauna: 
„Fiecare este o funcţie Cosmică particulară şi fi ecare conduce 
la o înţelegere specială a Realităţii Unice. Puterea lui Kali, 
sunetul-forţă al lui Tara, frumuseţea şi beatitudinea lui Sundari, 
vasta viziune a lui Bhuvaneshwari, farmecul strălucitor al lui 
Bhairavi, forţa izbitoare a lui Chinnamasta, nemişcarea tăcută 
a lui Dhumavati, puterea paralizantă a lui Bhagalamukhi, jocul 
expresiv al lui Matangi, acordul şi armonia lui Kamalatmika sunt 
diversele caracteristici, manifestările distincte ale Conştiinţei 
Supreme care a făcut posibilă această creaţie. Tantrele afi rmă 
că Supremul poate fi  realizat în toate aceste puncte diferite”.
 Secretele acestor vidyas sunt îngropate adânc în 
Sastre şi în tradiţiile orale. Îi datorăm recunoştinţă lui Sri 
Shankaranarayanan pentru intuiţia cu care a pătruns aceste 
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principii fundamentale, pentru studiul profund şi erudiţia 
conştiincioasă cu care a dezlegat enigmele şi pentru talentul cu 
care a stabilit o legătură între trecutul imemorial al misticilor 
şi prezentul dominat de Ştiinţa empirică. Tot el integrează 
această Gândire din Tantra cu Doctrina şi Practica Vieții Divine, 
aşa cum este ea prezentată de Sri Aurobindo în epopeea sa, 
Sāvitri.
 Pentru mine a fost o încântare să însoţesc autorul în 
studiile sale despre daśa mahāvidyās, şi mă bucur mult că, prin 
publicarea prezentului volum, un număr mai mare de cititori şi 
aspiranţi vor împărtăşi această bucurie. 
 
 M.P. Pandit
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TRIPURA SUNDARI
 
 Tantra concepe Supremul în dubla sa postură de 
prakāśa şi vimarśa. Supremul ca Transcendent Absolut este 
strălucirea esenţială, prakāśa. Când se mişcă pe sine pentru 
a manifesta ceva din el, există o refl ectare, vimarśa, asupra 
sieşi. Această refl ectare ia forma unui impuls, un imbold, o 
dorinţă, kāma. Dorinţa se produce printr-o scindare în fi inţă 
şi este o parte sau o cuantă, kalā. Această cuantă a dorinţei 
Supremului, kāmakalā, este marea Zeiţă Tripurasundari, cea 
de-a treia dintre Dasa Maha Vidyas.
 „S-a mişcat la început ca dorinţă înăuntru, care a fost 
sămânţa originară a minţii”, spune Rig Veda.21 „El a dorit ca eu 
să mă multiplic, pentru naşterea neamurilor” este exprimarea 
din Upanişade.22 Dorinţa este secretul creaţiei. Dorinţa este 
rădăcina manifestării. Dorinţa este fundamentul existenţei. 
Dorinţa Divinului de a se extinde pe Sine în manifestare este 
transmisă în fi inţa individuală care încearcă să se perpetueze pe 
sine, să crească printr-un proces de posesie, absorbţie, asimilare 
şi stăpânire. Dorinţa ia mai întâi, forma unei fragmentări, apoi 
încearcă să unească toate părţile într-un întreg. Divinul doreşte 
să se dăruiască pe sine prin creaţie şi apoi doreşte să primească 
înapoi creaţia în Sine Însuşi. Această dublă dorinţă este la baza 
Iubirii, legătura dătătoare de viaţă care îl leagă pe creator de 
creatură.
 

