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Cuvânt înainte

Ramana Maharshi este unanim considerat drept cel
mai mare înţelept care s-a născut pe această planetă - ca
un act al Graţiei divine - în ultimul mileniu. De la Adi
Shankara şi până la el, nici Orientul şi nici Occidentul
nu au mai dăruit umanităţii o altă Fiinţă Iluminată care
să fi avut un asemenea impact asupra evoluţiei spirituale
a lumii.
Biografia de față a Marelui Maestru, frumos scrisă şi
tradusă [în limba engleză] cu maximă competenţă, confirmă din plin această afirmaţie, în mod foarte convingător
şi cu absolută certitudine. Cartea este bogată în povestiri şi întâmplări ce dau viaţă învăţăturilor acestui mare
Maestru Spiritual şi care scot în evidenţă pilda vie pe care
el a întruchipat-o.
Ramana Maharshi a dus o viaţă ireproşabilă, fără de
pată, fiind un exemplu viu de puritate morală şi claritate
intelectuală. A fost un poet inspirator şi un filosof înţelept
ix
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dar, mai presus de toate, a fost un maestru care a instruit
în mare măsură prin Tăcere. Acesta este darul cel mai
rar, chiar şi în rândul marilor înţelepţi, şi este însemnul
celei mai elevate şi evoluate umanităţi. În viaţa personală,
Maharshi a fost un model de iubire şi compasiune, îmbrăţişându-i pe toţi cei care au venit la el cu ecuanimitate şi
empatie adevărate, nerefuzând niciodată călăuzire celui ce
i se adresa în acest scop.
Ramana Maharshi a fost revoluţionar şi radical, prin
aceea că a făcut simpla şi unica sa Cale Directă accesibilă
tuturor acelora care erau sinceri în căutarea lor, femei şi
bărbaţi deopotrivă. Singura calificare necesară era dorinţa
puternică de eliberare din încătuşarea în suferinţă într-o
lume iluzorie. Metoda simplă a Investigaţiei sinelui şi a
renunţării şi supunerii egoului a pus capăt tututor practicilor spirituale complicate şi confuze, ca şi tuturor teoriilor
bizare care de mii de ani au înnegurat şi încâlcit calea către
Iluminare. Calea sa este accesibilă oricărei persoane care
duce o viaţă de familie obişnuită. Este un secret deschis.
Singura pregătire care se cere este sinceritatea, dublată de
intenţia serioasă de a depune efortul necesar în direcţiile
recomandate de Maestru.
Ramana Maharshi a venit pe planetă pregătit să-şi
aducă mesajul într-una dintre cele mai întunecate ere
ale umanităţii, în care o mare lumină devenise necesară
pentru a restaura dharma adevărului şi a virtuţii. Maha
Yoga sa îmbrăţişează toate căile tradiţionale de devoţiune,
acţiune, cunoaştere. Ea este accesibilă oricărui om obişnuit, neimpunându-se niciun fel de schimbare în modul
x

Cuvâ nt îna inte

de viaţă al aspirantului. Pentru a duce o adevărată viaţă
religioasă în secolul XXI, nu este deloc nevoie de a urma o
cale monastică.
Aşa cum o ilustrează amplu această carte, pe lângă
multe altele, Ramana Maharshi a adus mulţi devoţi la
Realizarea Sinelui. Influenţa şi ghidarea lui se fac resimţite
încă şi astăzi, chiar şi după moartea sa, de către aceia care
îi practică învăţătura în mod conştient. Cel mai important
lucru este acela că Ramana Maharshi este autorul renaşterii
curentului Advaita, care a cuprins ca un pârjol Occidentul
şi Orientul deopotrivă, mistuind înţesata pădure a samsarei, constituind, în acelaşi timp, un ajutor spiritual mult
necesar pentru mii de oameni.
Această carte, scrisă de Gabriele Ebert cu măiestrie
şi meticulozitate, în spiritul cunoscutei perfecţiuni teutone, relatează cu fidelitate şi devotament, competent şi
metodic, viaţa lui Ramana Maharshi. Autoarea este un
copil al culturii occidentale, ceea ce face ca lucrarea ei
să poată fi citită cu uşurinţă şi cu plăcere atât de cititorul occidental, cât şi de cel oriental. Nimeni altul decât
o personalitate precum C. G. Jung s-a exprimat într-un
eseu referitor la Maharshi ca fiind, în India, cel mai alb
punct într-un spaţiu alb. Ar putea exista un elogiu mai
de seamă decât acesta?
Este un privilegiu pentru mine să pot recomanda din
toată inima această carte deosebită tuturor acelora care sunt
serioşi şi sinceri în căutarea lor spirituală şi care vor, cu adevărat, să afle mai multe despre acest Mare Înţelept, despre
viaţa şi învăţăturile sale. Sunt convins că va emoţiona şi va
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constitui o bună sursă de instruire pentru toţi aceia care
sunt deschişi la posibilitatea Realizării Sinelui, acum, în
această viaţă dăruită de Dumnezeu. Este o a doua şcoală
pentru cei care au înţeles că toată viaţa lor de până acum
nu a fost decât o simplă pregătire.
Alan Adams-Jacobs
Preşedinte, Ramana Maharshi Foundation UK
Octombrie 2003, Hampstead, London
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Introducere

