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PREDGOVOR ORIGINALNI TAMILSKI VERZIJI
Tamilsko govoreči svet pozna življenjsko zgodovino in duhov-
na navodila Bhagavana Sri Ramana Maharshija zelo dobro skozi 
knjige, ki so že izšle. On sije na veličastnem hribu Arunachala 
(Tiruvannamalai) kot sonce znanja, ki uniči žalost teh, ki ga časti-
jo. V tej knjigi, ki se imenuje Upadesa Manjari je (knjiga duhovnih 
navodila) Sri Natanananda, ki je resničen podanik njega, ki služi in 
ga časti pri njegovih lotusovih stopalih, z mnogimi cvetnimi venci 
pesmi, obelodanil Bhagavanove besede, ki jih je slišal ob različnih 
časih. Sestavljane so iz vprašanj in odgovorov, ki sestavljajo štiri 
poglavja, ki se imenujejo upadesa (navodila), abhyasa (vaja), anub-
hava (izkušnje) in arudha (dosežek). Ponižno prosim sledilce, da 
sprejmejo to majhno knjigo, ki ponuja celovito hrano za duha.

VISWANATHAN
SRI RAMANASRAMAM

2.2.1934
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Zatočišče iščem pri svetih stopalih blagoslovljenega Ramane, ki 
uprizarja celotno delo kreacje, ohranjanja in uničenja, med tem, ko 
ostaja v celoti nenavezan in ki nam omogoči, da se zavedamo kaj 
je resnično in nas tako ščiti, da lahko zapišem njegove besede na 
primeren način.



9Duhovna navodila

POMEN DELA
Preko čaščenja z instrumenti (misli, besede in telesa) svetih lotu-
sovih stopal Bhagavana Sri Ramana Maharshija, resničnega uteleš-
enja neskončnega vrhovnega Brahmana, ki je brez začetka, Satchi-
tanande (obstoja, zavesti, blaženosti), sem zbral to knjižico rožic 
njegovih navodil (upadesamanjari) za dobrobit teh, ki so najnapre-
dnejši med iskalci Osvoboditve in jih občudujejo učene osebe, v 
skladu s tem, da bi lahko krasili sebe s tem in dosegli osvoboditev.
Ta knjiga je utelešenje nesmrtnih besed te velike duše, Sri Ramana 
Maharshija, katerega učenja so v popolnosti razpršila dvome in na-
pačne predstave te ponižne osebe na enak način kot sonce razpriši 
temo.
Ta knjiga se ukvarja z večnim Brahmanom, ki sije kot vrh in srce 
vseh Ved in Agamasov.
Tema tega dela je to enkratno Samo-spoznanje (atmasiddhi), ki ga 
cenijo vse Upanishade, in ki je vrhovno dobro, ki bi ga naj iskali vsi 
plemeniti kandidati (brahmavids).
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POGLAVJE 1

NAVODILA
(Upadesa)

1. Kaj so značilnosti resničnega učitelja (Sadguruja)?
Stabilno vztrajanje v Jazu, gledanje na vse z enakim pogledom, ne-
omajan pogum vedno, v vseh prostorih in v vseh okoliščinah ipd.

2. Kaj so značilnosti iskrenega učenca (sadsisya)?
Intenzivno stremljenje za odstranitvijo žalosti in doseganje radosti 
in intenzivna nenaklonjenost vsem vrstam vsakodnevnih užitkov.

3. Kaj so karakteristike navodil (upadesa)?
Beseda ‘upadesa’ pomeni: ‘blizu prostora ali sedeža’ (upa - blizu, 
desa - prostor ali sedež). Guru, ki je utelešenje tega, kar je ozna-
čeno z besedami sat, chit, ananda (obstoj, zavest in blaženost), 
preprečuje učencu, ki se je zaradi svojega sprejemanja oblik pred-
metov čutil odmaknil od svojega resničnega stanja in je posledič-
no žalosten ter vznemirjen zaradi klofut radosti in žalosti, da bi 
nadaljeval v tej smeri, ga vzpostavi v njegovo resnično naravo brez 
razlikovanja.
Upadesa tudi pomeni prikazovanje oddaljenega predmeta prav bli-
zu. Le-tega prinese domov k učencu, kjer je Brahman za katerega 
verjame, da je oddaljen in različen od njega blizu in kjer ni različen 
od njega samega.
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4. Ali je res, da je Guru posameznikov lastni Jaz (atman) ta, ki je 
princip, ki leži pod doktrino ki pravi, da ne glede kako učen uče-
nec morda že je ali kakršnekoli okultne moči že ima, da ne more 
doseči samo-spoznanja (atma-siddhi) brez milosti Guruja?
Čeprav je stanje v katerem je Gurujevo bitje absolutna resnica, je 
zelo težko za Jaz, ki je postal individualna duša (jiva) zaradi ne-
vednosti, spoznati njegovo resnilčno naravo ali naravo brez milosti 
Guruja
Vse mentalne koncepte nadzira sama prisotnost resničnega Guru-
ja. Če bi rekel nekomu, ki arogantno trdi, da je videl daljnjo obalo 
oceana učenja ali nekomu, ki arogantno trdi, da lahko izvaja de-
janja, ki so skoraj nemogoča, “Da, naučil si se vsega, kar bi se naj 
naučil, vendar pa, ali si se naučil (vedeti) sebe? In ti, ki so sposoben 
izvajati dejanja, ki so skoraj nemogoča, ali si videl sebe?”, bo le-ta 
sklonil svojo glavo (od sramu) in zapadel v tišino. Tako je očitno, 
da je le preko milosti Gururja in z nobenim drugim dosežkom, 
možno vedeti kdo si.

5. Kaj označuje Grurjevo milost?
To je onstran besed ali misli.

6. Če je temu tako, kako pa je lahko rečemo, da učenec spozna 
svoje resnično stanje preko Gurujeve milosti?
To je podobno slonu, ki se prebudi, ko vidi leva v svojih sanjah. 
Celo, ko se slon prebudi že ob pogledu na leva, tako je tudi sigur-
no, da se prebudi učenec iz spanca nevednosti v prebujenost res-
ničnega znanja skozi Gurujev dobrohoten pogled milosti.
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7. Kaj je pomen reka, da je narava resničnega Guruja enaka ti od 
Vrhovnega Gospoda (Sarvesvare)?
V primeru individualne duše, ki si želi doseči stanje resničnega 
znanja ali stanja Boževstva (Isvare) in s tem predmetom vedno 
vadi predanost, ko posameznikovo predajanje doseže zrelo stopnjo, 
pride v ospredje Gospod te individualne duše in je identičen z njo, 
se prikaže v človeški obliki s pomočjo sat-chit-anande, Njegovih 
treh naravnih lastnosti in z obliko in imenom, ki ju tudi dosto-
janstveno prevzame in v preobleki blagoslova učeneca, se abosrbira  
v Samegasebe. Glede na to doktrino se Guru lahko v resnici ime-
nuje Gospod.