21   (traducerea în engleză a lui Sri Aurobindo) 

 

 – R. V. X. 129

22  

  – Taittiriya Upanishad
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 Căci „iubirea există prin sine, iar mişcarea ei este liberă 
şi independentă de obiectele în care şi prin care se manifestă. 
Iubirea nu se manifestă doar în oameni; ea este pretutindeni. 
Mişcarea ei este prezentă în plante, poate chiar şi în pietre; 
prezenţa ei poate fi  uşor detectată în animale. Toate deformările 
acestei Puteri mari şi divine provin din obscuritatea, din 
ignoranţa şi din egoismul instrumentului, care este limitat. 
Iubirea nu are aderenţe, nu are dorinţe, nu este însetată să 
posede, nu este ataşată de sine însăşi; pura ei mişcare, căutarea 
unirii sinelui cu divinitatea, o căutare absolută şi care nu ţine 
cont de celelalte lucruri. Iubirea divină se dăruieşte pe sine 
fără să ceară nimic. Nu e nevoie să mai spunem ce au făcut 
din ea oamenii: au transformat-o în ceva urât şi respingător. 
Dar, chiar şi la oameni, prima atingere a iubirii aduce până jos 
ceva din substanţa ei pură: preţ de o clipă, ei devin capabili să 
uite de ei înşişi, preţ de o clipă atingerea ei divină stimulează 
şi amplifi că tot ce e bun şi frumos”.23 Potrivit profeţilor vedici, 
Iubirea este o revărsare a divinei Desfătări, Beatitudinea 
fundamentală care se afl ă la baza tuturor lucrurilor. Iar când 
fericirea se manifestă în formă, ea se exprimă ca Frumuseţe. 
 Tronând în Transcendent, Iubirea este suverană peste 
întreaga manifestare. Sentimente de bunăvoinţă, bunătate, 
consideraţie, afecţiune, camaraderie, apropiere, unitate – toate 
acestea sunt anemicele expresii pe pământ ale Divinei Iubiri 
care îl impregnează şi îl susţine.
 Aşadar, forţa celei dintâi fragmentări, Cuanta Divinei 
Dorinţe este marea Zeiţă kāmakalā. Ea este eterna împărăteasă 
a tuturor suveranităţilor, rājarājeśwari, suprema Majestate 
imperială, parā bhattārikā. Ea este Mama Iubirii, kāmeśwari, 
Mama Milosteniei, lalitā, Mama Frumuseţii, sundarī.

