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PRIMAPARTE

SineIe

Acela in care toate aceste lumi par si existe necontenit,

acela pentru care toate aceste lumi sunt o posesiune, acela din

care se ivesc toate aceste lumi, cel pentru care existi toate aces-

tea, acela prin intermediul ciruia toate aceste lumi au ajuns si

fie qi acela care este cu adevirat toate acestea - doar acela este

realitatea care existi. Si prefuim acest sine, care este realitatea,

in Iniml.t

IS. O* (tr.), The Originat Writings of Sri Ramana, Anadu Narpadu

Anubandham, verset de binecuvintare.



CAPITOLUL I

Natura Stnetui

Esen{a invi{iturilor lui Sri Ramana este transmisi in

frecventele sale afirmalii potrivit cirora existi o singuri reali-

tate imanentS, resimfiti nemijlocit de fiecare, o realitate care

este in acelagi timp sursa, substanfa 9i adevirata naturi a tot ce

existi. El ii de citeva nume diferite, fiecare dintre ele indicind

un aspect diferit al aceleiagi realitili indivizibile. Urmitoarea

clasificare include toate sinonimele frecvent folosite de Rama-

na qi explici implicaliile diferifilor termeni utilizafi.

I Sinele. Acesta este termenul cel mai frecvent folosit.

Ramana l-a definit spundnd ci, in ciuda experienlei

senzoriale, Sinele sau ,,Eu]l' real nu este o experienfi

a individualitifii, ci o con$tiintl impersonali qi atot-

cuprinzitoare. El nu trebuie confundat cu sinele in-

dividual despre care Ramana spunea ci este, de fapt,

inexistent, fiind o construcfie a minfii care umbregte

adevirata experienli a Sinelui Real. El susfinea cI Si-

nele real este intotdeauna Prezent, fiind intotdeauna

accesibil experienfei noastre, dar nu uita si adauge cI
omul e conqtient de Sine a$a cum este el cu adevi.tat

doar cind tendin(ele autolimitante ale minfii au ince-

tat. Congtientizareapermanenti gi continui a Sinelui

este cunoscut L ca r ealizate a Sinelui.
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Sat-cit-ananda. Acest termen sanscrit se traduce ca

fiinfi-congtiinfi-beatitudine. Sri Ramana afirma ci
Sinele este fiinf[ puri, o congtientizare subiectivi

a lui ,,Eu sunt" care este complet lipsit[ de impresia

ci ,,eu sunt asta" sau ,,eu sunt aia'i ln Sine nu exis-

ti subiecte sau obiecte, Sinele este doar o congtiinli

a fiinfei. Deoarece aceasti percepfie este congtienti,

ea este cunoscuti, de asemenea, drept conqtiinli. Ex-

perienfa nemijlociti a acestei congtiin[e este, potrivit

lui Sri Ramana, o stare continu[ de fericire, astfel ci gi

termenul ananda sau beatitudine este folosit pentru a

o descrie. Aceste trei aspecte - fiinfi, congtiinfi pi bea-

titudinO - sunt experimentate ca un tot unitar, qi nu ca

niqte atribute separate ale Sinelui. Ele sunt inseparabi-

le, aga cum umiditatea, transparenfa qi fluiditatea sunt

proprietifi inseparabile ale apei.

Dumnezeu. Sri Ramana suslinea cd universul este per-

petuat prin puterea Sinelui. Cum, de reguli, teigtii atri-

buie aceasti putere lui Dumnezeu, el folosea deseori

cuvlntul Dumnezeu ca sinonim pentru Sine. Tot ast-

fel, Ramana folosea, de asemenea, cuvintele Brahman,

fiinp supremi din religia hindusi, gi Shiva, un nume

hindus al lui Dumnezeu. Dumnezeul lui Sri Ramana

nu este un Dumnezeu personal, ci este o fiinfi lipsiti
de formi care perpetueazi universul. El nu este crea-

torul universului, universul fiind doar o manifestare a

puterii sale inerente; el este inseparabil de univers, dar

nu este afectat de aparilia sau disparilia lui.

Inima. Sri Ramana folosea deseori cuvintul sanscrit

hridayam cdnd vorbea despre Sine. De obicei, el este
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tradus prin ,,Inimf', dar o traducere mai precisi ar fi

,,acesta este centru]l'. Folosind acest termen specific, el

nu sugera c[ exista weun loc anume sau weun centru

pentru Sine, el nu spunea decit ci Sinele este sursa

din care se manifesti toate aparenlele.