8. Kako so potem nekatere velike osebe dosegle znanje brez Guru-
ja?
Nekaterim redkim osebam Gospod sije kot svetloba znanja in po-
deljuje zavedanje o resnici.

9. Kaj je konec predanosti (bhakti) in poti Siddhante (tj. Šive, Sidd-
hante)?
Je naučiti se resnico, ki izvaja vsa dejanja posameznika z nesebič-
no predanostjo, s pomoćjo treh prečiščenih instrumentov (telesa, 
govora in uma),  postat v zmožnostih služabnikai Gospodova 
dejanja in stopiti v ospredje osvobojen občutka ‘jaz’ in ‘moje’. To je 
tudi resnica, ki jo Saiva-Siddhantins imenuje para-bhakti (vrhovna 
predanost) ali življenje v služenje Bogu.

10. Kaj je konec poti znanja (jnana) ali Vedanta?
Je vedeti resnico, da ‘jaz’ ni drugačen od Gospoda (Ishvare) in biti 
osvobojen od občutka biti delovalec (kartrtva, ahamkara). 
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11. Kako je lahko povedano, da je konec obeh teh poti enak?
Kakršen koli pomen že, je cilj uničenje občutka ‘jaz’ in ‘moje’ in 
kot sta ta medsebojno povezana, uničenje katerega koli od teh, 
povzroči uničenje drugega; zato v skaldu s tem, da bi dosegli stanje 
Tišine, ki je onstran misli in besed, bo dovolj bodisi pot znanja, ki 
odstrani občutek ‘jaz’ ali pot predanosti, ki odstrani občutek ‘moje’. 
Tako, da ni dvoma, da je konec poti predaje in znanja eno in isto.
___________________________________________
OPAZKA: Kakor dolgo obstaja ‘jaz’, je potrebno sprejeti tudi Gos-
poda. Če si kdor koli želi na lahek način ponovno pridobiti vr-
hovno stanje identitete (sayujya), ki je sedaj izgubljena zanj, je le 
primerno, da bi moral sprejeti ta zaključek.

12. Kaj je značilnost ega?
Individualna duša v obliki ‘jaz’ je ego. Jaz, ki je narave inteligence 
(chit), nima občutka ‘jaza’. Niti nečuteče telo ne poseduje občutka 
‘jaz’. Skrivnostna pojava varljivega ega med inteligentnim in ne-
čutečim, kar je korenski vzrok vseh teh težav, bo z njegovim uni-
čenjem skozi uporabo kakršnega koli sredstva, videno takšno, kot 
le-to je. To se imenuje Osvoboditev (moksha).
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POGLAVJE 2

VAJA
(Abhyasa)

1. Kaj je metoda prakse?
Kot ni Jaz (sebstvo) osebe, ki poizkuša doseči Samo-spoznanje, nič 
drugačen od nje in kot ne obstaja nič drugega ali nadrejenega nje-
mu, kar bi lahko dosegel (Jaz) sam, je Samo-spoznanje, le spozna-
nje posameznikove lastne narave, kjer iskalec Osvoboditve spozna, 
brez dvoma ali brez napačnih predstav svojo resnično naravo z 
ločevanjem večnega od minljivega in nikoli ne zavije stran od svo-
jega naravnega stanja. To je poznano kot vaja znanja. To je povpra-
ševanje, ki vodi do Samo-spoznanja.

2. Ali lahko tej poti povpraševanja sledijo vsi kandidati?
To je primerno le za zrele duše. Ostali bi morali slediti drugačnim 
metodam glede na stanje njihovih umov.

3. Kakšne so druge metode?
Le-te so (i) stuti, (ii) japa, (iii) dhyana, (iv) yoga,(v) jnana, ipd.
(i) stuti je petje hvalnic Gospodu z velikim občutkom predanosti.
(ii) japa je izgovarjanje imen bogov ali svetih manter kot Om, bo-
disi mentalno ali verbalno. (Med tem, ko sledimo metodam stuti in 
jape bo um včasih osredotočen (dobesedno zaprt) in drugič raztre-
sen. Tem, ki sledijo tem dvem metodam, muhavosti uma ne bodo 
jasne.)
(iii) dhyana pomeni mentalno (japa) ponavljanje imen ipd. z ob-
čutkom predaje. V tej metodi bo na lahko razumeti stanja uma, saj 
um ne postane osredotočen in raztresen hkrati. Ko je posameznik 
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v dhyani, le-ta ne stopa v stik s predmeti čutil in ko je v stiku s 
predmeti čutil, ni v dhyani. Zato ti, ki so v tem stanju, lahko opa-
zujejo muhavosti uma tam in takrat in s tem, da ustavijo um, da ne 
premišljuje drugih misli, ga le-to osredotoča v dhyani. Popolnost v 
dhyani je stanje vztrajanja v Jazu (dobesedno vztrajanjanje v obliki 
tega tadakaranilai) .
Ker meditacija deluje na skrajno subtilen način na vir uma, ni tež-
ko zaznati njegovega vzpona in umika. 
(iv) joga: Dih in um imata enak izvir; zato umik obojega vodi brez 
napora do umika drugega. Vaja umirjanja uma skozi nadzor uma 
(pranayama) se imenuje joga.
Med tem, ko osredotočajo svoje umove na psihične centre kot sa-
hasrara (dobesedno lotus tisočih listov) ostanejo jogiji kakršen koli 
čas brez zavesti svojih teles. Kakor dolgo se to stanje nadaljuje, se 
zdi, kot da bi bili vsrkani v neke vrste radosti. Vendar pa, ko se um, 
ki je postal spokojen pojavi (postane ponovno aktiven), le-ta na-
daljuje s svojimi materialnimi mislimi. Zato ga je potrebno uriti s 
pomočjo praks kot dhyana, kadarkoli postane pozunanjen. Potem 
bo dosegel stanje v katerem ni niti umika, niti pojavitve.
(v) jnana je uničenje uma v katerem se ga prisili, da sprejme obliko 
Jaza skozi konstantno prakso dhyane ali povpraševanja (vichare). 
Propad uma je stanje v katerem je ponehanje vseh naporov. Ti, ki 
so vzpostavljeni v tem stanju, nikoli ne odtavajo iz njihovega res-
ničnega stanja. Besede ‘tišina’ (mouna) in nedejavnost se nanašajo 
samo na to stanje.
____________________________________________
OPAZKA: (1) Pri vseh praksah se sledi le predmetom, kar osredo-
toča um. Ker so vse aktivnosti kot spominjanje, pozabljanje, žele-
nje, sovraženje, privlačenje, zavračanje ipd., le modifikacije uma, 
ne morejo biti posameznikovo resnično stanje. Preprosto, nespre-
menljivo bitje je posameznikova resnična narava. Zato je poznava-
nje resnice posameznikovega bitja in biti ta resnica, poznano kot 
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osvoboditev od vezanosti in uničenje vozla (granthi nasam). Dok-
ler to stanje mirnosti uma ni trdno doseženo, je praksa netavajoče-
ga vztrajanja v Jazu in vdrževanja neonesnaženega uma z raznimi 
mislimi za kandidata bistvena.
(2) Čeprav so prakse za doseganje moči uma številne, vse od njih 
dosežejo enak konec. Saj lahko gledamo tako, da kdorkoli že osre-
dotoča svoj um na katerikoli predmet, bo ob prenehanju mentalnih 
konceptov znotraj uma, na koncu ostal le um sam kot ta predmet. 
To se imenuje uspešna meditacija (dhyana siddhi). Ti, ki sledijo 
poti povpraševanja spoznajo, da je um, ki ostane na koncu pov-
praševanja, Brahman. Ti, ki vadijo meditacijo, spoznajo, da je um, 
ki ostane na koncu meditacije, predmet njihove meditacije. Kot 
je rezultat enak v obeh primerih, je dolžnost aspirantov, da vadijo 
brez prestanka katero koli od teh metod, dokler cilj ni dosežen.

