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SRI SANKARACHARYA

Sankara, com tots els Mestres que ha conegut la nostra humanitat, 
va realitzar per als éssers humans contemporanis una tasca tan 
important i necessària que el seu nom perdura, respectat i venerat, 

fins als nostres dies… dotze segles després del seu pas per la terra. Però 
si gran va ser la seva tasca, no menys important va ser la seva vida, de les 
llurs anècdotes s’alimenten les ments dels savis, els cors dels devots, i la 
imaginació vulgar, que crea mites i llegendes d’aquell que en vida molt 
pocs van reconèixer i molts van atacar. Va ser quan va morir que en nom 
seu — com moltes vegades s’ha repetit a la història— es van erigir cultes, 
religió i escoles filosòfiques; just el que ell va detestar i contra el que va 
lluitar tota la vida.

En aquest breu resum es tracta de mostrar els fets i etapes més 
significatives de la seva vida, que puguin ajudar a una millor comprensió 
del seu paper com a Mestre i reformador.

Segons els manuscrits que ens han llegat els deixebles i els historiadors, 
al final del segle VII va viure a Kaladi un mestre de la dinastia Nambutiri 
(grihasta)(1). Ell va educar al seu fill Sivaguru en el respecte de les tradicions 
sagrades més antigues.

El petit poble de Kaladi està situat a una desena de quilòmetres a 
l’est d’Alwaye (avui un dels principals centres industrials de Kerala). Per 
gairebé tota la regió de Kerala abunden els arrossars, però els cocoters són 
els sobirans del paisatge, ric en canals i llacunes que reguen les plantacions.

Sivaguru (que seria el pare de Sankara) va ser enviat de molt jove a una 
escola  vèdica (pathachala). Amb els estudis acabats Sivaguru va demanar 
als seus pares permís per aprofundir en l’estudi dels Vedes i portar una vida 
d’asceta cèlibe (bramacharin).

Ells el van persuadir que hi renunciés i li van triar una dona dins de la 
casta brahmánica (illam), corresponent al rang del qual era descendent. 
Sivaguru va ser doncs unit amb Aryamba segons els més ancestrals i 

(1) Grihastha: És tot aquell que porta la vida comuna del món. Es designa amb 
aquest nom per distingir-lo dels que s’han dedicat completament a la vida religiosa.
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ortodoxos ritus vèdics.
Al ritme dels quotidians banys rituals, dels àpats estrictament 

vegetarians i de les diverses cerimònies de rigor, la vida de la parella 
transcorria de manera simple Sivaguru i Aryamba, com a veritables 
brahamans Nambutiri, eren coneguts per la seva liberalitat i la seva bondat 
de cor. Demanaven pels carrers tres cops al dia i després distribuïen 
equitativament les riqueses materials amb què el cel els havia previst.

Tot i la vida d’estricta ortodòxia fidelment seguida per la parella, 
i malgrat fins i tot dels dejunis que s’imposaven, els déus no semblaven 
inclinats a afavorir Aryamba i Sivaguru amb un descendent. Cal tenir 
en compte que a l’Índia tradicional, el naixement d’un descendent, 
particularment d’un fill que complís després de la mort dels pares els ritus 
funeraris anuals i les degudes ofrenes, era considerat com a essencial.

Cert dia, Sivaguru va confiar a la seva dona la seva tristesa per no tenir 
descendència. L’antharjanan (nom que adopten les dones a Kerala de 
casta brahmánica) li va dir:

—Anem de pelegrinatge al temple de Shiva a Tírucivaperur (l’actual 
ciutat de Trichur, a 60 km. al nord de Kaladi) i implorem junts les gràcies 
del Gran Senyor.

A Trichur, tant l’un com l’altre, es van imposar un bhajanam, austeritat 
de diversos mesos acompanyada de banys rituals, dejunis, ofrenes, ritus i 
visites regulars al temple de Shiva.

Una nit el Senyor Shiva, satisfet de les seves austeritats (tapes), es va 
manifestar en un somni i complagut els va fer el següent oferiment: o bé 
que tinguessin gran nombre de fills mitjanament intel·ligents, però tots 
amb llarga vida assegurada, o bé un fill que viuria no per molt de temps, 
però que seria la glòria de la casa, de la comunitat, de l’Índia i del món.

Sivaguru i Aryamba, després d’haver-se explicat l’endemà els seus 
somnis, van ser al temple de Shiva i, després de demanar-li a déu que els 
il·luminés, van decidir acceptar la segona opció. Shiva els va fer saber que 
s’encarnaria Ell mateix en aquell fill i que no havien de fer una altra cosa 
més que tornar al seu poble. Sivaguru i Aryamba van tornar a Kaladi on 
van oferir a tots els membres de la seva comunitat deliciosos menjars i a 
totes les pobres gents dels voltants nombrosos regals.

Després d’algun temps, tal com Shiva havia promès, la llum que es 
desprenia de la persona d’Aryamba deixava presagiar un adveniment feliç. 
El nen va néixer, ens explica el Sankaravijaya (relat dels pelegrinatges 
del Mestre, escrits per Anantanandagiri), al migdia del cinquè dia de la 
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quinzena clara del mes de Vaichakha (abril a maig), sota la constel·lació 
Punarvasu. La tradició més difosa indica l’any 788 d. de C. per al seu 
naixement i l’any 820 d. de C. per a la seva mort, de la qual cosa resulta 
que només va viure 32 anys. Però els estudiosos consideren que atesa 
la immensa activitat de Sankara va desenvolupar a la seva vida, aquesta 
xifra de durada de la seva existència sembla inacceptable, per la qual 
cosa interpreten que l’any assenyalat per al seu naixement es refereix al 
seu “naixement espiritual”, o sigui, quan el seu Guru el va iniciar en el 
coneixement interior del seu Ésser. Els savis astròlegs Nambutiri es van 
advertir immediatament del naixement i van declarar que tots els planetes 
li eren favorables. A l’onzè dia, el nom de Sankara (aquell que va fer la 
calma) va ser donat al nen.

Just abans de ser-li conferit el cordó sagrat (upanayana) a l’edat de 
cinc anys, expliquen les seves biografies, Sankara ja havia après el sànscrit, 
a més de la seva llengua materna, i llegia els grans poemes mahakavya, així 
com diversos escrits cosmològics i mitològics (Puranes). És per aquesta 
època que mor el pare de Sankara, servint aquest de gran consol per a sa 
mare.

Després d’algun temps ella el va enviar a fer els seus estudis en una 
pathachala veïna, on va estudiar els Samhitas vèdics i els sis vedangues 
annexos: fonètica (siksha) ritual (Kalpa), gramàtica (vyakarana), 
etnologia i lexicologia (iyotisha).

Durant la seva estada al pathachala, Sankara com els altres alumnes de 
bramans, devia anar cada dia a pidolar el seu aliment, ja que l’escola vèdica 
no dispensava més que l’ensenyament. Un dia es va acostar a casa d’un 
braman pobre i amb les mans unides al pati de la família, va pronunciar la 
fórmula tradicional:

Oh mare dóna’m aliment!… (Bhavati Bhisksham dehi). El propietari 
de la casa havia anat a buscar algun aliment, així que la dona va atendre la 
demanda del jove novici (vatu). Ella va descobrir finalment una fruita, un 
mirobalà (amalaka) que va col·locar al bol d’almoina de Sankara. Sankara 
profundament commogut per la devoció de la dona es va posar a cantar 
un himne de divuit versos a Lakshmi, deessa de la fortuna, demanant fer 
caure una pluja d’or sobre la família. La bella deessa —diu la tradició— 
va accedir; la casa del pobre braman va ser d’un cop submergida en 
una pluja d’or. L’himne cantat per Sankara s’ha fet cèlebre sota el nom 
de Kanakadharastava (himne per obtenir una pluja d’or), i la casa de 
l’afortunat braman Nambutiri va ser anomenada Svarnattamana; encara 

SRI SANKARACHARYA
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avui és un dels més rics patrimonis de Kerala.
Al cap de tres anys d’estudi al Pathachala, Sankara va adquirir més 

experiències a la pràctica dels quatre Vedes, sòlids coneixements en les 
nombroses branques del saber hindú tradicional: lògica (tarka), ioga del 
Patanjali, Samkhya(2) i Purva Mimamsa(3). Al cap de vuit anys va tornar a 
viure al costat de la mare.

