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AUTOBIOGRAFIA UNUI YOGHIN
de Paramahansa Yogananda
Această carte descrie în premieră pentru publicul occidental
viaţa unui yoghin indian. Yogananda descrie în detaliu anii
numeroşi pe care i-a dedicat antrenamentului spiritual, sub
îndrumarea plină de iubire a maestrului său, Sri Yukteswar din
Serampore, revelând cu această ocazie lumea fascinantă, şi puţin
cunoscută, a Indiei moderne. El explică pe înţelesul tuturor legile
subtile şi foarte precise cu ajutorul cărora practicanţii yoga pot
înfăptui minuni şi pot atinge revelarea sinelui.
Cartea conţine descrieri pline de culoare ale vizitelor pe
care autorul le-a făcut lui Mahatma Gandhi, Sir Jagadis Chandra
Bose şi Rabindranath Tagore. Partea care se referă la experienţele
occidentale ale lui Yogananda include un capitol dedicat bunului
său prieten, Luther Burbank, şi o prezentare a călătoriei autorului
în Bavaria, în anul 1935, pentru a o întâlni pe celebra sfântă
creştină, Therese Neumann.
După ce a pus bazele unei înalte şcoli de yoga la Ranchi,
India, Yogananda a întreprins o călătorie în America, în anul 1920,
în calitate de delegat la Congresul Internaţional al Religiilor. El a
ţinut numeroase conferinţe în Statele Unite ale Americii şi în afara
ţării, şi a fondat Institutul de yoga de la Encinitas, California.
Yogananda este absolvent al Universităţii din Calcutta; scrierile
sale se remarcă prin fermecătoare inteligenţă şi spirit pătrunzător.
9

INTRODUCERE
Cartea pe care o ţineţi acum în mână nu este una obişnuită.
Este o comoară spirituală. A primi în inimi mesajul ei de speranţă,
transmis tuturor căutătorilor spirituali autentici, este începutul unei
mari aventuri.
Paramahansa Yogananda a fost primul maestru spiritual al
Indiei care a avut misiunea de a trăi şi de a preda învăţătura yoga
în Occident. În anii 1920, în timpul „campaniilor spirituale”, cum
le numea maestrul, a căror faimă a făcut înconjurul ţării, discipolii
entuziaşti umpleau la refuz sălile de conferinţă.
Impactul său iniţial a fost cu adevărat impresionant. Dar şi
mai puternică a fost influenţa de lungă durată a învăţăturilor sale.
Volumul „Autobiografia unui yoghin”, publicat pentru prima dată
în anul 1946, a contribuit la declanşarea unei adevărate revoluţii
spirituale în Occident, şi continuă să fie şi în prezent o sursă de
inspiraţie pentru căutătorii spirituali.
Numai foarte rar un înţelept de talia lui Paramahansa
Yogananda se încumetă să prezinte în mod direct experienţele sale
de viaţă. Revelaţiile copilăriei, vizitele pe care le-a făcut unor sfinţi
şi maeştri spirituali din India, anii de antrenament spiritual petrecuţi
în ashramul gurului său şi învăţăturile secrete privind revelarea
Sinelui, toate acestea sunt puse la dispoziţia cititorului occidental.
Credincioşi ai multor religii au recunoscut în „Autobiografia unui
yoghin” o capodoperă a literaturii spirituale. Şi cu toate că este o
carte de mare profunzime, stilul povestirii abundă în umor, vitalitate
şi bun simţ practic.
10

Aceasta este o traducere a cărţii originale „Autobiografia unui
yoghin”, publicată pentru prima dată în anul 1946. După moartea
autorului, în anul 1952, cartea adaptată şi revizuită s-a vândut în
mai bine de un milion de exemplare şi a fost tradusă în 19 limbi,
dat fiind că cele câteva mii de exemplare originale dispăruseră de
mult în mâinile colecţionarilor.
Iată însă că acum, cu această traducere, ediţia originală din
1946 vă stă din nou la dispoziţie, cu toată forţa ei inerentă, întocmai
aşa cum maestrul a prezentat-o iniţial.

11

AUTOBIOGRAFIA UNUI YOGHIN

AUTOBIOGRAFIA
UNUI

YOGHIN
de Paramahansa Yogananda

Prefaţa de W. Y. Evans-Wentz, Magister Artium, Doctor
în literatură, Doctor în ştiinţe