4. Ali je stanje ‘biti miren’, stanje, ki vključuje napor ali breznapor-
nost?
Ali ni brez naporno stanje, stanje brezbrižnosti? Vse vsakdanje 
aktivnosti, ki se v običajnem imenujejo napor, se izvajajo s pomoč-
jo delčka uma in s frekventnimi prekinitvami. Vendar pa je deja-
nje združitve z Jazom (atma vyavahara) ali stanje, kjer si notranje 
miren, intezivna aktivnost, ki se izvaja s celotnim umom in brez 
prekinitev.
Maya (zabloda ali nevednost), ki je ni moč uničiti s katerim koli 
drugim dejanjem, je popolnoma uničena z intenzivno aktivnostjo, 
ki se imenuje ‘tišina’ (mouna).

5. Kaj je narava maye?
Maya je ta, ki nas pripravi do tega, da sebe smatramo za neobsto-
ječi Jaz, kot Resničnost, ki je vedno in povsod prisotna, vse preže-
majoča in samo razsvetljujoča in prav kot obstajajoča individualna 
duša (jiva), svet (jagat) in Bog (para), kot nekaj, kar je bilo prepri-
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čljivo dokazano kot neobstoječe v vseh časih in prostorih.

6. Ker Jaz sije popolnoma na svoj lasten način, zakaj ni na splošno 
prepoznan s strani drugih ljudi kot drugi predmeti sveta?
Kadarkoli so določeni predmeti znani, je Jaz tisti, ki pozna sebe 
v obliki teh predmetov. Kar je poznano kot znanje ali zavedanje, 
je samo učinek Jaza (atma sakti). Jaz je edini čuteč predmet. Nič 
drugega razen Jaza ne obstaja. Če obstajajo takšni predmeti, so vsi 
nečuteči in zato ne morejo bodisi poznati sami sebe ali vzajemno 
vedeti drug za drugega. To je zaradi tega, ker Jaz na ne prepoznava 
svoje prave narave ta na način, za katerega se zdi, da je potopljen in 
se bojuje v oceanu rojstev (in smrti) v obliki posamezne duše.

7. Čeprav je Gospod vse prežemajoč se zdi iz odlomkov kot “s tem, 
ko ga obožujete skozi Njegovo Milost”, da Je lahko poznan le skozi 
Njegovo Milost. Kako lahko individualna duša skozi svoj lasten 
napor doseže samo-spoznanje v odsotnosti Božje Milosti?
Ker Gospod pomeni Jaz in kot Milost pomeni Gospodovo pri-
sotnost ali razkritje, Gospod nikoli ne more biti nepoznan. Če je 
svetloba sonca nevidna orlu, je to krivda te ptice same in ne son-
ca. Podobno, ali je lahko ne zavedanje nevednih oseb o Jazu, ki je 
vedno narave zavedanja, karkoli drugega kot njihova lastna kriv-
da? Kako je to lahko krivda Jaza? To je zato, ker je Milost resnična 
narava Gospoda, po kateri Ga dobro poznajo kot ‘blaženo Milost’. 
Zato Gospodu, katerega narava sama je Milost, ni potrebno poda-
riti Svoje Milosti. Niti ni kakršnega koli določenega časa za podeli-
tev Njegove Milosti.

8. Kateri del telesa je prebivališče Jaza?
Srce na desni strani prsi se v splošnem označuje tako. To je, ker 
po navadi kažemo na desno stran prsi, ko se nanašamo na sebe. 
Nekateri pravijo, da je sahasrara (lotus s tisočimi venčnimi listi) 
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prebivaliče Jaza. Vendar pa, če bi bilo to res, bi glava ne smela pasti 
naprej, ko gremo spat ali omedlimo.

9. Kaj je narava srca?
Sveti teksti, ki to opisujejo, pravijo:
Med dvema bradavicama, pod prsmi in nad trebuhom, obstaja šest 
organov različnih barv (1). Eden od njih je podoben kali vodne li-
lije in je postavljen dve stopinji desno od srca. Je obrnjen in znotraj 
je majhna odprtina, ki je sedež goste teme (nevednosti) polne želja. 
Vsi psihični živci (nadiji) so odvisni od nje. Je prebivališče vitalnih 
sil, uma in svetlobe (zavesti). (Glej dodatek Resničnost v Štiridese-
tih verzih 18-19)
______________________________
(1) To niso enako kot čakre.
Kljub temu, da se opisujejo tako, je pomen besede srce (hrdayam), 
Jaz (atman). Kot je označeno z besedami obstoja, zavesti, blaženos-
ti, večnega in polnega prostora (sat, chit, anandam, nityam, pur-
nam), ne pozna razlik kot zunanje in notranje ali spodaj in zgoraj. 
To spokojno stanje v katerem se vse misli končajo, se imenuje sta-
nje Jaza. Ko ga spoznamo takšnega kot je, ni možnosti za razpravo 
o njegovem mestu znotraj telesa ali v njegovi zunanjosti.