Temps després, diversos ascetes itinerants (sannyasins) van passar per 
Kaladi, van visitar la seva casa i es van mostrar molt complaguts per la 
rebuda que els havia atorgat Un d’ells va explicar a Aryamba que vistes 
les circumstàncies en què el seu fill va néixer, hauria arribat el moment 
d’abandonar el món, però que per la seva hospitalitat se n’hi havia fet 
mereixedor de viure dues vegades més. El grup de visitants, entre els 
quals es trobaven els savis Agastya i Narada, va beneir la casa i es va retirar. 
Aryamba va recordar sobtadament l’advertència del déu Shiva a Trichur: 
o bé fills mediocres que viurien llargament, o bé el jove Sankara que 
il·luminaria el món, el seu fill únic i ben estimat; els ascetes acabaven de dir-
ho, moriria doncs als setze anys. El noi consolava la seva mare explicant-

(2) Samkhya: Aquesta paraula en sànscrit significa “número”, i constitueix en 
conseqüència una filosofia que enumera els principis del món. La seva existència 
data des de fa milers d’anys, ja que es considera com el seu fundador a Kapila 
(una encarnació de Déu a l’edat d’or), la paraula samkhya apareix ja al Svetasvatara 
Upanishad 6:3 i també al Gita, referint-se amb ella al sistema filosòfic que considera 
que tots els principis del món sorgeixen mitjançant l’evolució (Parinama) de l’ésser 
primordial únic.
(3) Mimamsa: La Mimansa és originàriament una ciència del ritual. Tot el Veda 
(amb l’única excepció dels Upanishad) tracta segons els mimamsakas (mestres 
del mimamsa) de deures religiosos, i cada frase continguda en aquests llibres fa 
referència a aquests deures. Per establir el significat de cada passatge textual, aquesta 
escola filosòfica va desenvolupar un mètode que va servir de norma directiva per 
a molts altres sistemes filosòfics. D’acord amb ell, tota investigació ha de travessar 
cinc etapes: primerament es fixa l’objecte o el tema a tractar (vishaya); el segon 
és fer valer un dubte (samshaya) que es pugui objectar en contra de l’argument a 
tractar; tercer, s’exposa una opinió contrària (purvapaksha) al dubte anterior; quart, 
s’obté una opinió definitiva (uttara-paksha, sidhanta) com a resultat de l’anterior 
confrontació de parers; i finalment, es determina la relació del resultat així obtingut 
amb la investigació d’altres passatges del text. La Mimamsa és una filosofia pluralista 
que creu en l’existència eterna de l’ànima individual, regida per la llei còsmica del 
Karma que premia els humans amb el cel o l’infern d’acord amb les seves accions en 
aquesta vida, sense trobar necessitat d’un Senyor de l’Univers. Per a ells l’alliberament 
consisteix en un estat d’espiritualitat abstracta de l’ànima, un cop s’ha desaferrat del 
món, el cos i la ment.
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li que les relacions entre pares i fills en aquesta vida, són passatgeres; els 
vincles afectius mutus no ens han d’impedir l’objectiu principal del nostre 
pas per la terra: la realització de l’ésser i el seu alliberament. Però Aryamba, 
que per la seva condició de dona mai no havia estat admesa per estudiar els 
Vedes, no comprenia bé aquestes reflexions.

Des de la visita dels savis, la tendència a l’ascetisme de Sankara 
s’accentuava cada dia més. Ella va decidir, aleshores, centrar-li la seva 
atenció en les ocupacions dels treballs domèstics —per així mantenir-lo 
amb ella i evitar que renunciés al món— deixant a entendre que aniria a 
buscar una dona per a ell. Però en les meditacions quotidianes, Sankara 
endevina que està destinat a una gran tasca, la més grandiosa que un fill de 
l’Índia pogués assumir: restablir la Religió Eterna (Vedikamatha) a la seva 
puresa original. Com persuadir la seva mare, vídua i feble, que el deixés 
marxar? D’acord amb la tradició vèdica, després del mandat del Guru, el 
més sagrat és el mandat de la mare.

Un matí Sankara se’n va anar al riu a prendre el seu primer bany del 
dia (snanam), i quan era a l’aigua, un cocodril va agafar el noi pel turmell 
i el va arrossegar cap al corrent. Sankara demanava socors a la seva mare a 
crits. Aryamba, tremolant de por, va baixar fins a la riba del riu i va veure el 
seu fill que es debatia enmig del corrent amb gran agitació. Sankara li va fer 
comprendre que un cocodril acabava d’agafar-li la cama, i li va dir:

—Oh mare, si tu em dónes el teu permís per renunciar al món, aquest 
cocodril em deixarà anar.

Aryamba, abans de veure morir el seu fill davant dels seus ulls, va 
donar el seu consentiment. El cocodril va deixar anar immediatament a 
la seva presa i Sankara va tornar a la riba. Molt content li va anunciar que 
a partir de llavors veuria en totes les dones a qui demanés almoina, mares 
benèvoles i que el Mestre que li iniciés definitivament com (sannyasin) 
li serviria de pare, que els seus propers fills deixebles serien els seus fills 
afectuosos; tota la terra sagrada de l’Índia, el món sencer i sobretot la seva 
petita casa de Kaladi, seria la seva residència.

Abans d’abandonar el seu poble natal, Sankara va demanar als bramans 
Nambutiri un lloc on atenguessin la seva mare i vetllessin que res li faltés. 
Després, postrant-se davant els peus d’Aryamba, per última vegada, la va 
tranquil·litzar dolçament i li va confiar un secret: “Vindré a assistir-te en 
els teus darrers moments. No tinguis por.”

Sense tornar-se, el noi, travessant els arrossars i les plantacions de 

SRI SANKARACHARYA
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cocoters, va prendre la direcció de Trichur. Cobert amb el seu mundu(4) 
immaculat, amb el front, el pit i els avantbraços marcats amb cendres 
blanques (bhasma) amb el seu collaret de rudraksha i la seva vara de 
pelegrí, es diria que Dakshinamurti (Shiva en persona), havent sortit del 
temple, es disposava a caminar pels camins de l’Índia.

Travessant els turons i boscos de Malabar, Sankara va peregrinar, 
setmana rere setmana, en el viatge cap al nord. Des de Cranganore i Trichur 
se’n va anar a Cringeri i d’allà a Kollur, a Gokarnam i a Nasik. Després 
de diversos mesos recorrent camins, el jove itinerant (parivrajaka) va 
arribar a Sankaraganga, a la vora del riu Narmada, on el van informar de la 
presència del Mestre que vivia una vida de pur asceta.

Govinda Bhagavatpada era el nom del futur guru de Sankara, i havia 
estat deixeble del cèlebre Gaudapadacharya, el gran comentarista advaití 
que va escriure els versos numèrics (karika) sobre el Mundaka Upanishad. 
I el seu nom —tant a les ermites com als mitjans ortodoxos secularitzats— 
es va imposar. 

Sankara es va aproximar a la gruta on vivia Govinda Bhagavatpada. 
Allí va trobar el Mestre en samadhi (èxtasi), va fer tres voltes al voltant 
del lloc segons les regles (pradakshina) i va demanar ser acceptat com a 
deixeble. El Mestre Govinda, deixant bruscament l’estat de trànsit en què 
es trobava, li va preguntar:

—Qui ets tu?
Sankara va respondre amb un poema de deu versos en sànscrit 

(Dachacloki) en què declara no ser res més que la Pura Consciència 
Absoluta.

El Mestre Govinda, meravellat per la fascinant demostració dels 
principis fonamentals de l’Advaita(5) (5) feta pel jove aspirant, ho va 
acceptar com el seu deixeble (sishya) i immediatament ho va admetre 
a la seva comunitat (paramahamsa sanyasa). Seguidament, va exposar, 
per a benefici del seu alumne, el contingut exacte de les grans fórmules 
upanishàdiques (Mahavakya). I ho va iniciar en l’experiència del Sant 
Coneixement.

Durant la seva estada al refugi (Ashrama) del Mestre, el riu Narmada, 
sobrecarregat per les pluges del monsó, amenaçava inundar els pobles 
veïns. Per tot arreu els camperols fugien emportant-se amb ells els seus 

(4)  Mundu: Hàbit de monjo que cobreix només de la cintura cap avall.
(5) Advaita: Escola de filosofia vedàntica que no accepta el dualisme i afirma la 
unitat de Déu, l’ànima i l’univers.
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fills i una mica d’aliment. Sankara, amb el poder de les seves fórmules 
sagrades, (jalakarshanamantra), va mitigar la crescuda de les aigües i va 
salvar els pobles de la destrucció. Govinda, que des del primer dia va 
comprendre que el déu Shiva en persona s’havia encarnat al noi, el va fer 
comprendre que allà no tenia res a aprendre i li va demanar que se n’anés a 
Kashi (Varanasi, la moderna Binares):

—El teu deure et truca a la ciutat santa. Redactaràs uns comentaris 
sobre els prasthanatrayas, els tres grans textos del Vedanta: els Upanishads, 
els Brahmâ sutras i el Bhagavad Gita.

Pel camí, Sankara va reclutar els seus primers deixebles als quals 
va donar els noms de Padmapada, Hastamalaka i Totaka. I tots ells van 
emprendre junts un pelegrinatge per als Himàlaies, on Sankara va tenir 
la bona fortuna de trobar-se al savi Gaudapada, el Mestre del seu Mestre 
(Paramaguru) que retirat del món, va passar els seus darrers dies terrestres 
en una caverna, al costat del naixement del Ganges. Gaudapadacharya va 
beneir Sankara i el va convidar a tornar a baixar a Binares per complir allà 
l’obra per a la qual havia estat destinat.

De tornada a Kashi, Sankara va començar a redactar el seu comentari 
(Bhashya) del Brahmasutres. Un dia que explicava un fragment del text 
als seus deixebles, es va acostar un vell braman al lloc on ensenyava i va 
demanar ser admès per escoltar la lectura del comentari. Poc després, va 
començar a criticar vivament les interpretacions donades.