23  Calea spre Perfecţiune (o compilaţie de scrieri ale Mamei): Keshavamurti
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 Ea este cunoscută ca tripurasundari, Frumuseţea 
prin excelență în treime. Pura semnifi că un oraş, un loc 
sau domeniu de acţiune, iar tripura desemnează domeniul 
întreit. Profeţii vedici concepeau cosmosul ca o gradaţie de 
lumi, treimea supremă constând din vyāhṛtis, janaḥ , tapaḥ , 
satyam, iar treimea inferioară fi ind constituită din vyāhṛtis, 
bhuḥ , bhuvaḥ , suvaḥ , conectate prin lumea de legătură mahas. 
Învăţaţii upanişadici vorbeau despre Brahman întreit, Sat-
Chit-Ananda, Adevăr-Conştiinţă-Fericire care se proiectează 
în întreita lume annam, prāṇa şi manas, fi zic, vital şi mental, 
prin Gnoza intermediară, vijñāna. Adepţii tantrici explică 
creaţia ca fi ind rezultatul impulsului celei dintâi Dorinţe care a 
produs o zvâcnire, spanda, o vibraţie, nāda, concentrându-se 
într-un punct bindu şi apoi devenind trei bindu ce formează 
un triunghi care este izvorul, yoni, a tot ce este manifestare. 
Marea Zeiţă, suprema Mamă ce se manifestă sub aspect întreit, 
este cunoscută ca Tripura sau Tripurasundari. Ea este imanentă 
în fi ecare treime, în cele trei lumi; cele trei stări de jāgrat - 
trezie, swapna - vis, şi suṣupti - somn profund; în cele trei 
forţe: icchā - voinţa, jñāna - cunoaştere şi kriyā - acţiune; în 
triadele triputis: māna - măsura, mātṛ - măsurătorul, şi meya - 
măsurabilul; jñāna - cunoaşterea, jñatṛ - cunoscătorul şi jñeya 
- cognoscibilul, şi aşa mai departe. Ea este o anume a patra, 
turīyam svid, care guvernează şi înconjoară fi ecare triadă. 
Astfel ea este cunoscută ca Tripurasundari, Sundari, care este 
imanentă în şi totodată transcende fi ecare triadă, Tripura.
 Chiar şi ca Tripura, se spune că Zeiţa este întreită tripurā 
trividhā. Cele trei Personalităţi sunt bālā, tripurasundarī 
şi tripurabhairavi. Bala este fi ica mezină a Divinei Mame 
Tripurasundari, împărtăşind toate caracteristicile ei şi este 
foarte accesibilă tânărului aspirant care urmează această 
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cale. Bunăvoinţa ei acordă în mod automat bunăvoinţa 
mamei ei. Tripurasundari este Tripura frumoasa, în vreme ce 
Tripurabhairavi este Tripura cea înspăimântătoare. Ele sunt 
asemeni celor două părţi ale unei monede, aspectele duale ale 
marii zeiţe. Tripurabhairavi este venerată cu drepturi depline 
ca una dintre Dasa Maha Vidyas.
 Tripurasundari este şi suprema suverană Rajarajeshwari, 
suprema Majestate imperială Parabhattarika. Toate miriadele 
de zei şi zeiţe îşi dobândesc autoritatea şi puterea de la această 
mare Regină śri mahārājñī şi acţionează în numele ei. Multe sunt 
Puterile şi Personalităţile marii Zeiţe; însă trei dintre acestea se 
evidenţiază în venerarea Divinei Mame. Ele sunt: bālā - fi ica 
mezină; mantriṇī - Povăţuitoarea şi daṇḍanāthā - Comandanta 
forţelor armate. Mantrini este adjuncta lui Rajarajeshwari şi e 
renumită pentru perspicacitate şi înţelepciune. Ea este Matangi  
din Dasa Maha Vidyas. Dandanatha reprezintă puterea Mamei 
care distruge toate forţele antidivine. Ea este cunoscută ca 
Varahi, marea consumatoare, şi corespunde lui Bagalamukhi 
din Dasa Maha Vidyas.
 Tantricul meditează asupra Zeiţei ca una care este 
strălucitoare ca soarele răsărind, are patru mâini şi trei ochi. 
Ea este binevoitoare şi poartă în cele patru mâini: laţul, ţepuşa, 
arcul din trestie de zahăr şi cinci săgeţi din fl ori.24 Roşu este 
culoarea Dorinţei, a pasiunii, rāga, a lui rajo guṇa ce a luat 
naştere din cea dintâi activitate. De aceea Mama Iubirii, Divina 
Dorinţă, este concepută ca fi ind roşie ca soarele răsărind. Cei 
trei ochi ai ei denotă percepţiile în triadă, tripura. Laţul ei nu 
este nimic altceva decât Iubire cu care ea înlănţuie întreaga 