Jnana. Experienfa Sinelui este numiti uneori jnana

sau cunoaqtere. Acest termen nu trebuie interpretat in

sensul cI existi o persoanl care posedi cunoaEterea

Sinelui, deoarece in starea de congtientizarc a Sinelui

nu existi vreun cunoscitor localizat cu precizie qi nu

existd nimic care este separat de Sine, ce poate fi cu-

noscut. Adevirata cunoa$tere, satjnana, nu este un

obiect al cunoagterii sau o inlelegere a unei stiri care

este diferitl sau separati de subiectul cunoscitor; ea

este o percepfie nemijlociti qi avizati a unicei realitili

ln care nu mai existi subiecte gi obiecte. Cineva care

este ferm ancorat in aceastii stare este cunbscut drept

w jnani.

Turiya Si turiyatita. Conform filosofiei hinduse, exis-

ti trei niveluri relative de congtiinfl, niveluri ce al-

terneaz| intre ele: starea de veghe, somnul cu vise 9i

somnul profund (flrn vise). Sri Ramana a afirmat ci

Sinele este realitatea subiacenti pe care se bazeazl

aparenta celorlalte stiri temporare' Din aceasti cauzil,

el se referi Ia Sine numindu-l uneori turiya avashta

sau cea de-a patra stare. De asemenea, foloseqte cite-

odati cuvintul turiyatita, care inseamnl ,,dincolo de

a patrdl pentru a sugera ci, de fapt, nu existl patru

stiri, ci doar o singuri stare transcendenti.
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7 Alti termeni. E cazul si menfionim trei alli termeni

care indici Sinele. Sri Ramana insista deseori ci Si-

nele este starea ontologici reali qi naturali a omului
qi, din acest motiv, folosea uneori termenii sahaja

sthiti, care inseamni stare naturall, qi swarupa, care

inseamni formi sau naturi reali. El folosea, de ase-

menea, cuvintul ,,ticerd' pentru a sugera cI Sinele

este o stare ticuti gi lipsiti de ginduri, o stare de pace

netulburati qi liniqte absoluti.

i: Ce este realitatea?

R: Realitatea trebuie si fie intotdeauna reali. Ea nu are

forme qi nume. Ceea ce sti la baza tuturor acestora este reali-
tatea. Ea este subiacenti limitirilor, ea insigi fiind nelimitati,
Ea nu are hotar. Ea se afli la baza irealitililor, dar ea insigi este

reall. Realitatea este ceea ce este. Ea este a$a cum este. Ea este

dincolo de cuyinte. Ea este dincolo de expresii precum ,,exis-

tenfi, non-existenlii' etc.l

Realitatea care este simpla congtiinfi ce rimine cdnd

ignoranfa este nimiciti impreuni cu cunoagterea obiectelor,

doar ea este Sinele [atma]. in acea Brahma-swarupa lformit
reali a lti Brahman], care este o congtientizare intensi a Sine-

lui, nu mai existl nici urmi de ignoranfi.
Realitatea care stri.lucegte plenar, frri suferinll qi firn

weun corp, nu doar cind lumea este cunoscutl, ci qi cind lu-
mea nu este cunoscuti, este forma ta reali lnija-swarupal.

Strilucirea acestei congtiinfe extatice, sub forma unei per-
cepfii ce radiazd in egali misuri in interior gi in exterior, este

' M. V."k"t"."rt"1, (comp.), Tallcs w ith Sr i Ram ana Mahar shi, p. 123.
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realitatea ultime, realitatea beatitudinii primordiale. Forma ei

este ticerea, iar cei care au rcalizat Sinele spun ci ea este sta-

rea finali a cunoagterii adevirate [jnana), o stare cireia nimic

nu-i poate sta in cale.

Sn qtii ci numai jnana este nonatagament; numai jnana

este puritate; jnana este realizarea lui Dumnezea; doar jnana

care este lipsiti de uitarea Sinelui este nemurirea; doat jnana

este totull.

i: Ce este aceastd stare de constiinfd Si cum o Putem dobdn-

di Si cultiva?

R: Tu egti conqtiinfi. Conqtiinfa nu este decit un alt nume

pentru tine. Deoarece eqti conqtiinfi, nu este nevoie si o do-

bindegti ori si o cultM. Tot ceea ce trebuie si faci este si nu-!i

mai indrepfi aten[ia spre alte lucruri, adici spre non-Sine'

Daci nu mai eqti atent la ele, atunci rimine doar percepfia

puri, iar ea este Sinele2.

i: Dacd Sinele este el tnsuSi con1tient, de ce nu sunt conSti-

ent de el chiar acum?