Durant quatre dies, el vell i Sankara van polemitzar. Padmapada, el 
deixeble ben estimat, endevinant que el vell braman no era altre que el savi 
Vyasa(6) va demanar als dos oponents que abandonessin la seva dialèctica, 
doncs segons ell, aquella filosofia agudíssima no tindria fi si Sankara, una 
encarnació de Shiva, i Vyasa, una encarnació de Dharma, discutien. Havent 
sigut revelada la seva identitat, Vyasa va dir a Sankara que desitjava que 
l’Advaita Vedanta fos propagada per ell a tota l’Índia, ja que havia aprovat 
els seus comentaris. Així doncs, ho va beneir i va anunciar que prolongaria 
la seva vida terrestre per un altre període de sis anys.

La més poderosa de les escoles ortodoxes al final del segle VII era 

(6) Vyasa: Es tracta d’un Rishi o ànima realitzada, a qui es considera com l’encarnació 
literària de la saviesa i la rectitud (Dharma). A ell se li atribueixen com a compilador 
molts textos sagrats que componen la base ortodoxa de la saviesa vedàntica, tals 
com: els Mahapuranes, el Shrimad Bhagavatam, el Mahabharata, el Bhagavad Gita i 
uns altres.

SRI SANKARACHARYA
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la Purva Mimansa(7), que interpretava el Veda, primer en el sentit ritual 
(Karma Kanda) i després quant a codi dels deures individuals (Dharma). 
Sankara va haver d’enfrontar-se i sostenir una dura oposició contra 
aquestes escoles.

En aquesta època vivia a Prayaga (moderna Allahabad a uns 120 km a 
l’oest de Benarés) Kumarila Bhatta, un dels més grans mestres mimamsakas 
que hi va haver mai. Segons la tradició, Kumarila era una encarnació del 
Senyor Subramania, segon fill de Shiva i de Parvati, que s’hi havia encarnat 
per restablir les ordres vèdiques davant del buddhisme decadent de l’època. 
Molt jove, Kumarila, nascut en una família brahmànica, havia aconseguit 
ser acceptat en un monestir buddhista (vihara) on ell va estudiar totes les 
doctrines heterodoxes.

Tot just va haver sortit del vihara, Kumarila, coneixent a fons els 
arguments i els punts doctrinals dels buddhistes, es va afanyar a refutar-
los públicament i a restablir solemnement la validesa del ritual vèdic. 
Si Sankara admirava sincerament el fort treball executat per Kumarila, 
també li retreia les seves posicions de mimansaka sobre la no-existència de 
Déu. En el seu gegantí treball de reinstauració del Veda (Vedapramana), 
Kumarila Bhatta havia sostingut diverses vegades que no en tenia cap 
necessitat de postular un Déu omniscient i omnipotent. El Mestre de 
Kaladi es va dirigir a Prayaga per entrevistar-se amb Kumarila, convèncer-
lo de la veritable interpretació advaitina i adherir-lo a la causa.

Arribant a Prayaga, a la confluència dels tres rius sagrats (Ganges, 
Yamuna, Saraswati), Sankara va saber que Kumanila s’acabava d’imposar 
un ritu d’expiació (agnikunda). En el seu ardor per restablir la religió 
eterna, Kumarila Bhatta havia comès, en efecte, dues faltes molt greus. 
La primera: en la seva joventut havia pretès ser un buddhista i va ser 
admès com a tal en un monestir, però va mentir al guru (gurudroha) i va 
trair públicament els ensenyaments que va rebre. La segona: defensant 
implacablement el punt de vista mimamsaka, havia negat diverses vegades 
l’existència de Déu. Kumarila va decidir, doncs, reparar els seus dos errors 
sacrificant-se. Assegut al mig d’un gran munt de glumes d’arròs, ell mateix 
va calar foc a la foguera. El cos carnal de Kumarila començava a consumir-
se, quan Sankara va arribar. El gran mestre mimamsaka, conservant la 
seva consciència entre les flames, li va dir que havent començat el procés 
d’expiació era irrevocable (tushagni pravesa). Fins al darrer moment va 
conservar el ple control de les seves facultats i la seva vivacitat d’esperit, 

(7) Vegeu la nota 3.
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explicant que era feliç passant els últims instants en companyia d’un 
tradicionalista (smarta) que aprovava les tesis no dualistes. No obstant 
això, va suggerir a Sankara que anés a buscar a un altre gran mimansaka, 
Vishvarupa, davant del qual podria defensar les seves opinions. Així 
doncs, Sankara es va dirigir a Mahismati (nord de Bihar), allà va trobar les 
portes de la casa de Vishvarupa tancades amb forrellat. Aquest complia 
al seu interior la cerimònia ritual del craddha. Sankara utilitzant els seus 
poders iòguics (sidhis) va entrar al lloc. Vishvarupa, que el va veure 
aparèixer davant seu, es va posar furiós. Amb quin dret un sanyasin, que 
ha renunciat al món —i com a conseqüència, no té res a veure amb els 
ritus domèstics— ve a torbar el desenvolupament de la cerimònia? Els 
bramans que oficiaven amb Vishvarupa, d’acord amb ell, li van recordar 
que era ben cert que un sanyasin no havia d’oblidar les exhortacions 
dels textos jurídics (Dharmashastra). Però aquests també van recordar 
expressament, que davant el que arriba en el desenvolupament d’un ritu 
no s’ha de perdre la sang freda, i van demanar a Vishvarupa que oblidés 
l’incident i que convidés al sanyasin a compartir el seu menjar. Sankara 
va respondre que no havia vingut a pidolar el seu aliment (anna bhiksa) 
sinó a obrir un debat filosòfic (vada bhiksa) amb Vishvarupa. Aquest va 
acceptar acordant la trobada per a l’endemà..

Després d’establir les obligacions a què se sotmetria el derrotat, qui 
vulgui que fora, els dos contendents van començar, a l’alba següent el seu 
debat. La condició era que, si Vishvarupa perdia, adoptaria immediatament 
la via de l’Advaita Vedanta. Sí, per contra, Sankara era derrotat, hauria de 
renunciar a les seves posicions no dualistes, vestir els vestits blancs dels 
mimansaka i adoptar en endavant les opinions dels ritualistes. L’àrbitre 
del debat va ser Bharati, la dona de Vishvarupa, cèlebre per la seva 
elegància i saber. Ella va dipositar al voltant del clatell de cadascun dels 
adversaris una garlanda de flors fresques (mala) i va anunciar, abandonant 
la sala dels debats, que al que el primer que se’n marcís la garlanda seria 
declarat vençut. Al cap de sis dies, Vishvarupa va cedir als arguments i 
les irrefutables exposicions de Sankara, va començar a perdre terreny a 
la discussió. Poc temps després, la garlanda de flors que ell portava es va 
pansir. Finalment, Vishvarupa va haver de declarar-se vençut, i com que 
havia estat decidit el primer dia de la pendència, va demanar a Sankara 
la iniciació i es va fer sanyasin. Sankara li va donar el nom de Sureshvara 
Bharati, que en veritat era la deessa Bharati (Sarasvati), la protectora del 
saber, va expressar que Sankara només hi havia derrotat a una meitat de 
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Vishvarupa; ell devia combatre amb l’altra meitat, amb la seva dona, és 
a dir amb ella mateixa. Sankara va acceptar i Bharati va discutir amb ell 
durant disset dies; d’una ciència passava a l’altra, sense poder infligir-li una 
derrota a Sankara. Finalment, ella va tornar cap a la ciència de l’amor i va 
començar a disputar amb el savi sobre doctrines dels teòrics de l’eròtica. 
Sankara, com a asceta que era, no tenia cap coneixement de l’amor. Va 
demanar per això una interrupció de la discussió per diverses setmanes, 
per estar en condicions d’estudiar, en teoria i en pràctica el “Kamashastra”. 
Quan això li va ser concedit es va retirar a la riba del Narmada i allà es 
va sumir en profunda meditació. Gràcies a les seves forces ioguiques va 
aconseguir separar la seva ànima del cos. Mentre el seu cos jeia immòbil 
sota la cura d’un dels seus deixebles, el seu esperit va penetrar al cadàver 
del rei Amaru, que justament havia de ser cremat a la foguera. Sankara 
va donar nova vida al cos inanimat i va ser conduït en un seguici triomfal 
al palau reial pels feliços súbdits d’Amaru, que creien que el seu amo 
s’havia aixecat de la seva letargia. Al cos d’Amaru, Sankara va gaudir de 
les cent dones del rei i així va obtenir un ampli coneixement de l’amor, 
que va posar per escrit a la col·lecció de poemes anomenada “La centena 
d’Amaru”. Després d’algun temps va tornar al seu antic cos, va continuar la 
seva discussió amb Bharati i no va deixar sense resposta cap de les seves 
preguntes.

Després de la conversa de Vishvarupa, Sankara va recórrer l’Índia per 
propagar els seus ensenyaments. Va vèncer els caps de les sectes contràries 
i va desbaratar totes les temptatives dels seus enemics per eliminar-lo 
violentament. A Shringeri (Rishya-shringa-giri), a l’actual estat de Maisur, 
va construir un temple i un convent (matha) en el qual va col·locar 
Vishvarupa com a abat.