10. Zakaj vzniknejo misli o mnogih predmetih v umu, čeprav ni 
nobenega stika z zunanjimi predmeti?
Vse takšne misli se pojavijo zaradi spečih tendenc (purva samska-
ras). Pojavijo se le individualni zavesti (jiva), ki je pozabila svojo 
resnično naravo in postala pozunanjena. Kadarkoli se zazna dolo-
čeno stvar, bi bilo potrebno izvesti povpraševanje: “Kdo je ta, ki jih 
vidi?”; potem bodo na enkrat izginile.
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11. Kako se trojni faktorji (tj. ta, ki ve, znano in znanje), ki so 
odsotni v globokem spancu, samadhiju ipd., manifestirajo v Jazu (v 
stanjih budnosti in sanjanja)?
Iz Jaza vzniknejo v zaporedju:
(i) Chidabhasa (odsevana zavest), ki je vrsta razsvetljenosti
(ii) Jiva (individualna zavest) ali ta, ki gleda ali prvi koncept
(iii) Fenomeni, ki so svet.

12. Ker je Jaz osvobojen od zamisli znanja in nevednosti, kako se 
lahko pravi, da prežema celotno telo v obliki čutnosti ali posreduje 
čutnost čutilom?
Modreci pravijo, da ni povezave med virom različnih psihičnih 
živcev in Jazom, da je le-to vozel srca, da povezava med čutečim 
in nečutečim obstajala le tako dolgo, dokler le-ta ne bo razrezan 
narazen s pomočjo resničnega znanja, ki prav tako kot subtilna in 
nevidna sila elektrike potuje skozi žice in počne mnoge čudovite 
stvari, in da tudi sila Jaza potuje skozi psihične živce in prežema 
celotno telo, in podeljuje čutnost čutilom in da če je ta vozel pore-
zan, bo Jaz ostal takšen, kot vedno je, brez vseh atributov. 

13. Kako lahko obstaja povezava med Jazom, ki je čisto znanje in 
trojnimi dejavniki, ki so relativno znanje?
To je, na nek način, kot izvajanje kino projekcije, kot je to pokaza-
no spodaj:
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Na enak način, kot se slike pojavijo na zaslonu, kakor dolgo film 
meče sence skozi leče, na enak način se bo fenomenalni svet nada-
ljeval pojavljati posamezniku v budnem stanju in v spečih stanjih 
tako dolgo, kot obstajajo speči mentalni vtisi. Prav tako, kot leča 
poveča majcene pike na filmu v ogromno velikost in kot je mno-
žica slik prikazana v sekundi, na enak način um poveča kalem 
podobne tendence v drevo podobnim mislim in v sekundi prikaže 
neštete svetove. Še enkrat, prav tako, kot je vidna le ena luč svetil-
ke (žarnice), ko ni prisotnega filma, tako Jaz sam sije brez trojnih 
dejavnikov, ko so odsotni mentalni koncepti v obliki tendenc, v 
stanjih globokega spanca, omedlevice in samadhija. Prav tako kot 
žarnica razsvetljuje lečo ipd., med tem, ko se na njo samo ne učin-
kuje, Jaz razsvetljuje ego (chidabhasa), med tem ko se nanj samega 
ne učinkuje.

1/ Luč znotraj (kinoprojektor)
2/ Leča pred žarnico                      
.
3/ Film, ki je dolga serija /loče-
nih fotografij)
4/ Leča, luč, ki prehaja skozi 
njo in žarnica, ki skupaj tvorijo 
osredotočeno svetlobo
5/ Svetloba, ki prehaja skozi leči 
in pada na zaslon
6/ Različne vrste slik, ki se 
pojavljajo v svelobi zaslona              
.
7/ Mehanizem, ki postavi film v 
gibanje

1/ Jaz
2/ Čisti (sattvic) um v bližini 
Jaza
3/ Tok spečih tendenc, ki so 
sestavljene iz subtilnih misli
4/ Um, razsvetlitev le-tega in Jaz
                                                         
.
5/ Luč jaza, ki izbija iz uma sko-
zi čutila in pada na svet
6/ Različne oblike in imena, ki 
se pojavljajo kot zaznani pred-
meti pod lučjo sveta
7/ Božanski zakon, ki manifesti-
ra speče tendence uma

KINO PREDSTAVA JAZ



21Duhovna navodila

14. Kaj je dhyana (meditacija)?
To je vztrajanje kot posameznikov Jaz, na noben način z odmi-
kom iz posameznikove resnične narave, in brez občutka, da sam 
meditira. Če se posameznik ne zaveda najmanjših različnih stanj 
(budnosti, spanja, ipd.), se v tem stanju, spanec (opazno) smatra 
kot dhyana.

15. Kaj je razlika med dhyano in samadhijem?
Dhyana se doseže skozi namerni mentalni napor; pri samadhiju 
takšnega napora ni.

16. Kaj so dejavniki, na katere moramo biti pozorni pri dhyani?
Za tega, ki je vzpostavljen v svojem Jazu (atma nista) je po-
membno, da vidi, da se ne odmika vsaj iz te absorpcije. Z od-
mikanjem iz njegove resnične narave, bo morda videl pred sabo 
sevajočo čudovitost ipd. ali slišal (nenavadne) zvoke ali jih imel za 
resnične vizije Bogov, ki se pojavljajo znotraj ali zunaj njega. Le-te 
ga ne bi smele prevarati in bi jih moral pozabiti.
____________________________________________
OPAZKA: (i) Če so trenutki, ki jih potrošimo v premišljevanju o 
predmetih, ki niso Jaz, porabljeni za povpraševanje v Jaz, bo dose-
ženo Samo-spoznanje v zelo kratkem času.
(ii) Dokler um ni vzpostavljen sam v sebi, je bistvena neke vrste 
bhavane (kontemplacija poosebljenega Boga ali Boginje z globo-
kim čustvenim ali religioznim občutkom). Drugače bo um redno 
napadan s strani samovoljnih misli ali spancem.
(iii) Brez tega, da bi preživljali ves čas pri vaji bhavan kot ‘Jaz sem 
Šiva’ ali ‘Jaz sem Brahman’, ki se jih smatra kot nirgunopasana 
(kontemplacija na atribute Brahmana), bi bilo potrebo vaditi meto-
do povpraševanja kakor hitro se doseže mentalna moč, ki je rezul-
tat takšne upasane (kontemplacije). 
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(iv) Izvrstnost prakse (sadhane) leži v tem, da ne damo prostora 
niti enemu mentalnemu konceptu (vritti).