24  
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creaţie. Atâta vreme cât o fi inţă este legată de ea însăşi sau de 
alţii, intervine pāśa, laţul. În clipa în care un individ se leagă 
pe sine de Divin, el se eliberează. Mânia, aspectul negativ al 
Iubirii, este ţepuşa cu care întreaga creaţie este îmboldită spre 
activitate. Arcul din trestie de zahăr din mâna Mamei este 
mintea omului, iar cele cinci săgeţi sunt cele cinci tanmātrās: 
sunet, atingere, formă, savoare şi aromă.25 Secretul Sadhanei 
este că mintea trebuie să devină un instrument docil în mâinile 
Divinului; atunci mintea nu va avea o voinţă proprie. Voinţa ei 
va fi  Voinţa Divină.
 Mantra Divinităţii este cunoscută ca śrī vidyā. Srī 
este un prefi x care denotă bunăvoinţa, iar Sri Vidya înseamnă 
cunoaşterea prin excelenţă, cunoaşterea care numai ea contează. 
Este cunoaşterea prin a cărei cunoaştere sunt cunoscute toate 
celelalte lucruri, cunoşterea Supremă care duce la eliberare. 
O eliberare nu în altă parte, ci aici şi acum este scopul celor 
care venerează Sri Vidya Mantra. Tantra afi rmă că din simpla 
cunoaştere a lui Sri Vidya izvorăsc toate realizările, śrīvidyā 
jñānamātreṇa sarva siddhiḥ  prajāyate. De ce Mantra cunoscută 
ca Sri Vidya este atât de preţuită? 
 Profeţii tantrici sunt cei care au înţeles că Mantra este 
trupul de sunet al divinităţii. Este divinitatea însăşi formulată 
în sunet articulat. Acest trup de sunet este remarcabil corelat 
cu forma divinităţii care este contemplată în Dhyana. Nicăieri 
însă nu este mai apropiată această concordanţă, mai completă 
identifi carea decât între Sundari şi Mantra ei. Corespunzător 
aspectului triplu pe care îl are Tripurasundari, în Mantra există 
trei părţi distincte, khaṇḍas, care sunt numite şi culmi, kūṭas. 

25  

 

  – Lalita Sahasranama
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Prima kūṭa este faţa ei, a doua este porţiunea de la baza gâtului 
până la şold, iar a treia kūṭa este porţiunea de corp situată sub 
şold. Structura corpului ei este reprezentată în mod cert de cele 
trei kūṭas din Mulamantra, mūlakū ṭatraya kalevarā. Prima 
kūṭa este cunoscută ca vāgbhava, izvorul sunetului, vibraţia 
primară; a doua kūṭa este slăvită drept kāmarājā, regele iubirii, 
dorinţa primară; a treia este celebrată ca śakti, forţa, activitatea 
primară. Acestea sunt desemnate de sunetele-sămânţă aim, 
klīm, respectiv sauḥ , precursorii şi părinţii creaţiei. Astfel, aim, 
klīm, sauḥ  este Mantra Sri Vidya, Mantra specială prin care 
este invocată bālā, fi ica mezină a Divinei Mame. Aceste trei 
sunete-sămânţă, bījākṣaras, sunt amplifi cate, primul la cinci 
litere, al doilea la şase litere şi al treilea la patru litere, pentru 
a forma cele cincisprezece litere din Mantra pañcadaśi. Cu un 
sunet-sămânţă secret la sfârşit, ea devine soḍaśi, celebra Mantră 
din şaisprezece litere. Există multe variaţii ale Mantrei, cum 
sunt tot atâtea şcoli diferite de Sri Vidya. Tantra înregistrează 
numele lui Manu, Chandra, Kubera, Lopamudra, Manmatha, 
Agastya, Nandikesa, Surya, Vishnu, Skanda, Siva şi Durvasa 
ca cei doisprezece adoratori ai Sri Vidya, fi ecare înfi inţând 
o şcoală proprie. Dintre acestea, Vidya lui Manmatha, care 
începe cu litera ka (aşadar, cunoscută drept kādi), şi Vidya lui 
Agastya, care începe cu litera ha (deci, cunoscută drept hādi) 
sunt cele mai răspândite.
 Dacă Sri Vidya este trupul de sunet al Zeiţei, Sri Chakra 
este tiparul ei de formă. Este baza, fundamentul şi cea care 
conţine toate celelalte Chakre menţionate în Tantra, este foarte 
binevoitoare şi face cel mai mare bine celui care o venerează. 
Are reputaţia de a fi  sălaşul Zeiţei, sălaşul miriadelor de puteri, 
personalităţi şi emanaţii ale acesteia. Marea Zeiţă sălăşluieşte în 
bindu din Sri Chakra, în punctul din care pleacă liniile creaţiei, 