Havent actuat en aquest lloc durant un temps, va anar a la seva terra 
natal, Kaladi, per veure la seva mare que s’estava morint. Va consolar la 
moribunda —que vessava llàgrimes de joia de retrobar-se amb el seu fill, 
que venia a complir la seva paraula— i li va prometre, realitzar ell mateix, 
la cremació d’acord amb els ritus sagrats. Ara bé, l’asceta per als hindús 
està tan completament apartat del món que no ha de dur a terme actes 
d’aquesta naturalesa; però, per altra banda, ningú sinó el fill per naturalesa 
o per adopció, pot executar les cerimònies religioses amb la mateixa 
eficàcia, ja que només el fill pot facilitar a l’ànima la transmigració a la 
propera existència i evitar un inquiet vagar. Sankara es trobava en un gran 
dilema com a fill i el seu deure d’asceta. Estava convençut que ell devia 
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fer tot el que era necessari per satisfer el desig de sa mare. Però els seus 
parents, els bramans de Kaladi, deien que seria un pecat greu si ell, sent un 
sannyasin, duia a terme la seva idea, i es van abstenir de participar-hi a la 
cremació i li van prohibir entrar als camps crematoris.

Així, només li va quedar a Sankara, contra tot el fet acceptat 
tradicionalment, rendir els respectes a la seva mare ell sol. En un pati, 
darrere de la casa mortuòria va aixecar una pira de branques d’arbre, però 
quan va voler portar-hi el cadàver li va resultar massa pesat per carregar-lo, 
i es va veure obligat, en conseqüència, a tallar-lo a trossos i a col·locar-los 
sobre la llenya, un per un. Després va fer sorgir el foc que va cremar el 
cos i va fer totes les cerimònies que prescriuen els textos sagrats. Enfadat 
per la conducta dels seus parents, Sankara —es diu— va aconseguir que 
el senyor del lloc dictés una disposició, per la qual tots els membres de 
les famílies que s’havien enemistat no poguessin en endavant recitar els 
vedes, i havien de cremar els seus morts darrere de casa i tallar els cadàvers 
a trossos abans de la cremació. Aquest peculiar costum domina encara 
a algunes famílies Nambutiri i elles l’atribueixen a la còlera de Sankara; 
però és molt dubtós que aquest costum provingui d’aquella circumstància. 
Probablement, es va inventar posteriorment tot el relat per explicar aquest 
notable costum.

De Shingeri, on havia tornat, va emprendre Sankara un gran viatge 
de missió cap a la costa oriental de l’Índia, va combatre els seguidors de 
cultes pagans i va guanyar per a la seva doctrina a reis i sacerdots. A Puri 
(Orissa) va fundar el convent Gavardhana, que encara existeix avui dia. 
Finalment, es dirigí  un cop més a l’oest. A Dvaraka (Gujarat) va fundar 
de nou una seu important per al seu ordre; després es va dirigir seguint 
el curs del Ganges i va arribar a Kachemira, on va fustigar els buddhistes. 
D’aquí va prendre rumb cap a Pragjotisphur (Gauhati) a Assam i va infligir 
una seriosa derrota en una discussió verbal al filòsof Abhinavagupta.(8) 
Aquest va pensar a venjar-se, va prendre en la seva ajuda la màgia negra 
i va aconseguir que Sankara fos atacat per una greu malaltia. Tots els 
mitjans medicinals que van ser aplicats contra la malaltia —que cada 
dia anava pitjor—resultaven inútils. Finalment, un missatger de Shiva 
li va comunicar a l’asceta Padmapada la causa de la malaltia, arran de la 
qual cosa aquest, recorrent a mitjans màgics, va curar el Mestre. Sankara 

(8) Abhinavagupta: No és el gran defensor del Shivaisme de Kachemira, sinó l’autor 
d’un comentari shâkta. Veure K. C. Pandey “Abhinavagupta” Chowkhamba Sanskrit 
Sèries, Studies Vol. 1.
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va errar llavors per la regió de l’Himàlaia. A Badarinath va construir un 
temple per a Vishnu i va fundar un convent.

Va reprendre, poc després, les seves aventures conqueridores (digvi 
jaya). Visitant tots els llocs sants (tirthas) i efectuant els principals 
pelegrinatges (yatras). Provocava constantment debats amb els 
representants d’altres escoles, ja fossin ortodoxes o heterodoxes. El seu 
propòsit no era de cap manera convertir-los a la seva Advaita per un 
proselitisme extrem (la qual cosa era la tendència de les altres escoles), 
sinó establir a l’Índia i al món una unitat i una pau duradores, basades en 
l’experiència directa de Déu. La doctrina del no-dualisme, de la unitat en 
la multiplicitat (kavaladvaita), es recolzava a l’autoritat del Shruti (textos 
sagrats). Sankara va interpretar els Upanishads amb l’ajuda de la raó pura, i 
de la clarividència de què gaudeix aquell que viu unit al Tot. La seva lògica 
implacable desconcertava tota argumentació.

L’Advaita Vedanta no és un sistema que rivalitza amb les altres escoles 
ortodoxes i heterodoxes; sense combatre-les expressament, les aclareix 
interiorment i mostra a tots que una Veritat única polaritza el conjunt. 
Les opinions tradicionals del Samkhya i dels mimamsaka, així com les 
doctrines buddhistes i jainista, són bones si no perden de vista la Suprema 
Realitat (Brahmadvaita). Les diferents religions, en elles mateixes, no són 
fins en si mateixes, no són Déu; només parlen de la via divina. Els déus, 
com els homes, neixen i moren; és una qüestió mil·lenària.

Aquest Ser únic, el Brahman de què parla Sankara, és etern, no té ni 
principi ni fi i es troba més enllà dels noms i de les formes (nama rupa); 
per això és gairebé inconcebible per a un ésser humà ordinari. La necessitat 
d’un Déu personal (istha devata) no és només legítima, és necessària per 
a l’aspiració a l’alliberament. Per Sankara, aquest Déu que posseeix nom 
i forma és la més alta concepció, i en el retorn a la Font Lluminosa de la 
qual cadascú de nosaltres és resultat, la devoció (bhakti), pot ser utilitzada 
des dels primers passos. No obstant això, en contra de Ramanuja(9) —que 
dos segles més tard que ell va interpretar els textos del Shruti al si del no-
dualisme qualificat (vishisthodvaita)— no veu únicament en la devoció 
el mitjà per excel·lència d’arribar a la beatitud. Per al Mestre de Kaladi 

(9) Ramanuja: Va ser un dels mestres escolàstics que van propugnar un vedanta 
realista, proclamant la creença en un Déu personal amb forma humana, és a dir, un 
Mestre Perfecte Viu com l’única font d’alliberament, a través de la devoció (bhakti) 
que els seus deixebles desenvolupen per Ell. Descartant d’aquesta forma la recerca del 
Déu Absolut i impersonal (Brahman) de què parlava Sankara, el qual considerava al 
Satguru com la seva manifestació física o la seva corporització (vegeu versicle 577).
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també és útil i vàlid el coneixement comprensiu de l’Ésser (Jñana)(10) com 
a sistema i mètode d’apropar-se a la realització de l’Absolut, Brahman; ho 
considera una valuosíssima ajuda.

Així i tot, la devoció és necessària i Sankara ho va demostrar més 
d’una vegada. Durant els seus pelegrinatges va compondre més de seixanta 
himnes devocionals (stotres) tots admirables en poesia i fervor.

En la traducció dels Sis Versos sobre el Nirvana (nirvanashatkam), 
Sankara exposa la naturalesa de l’Altman utilitzant preferentment el 
mètode de reducció a l’absurd “neti-neti” (per exclusió de les qualitats 
irreals), una mica a manera dels savis dels Upanishad i d’acord amb el 
Vedanta clàssic.

A totes les regions de l’Índia que Sankara va visitar, grups de fidels 
adoraven exclusivament alguna forma definida de l’Ésser diví. Aquí era 
sobirà Vishnu, en altres parts Pampati (Shiva); més lluny no es podia 
accedir a l’Ésser més que per Ganesha (el primer fill de Shiva, déu amb cap 
d’elefant i Senyor de les categories); per algun costat, la Gran Deessa (Sakti 
Devi) era la progenitora dels déus, i era l’única, en definitiva, a qui calia 
encomanar-se. A les trobades amb els diversos grups de fidels, Sankara 
no va posar en dubte la identitat de la seva fe i la sinceritat de les seves 
creences, però els predicava la unitat de l’Ésser; i ho revelava a cadascú, 
sota una forma innombrable. El gran principi de la doctrina, afirmat a 
tot arreu per Sankara, no era el buit (Shunyata) dels buddhistes, sinó per 
contra l’Ésser únic, el Brahman, tripartida a la seva manifestació (Brahmâ, 
Vishnu, Shiva). Però inconcebible per a la limitada ment humana; el que 
és finit no pot arribar a allò infinit.

Davant les afirmacions de les diverses sectes religioses (n’hi havia 
més de setanta a l’Índia a la seva època) Sankara imposava les seves 
opinions advaitines explicant que l’adoració dels déus (elements, serps, 
rius, etcètera…) ha de culminar en l’Ésser únic. L’emancipació final 
no s’assoleix més que per la realització de la identitat del Ser individual 
(l’Altman) i el Principi Absolut (Brahman).

Sankara va purificar considerablement el ritual tàntric. Va exhortar els 
servents dels temples a reemplaçar les ofrenes de begudes alcohòliques 
(madya), de carn (mamsa) i de peix (matsya), per ofrenes d’arròs, flors 

(10) Jñana: Coneixement de Déu que s’assoleix per mitjà del raonament i del 
discerniment; significa també el procés raonat que condueix a la Veritat última. 
S’empra en general aquesta paraula per indicar el coneixement o la consciència de la 
nostra identitat amb Brahman.
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i productes lactis. Diverses divinitats locals inferiors exigien sacrificis 
grollers i brutals. En certes regions de la península, la sang, tant humana 
com animal, corria a onades.