17. Kaj so pravila izvajanja, ki bi jim kandidat (sadhaka) moral 
slediti?
Zmernost pri hrani, zmernost pri spancu in zmernost pri govoru.

18. Kako dolgo bi moral posameznik vaditi?
Dokler um ne doseže brez napornosti v svojem spontanem stanju 
osvobojenosti od konceptov, tj. dokler več občutek ‘jaz’ in ‘moje’ ne 
obstaja.

19. Kaj je pomen bivanja v samosti (ekanta vasa)?
Ker je Jaz vse prežemajoč, nima nekega določenega mesta za 
samost. Stanje biti osvobojen od mentalnih konceptov se imenuje 
‘bivanje v samosti’.

20. Kaj je znak modrosti (viveka)?
Njena lepota leži v ostajanju v osvobojenosti od zablod po tem, ko 
enkrat spoznaš resnico. Strah obstaja le za tega, ki vidi že najmanj-
šo razliko v Vrhovnem Brahmanu. Tako dolgo, kot obstaja zamisel, 
da je telo Jaz, posameznik ne more biti spoznavalec resnice, pa 
kdorkoli že on morda je.

21. Če se vse zgodi glede na karmo (prarabdha: rezultat posa-
meznikovih dejanj v preteklosti), kako naj posameznik preide ovire 
pri meditaciji (dhyana)?
Prarabdha zadeva le navzven obrnjen um, ne uma, ki je obrnjen 
navznoter. Tega, ki išče svoj resničen Jaz, ne bo strah nobenih ovir.
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22. Ali je asketizem (sanyasa) ena bistvenih potreb za osebo, ki želi 
biti vzpostavljena v Jazu (atma nista)?
Napor, ki se ga naredi, da bi odstranil navezanosti na svoje telo, je 
v resnici nasproti vztrajanju v Jazu. Zrelost misli in povpraševanja 
samega odstrani navezanosti na telo, ne življenjske postaje (asra-
mas - ašrami), takšne kot študent (brahmachari) ipd. Navezanost 
je v umu, med tem, ko se postaje nanašajo na telo. Kako lahko 
telesne postaje odstranijo navezanosti uma? Kot se zrelost misli in 
povpraševanja nanaša na um, lahko le-ta sam, skozi povpraševanje 
na dele tega istega uma, odstrani navezanosti, ki so se prikradle 
vanj skozi nepremišljenost. Vendar pa, kot je disciplina asketizma 
(sanyasasrama) sredstvo za uresničenje objektivnosti (vairagya) in 
kot je objektivnost sredstvo za povpraševanje, bi se lahko na nek 
način razmatralo pridružiti se redu asketov kot sredstvo povpra-
ševanje skozi objektivnost. Namesto zapravljanja svojega življenja 
s tem, da vstopite v red asketov preden je posameznik pripravljen 
nanj, je boljše živeti življenje stanodajaca. V skladu s tem, da fiksira 
um na Jaz, ki je njegova resnična narava, ga je potrebno ločiti od 
družinskih želja (samkalpas) in dvomov (vikalpas), in se tako re-
koč odpovedati družini (samsara) v umu. To je resničen asketizem.

23. Vzpostavljeno pravilo je, da kakor dolgo obstaja vsaj zamisel 
jaz-sem-ta-ki-dela, da se ne da doseči Samo-znanja, vendar pa, ali 
je za kandidata, ki je lastnik stanovanja mogoče, da opušča svoje 
dolžnosti brez tega občutka?
Kot ne obstaja pravilo, da mora delovanje biti odvisno od občutka 
biti delovalec, je nepotrebno dvomiti, da se bo katerokoli dejanje 
zgodilo brez delovalca ali izvajanja delovanja. Čeprav se morda 
uradnik državne zakladnice pojavi, v očeh drugih, da bi moral 
izvajati svojo dolžnost pazljivo in odgovorno ves dan, bo opuščal 
svoja dejanja brez navezanosti ob misli ‘S tem denarjem nisem 
povezan na noben resničen način’ in brez občutka vpletenosti 
svojega uma. Na enak način bo morda modri lastnik stanovanja 
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tudi opustil brez navezanosti razna domačinska opravila, ki padejo 
na njegova ramena, glede na njegovo preteklo karmo, kot orodje v 
rokah drugega. Delovanje in znanje nista oviri drug drugemu.

24. Kakšno uporabno vrednost za svojo družino predstavlja modri 
lastnik stanovanja, ki se ne meni za svoje telesne užitke in od ka-
kšne uporabne vrednosti je njegova družina njemu?
Čeprav je popolnoma brezbrižen do svojih telesnih udobij, če, zah-
valjujoč svoji pretekli karmi, kjer mora njegova družina obstajati 
zaradi njegovega napora, se ga mora obravnavati kot, če bi služil 
drugim. Če se vpraša, če modri človek dobi kakršno koli korist od 
opuščanja domačih opravil, se na to lahko odgovori kot, če bi že 
dosegel stanje popolne zadovoljitve, ki je vsota vseh koristi in naj-
višjega dobrega za vse, kar dela, ko ne stori, da bi pridobil karkoli 
več z opuščanjem družinskih dolžnosti.

25. Kako se lahko doseže prenehanje aktivnosti (nivritti) in miru 
v umu na sredini gospodinjskih dolžnosti, katerih narava je kon-
stantna aktivnost?
Ker vse aktivnosti modrega moža obstajajo le v očeh drugih in ne 
same po sebi, čeprav bi morda izvedel ogromna opravila, v resnici 
ne naredi ničesar. Zato mu njegove aktivnosti ne stojijo na poti 
nedejavnosti in mira v umu. Saj ve resnico, da se vse dejavnosti 
zgodijo samo v njegovi prisotnosti in da ne naredi ničesar. Zato bo 
ostal kot tiha priča vseh aktivnosti, ki se zgodijo.

26. Prav tako kot je Modrečeva pretekla karma vzrok njegovih se-
danjih aktivnosti ali se ne bodo vtisi (vassane) povzročenih s strani 
njegovih sedanjih aktivnosti prilepili nanj v prihodnosti?
Le ta, ki je osvobojen [od] vseh latentnih tendenc (vasan) je Mod-
rec. Ker je to tako, kako lahko tendence karme učinkujejo nanj, ki 
je v popolnosti nenavezan na delovanje?
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27. Kaj je pomen brahmacharya?
Le povpraševanje v Brahaman bi se moralo imenovati brahmacha-
rya.