R: Nu existi dualitate' Cunoaqterea ta din prezent este

catzati de eu gi este doar o cunoaqtere relativi' Cunoaqterea

relativi are nevoie de un subiect qi de un obiect, in weme ce

percepfia Sinelui este absoluti gi nu are nevoie de obiect'

Memoria este 9i ea relativi, avind nevoie de un obiect

care si fie amintit qi de un subiect care si-gi aminteasci' CAnd

nu existi dualitate, cine igi aminteqte de cine?3

Sinele este mereu prezent. Fiecare wea si cunoasci Sine-

le. De ce fel de ajutor are nevoie cineva pentru a se cunoaqte

2l

1 Muruganar, Guru, Vachaka Kovai, w. 1036, 1034, 901, 438'
2 D. Mutaliar, Day by Day with Bhagavan, p.243.
3 M. Venkataramiah, oP. cit.,P.243'
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pe sine? Oamenii vor si vadi Sinele ca pe ceva nou. Dar el
este vegnic Ai rimine acelagi tot timpul. Ei vor si-l vadi ca pe

o luminl fulgeritoare etc. Cum ar putea el si fie aga? El nu
este lumini $i nu este intuneric. El este doar aga cum este Ei
nu poate fi definit. Cea mai buni definifie este ,,Eu sunt Cel
ce sunt'l Scripturile fsruti] vorbesc despre Sine, afirmind ci
este cit degetul mare de la mini, cdt vdrfirl unui fir de plr,
ca o descircare electrici, uriaq, mai subgire decAt sublirimea
insigi etc. Toate acestea nu au acoperire in realitate. El este

doar fiinfl, dar diferiti de realitatea ce poate fi opusi ireali-
tifii; el este cunoaqtere, dar diferiti de cunoaqterea care este

antonimul ignoranfei. Cum ar putea fi el definit? Este pur gi

simplu fiintil.'
i: Ce va vedea un om cdnd realizeazd Sinele?

R: Nu este nimic de vizut. A vedea inseamni doar a fi.
Starea de realizare a Sinelui, a$a cum ii spunem, nu inseamni
dobAndirea a ceva nou sau atingerea weunui scop indepirtat,
lnseamni doar si fii ceea ce egti gi ai fost intotdeauna. Nu este

nevoie decit si renunfi la rnodul in care iei neadevirul drept
adevir. Noi tofi considerim real ceea ce nu este real. Nu tre-
buie decdt si renun{Im la acest exercifiu. Atunci vom realiza
Sinele ca Sine; cu alte cuvinte, vom,,fi Sinele'l La un moment
dat, vei rdde de incercirile tale de a descoperi Sinele, care este

atit de vidit. Prin urmare, ce-am mai putea rispunde la aceas-

ti intrebare?

Acel nivel depiqeqte distincfia dintre vLzdtor gi vizut. Nu
existd weun vdziltor care si vadi ceva. Vhzitorul care vede toa-
te acestea inceteazl si mai existe gi nu rimdne decdt Sinele2.

'Ibld,pp.lGi|.
2 D. Mudaliar, op cit.,p.296.
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7: Cum se poate cunoatte acest luuu printr-o experienfd

nemijlocitd?

R: Daci vorbim despre cunoagterea Sinelui, trebuie si

existe doui entiti(i numite ,,sine", un sine cunoscitor qi un

sine care este cunoscut, precum 9i procesul cunoaqterii. Starea

pe care o numim reallzate inseamni si fii pur Ei simplu ceea

ce egti, nu s[ cunoqti ceva ori sI devii ceva. Daci cineva a rea-

lizat Sinele, el este unica realitate care este qi a fost intotdeau-

na. Aceast[ stare nu poate fi descrisi, ci doar trliti' Desigur'

vorbim vag despre reallzareaSinelui, in lipsa altui termen mai

bun. Cum si,,real-izezi" sau sI faci reali ceea ce este unica

realitate?

i: Spuneli uneori cd Sinele este tdcere' De ce?

R: Pentru cei care triiesc in Sine ca in frumuselea lipsi-

ti de gAnd, nu existi nimic la care at trebui si se gindeasci'.

Singurul lucru care trebuie si conteze este numai experienla

ticerii, deoarece, ln aceasti stare absoluti, nu te pofi realiza

decit pe tine insu[il.

1: Ce estemauna [tdcerea]?