Sankara era molt ferm en aquest punt: el veritable sentit del sacrifici 
és interior; cal oferir l’ànima a l’Ànima i no empastifar de sang els ídols 
de pedra. Durant la seva estada a Maisur, va visitar el cèlebre temple de 
Vishnu. Els bramans li van negar l’entrada al santuari per portar al coll un 
collaret de grans de mirobàlà (rudraksha) i tenir el front marcat amb tres 
traços horitzontals de cendres sagrades (vibhuti) —dos signes evidents de 
pertànyer a l’ordre dels ascetes Shivaítas. Sankara va explicar als bramans 
que no hi havia cap diferència entre Vishnu i Shiva, que els dos grans déus 
del panteó hindú no eren res més que aspectes d’una única i mateixa realitat. 
Després de llargues controvèrsies, els servents del temple li van permetre 
entrar al Sant dels Sants (Shri Kovil). Per sorpresa d’ells, van veure que 
l’estatueta (vigraha) instal·lada a l’interior del nínxol (garbhagriha) havia 
canviat d’aspecte. La part esquerra de l’estatueta representava Vishnu i 
l’altra Shiva. Aquest incident miraculós va transformar de cop tot el ritual 
i a partir de llavors el culte a Hari-Hara (Vishnu i Shiva adorats en una 
mateixa figureta) es va desenvolupar a l’Índia, conservant-se la pràctica 
fins als nostres dies.

Un altre incident, que va tenir lloc a Mallikarjuna ha de ser relatat, ja 
que mostra clarament el clima en el qual va transcórrer la vida de Sankara. 
El Mestre acabava d’arribar a la ciutat quan es va afanyar a exposar als 
Kapalika (secta de shivaítas molt intolerants) els fonaments de l’Advaita. 
Quan els membres d’aquesta secta van veure que no els era possible vèncer 
Sankara pels arguments regulars de la discussió filosòfica, van buscar un 
altre mitjà. Un va visitar una tarda a Sankara i li va dir: 

—Segurament la teva missió terrestre és admirable, restablir la Veritat 
i venir a ajudar als altres a través de la seguretat dels teus arguments i la teva 
interpretació magistral del Shruti… Jo sóc, com tu saps, un portador de 
cranis (un kapalika)(11) i desitjo emprendre un sacrifici a Shiva. Per obtenir 
les gràcies del Gran Senyor, li he d’oferir el cap d’un rei o un asceta. Tu ens 
has mostrat l’elevació dels teus coneixements: jo vinc doncs a demanar-te 
el teu.

Sankara li va respondre que estava disposat amb molt de gust a 

(11) Kapalika: És un adorador de Shiva en la seva forma destructora i terrible 
(Rudra), al qual els fanàtics shivaítes rendien horribles sacrificis sagnants, oferint-li 
caps d’humans amb els cranis dels quals elaboraven ornaments.
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proporcionar-li el que demanava.
—El meu únic desig —va afegir— és que separis el meu cap del meu 

cos quan estigui a meditació i amb tots els meus deixebles allunyats.
L’endemà al matí, quan el kapalika es disposava a executar el seu acte, 

Padmapada, el deixeble ben estimat de Sankara, prenent el seu bany al riu 
va tenir el pressentiment que el seu Mestre estava en perill. Padmapada 
va meditar intensament en la seva divinitat triada: Narasimbha(12), 
quarta encarnació de Vishnu. El déu que té la forma d’un home (nara) 
i un lleó (simha) va envair immediatament Padmapada i es va precipitar 
sobre el Kapalika quan aquest, armat amb una gran espasa de sacrifici, 
es disposava a tallar el cap del seu Mestre. Sankara va percebre el cos del 
Kapalika completament esquarterat i molt a prop l’ombra de Narasimbha. 
Abandonant la seva meditació ja no va veure res més que el seu deixeble 
Padmapada, amb les mans juntes, que li saludava respectuosament.

No es coneix res dels darrers anys del Mestre. Kedarnath, Kacmi, 
Trichur de Kerala, Nepal… són diverses vegades citades pels seus 
hagiògrafs. Segons la tradició general més acceptada, és a Kancipuram on 
va ser vist per última vegada.

A petició dels seus deixebles, Sankara donaria en un poema titulat 
Upadeshapancakam, els seus darrers preceptes, en nombre de quaranta, 
distribuïts en cinc versos, formant una gradació des de l’estudi diari dels 
Vedas fins a la fusió amb el Suprem Brahman. Aquesta gradació, evocant les 
fases (sopanes) per ascendir, abans d’arribar-hi al cor mateix del santuari, 
explica el nom Sopanapanchakam donat algunes vegades al poema.

A Sankara hi ha una paradoxa: la seva vida aparentment contradiu el 
seu ensenyament. El Mestre que predicava la renúncia al món, la no-acció; 
no es va tancar en una gruta de l’Himàlaia. Ell va recórrer sense treva el 
país, va escriure prolíficament i va instruir els seus deixebles, propagant la 
seva doctrina.

Hereu directe del gran savi upanishàdic Yajñavalkia, Sankara és el 
símbol de l’acció triomfant. Ell va fer seves les declaracions de l’encarnació 
divina, Krishna, al Gita, III 22:

“No hi ha res als tres mons, Oh, Arjuna, que no hagi estat fet per Mi, 
(12) Narasimbha: Aquesta és la forma que va adoptar el Senyor Vishnu per alliberar 
el seu devot Praladha de l’opressora tirania del seu pare Harianyakasipu, un dimoni 
que havia conquerit els tres mons i que exigia a totes les criatures que l’adoressin 
a ell en comptes del Senyor Vishnu. Atès que el dimoni gaudia de certs dons que 
li donaven immunitat davant dels homes i els animals; Vishnu va haver de prendre 
aquesta forma, meitat home i meitat lleó, per poder aniquilar-lo.
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ni tampoc hi ha res que hagi d’assolir, perquè ho tinc tot. No obstant això; 
encara actuo.”

Entre els diversos escrits que Sankara va llegar a la humanitat com a 
prova pòstuma de la seva saviesa, el Viveka Chudamani és una de les seves 
obres més rellevants i potser la més comprensible per al públic en general 
—al qual anava dirigida—, especialment per a aquells que, sense tenir un 
gran coneixement del Vedanta i del contingut dels grans textos sagrats 
del Shruti i Smirti, sentien un fort desig per aconseguir la realització. Els 
aspirants al Coneixement Suprem trobaven al Viveka Chudamani una 
guia teòrica i pràctica per començar a fer els primers passos en direcció al 
descobriment de la Veritat.

VIVEKA significa “discriminació o discerniment”; CHUDA significa 
“cresta o cim” i MANI significa “Joia”. Per tant, la traducció més aproximada 
seria “La joia suprema del discerniment”. Igual que la joia que corona el 
cim d’una diadema és el més significatiu de tots els ornaments que pugui 
portar una dama, de la mateixa forma, aquest tractat és una obra mestra 
entre els treballs coneguts que aborden el discerniment entre allò Real i 
el que és Irreal.

J.P.



VIVEKA CHUDAMANI

1

M’inclino davant Govinda(1), que és el Satguru(2) i la naturalesa del 
qual és la dita suprema, a qui només es pot comprendre una vegada s’ha 
realitzat el Coneixement Suprem descrit al Vedanta(3), ja que és més enllà 
de l’abast de les paraules i el pensament.

2

És molt difícil per a qualsevol criatura obtenir un naixement en forma 
humana; però més difícil encara és que neixi com a home; encara més 
estrany és que neixi en una família de Bramans; i encara més estrany és que 
es dediqui per complet a la religió veritable i eterna; més encara, és que 
comprengui les escriptures arribant a ser un entès a elles; i més que tot, que 
aprengui a discriminar entre l’Ésser i el no-Ser i romangui contínuament en 
estat d’identitat amb Brahman(4). Aquesta classe de mukti (alliberament) 
no s’assoleix més que a través dels mèrits que es guanya una ànima amb 
tenacitat, durant centenars de milers de naixements.

(1) Govinda: Aquest és un dels noms amb què habitualment es designa a la 
reencarnació de Déu a les escriptures bakti (de caràcter devocional). Al Bhagavad 
Gita i també al Shrimad Bhagavatam freqüentment se l’anomena per aquest nom a 
Krishna.
(2) Satguru: La síl·laba “gu” significa foscor, i la síl·laba “ru” significa llum; així 
doncs, “Gurú” és aquell que dissipa la foscor mitjançant la revelació de la Llum. “Sat” 
significa veritat i Gurú en un sentit més global i genèric també es pot entendre com 
a Mestre. Per això Satguru significaria Mestre de la Veritat, revelador de la Llum i 
dissipador de la foscor.
(3) Vedanta: Literalment significa “la fi del Veda”. Els Vedes són les escriptures religioses més 
antigues de l’Índia que condensen tot el llegat espiritual dels grans mestres, savis i il·luminats 
que revelaven el Coneixement Suprem. Bàsicament, per Vedanta es fa esment a ensenyaments 
continguts al Rig-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda i Atharva-Veda, juntament amb els Upanishads, 
que formen el cos dels llibres ortodoxos de l’Índia i on se’ns descriu aquesta Revelació.
(4) Brahman: És l’equivalent hindú a la concepció occidental de Déu. És la forma 
primordial d’Energia que penetra tot l’univers i que dins l’ésser humà constitueix 
l’ànima.