28. Ali bo vaja brahmacharya, ki ji sledi usklajenost s štirimi redi 
življenja (asramas (ašrami)), sredstvo znanja?
Tako kot so različna sredstva znanja, kot kontrola čutil, ipd., tako 
so vključene v brahmacharya-ve krepostne vaje ti, ki jim na prime-
ren način sledijo, ki pripadajo redu študentov (brahmachariji) in 
so jim zelo v pomoč za njihovo izboljšanje. 

29. Ali lahko posameznik neposredno vstopi v red asketov (sanya-
sa) iz reda študentov(brahmacharya)?
Ti, ki so sposobni, tem ni potrebno vstopiti v redove brahmacha-
rya-jev, ipd., da bi osvojili red. Ta, ki je spoznal svoj Jaz, ne razli-
kuje med različnimi redi življenja. Zato mu nikakršen red življenja 
niti ni v pomoč, niti ga ne zavira.

30. Ali kandidat (sadhaka) izgubi karkoli s tem, da ne opazuje 
pravil kaste in zapovedi za življenje?
Kot je dosežek (anusthana, dob. praksa) znanja vrhovni konec vseh 
drugih praks, ni pravila, da je ta, ki ostane pod katero koli zapo-
vedjo življenja in konstantno pridobiva znanje vezan, da bi moral 
slediti pravilom, ki so napisana za to vrsto življenja. Če sledi pra-
vilom kaste in pravilom življenja, počne to za dobro sveta. Iz tega, 
da opazuje pravila, ne dobi nobene koristi. Niti ne izgubi ničesar s 
tem, da jih ne opazuje.
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POGLAVJE 3

IZKUŠNJA
(Anubhava)

1. Kaj je svetloba zavesti?
To je samo-razsvetljujoč obstoj zavesti, ki razkriva temu, ki gleda, 
svet imen in oblik, tako znotraj kot zunaj. Obstoj tega obstoja-za-
vesti lahko nakazuje na predmete, ki jih le-ta osvetljuje. Svetloba 
zavesti ne postane predmet zavesti.

2. Kaj je znanje (vijnana)?
Znanje je to spokojno stanje obstoja-zavesti, ki ga začutijo kandi-
dati in ki je kot ocean brez valov ali negibni eter.

3. Kaj je blaženost?
To je izkušnja radosti (ali miru) v stanju vijnana, ki je osvobojena 
vseh aktivnosti in podobna globokemu spancu. To se tudi imenuje 
stanje kevala nirvikalpa (stanje brez konceptov).

4. Kaj je stanje onstran blaženosti?
To je stanje nepojenjajočega miru v umu, ki ga najdemo v stanju 
absolutne mirnosti, jagrat-sushupti (dob. spanja z zavedanjem), ki 
je podoben globokemu spancu. V tem stanju, ne glede na aktivnost 
telesa in čutil, ni zunanje zavesti, je kot otrok, ki je potopljen v spa-
nec (1) (ki se ne zaveda hrane, ki mu jo da mati). Jogi, ki je v tem 
stanju, je neaktiven celo med tem, ko se ukvarja z aktivnostjo. Tudi 
to se imenuje sahaja nirvikalpa samadhi (spontano stanje absorp-
cije v sebe brez konceptov).
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____________________________________________
1. Dejanja prehranjevanja in pitja, ki je podobno otrokovemu 
spancu, so dejanja le v očeh drugih in ne njihova lastna. V resnici 
ne izvajajo teh dejanj kot se jim pojavljajo.

5. Kaj je avtoriteta, ki pravi, da so celotni gibajoči in ne gibajoči 
svetovi odvisni od posameznika samega?
Jaz pomeni utelešenje bitja. Šele po tem, ko energija, ki je skrita v 
stanju globokega sna, vznikne z zamislijo ‘jaza’, je moč izkusiti vse 
predmete. Jaz je prisoten v vseh dojemanjih kot tisti, ki zaznava. 
Drugih predmetov se ne vidi, ko je ‘jaz’ odsoten. Iz vseh teh ra-
zlogov je mogoče brez dvoma reči, da vse prihaja iz Jaza in se vrne 
nazaj v Jaz.
6. Kot so telesa in jazi, ki poživljajo sebe povsod pravzaprav opazo-
vani kot nešteti, kako lahko pravimo, da je Jaz le eden in edini?
Če sprejmemo zamisel ‘jaz sem telo’ (1), je jazov mnogo. Stanje v 
katerem ta zamisel izgine je Jaz, ker v tem stanju ni drugih pred-
metov. Iz tega razloga se smatra Jaz, kot eden edini.
____________________________________________
1. Zamisel, da je posameznik njegovo telo, je nekaj kar se imenuje 
hrdaya-granthi (vozel srca). Od različnih vozlov ja ta vozel, ki veže 
skupaj, kar je zavestno s tem, kar je nečuteče, ta, ki povzroča veza-
nost.

7. Kaj je avtoriteta, ki pravi, da je moč Brahmana prijeti z umom in 
sočasno, da ga ni moč prijeti z umom?
Ni ga mogoče prijeti z nečistim umom, ga je pa mogoče s čistim.
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8. Kaj je čisti um in kaj je nečisti um?
Ko se moč Brahmana, ki se je ne da definirati, loči od Brahmana, 
zavzame ob združitvi z odsevom zavesti različne oblike, se le-to 
imenuje nečisti um. Ko se osvobodi odsevov zavesti (abhasa), skozi 
razločevanje, pa se imenuje čisti um. V stanju združitve z Brahma-
nom, je to prijetje Brahmana. Energija, ki jo spremlja odsev zaves-
ti, se imenuje nečisti um in je njeno stanje ločenosti od Brahmana, 
njen ne oprijem Brahmana.

9. Ali je možno medtem, ko telo obstaja, premagati karmo (prarab-
dha), za katero se pravi, da obstaja, dokler obstaja telo?
Da. Če se posrednik (ta, ki deluje) od katerega je karma odvisna, 
namreč ego, ki je prišel v obstoj med telesom in Jazom, zlije v svoj 
vir in izgubi svojo obliko, ali bo karma, ki je odvisna od njega pre-
živela sama? Zatorej, ko ni ‘jaza’, tudi karme ni.