47

în castelul împodobit cu bijuterii al luminatului gând-minte 
cintāmaṇi gṛha, în mijlocul unor crânguri cu lotuşi şi arbori 
kadamba care simbolizează diversitatea creaţiei, înconjurată 
de vasta conştiinţă nemuritoare, sudhā sindhu. Zeiţa stă 
aşezată pe un pat ale cărui picioare sunt Brahma, Vishnu, 
Rudra şi Isana, iar lemnăria este Sadasiva. Ea este aceea care 
face cele cinci acţiuni, pañcakṛtya parāyaṇā, deşi se spune că 
Brahma, Vishnu, Rudra, Isana şi Sadasiva sunt responsabili 
pentru cele cinci acţiuni: sṛsṭi - creaţia, sthiti - menţinerea, 
samhāra - retragerea, tirodhāna - ascunderea şi anugraha - 
preluarea din nou cu bunăvoinţă a sarcinii creaţiei. Ei sunt cele 
cinci cadavre, pañca pretas, părţi inerte lipsite de viaţă ale 
patului pe care stă viaţa Vieţii, conştiinţa pură Kameshwari, în 
binecuvântată unire cu Stăpânul ei Kameshwara, doi ca unul, 
în eternă unire.
 Da, cel care venerează Sri Vidya nu se poate gândi la 
Kameshwari fară să se gândească simultan la Kameshwara. 
Este adevărat că Mahakali îl are drept consort pe Mahakala, 
Tara pe Akshobhya, Bhairavi pe Bhairava, şi aşa mai departe. 
Dar, nicăieri cuplul etern nu este contemplat ca fi ind atât de unit 
ca în Vidya lui Tripurasundari. Este o unitate care nu are egal, 
Doi ca Unul, unul unit cu sine însuşi. De fapt, venerarea Sri 
Vidyei nu va da roade dacă Shiva şi Shakti nu sunt identifi caţi 
ca fi ind unul şi acelaşi. Se spune că Mantra constând din 
cincisprezece litere are anumite litere ce aparţin lui Shiva, 
anumite litere ce aparţin lui Shakti şi anumite litere ce aparţin 
amândurora. Sri Chakra se spune că reprezintă corpul unic al 
cuplului Shiva: śri cakram śivayor vapuḥ . Sadhaka Sri Vidyei 
vede întregul univers constând din carācara, mobil şi imobil, 
drept apogeul posturilor statice şi dinamice ale lui Shiva şi 
Shakti, drept desăvârşire a conştiinţei-beatitudine. Pentru el, 
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Shiva este în Shakti şi Shakti este în Shiva, iar întregul univers 
este o permanentă dovadă a acestei realităţi spirituale.
 Am afi rmat că Tripurasundari este Dorinţa primordială, 
Iubirea Divină care însufl eţeşte întreaga creaţie, revărsarea ei 
ca Beatitudine fundamentală în tot ce există. Tantricii afi rmă că 
simbolul vizibil al Divinului în univers ca lumină a cunoaşterii, 
jñāna, este Soarele, în vreme ce simbolul vizibil al Divinului 
ca activitate dătătoare de energie, kriyā, este focul. Luna este 
simbolul vizibil al Divinului ca Dorinţă, icchā, ca iubire care 
se revarsă, seva vieţii, beatitudinea fundamentală din toate câte 
există. Şi pentru profeţii vedici, Luna, Soma cel purifi cator, 
pavamāna soma, reprezintă Desfătarea existenţei, rasa, seva 
întăritoare. Tantricul spune că atunci când marea Zeiţă se 
supune Timpului, ea devine cele cincisprezece diviziuni ale 
factorului Timp, cunoscute ca tithis, care fac Luna să pălească. 
Deci cele cincisprezece cifre, kalās, ale Lunii formează cele 
cinsisprezece litere din Mantra Panchadasi a Zeiţei. Ea este 
Luna în plinătatea ei, ṣoḍaśi, iar cifrele sunt aspectele ei, tithi 
nityās. Aşadar, în venerarea exterioară, se spune că este foarte 
efi cientă contemplarea divinităţii în discul Lunii în nopţile cu 
Lună plină. În venerarea interioară, vârful capului, Sahasrara, 
lotusul cel cu o mie de petale, este sediul Lunii mistice, 
locaşul minţii iluminate. Este sudhā sindhu, oceanul de nectar 
nemuritor, mahāpadmavana, marele crâng de lotuşi de unde 
porneşte Desfătarea întregii existenţe, rasa uniriii lui Shiva şi 
Shakti. Se spune că Dhyana Divinităţii în vârful capului, în 
lotusul cel cu o mie de petale, este forma supremă de venerare 
interioară.
 Pentru a intra în graţiile acestei Zeiţe a bunăvoinţei 
şi frumuseţii, trebuie să te fereşti de urât sub toate 
formele lui. Aspirantul trebuie să fie plin de veselie şi 
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de încredere că indiferent ce   se va întâmpla va fi spre 
binele lui prin bunăvoinţa Zeiţei. Sundari este conştiinţa 
pură, esenţa fiinţelor, deopotrivă în microcosmos şi 
în macrocosmos.26 Prin urmare, o Sadhana puternică 
prescrisă pentru a o realiza este să treci dincolo de toate vrerile 
minţii fără să pierzi controlul în fi ecare proces al cunoaşterii şi 
să ajungi la Ea ca Universal Divin imanent în toate lucrurile.27 
Atunci,
 