24 LA JOIA DEL DISCERNIMENT

3

Certament hi ha tres coses que són molt difícils d’obtenir i que 
s’aconsegueixen només per la gràcia de Déu, són: obtenir un naixement 
humà, sentir anhel per assolir l’alliberament i la cura i protecció d’un savi 
perfecte.

4

Aquell que després d’haver nascut amb un cos humà(5) —especialment 
si és home(6)— obté el Coneixement de què parlen els Vedes; si com un 
neci no fa cap esforç per obtenir l’alliberament, és com si se suïcidés. 
Aquest home es llaura la seva pròpia destrucció aferrant-se a aquest món 
irreal i als objectes transitoris.

5

Hi ha algú més estúpid que aquell que després d’haver obtingut 
excepcionalment un cos humà en forma d’home, es deixa portar per la 
mandra i no fa el degut esforç per fer el veritable propòsit d’aquesta vida?

6

Encara que es coneguin totes les escriptures i es facin tots els cultes i 
adoracions a les diferents deïtats, no val tot això a menys que s’experimenti 
identitat amb l’Atman(7) a través del Coneixement Suprem; i de cap altra 
manera es pot experimentar aquesta identitat ni encara que visqués durant 
cent Brahmas(8) junts.

(5) La teoria hindú de la reencarnació considera possible que una ànima individual 
o Jiva pugui encarnar en formes d’espècies inferiors, sent el cos humà l’única forma 
en què una ànima pot accedir i obtenir el Coneixement Suprem, que us permetrà 
reconèixer la seva identitat amb Brahman.
(6) Aquí es fa esment al fet que l’home, a més dels seus avantatges físics quant a fortalesa, 
etcètera, sempre ha tingut certs avantatges socials sobre la dona dins de la cultura de l’Índia. 
És més, en els temps vèdics es deia que la dona obtenia la realització mitjançant el 
servei devocional al seu marit, el qual servia en cos ment i ànima el Satguru.
(7) Atman: És l’essència eterna i universal que constitueix la veritable identitat de 
l’home i que no és una altra cosa més que Brahman mateix habitant dins seu, amb 
totes les seves qualitats d’omnipotència, omnipresència i omnisciència. És aquest 
Ser real que el Mestre mostra al deixeble en revelar-li el Suprem Coneixement (Raj 
Vidya). Al Gita es diu que una vegada conegut això ja no queda res més per conèixer.
(8) Brahmas: Amb això es vol expressar una gran quantitat de temps, ja que un dia 
de Brahmâ equival a 432 milions d’anys humans, i cada Brahmâ viu cent anys divins.
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7

No hi ha cap esperança d’assolir la immortalitat mitjançant 
l’acumulació de riqueses, així ho declaren els Vedas. I també expliquen 
molt clarament que les accions per si soles no poden ser la causa de 
l’alliberament.

8

Per això, l’home lúcid fa tant d’esforç com pot per aconseguir 
l’alliberament. Després de renunciar al desig de plaer que hi provoca els 
objectes externs, apropant-se degudament a un Mestre bo i generós, fixa la 
seva ment en la veritat que ell li revela.

9

Un cop assolit l’estat de Yogãrûdha(9), per mitjà de la devoció al Mestre 
i el correcte discerniment, un queda lliure del naixement i la mort.

10

Que el savi i el lúcid, un cop hagi començat la pràctica del coneixement 
de l’Atman, renunciï a tots els fruits de les seves accions i intenti tallar per 
sempre els llaços que el lliguen al naixement i la mort.

11

Les accions només ens ajuden a purificar la ment, però no pas a 
perseguir la Realitat. La realització de la Veritat s’obté mitjançant el 
discerniment, mai mitjançant l’acció; ni encara que féssim deu milions 
d’accions.

12

Mitjançant el discerniment(10) adequat s’aconsegueix el coneixement 
de què és la Realitat, de la mateixa manera que es posa fi a la terrible por i 
angoixa que causa en una ment confusa la forma d’una soga en confondre-
la amb una serp.

(9) Iogarudha: Es diu que algú ha aconseguit l’estat de Iogarudha quan ja no està 
aferrat ni a les seves accions ni als objectes dels sentits, perquè ja ha renunciat a tots 
els desitjos.
(10) Discerniment o discriminació és el que significa el terme Viveka.

VIVEKA CHUDAMANI
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13

La convicció sobre la Veritat, només ens vindrà comprenent els 
consells sans del Mestre, no banyant-nos a les aigües sagrades, ni fent 
donatius, ni tampoc mitjançant centenars de Prânyãmas(11).

14

L’èxit d’aquest camí depèn essencialment que l’aspirant estigui ben 
preparat. El temps, el lloc i els altres aspectes d’aquesta mena són factors 
merament secundaris.

15

Per tant, el cercador de la Realitat Suprema que jeu a l’Atman, s’ha de 
dedicar a la introspecció després d’haver suplicat humilment la gràcia del 
seu Gurú(12), que és un oceà de misericòrdia i el millor dels coneixedors de 
Brahman.

16

L’home lúcid i clar que comprèn l’essència de què parlen totes les 
escriptures —per això argüir en favor del seu contingut i refutar tots els 
arguments en contra— és considerat un digne recipient del Coneixement 
de l’Atman.

17

L’home que sap discernir entre el que és real i el que és irreal, la ment 
del qual s’ha apartat del que és irreal fent-lo posseïdor de la pau d’esperit 
i totes les virtuts que aquesta comporta, i sent un anhel profund per 
l’alliberament; només aquest home es pot considerar qualificat per parlar 
sobre Brahman.

18

Concernent a això, els savis han parlat de quatre mitjans per assolir 

(11) Prânàyâma: És una tècnica molt desenvolupada i practicada a l’Índia, i consisteix 
a controlar les quantitats i els ritmes respiratoris dilatant al màxim la durada de les 
tres fases en què es desenvolupa la respiració: Primera: puraka o inhalació de prana, 
segona: kumbhaka o retenció abans o després d’inhalar o exhalar, tercera: rechaka o 
exhalació de l’alè.
(12) Es diu a les escriptures que ningú és tan generós com el Satguru i que tots els 
humans hauríem de apropar-nos-hi com a captaires.
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aquest estat; només quan es posseeixen aquests quatre mitjans pot 
aconseguir devoció per Brahman, altrament el nostre intent serà fallit.

19

El primer és la capacitat de discriminació (viveka) entre el que és real i 
el que és irreal; el següent és la renúncia (vairagya) al gaudi dels fruits de 
les nostres pròpies accions, tant aquí com al més enllà; després d’aquest, 
ve el grup dels sis atributs (tranquil·litat, equanimitat, entrega, constància, 
fe i amor); i finalment els savis parlen molt clarament sobre l’anhel sincer 
per aconseguir l’alliberament (Mumukshuta).

20

Al ferm estat de convicció que Brahman és allò real i que l’univers és 
allò irreal, se l’anomena Viveka (discerniment entre allò real i allò irreal).

21

Vairagya o renunciació és el desig de renunciar a tots els gaudis 
transitoris que es donen dins de l’espectre d’experiència perceptible, que 
va des del simple fet de tenir un cos viu, fins als que s’obtenen una vegada 
assolit l’estat de Brahmâ, mitjançant les pràctiques espirituals o bé rebent 
instruccions del Mestre.

22

La pràctica de mantenir la ment fixa sobre la seva meta (Brahman), 
després d’haver-la separat dels diversos objectes dels sentits mitjançant 
la contínua observació dels defectes que aquests tenen, es diu Shama o 
calma.

23

A la pràctica de l’autocontrol se’n diu Dama, i consisteix a retirar els 
òrgans de l’acció (les cordes vocals, les mans, les cames, els òrgans genitals 
i de l’evacuació) i també els del coneixement o percepció (els ulls, el nas, 
les orelles, la llengua i la pell) d’aquells objectes que els atrauen dirigint 
l’energia cap als centres respectius, a la qual cosa es diu Uparati. El millor 
Uparati o recolliment, consisteix en no permetre que la ment s’exciti 
davant dels estímuls dels objectes externs.

VIVEKA CHUDAMANI
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24

El fet de suportar tota mena d’afliccions sense preocupar-se a 
desfer-se’n, romanent alhora en una actitud equànime, lliure d’ansietat o 
lamentació, és allò que es coneix amb el nom de Titiksã o impertorbabilitat.

25

Els savis anomenen Shraddha o fe la veritable acceptació de les 
instruccions contingudes a les escriptures i especialment les impartides 
pel Gurú, una vegada comprovada la seva veracitat a través de la pràctica i 
de la pròpia experiència.

26

El constant repòs interior o Samadha no s’obté mitjançant l’anàlisi 
intel·lectual ni el processament de l’experiència a través del pensament en 
una cerca curiosa d’explicació sinó que, per contra, s’obté eliminant tota 
mena de pensament o procés intel·lectual, concentrant tota l’atenció en el 
sempre pur Brahman(13).