10. Ker je Jaz obstoj in zavest, kaj je razlog za njegovo opisovanje 
kot drugačno od obstoja in neobstoja, čutečega in nečutečega?
Čeprav je Jaz resničen, saj sestavlja vse, le-to ne daje prostora za 
vprašanja, ki vključujejo dvojnost o njegovi resničnosti in nere-
sničnosti. Zato se pravi, da je drugačen od resničnega in neresnič-
nega. Podobno, čeprav se imenuje zavest, ker ne obstaja nič, kar 
bi morala vedeti ali se čemurkoli narediti poznano, se pravi, da je 
drugačna od čutečega in nečutečega.
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POGLAVJE 4

DOSEGANJE
(Arudha)

1. Kakšno so razmere v pridobivanju znanja?
Le trdno in breznaporno vztrajanje v Jazu ,v katerem um, ki je 
postal eno z Jazom, posledično ponovno ne vznikne, nikoli. Tako 
rekoč, kot imate po navadi in spontano zamisel, ko premišljujete o 
telesu: ‘Jaz nisem ovca ali krava ali katera koli druga žival, temveč 
človek’, na enak način pravijo zanj, ki je dosegel trdno znanje, da 
ima zamisel, ‘Jaz nisem principi (tatwas), kjer se vse začne s tele-
som in konča z zvokom (nada), temveč sem Jaz, ki je obstoj, zavest 
in blaženost’, vrojena samo-zavest (atmaprajna).

2. K kateremu od sedmih stopenj zanja (jnana-bhoomikas)* pripa-
da modrec (jnani)?
Pripada k četrtemu stanju.

3. Če je temu tako, zakaj obstajajo še tri stopnje, ki jih lahko razli-
kujemo in so višje njemu?
Označne stopnje štiri do sedem temeljijo na izkušnjah spoznane 
osebe (jivanmukta). To niso stanja znanja ali sprostitve. Kakor 
dolgo se zadeva znanje in sprostitve, ni moč narediti nobenega 
razlikovanja v teh štirih stopnjah.
______________________________
* Sedem jnana bhoomikas-ov je:-
1. subheccha (želja po razsvetlitvi).
2. vicharana (povpraševanje).
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3. tanumanasa (oslabljen um).
4. satwapatti (samo-spoznanje).
5. asamsakti (nenavezanost).
6. padarthabhavana (nezaznavnost predmetov).
7. turyaga (transcendenca).
Ti, ki so dosegli zadnje štiri bhoomikas se imenujejo brahmavit, 
brahmavidvara, brahmavidvariya in brahmavid varistha.

4. Kot je osvoboditev splošno razširjena za vse, zakaj se varistha-o 
(dob. najbolj izvrstna) samo pretirano hvali?
Kakor dolgo se zadeva splošno izkušnjo blaženosti varistha-e, se 
jo povzdine le zaradi posebne zasluge, ki jo je pridobil v svojih 
prejšnjih življenjih, katera so vzrok vsega tega.
5. Ker ne obstaja nihče, ki si ne želi izkušnje konstantne blaženos-
ti, kaj je razlog zaradi katerega vsi modreci (jnaniji) ne dosežejo 
stanja varistha?
Ni vse doseženo le zaradi želje ali napora. Vzrok tega je karma 
(prarabdha). Ko umre ego vzdolž s svojim vzrokom, celo v četrti 
stopnji (bhoomika), kateri posrednik je prisoten onstran stopnje, 
da bi si želel karkoli ali ustvarjal napor? Kakor dolgo ustvarjajo 
napor, le-ti ne bodo modreci (jnaniji). Ali sveti teksti (srutis), ki 
posebej omenjajo varistha-o pravijo, da so drugi trije nerazsvetlje-
ne osebe? 

6. Kot pravijo nekateri sveti teksti, da je vrhovno stanje to, v kate-
rem so čutilni organi in um v popolnosti uničeni, kako je lahko to 
stanje kompatibilno z izkušnjo telesa in čutil?
Če bi bilo temu tako, ne bi bilo nobenih razlik med tem stanjem 
in stanjem spanca. Naprej, kako se lahko pravi, da si v naravnem 
stanju, da enkrat obstaja, drugič pa ne? To se zgodi, kot je bilo 
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izjavljeno prej, nekaterim osebam glede na njihovo karmo (prarab-
dha) za nekaj časa ali do smrti. Na to stanje se ne more primerno 
nanašati kot na končno stanje. Če bi se lahko, bi to pomenilo, da 
so bile vse velike duše in Gospod, ki so bili avtorji Vedantskih del 
(jnana granthas) in Ved, nerazsetljene osebe. Če je vrhovno stanje 
to, v katerem ne obstajajo ne čuti ne um in niti stanje v katerem 
le-ti obstajajo, kako je lahko to popolno stanje (paripurnam)? Ker 
je karma sama odgovorna za delovanje ali nedelovanje modrecev, 
so velike duše razglasile stanje sahaja nirvikalpa (spontano stanje 
brez konceptov) samo za najvišje stanje.

7. Kaj je razlika med navadnim spancem in med budnim stanjem 
(jagrat sushupti)?
Pri navadnem spancu ni le misli temveč tudi ni zavedanja. Pri 
budnem spancu je prisotna samo zavest. Zato to stanje imenujemo 
budno stanje med tem, ko spimo; to je, spanec v katerem je zave-
danje.

8. Zakaj se Jaz opiše kot četrto stanje (turiya) in onstran četrtega 
stanja?
Turiya pomeni to, kar je četrto. Izkušnje (jiva-e) treh stanj bud-
nosti, sanjanja in globokega spanja, poznane kot visva, taijasa and 
prajna, ki uspešno potujejo v zaporedju v teh treh stanjih, niso 
Jaz. Prav zaradi namena, ki to razjasnjuje, namreč, da je Jaz ta, ki 
je drugačen od njih in ki priča tem stanjem, se to imenuje četrto 
(turiya). Ko je to znano, tri izkušnje izginejo in zamisel, da je Jaz 
priča, da je četrto, tudi izgine. Zaradi tega je Jaz opisan kot onstran 
četrtega (turiyatita).

9. Kakšna je korist dobljena od modreca iz svetih knjig (Srutis)?
Modrecu, ki je utelešenje omenjenih resnic v svetih tekstih, le-te ne 
koristijo.
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10. Ali je kakršnakoli povezava med pridobitvijo nadnaravnih 
moči (siddhijev) in Osvoboditvijo (mukti)?
Razsvetljeno povpraševanje sâmo vodi do Osvoboditve. Nadnarav-
ne moči so vse iluzorne pojave, ki jih je ustvarila moč maye (maya-
shakti). Samo spoznanje, ki je permanentno, je edini pravi dosežek 
(siddhi). Dosežki, ki se pojavijo in izginejo, s tem, da so učinek 
maye, ne morejo biti resnični. Doseže se jih s predmeti uživanja 
slave, užitkov ipd. Do nekih oseb pridejo, brez, da bi jih le-te iskale, 
skozi njihovo karmo. Vedi, da je združitev z Brahmanom resničen 
cilj vseh dosežkov. Tudi to je stanje Osvoboditve (aikya mukti), ki 
je poznano kot združitev (sayujya).