Sri Ramana Maharshi, care a deschis tuturor calea
Advaita, este unul dintre cei mai remarcabili înţelepţi
ai timpurilor moderne. Vreme de peste 50 de ani, de la
Realizarea sa la vârsta de 17 ani şi până la moartea sa în
1950, a dus o viaţă simplă pe colina sfântă Arunachala
din sudul Indiei. Atraşi de puterea prezenţei sale, oameni
din toate colţurile lumii, din toate culturile sau religiile,
bogaţi sau săraci, educaţi sau mai puţin educaţi, au venit
cu miile să îl vadă. Lucrurile nu s-au schimbat nici după
moartea lui, ci dimpotrivă, Ramanashram şi Arunachala
au devenit un centru spiritual viu, din ce în ce mai mulţi
oameni începând să manifeste interes pentru învăţăturile
lui Ramana Maharshi.
Material disponibil care să slujească drept sursă în
scrierea acestei noi biografii a existat din abundenţă, dat
fiind faptul că în ultimii 50 de ani mulţi dintre devoţii lui
Maharshi şi-au publicat memoriile şi jurnalele. Bibliografia
xiii
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de la sfârşitul cărţii conţine o listă a tuturor surselor folosite. Citatele din deschiderea fiecărui capitol sunt cuvintele lui Sri Ramana Maharshi însuşi, cu excepţia cazurilor
în care se menţionează o sursă diferită. Termenii sanscriţi
sunt tipăriţi (în format italic) cursiv1 şi apar explicaţi în
glosar2. Fotografiile din diversele locuri au fost făcute de
mine cu ocazia vizitei la Sri Ramanashram.3

Diversele titluri de cărți sau scripturi, cât şi cuvintele anglo-indiene care
apar în text sunt tipărite de asemenea cursiv.
2
Glosarul mai conține şi o seamă de cuvinte tamile.
3
Fotografiile care apar în ediția actuală în limba română nu corespund decât
în foarte mică măsură cu cele care apar în varianta engleză.
1
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4

După care s-a făcut actuala traducere în limba română.
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Naşterea şi copilăria

Ce valoare are această viaţă fără
cunoaşterea născută din Realizare?

Venkataraman, cel ce urma să fie cunoscut mai târziu
lumii întregi sub numele Ramana Maharshi, s-a născut
într-o veche familie brahmană în ziua de 30 decembrie
1879 în Tiruchuli, un sat de vreo cinci sute de case aflat
la circa 48 de kilometri sud de Madurai, în Tamil Nadu,
India de sud. Tiruchuli este centrul administrativ (taluk)
al districtului Ramnad. Câteva legende din Purana menţionează existenţa unui sat situat în acelaşi loc. Templul
Bhuminatheswara, dedicat lui Śiva considerat ca fiind
Dumnezeu, este un foarte popular loc de pelerinaj. Deseori
pot fi văzuţi oameni făcând baie în bazinul templului,
despre a cărui apă se spune că are calităţi curative datorită
conţinutului bogat în sulf.
1
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Casa natală din Tiruchuli

Sundaram Iyer, tatăl lui Ramana, şi-a început viaţa profesională la vârsta de doisprezece ani ca ajutor de contabil
în satul lui. A continuat ca scriitor de petiţii iar mai târziu
a ocupat postul de avocat pledant fără calificare formală
(vakil). A practicat în principal la curtea locală de arbitraj,
unde câştiga suficient pentru a-şi putea permite să ofere
o viaţă confortabilă familiei sale. Era deosebit de apreciat
pentru competenţa şi corectitudinea lui, iar modul delicat
de a se purta cu cei săraci şi oprimaţi i-a adus o bună reputaţie. Era până într-atât de respectat în curţile tribunalelor
locale încât se întâmpla uneori ca ambele părţi, acuzat şi
acuzator, să vrea fiecare să le pledeze cauza.
Sundaram era bine cunoscut şi pentru deosebita sa
generozitate şi ospitalitate. Casa sa spaţioasă, situată în
2