27

Mumukshuta o ardent anhel per l’alliberament, és el desig constant 
d’alliberar el nostre veritable ésser de tots aquells lligams sobre imposats, a 
causa de la nostra ignorància, que comença en associar-nos amb el nostre 
ego il·lusori i la nostra identificació amb el nostre cos físic.

28

Fins i tot un ésser talòs o mediocre, a través d’aquest profund anhel 
per l’alliberament i mitjançant la gràcia del Gurú, pot assolir la realització 
mitjançant el Vairagya (renunciació), Sama (calma), i els altres.

29

En aquests casos en què la renúncia i l’anhel d’alliberament són 
realment  intensos, la calma i les altres pràctiques tenen veritablement 

(13) Brahman: És un déu antropomòrfic pertanyent a la trinitat hinduista, que la 
constitueixen; Brahman (creador), Vishnu (conservador o mantenidor), i Shiva 
(destructor). Són els tres poders encarregats de regir el joc de la creació de l’univers, 
la seva expansió, desenvolupament i tornada a l’Energia Primordial o Primigènia, que 
no és res més que Brahman (l’Absolut impersonal) manifestant-se en aquests tres 
aspectes. Brahmâ és l’ésser més elevat dins l’escala d’existència relativa.
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valor i donen els seus fruits.

30

Però, en cas que la renúncia i l’anhel d’alliberament siguin escassos o 
febles, la calma i les altres pràctiques no seran més que una mera aparença, 
igual que un miratge en un desert.

31

Entre totes les vies que puguin conduir a l’alliberament, la devoció 
Bakti(14) és l’única que ostenta el lloc primordial. La recerca de la nostra 
naturalesa real és el que es designa com a devoció.

32

Altres defensen que la devoció és la recerca de la Veritat dins del nostre 
propi ser. El cercador de la veritat de l’Atman que posseeix els mitjans o 
qualitats anteriorment esmentats, cal acostar-se a un Mestre savi que li 
confereixi l’emancipació de la ignorància.

33

Aquell que coneix l’essència dels Vedas, està net de tot pecat i ha 
superat el desig, sent, a més, un coneixedor de Brahman per excel·lència, 
fins al punt d’haver-se submergit completament en ell. És tranquil com el 
foc que ha consumit el seu combustible; és un infinit oceà de misericòrdia 
sense raó ni justificació i un amic fidel de tot aquell que es postra davant 
seu.

34

Després d’adorar el Gurú amb devoció, després d’haver servit amb 
humilitat, un deu acostar-s’hi quan estigui complagut, i postrant-se davant 
seu ha de demanar-li el que ha de conèixer dient:

35

Oh, Mestre, oh amic d’aquells que es postrant davant teu, tu ets un 
oceà de misericòrdia i jo em postro davant teu; si us plau, salveu-me de 
l’oceà de naixements i morts en què he caigut, si us plau, concedeix-me 

(14) Bakti-ioga: És el ioga de la devoció o amor sublim pel Gurú. El Bakta o devot 
lliura la seva vida completament al servei del Mestre, renunciant als fruits de les seues 
accions.

VIVEKA CHUDAMANI
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una mirada dels teus brillants ulls que vessen una gràcia tan sublim que 
sembla Nèctar.

36

Salva’m de la mort; afligit estic, com em veus, pel foc insaciable del 
desig que consumeix el bosc d´aquest món. Estic sent sacsejat violentament 
pels vents del Karma que he acumulat, tinc por i vinc a buscar refugi en tu 
perquè no conec cap altre ésser que em pugui servir de protecció.

37

Hi ha ànimes bones, equànimes i magnànimes que un cop han creuat 
el terrible oceà de naixements i morts —igual que la primavera— fan el 
bé ajudant altres ànimes a creuar també el mateix oceà, sense cap motiu 
en absolut.

38

És la mateixa naturalesa d’aquesta ànima magnànima allò que la mou 
per voluntari desig a treure el patiment que turmenta els homes. Igual que 
la lluna salva la terra assotada pels abrasadors raigs del sol.

39

Oh, Senyor —diu el deixeble—, patint estic pels turments de les 
afliccions mundanes, que són com llengües de foc devorant un bosc, si us 
plau, ruixa’m amb les teves paraules de nèctar endolcides amb el goig de 
l’elixir de la felicitat anomenada Brahman; pures, refrescants i delicioses 
per a les meves orelles. Beneïts són aquells sobre els quals passeges la 
mirada dels teus ulls lluminosos acceptant-los com a teus.

40

Jo no sé com creuar aquest oceà d’existència fenomènica, no sé quin 
és el meu destí ni de quins mitjans he de valdre’m. Si us plau, salveu-me, 
Oh, Senyor!, i descriu-me àmpliament com posar fi a la misèria d’aquesta 
existència transitòria.

41

Mentrestant (el deixeble) parla així, turmentat per les afliccions 
d’aquest món, que són com el foc que devora el bosc, buscant protecció al 
Mestre; els ulls del Sant dipositen la seva mirada en ell suavitzant la seva 
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pena i convidant-lo espontàniament a desfer-se de tota mena de por.

42

A aquell que busca la seva protecció assedegat d’alliberament i que 
obeeix amb respecte els consells de les escriptures, llur ment està serena i 
el seu cor confiat; a aquest el Mestre li revela el Coneixement de la Veritat 
per pura gràcia.

43

No tinguis por benaventurat —respon el Mestre—, no hi haurà mort 
per a tu; hi ha un mitjà de creuar aquest oceà d’existència transitòria. Et 
revelaré el mateix camí, que en altres temps passats va portar molts savis a 
través d’aquest oceà fins a l’altra riba.

44

Hi ha un Coneixement Suprem que acaba amb la por que ens 
produeix aquesta existència transitòria; valent-te’n d’ell creuaràs l’oceà del 
Samsãra(15) i aconseguiràs la Felicitat suprema.

45

La comprensió de l’essència profunda del Vedanta ens aporta 
un coneixement útil i eficaç, i quan tenim l’experiència pràctica del 
coneixement, immediatament desapareix la misèria que prové d’aquesta 
existència transitòria.

46

Per a un veritable cercador, la fe (Shadha), la devoció (Bakti) i el ioga 
de la meditació són els factors immediats que condueixen a l’alliberament, 
com explicaven bé els Shrutis(16). Qualsevol que tingui aquests factors, 
aconsegueix l’alliberament del lligam al cos físic, provocada per la 
ignorància.

47

És cert, que per influències o ignorància, tu, que ets l’Ésser Suprem, 

(15) Samsara: Es designa per aquest nom al cicle repetitiu de naixements i morts.
(16) Shrutis: Els quatre Vedes: Rig-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, i Atharva-Veda, al 
costat d’alguns Upanishads, formen el cos dels llibres ortodoxos de l’Índia coneguts 
com a Shruti (el que se sent).

VIVEKA CHUDAMANI
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et trobes sotmès al lligam de la Maya(17), cosa que et sotmet al cicle 
interminable de naixements i morts. Però una vegada que el foc del 
Coneixement il·lumina el teu discerniment permetent-te diferenciar 
aquests dos aspectes, tots els efectes de la ignorància desapareixen en 
desaparèixer la seva pròpia arrel.

48

Tingues la bondat d’escoltar-me —diu el deixeble—, oh, Mestre, hi 
ha una pregunta que et vull fer i estaré molt agraït d’escoltar una resposta 
dels teus llavis.

49

Digues-me, què és aquest lligam?, com li va sobrevenir a l’Ésser?, i 
com és que encara continua existint?, com es pot alliberar d’ella?, què és 
aquest ego?, i qui és l’Ésser Suprem?, com els podré diferenciar? Si us plau, 
parla’m de totes aquestes coses.

50

Beneit ets! —va respondre el Mestre—. Tu has aconseguit la meta de 
la teva vida, santificant així a la teva família, i ara vols convertir-te en un 
braman alliberant-te del lligam a la ignorància.

51

Un pare té els seus fills i els altres perquè l’alliberin dels seus deutes, 
però només ell pot alliberar-se a si mateix dels seus lligams.

52

Problemes com ara el turment que causa el pes que es transporta 
sobre el cap, poden ser alleujats per altres. Però ningú més que un mateix 
pot acabar amb el patiment que ens produeix la gana i les necessitats 
d’aquesta mena.

53

Només el malalt que adopta una dieta adequada i pren les medicines 
convenients aconsegueix restablir-se completament, de cap manera l’ajuda 
el que els altres facin.

(17) Maya: És la il·lusió del món. La ignorància de l’ésser humà fa que aquest percebi 
aquest món material i relatiu com a real.
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54

La veritable naturalesa de les coses només es coneix mitjançant 
l’experiència personal, a través d’un ull clar i il·luminat, no mitjançant les 
descripcions fetes per uns altres, fins i tot encara que es tractés d’un savi; el 
veritable aspecte de la lluna només es pot conèixer mitjançant els nostres 
propis ulls.

55

Qui més que un mateix es pot alliberar del lligam que ens encadena a 
la ignorància, el desig, l’acció, el món? Si esperem que altres facin aquest 
esforç per nosaltres no ho aconseguirem ni en mil milions de Kalpas(18).

56

Ni tampoc mitjançant el Ioga, ni mitjançant el Samkhya(19), ni tampoc 
mitjançant les accions, ni les lectures, ni l’acumulació d’habilitats i 
experiències: només mitjançant l’experiència pràctica de la nostra identitat 
amb Brahman s’assoleix l’alliberament, i per cap altre mitjà.