11. Če je to narava Osvoboditve (moksha), zakaj jo potem neki 
sveti teksti povezujejo s telesom in pravijo, da lahko posamezna 
duša doseže Osvoboditev le, če ne zapusti telesa?
Le takrat, če je vezanost resnična se mora premišljevati o Osvo-
boditevi in naravi njene osvoboditve. V kolikor pa je zadevan Jaz 
(Purusha), pa le-ta v resnici nima navezanosti v katerem koli od 
treh stanj. Ker je vezanost le verbalna predpostavka glede na so-
čutno razglašanje sistema Vedante, kako lahko Osvoboditev, ki je 
odvisna od vprašanja vezanosti vznikne, ko ni vezanosti? Brez, da 
bi vedeli to resnico, je povpraševanje v naravo vezanosti in Osvo-
boditve, kot povpraševanje v neobstoječo višino, barvo ipd., v sina 
neplodne žene ali rogove poljskega zajčka.

12. Če je temu tako, ali ne postanejo opisi vezanosti in sprostitve, 
ki jih najdemo v svetih tekstih, nerelevantni in neresnični?
Ne, ne postanejo. Nasprotno, zabloda vezanosti, ki jo je ustvarila 
nevednost iz pradavnega časa, je lahko odstranjena le z znanjem in 
iz tega razloga je bil običajno sprejet termin ‘Osvoboditev’ (muk-
ti). To je vse. Dejstvo, da so karakteristike Osvoboditve opisane na 
različne načine dokazuje, da so le-te imaginarne.
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13. Če je temu tako, ali niso vsi napori kot študij (dob. poslušanje), 
odsevanje ipd. neuporabni?
Ne, niso. Trdno prepričanje, da ne obstaja niti vezanost, niti osvo-
boditev je vrhovni namen vseh naporov. Ti napori uporabni, ker 
se tega namena, gledati pogumno skozi neposredno izkušnjo, kjer 
vezanost in osvoboditev ne obstajata, ne da doseči, razen s podpo-
ro prej omenjenih praks.

14. Ali obstaja katera koli avtoriteta, ki pravi, da ne obstajata ne 
vezanost, ne Osvoboditev?
To je določeno glede na moč izkušnje in ne le na moč svetih teks-
tov.

15. Če je to izkušeno, kako pa je izkušeno?
‘Vezanost’ in ‘Osvoboditev’ sta le jezikovna termina. Sama pa sebi 
nimata resničnosti. Zato ne moreta delovati na svoj lasten način. 
Potrebno je sprejeti obstoj nekaterih osnovnih stvari, od katerih 
sta le-ti modifikaciji. Če posameznik povprašuje, ‘za koga obstaja 
vezanost in Osvoboditev?’, bo moč videti, ‘da sta za mene’. Če po-
sameznik povprašuje ‘kdo sem jaz?’, bo videl, da ne obstaja takšna 
stvar, kot ‘jaz’. Potem bo tako jasno kot sadež amalake v njegovi 
roki, da to, kar ostane, da je to posameznikovo resnično bitje. Kot 
bo moč to resnico spontano in jasno izkusiti s strani teh, ki pustijo 
ob strani le čiste verbalne diskusije in povprašujejo v sebe navznot-
er, ni nobenega dvoma, da vse realizirane osebe dosledno ne vidijo 
niti vezanost, niti Osvoboditev, kakor daleč se zadeva Jaz.

16. Če v resnici ne obstaja ne vezanost, ne Osvoboditev, kaj je raz-
log za dejansko izkušnjo radosti in žalosti?
Pojavita se kot resnične le takrat, ko se posameznik obrne stran od 
svoje prave narave. V resnici ne obstajata.
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17. Ali je mogoče za vsakogar, da ve neposredno brez dvoma, kaj je 
posameznikova resnična narava?
To je nedvomno možno.

18. Kako?
Izkušnja vseh je, da celo v stanjih globokega spanca, omedlevice 
ipd., ko celotno vesolje, gibajoče se in stacionarno, začenši z Zem-
ljo in pri koncu z nemanifestirajočim (Prakriti), izgine, da oni ne 
izginejo. Zato je stanje čistega bitja, ki je enotno vsem in ki ga ved-
no izkusijo vsi neposredno, njegova resnična narava. Zaključek je, 
da vse izkušnje v razsvetljenem kot tudi v nevednem stanju, ki so 
morda opisane z novimi in novimi besedami, nasprotujejo posa-
meznikovi resnični naravi.
Naj ta knjiga, ki je sestavljena iz besed izkušenj, ki so izšle iz lotu-
sovega srca Bhagavana Sri Ramane Maharshija, sijejo kot svetilka 
resničnega znanja in razsvetljujejo resnične ume teh, ki so se odpo-
vedali (svetu).

BLAGOSLOVI
Naj bo svet blagoslovljen še dolgo s stopali Guruja Ramane, ki 
vztraja kot ta tihi princip, ki absorbira vse nas in ostaja sam kot 
koren treh principov (duše, sveta in Isware).





Kazalo prvega poglavja

1. Kaj so značilnosti resničnega učitelja (Sadguruja)?  10
2. Kaj so značilnosti iskrenega učenca (sadsisya)?  10
3. Kaj so karakteristike navodil (upadesa)?   10
4. Ali je res, da je Guru posameznikov lastni Jaz (atman), kar je 
princip, ki leži pod doktrino ta, ki pravi, da ne glede kako učen 
učenec morda že je ali kakršnekoli okultne moči že ima, da ne 
more doseči samo-spoznanja (atma-siddhi) brez milosti Guruja? 
         11
5. Kaj označuje Grurjevo milost?     11
6. Če je temu tako, kako pa je lahko rečemo, da učenec spozna 
svoje resnično stanje preko Gurujeve milosti?   11
7. Kaj je pomen reka, da je narava resničnega Guruja enaka ti od 
Vrhovnega Gospoda (Sarvesvare)?     12
8. Kako so potem nekatere velike osebe dosegle znanje brez Guru-
ja?         12
9. Kaj je konec predanosti (bhakti) in poti Siddhante (tj. Šive, Sidd-
hante)?        12
10. Kaj je konec poti znanja (jnana) ali Vedanta?   12
11. Kako je lahko povedano, da je konec obeh teh poti enak? 13
12. Kaj je značilnost ega?      13

Ta knjiga je utelešenje nesmrtnih besed te velike duše, Sri 
Ramana Maharshija, katerega učenja so v popolnosti razpršila 
dvome in napačne predstave ponižne osebe na enak način kot 
sonce razpriši temo.


