Inteleptul de la Arunachala (vol. I)

Inteleptul de la Arunachala - Convorbiri cu Sri Ramana Maharshi

Prezentul volum cuprinde dialogurile din Talks with Sri Ramana Maharshi, lucrare aparuta pentru prima oara in limba engleza in anul 1955.
Convorbirile purtate cu Ramana Maharshi, intre anii 1935 si 1939, de catre discipoli din ashram si vizitatori veniti din intreaga lume au fost
inregistrate de Sri Munagala Venkataramiah, devenit mai tarziu Swami Ram?nanda Sarasvati. Ii suntem recunoscatori acestuia pentru
rigurozitatea cu care a notat dialogurile, ca interpret calificat in cadrul ashramului. Prin grija sa, cea mai mare parte dintre acestea au fost
revazute si corectate de Sri Ramana insusi, oferindu-se astfel o garantie in plus a autenticitatii.

Rating: Nu a fost evaluat inca
Pret:
Pret catalog: 59,00 lei
Pret cu reducere: 56,19 lei
Pretul de vanzare: 59,00 lei

Pune o intrebare despre aceasta carte

Descriere
Prezentul volum cuprinde dialogurile din Talks with Sri Ramana Maharshi, lucrare aparuta pentru prima oara in limba engleza in anul 1955.
Convorbirile purtate cu Ramana Maharshi, intre anii 1935 si 1939, de catre discipoli din ashram si vizitatori veniti din intreaga lume au fost
inregistrate de Sri Munagala Venkataramiah, devenit mai tarziu Swami Ram?nanda Sarasvati. Ii suntem recunoscatori acestuia pentru
rigurozitatea cu care a notat dialogurile, ca interpret calificat in cadrul ashramului. Prin grija sa, cea mai mare parte dintre acestea au fost
revazute si corectate de Sri Ramana insusi, oferindu-se astfel o garantie in plus a autenticitatii.
Ramana Maharshi, supranumit si Inteleptul de la Arun?chala, nu tinea conferinte, discursuri sau predici, nu pretindea nimanui sa creada in
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cuvintele sau in tacerile sale, nu considera pe nimeni discipol, pentru ca stia ca singurul Maestru este Dumnezeu. Prin simpla sa prezenta,
Ramana Maharshi reusea sa ii transforme pe cei patrunsi de tacerea sa elocventa si de pacea ce se degaja din personalitatea sa atat de
impersonala...
Prezenta lui Sri Ramana Mahashi, manifestata prin invataturile sale, va oferi, prin tacere, cititorului insetat de adevar raspunsul la intrebarile lui
nerostite. Maestrul insusi spunea: „Tacerea gurului este invatatura spirituala cea mai puternica, cea mai exploziva. Este, de asemenea, forma
sublima a Gratiei.”
E. L. Popescu
„Invatatura centrala a lui Sri Ramana este Introspec?ia. In loc de a urmari sa stii una sau alta, cauta sa i?i cuno?ti Sinele. Intreaba ?Cine sunt
eu?? in loc de a intreba despre o suta de alte lucruri. Introspec?ia ar trebui sa fie cea mai usoara dintre toate activita?ile noastre, dar pare sa fie
cea mai dificila, pentru ca ne-am instrainat de noi in?ine. Ce trebuie facut este simplu: sa ramanem in Sine. Acesta este Adevarul ultim. Este
starea noastra eterna, naturala, inerenta. Din cauza ignorantei, ne identificam pe noi insine cu ceea ce nu suntem… Invataturile lui Sri Ramana
con?inute in ?Convorbiri? aduc speran?a pentru oricine. Nimeni nu trebuie sa creada ca este in afara mantuirii.”
T. M. P. Mahadevan
„Au trecut 20 de ani de la aparitia primei editii in limba romana a convorbirilor cu Sri Ramana Maharshi. Consideram ca este binevenita si
necesara publicarea acestei noi editii, prima fiind, de mai mul?i ani, epuizata. Aceasta editie revazuta si completata cu un glosar si un index, va
veni in intampinarea cititorilor care o asteapta, pentru a-i calauzi, prin invatatura mereu actuala a Inteleptului de la Arun?chala, in gasirea
drumului inspre propria natura din fiecare dintre noi.”
E. L. Popescu
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