„Toate de aici vor fi  cândva căminul ei de blândeţe,
Toate contrariile îi pregătesc armonia;
Spre ea suie cunoaşterea noastră, orbecăie pasiunile noastre,
În miraculosul ei extaz sălăşlui-vom noi,
Îmbrăţişarea ei schimba-va-n încântare suferinţa noastră,
Prin ea, Eul nostru va fi  una cu totul.
Confi rmaţi în ea, căci transformaţi am fost în ea,
Viaţa noastră va găsi în răspunsul împlinirii sale, 
Sus, nemărginitele beatitudini tăinuite, 
Jos, minunea îmbrăţişării divine”.28  
 
 
 
 
 

26 

  – Vasishtha Ganapati Muni în umāsahasram X. 2

27  

 

 – Ibid.

28  Sri Aurobindo: Savitri III-2
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SINTEZĂ
 
 Cea la care se face referire sub denumirea de cele zece 
mari Puteri cosmice este Suprema Shakti, tot aşa cum vasta 
întidere a spaţiului este descrisă ca fi ind alcătuită din cele zece 
direcţii. Aceasta nu înseamnă că toate aceste Puteri sunt una şi 
aceeaşi. Ele sunt distincte şi diferite, dar în acelaşi timp au o 
unitate fundamentală. Multiplul este la fel de real ca şi Unicul, 
şi este posibil să vezi o sinteză, o unitate în diversitate. Aceste 
mari Puteri cosmice sunt tot atâtea faţete ale Supremei Shakti 
care guvernează diversele funcţii cosmice.
 Dacă trebuie să înceapă creaţia, Supremul Transcendent 
Absolut trebuie să-şi asume anumite posturi, care devin 
Puterile cosmice ce efectuează manifestarea. Aceste posturi 
sunt descrise în diverse moduri. Precursorul creaţiei poate 
să fi e o agitaţie, o vibraţie, un sunet nāda. Agitaţia supremă, 
pregătită pentru manifestare, cunoscută ca parā vāk, este marea 
Putere cosmică – Tripura Bhairavi. Când agitaţia se dezvoltă 
şi percepe viitoarea creaţie ca paśyanti vāk, ea este Tara, iar 
când este efectiv exprimată şi articulată ca vaikharī vāk, ea 
este Matangi. La fel, dacă cauza creaţiei este Dorinţa, ea este 
Tripura Sundari. Când Infi nitul se supune măsurării, el devine 
delimitat de poziţie şi eveniment, de spaţiu prin Bhuvaneshwari 
şi de Timp prin Kali. Forţa copleşitoare care accelerează 
creaţia aproape separând-o de creator este Chinnamasta. Când 
toate puterile sunt ţinute în frâu, cea care există în creaţie este 
forţa lui Bagalamukhi; iar când toate puterile sunt exprimate 
în manifestare, există acţiunea lui Kamalatmika. Starea care 
precedă creaţia, Non-Fiinţa, este Dhumavati. În felul acesta, 
cele zece mari Puteri cosmice stau la baza funcţiilor cosmice.
 Cineva poate să o venereze pe Kali, şi să înţeleagă rolul 
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pe care îl are Timpul. Altcineva poate să o adore pe Sundari, 
şi să realizeze că Dorinţa este forţa motrice în cosmos. Fiecare 
disciplină este o Brahma Vidya şi conduce la fundamentala 
Shakti Supremă. Este adevărat că prin mijlocirea unei discipline 