„Dacă nu vedeţi minuni, voi nu credeţi.” – Ioan, 4.48

Dedicatã memoriei lui
LUTHER BURBANK
un sfânt american
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PREFAŢĂ
de W. Y. Evans-Wentz, Magister Artium,
Doctor în literatură, Doctor în ştiinţe Colegiul Iisus, Oxford;
Autorul „Cărţii tibetane a morţilor”, „Marele Yoghin Milarepa”,
„Yoga tibetană şi doctrinele secrete” etc.
Valoarea cărţii „Autobiografia unui yoghin” creşte considerabil
prin faptul că este una dintre puţinele lucrări în limba engleză despre
înţelepţii Indiei, scrisă nu de un jurnalist sau de un străin, ci de
cineva de aceeaşi rasă şi formaţie culturală ca şi cei pe care îi descrie,
pe scurt o carte despre yoghini scrisă de un yoghin. Mărturie a
vieţilor extraordinare şi a puterilor miraculoase ale sfinţilor Indiei
moderne, această carte este importantă deopotrivă pentru prezent şi
pentru eternitate. Fie ca cititorul să acorde recunoştinţă şi preţuire
ilustrului autor, pe care eu am avut plăcerea să îl întâlnesc atât în
India cât şi în America. Lucrarea lui, mărturie vie a profunzimii
spiritului şi inimii hinduşilor, constituie o revelaţie a bogăţiei
spirituale a Indiei, fără egal în literatura occidentală.
Am avut privilegiul să-l întâlnesc pe unul dintre înţelepţii
ale căror vieţi sunt descrise în carte, Sri Yukteswar Giri. Portretul
acestui venerabil sfânt se află deja pe coperta cărţii mele, „Yoga
tibetană şi doctrinele secrete”1. L-am întâlnit pe Sri Yukteswar
la Puri, în provincia Orissa, Golful Bengal. El conducea pe atunci
un ashram retras, situat în apropierea ţărmului, şi se preocupa
îndeaproape de antrenamentul spiritual al unui grup de tineri
discipoli. Maestrul a arătat mult interes bunăstării spirituale a
popoarelor celor două Americi, cu deosebire a celor din Statele
1

Oxford University Press, 1935
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Unite şi, de asemeni, din Anglia, cerând informaţii despre diverse
activităţi din aceste ţări, şi mai ales despre activităţile spirituale din
California, unde îşi desfăşura activitatea principalul său discipol,
Paramahansa Yogananda, cel pe care îl iubea cel mai mult şi care
era, din anul 1920, emisarul său în Occident.
Sri Yukteswar avea înfăţişarea şi vocea pline de blândeţe,
o prezenţă plăcută, şi era demn de veneraţia pe care i-o acordau
spontan discipolii săi. Toţi cei care îl cunoşteau, fie că făceau sau
nu făceau parte din comunitatea sa, îl stimau profund. Parcă îl văd,
înalt, drept, cu aspect ascetic, purtând roba de culoarea şofranului a
celor care au renunţat la lume, întâmpinându-mă în uşa ashramului
şi urându-mi bun venit. Părul lui, uşor ondulat, era lung; purta
barbă. Corpul îi era musculos, dar fin şi bine făcut, mersul îi trăda
energia. A ales ca reşedinţă a ashramului său oraşul sfânt Puri, unde
soseau zilnic numeroşi pelerini pioşi din toate colţurile Indiei, spre
a vizita celebrul Templu Jaganath, „Maestrul luminii”. Tot Puri a
fost locul ales de maestru pentru momentul când a părăsit planul
fizic, în anul 1936, conştient fiind că acea încarnare îl condusese
către realizarea finală.
Sunt cu adevărat fericit că pot să aduc acest omagiu înaltelor
calităţi sufleteşti şi sfinţeniei lui Sri Yukteswar. Departe de mulţime,
el s-a dedicat fără rezerve vieţii spirituale pe care Paramahansa
Yogananda o imortalizează în această carte.
W. Y. Evens-Wentz
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Mă simt profund îndatorat domnişoarei L.V. Pratt pentru efortul
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CAPITOLUL 1

Părinţii mei şi primii ani de viaţă
Trăsătura caracteristică a culturii indiene a fost, din cele
mai vechi timpuri, căutarea adevărului ultim, concomitent cu
dezvoltarea relaţiei guru2-discipol. Calea mea m-a condus către un
înţelept cristic, a cărui viaţă impecabilă rămâne un model pentru
eternitate. El este unul dintre marii Maeştri pe care India îi cinsteşte
ca pe o comoară de preţ, reînnoită cu fiecare nouă generaţie, spre a
feri ţara de soarta Babilonului şi a Egiptului.
Primele mele amintiri sunt în legătură cu o încarnare
anterioară. Îmi amintesc foarte limpede că duceam o viaţă retrasă
ca yoghin3, pe culmile înzăpezite ale munţilor Himalaya. Aceste
imagini din trecut, prin misterioase legături, mi-au permis să
întrevăd de asemenea imagini din viitor.
Neputinţele umilitoare ale primelor luni de viaţă nu s-au şters
complet din amintirea mea. Am fost pe deplin conştient, şi foarte
nemulţumit, de faptul că nu pot să merg şi să mă exprim liber.
Simţeam nevoia să mă rog şi realizam neputinţa corpului meu de
a îndeplini acest lucru. Viaţa mea emoţională, foarte intensă, lua
forma tăcerii, concomitent cu aceea a cuvintelor mai multor limbi.
În amalgamul limbilor pe care le auzeam înlăuntrul meu, urechea
s-a deprins treptat să desluşească silabele limbii bengali, pe care o
vorbeau cei din jur. Şi când te gândeşti că adulţii cred că bebeluşii
lor sunt preocupaţi doar de jucării şi de degetele de la picioare, cât
de mult se înşeală!
Aceste frământări lăuntrice, precum şi neputinţele corpului
meu fizic, îmi provocau numeroase accese de plâns. Îmi amintesc
îngrijorarea întregii familii pentru suferinţa mea. Dar am de
asemenea amintiri fericite din acea perioadă; îmi amintesc de pildă
mângâierile mamei, primele cuvinte rostite şi primii paşi. Primele
Învãåãtor spiritual; de la cuvântul sanscrit gur, care înseamnã a rãsãri, a înãlåa.
Practicant yoga, ætiinåã strãveche din India însemnând „uniune”, æi având ca scop
meditaåia la Dumnezeu.
2
3
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