R: Acea stare care transcende vorbirea Ei gindirea este

muunaz. Maunaeste ceea ce este. Cum poate fi mauna erpli-

cati in cuvinte?3

inlelep[ii spun c[ Sinele lswarupa] este starea in care nu

apare deloc gandul ,,eu1 iar ea este ticerea fmaunaf' Doar

Sinele ticut este Dumnezeu; Sinele este sufletul individual

fjiva). Aceasti lume striveche nu este decAt Sinele'

23

I Muruganar, op. cit.,v. 1161.

'? T. N. ienkat"tu*u, (p"b.), Maharshi's Gospel, p' 15'
3 S. Natagam ma, Letters from Sri Ramanaasramam p' 8l'
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Toate celelalte cunoaqteri sunt neinsemnate gi banale:

Doar experienfa ticerii este cunoagterea adevirati gi desivAr-

qitl. Sn gtii ci multitudinea diferenfelor obiective nu sunt re-

ale, fiind doar suprapuneri ce se intemeiazi pe Sine, care este

forma cunoaqterii adeviratel.

i: De vreme ce nenumdratele trupuri, fiecare animat de

chte un sine, sunt vdzute, practic, pretutindeni, cum se poate

spune cd ette un singur Sine?

R: Daci ideea,,eu sunt trupul" este acceptati, existi mai
mulli sine. Starea in care dispare aceasti idee este Sinele, de-

oarece in aceasti stare nu existi alte obiecte. Iatl de ce Sinele

este considerat ca fiind unic2.

Cum trupui insuqi nu existi din perspectiva adeviratu-
lui Sine, ci doar din perspectiva extrovertit[ a minfii care este

amngit[ de puterea iluziei, este greqit si numim Sine cimpul
de congtiinfi al unui dehi lposesor al trupului].

Lumea nu existi fIrI trup, trupul nu poate exista {hri
minte, mintea nu poate exista flri congtiinfi, iar conqtiin[a nu
poate exista fhri realitate.

Pentru in{eleptul care, plonjind iniuntrul siu, a cunoscut

Sinele, nu existi nimic altceva de cunoscut in afara Sinelui. De

ce? Deoarece, dispirind eul care identifici forma unui anumit
trup cu personalitatea, infeleptul este existenfa-congtiinfi lip-
siti de formi3.

Cel care a realizat Sinele ljnani) gtie ci el este Sinele gi ci
nimic, nici trupul lui, nici altceva, nu existi in afara Sinelui.

1 Muruganar, op. cit.,w. 1056,422.
2 S.Natanananda, Spiritual Instruction of Bhagavan Sri Ramana
Maharshi, p.20.
3 Muruganar, op. cit., w. 97, 99, 343.
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Ce importanfd ar putea si aibl Pentru un asemenea om Pre-

zen[a sau absenfa unui corP?

Este greqit si vorbim despre realizare. Ce se poate realiza?

Realul este aqa cum este dintotdeauna. Noi nu creim nimic

nou, nu dobandim ceva ce nu aveam inainte. In c[r!i se oferi

urmitorul exemplu. Snpnm o fintand 9i facem o groapi uria-

g[. Spa{iul din groapi sau din fantane nu a fost creat de noi'

Noi doar am indepirtat plmantul care umplea spaliul acolo'

Spa$ul era acolo atunci gi este gi acum tot acolo' in acelagi fel,

trebuie si ne debarasim de toate vechile tendinle inniscute

fsamskara) care sunt iniuntrul nostru. Cdnd toate aceste ten-

dinle sunt abandonate, Sinele va striluci de unul singurl'

i: Dar cum sdfacem asta Si sd dobdndim eliberarea?

R: Eliberarea este propria noastri naturi. Suntem ea'

chiar faptul ci doregti eliberarea demonstreazi ci libertatea

fa[[ de toate condifionirile este natura noastri reali' Ea nu

trebuie dobanditn acum. Tot ceea ce trebuie este si ne dehara-

sim de ideea falsi ci suntem condiliona1i. Cend reuqim asta,

nu vor mai exista dorinfe sau gAnduri de niciun fel' Aqadar,

putem spune cI atit timp cit cineva doreqte eliberarea, el este

inrobit2.

L: Se spune despre cel care 1i-a realizat Sinele cd nu va mai

avea parte de cele trei stdri: veghe, somn cu vise ;i somn fdrd

vise. ASa este?

R: Ce te face s[ spui ci ei nu au parte de aceste trei stiri?

CAnd spui ,,am avut un vis; am dormit profund, flrl si visez;

sunt treaz", trebuie s[ admili ci ai fost in toate aceste trei stiri.

Asta dovedeqte ci ai fost prezent tot timpul' Daci rimAi aqa

' Dlt4"d"li*/p cif., p.88.
2lbid.,p.65.
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