particulare se realizează o faţetă particulară a Supremului. 
Realizarea într-un punct nu exclude însă realizările în alte 
puncte. Realizarea prin mijlocirea unei discipline face mai uşor 
accesibilă cunoaşterea altor discipline, şi în decursul timpului 
se poate ajunge la o realizare globală a Întregului Divin.
 Tot ceea ce există în macrocosmos există şi în 
microcosmos. Diversele planuri de la care funcţiile cosmice 
intră în acţiune îşi au corespondentul în fi inţele care există în 
creaţie. De exemplu, în fi inţa umană există diferite planuri 
şi părţi, distincte, dar care în acelaşi timp se coordonează 
într-o unitate armonioasă a întregii fi inţe. Aceste planuri sunt 
guvernate de centre conştiente şi de surse ale puterilor dinamice 
ale fi inţei care acţionează ca puncte focale pentru funcţionarea 
conştiinţei. Aceste centre, cunoscute ca chakre, roţi ale puterii, 
sau padmasi, lotuşi, gata să se desfacă, sunt situate în corpul 
subtil şi sunt ordonate într-o serie ascendentă, de la centrul 
situat cel mai jos, fi zicul, până la cel mai de sus, centrul minţii şi 
centrul spiritual. Tripura Bhairavi, Mama cea Înspăimântătoare 
sub forma irascibilului Şarpe Kundalini, energia încolăcită, 
focul înăbuşit din tapas, este realizată  în centrul de la bază, 
mūlādhāra. În centrul forţelor vitale mai mari, în manipūraka, 
are loc realizarea lui Tara. Acţiunea dinamică a lui Kali este 
simţită în centrul din inimă, în anāhata, sediul tuturor emoţiilor 
adevărate; în spaţiul din fundal Bhuvaneshwari este permanent 
prezentă. În centrul din gât, viśuddhi, centrul exprimării şi al 
vocalizării, se dezvăluie pe sine Matangi. În centrul situat între 
sprâncene, în ājñā, centrul care guvernează voinţa şi viziunea, 
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domneşte Chinnamasta, iar în centrul din creştet, în lotusul cu 
o mie de petale, sahasradala padma, se realizează iubirea şi 
beatitudinea lui Tripurasundari. În felul acesta, toate planurile 
fi inţei sunt guvernate de Puterile Cosmice. Dacă aceste puteri 
sunt ţinute în frâu, acţionează Bagalamukhi; iar dacă ele sunt 
în plină acţiune, intervine bunăvoinţa lui Kamalatmika. Când 
omul nu ţine seama de toate aceste planuri şi este cufundat în 
Samadhi, el se afl ă în prezenţa lui Dhumavati.
 
„La începutul fi ecărui plan întins,
Pătrunzând cu puterea-i sorii cosmici,
Domeneşte ea, însufl eţind nenumăratele lui acţiuni,
Şi gândind simbolul peisajului lui. 
Deasupra tuturor stă ea şi-i sprijină pe toţi,
Unica Zeiţă atotputernică veşnic ascunsă de văluri,
Iar lumea este masca ei de nepătruns;
Epocile sunt zgomotul paşilor ei,
Evenimentele din ele, forma gândurilor ei,
Şi toată creaţia este acţiunea ei făr’ de sfârşit”.133

133  Sri Aurobindo: Savitri II. 14.
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