57

La bellesa de la forma del Sitar(20) i l’habilitat per produir notes 
harmonioses amb les seves cordes, només serveix per complaure unes 
quantes persones, però de cap manera ens pot portar a la realització 
espiritual.

(18) Kalpa: Mesura de temps hindú que és equivalent a 4.320.000.000 anys.
(19) Samkhya: És un sistema espiritual de l’Índia fundat per Kapila (un Mestre 
Perfecte que va viure al Satyuga, molts milers d’anys abans de Crist. Aquesta doctrina 
es basa en la distinció de l’ànima (Purusha) i la naturalesa (Prakriti). Si bé Prakriti 
és una essència simple, la seva manifestació es duu a terme mitjançant tres poders, 
qualitats o elements anomenats Gunas: sattva, rajàs i tamas. A Prakriti aquests 
aspectes o qualitats es troben en perfecte equilibri formant una mateixa cosa, però 
no és així quan es manifesten a través de les diverses criatures d’aquesta creació on 
algun dels quals predomina més que els altres dos o passen per diferents fases en 
què es va alternant la predominança; donant així lloc a les innombrables naturaleses 
i inclinacions de les diferents criatures, cadascuna amb les seves particularitats i 
idiosincràsies que les diferencien tal com les percebem a través dels nostres sentits. 
Sosté també que cadascuna de les múltiples ànimes que es troben unides a la 
naturalesa material estan inexorablement sotmeses a la transmigració (samsara), com 
a resultat dels seus actes (karma). El Samkhya busca salvar el Purusha de l’esclavitud 
del samsara, sent el seu fi últim l’alliberament (Moksha) de l’ànima individual (jiva).
(20) Sitar: Instrument musical indi de cordes.
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58

Parlar en públic exhibint la nostra cultura i coneixements, igual 
que l’habilitat per explicar les escriptures, i totes les altres arts oratòries 
i qualitats d’aquest estil; tan sols provoquen un petit gaudi personal a 
l’orador, però no serveixen de res per assolir l’alliberament.

59

L’estudi de les escriptures és inútil si no es té l’experiència pràctica 
de la Veritat Suprema; i continuen sent igualment inútils una vegada 
coneguda la Veritat Suprema.

60

Les escriptures, tan plenes de paraules, són com un dens bosc on la 
ment perd el rumb. Per això, l’home dotat de saviesa, s’ha de dedicar amb 
anhel a aprofundir en l’experiència de la veritable naturalesa del seu ésser.

61

Per aquell que ha estat mossegat per la serp de la ignorància i en pateix 
els efectes del seu verí, l’únic remei és el Coneixement de Brahman. De 
res li serveixen els Vedes, ni les altres escriptures, ni els mantres(21), ni les 
medicines.

62

Ningú es cura d’una malaltia pel simple fet de repetir el nom de la 
medicina, sense prendre-s’ho; igualment, sense l’experiència directa 
d’aquest Poder Suprem ningú es pot alliberar, per més que repeteixi la 
paraula Brahman.

63

Sense comprendre la naturalesa il·lusòria de l’univers objectiu i sense 
conèixer la veritat de l’Ésser, ningú no podrà alliberar-se repetint la paraula 
Brahman, o qualsevol altre mantra; no tindria més valor que un mer esforç 
d’articulació vocal.

64

Sense haver destruït tots els seus enemics i posseir la glòria de governar 
(21) Mantres: Són paraules, fórmules sagrades, o oracions que es repeteixen 
oralment o mentalment de forma reiterativa com a exercici de concentració mental.
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tot el territori circumdant ningú no es converteix en emperador per més 
que repeteixi: “Sóc l’Emperador”.

65

Per a l’extracció d’un tresor que està amagat sota terra cal rebre abans 
les degudes instruccions i començar a excavar de forma adequada, apartant 
del terreny les pedres, arbustos i altres coses que puguin ser un obstacle 
a la bretxa que s’ha d’obrir fins a poder trobar el tresor; és obvi que no 
sortirà per si mateix sol; pel sol fet de trucar-li pel seu nom. De la mateixa 
manera, la transparent Veritat de l’Ésser, que es troba oculta després de 
la Maya i els seus efectes; només es pot assolir seguint les instruccions 
d’un Coneixedor de Brahman, duent-les després a la pràctica a través de 
meditació, de Satsang(22), de reflexió, mai mitjançant discussions vanes.

66

Així, doncs, el savi s’hauria d’esforçar a posseir aquests mitjans, en el 
seu intent per alliberar-se del lligam als repetits naixements i morts; fins i 
tot en cas de malaltia i situacions adverses.

67

La pregunta que m’has fet avui és excel·lent. Tots els coneixedors de 
les escriptures l’aprovarien; ben encaminada, valuosa i adequada per a tots 
aquells que busquen l’alliberament.

68

Ara escolta atentament el que et diré. En sentir-lo quedaràs lliure 
instantàniament del lligam del Samsara.

69

El primer pas cap a l’alliberament és el total desaferrament de totes les 
coses peribles, després segueix la calma, l’autocontrol, la perseverança, i la 
renúncia a tots els actes que persegueixin gaudi de resultats o mèrits.

70

Després segueix escoltar Satsang intentant assimilar el que se sent; 
i en acabat llarga, constant i ininterrompuda meditació sobre la Veritat. 

(22) Satsang: Allò que es parla sobre la Veritat. Xerrades espirituals donades pel 
Mestre o bé pel deixeble.
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Després d’això, anhelant cercador, assoliràs el suprem estat de Nirvikalpa(23)  
i realitzaràs la felicitat del Nirvana fins i tot en aquesta vida.

71

Ara t’explicaré amb tot detall el que has de saber; com has de discernir 
entre l’Ésser i el no-Ésser. Escolta i tracta de comprendre’l.

72

Els savis anomenen cos dens o groller, aquest cos físic —que és 
l’estada de l’ego il·lusori que viu en la consciència del “Jo” i “allò meu”— 
compost per set ingredients, que són: medul·la, ossos, greix, carn, sang, 
pell i cutícula. Aquest cos té els següents membres i parts: les cames, les 
cuixes, el pit, els braços, l’esquena i el cap.

73

Aquest cos s’ha format a partir de l’aire, foc, aigua, terra i èter. Són 
elements subtils que en unir-se barrejant-se entre ells i fer-se densos 
donen lloc a aquest cos físic.

74

I les essències subtils (Tanmatras) d’aquests cinc elements formen 
els cinc sentits: vista, oïda, olfacte, gust i tacte. Que són els que reporten 
l’ànima individual (a l’experimentador) les experiències alternatives de 
felicitat i patiment.

75

Aquells necis que estan lligats a aquests sentits pel fort cordó de 
l’aferrament, que és tan difícil de tallar; vénen i van, pugen i baixen, 
sotmesos al cicle repetitiu de la reencarnació, arrossegats forçosament pel 
poderós botxí de les seves accions passades.

76

Al cérvol se li caça pel seu aferrament particular al so, a l’elefant pel seu 
aferrament al tacte, a l’abella negra pel seu aferrament a l’olfacte, al peix pel 
seu aferrament al gust i a l’arna pel seu aferrament a la llum. Sabent això ja 

(23) L’estat de Nirvikalpa és l’estat mental en el qual ja no existeix distinció entre el 
subjecte i l’objecte; totes les activitats mentals han quedat neutralitzades mantenint-
se en suspensió, i l’aspirant se n’ha fet un amb Brahman.
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et pots imaginar quin destí espera a l’home que està aferrat als cinc sentits.

77

Els efectes causats pels objectes dels sentits són més perjudicials que 
el verí d’una cobra. El verí només mata aquell en què ha estat inoculat 
mitjançant una mossegada, però els objectes dels sentits poden matar algú 
per tan sols mirar-los.

78

Només aquell que està lliure del terrible flagell del desig pels objectes 
dels sentits —del qual és tan difícil deslliurar-se— només aquest està 
preparat per a l’alliberament. Si no és així de res val que siguis un entès als 
sis Shastras(24).

79

El tauró del desig captura pel coll aquells cercadors de l’alliberament 
que tan sols aparenten haver renunciat (Vairagya) i haver-se alliberat de 
la passió, per intentar creuar l’oceà del Samsara; violentament els treu a 
rastres per enfonsar-los de nou a l’oceà.

80

Aquell que ha matat el tauró del desig amb l’espasa de l’emancipació 
espiritual, després d’haver-se alliberat de la passió; no trobareu cap 
obstacle per travessar l’oceà del Samsara.

81

Has de saber que la mort li sobrevé ràpidament a l’home neci que 
camina pels terribles senders del plaer sensual. Mentre aquell que camina 
seguint les instruccions i els bons consells d’un veritable Gurú (Satguru) 
lliurant-se al seu servei, arriba a la seva meta final; d’això en pots estar 
segur.

82

Si de veritat tens un profund anhel per assolir l’alliberament, aparta’t 
dels objectes dels sentits com si es tractés de verí, i cultiva sempre amb 
afecte les virtuts de l’alegria, la compassió, el perdó, la ferma determinació, 

(24) Shastras: Són les escriptures sagrades en les quals es recolza tota la teologia i 
teosofia (Shruti i Smriti).
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la calma i l’autocontrol.

83

Aquell que deixa de banda allò per què s’hauria d’afanyar —
com per exemple l’emancipació del lligam a la ignorància— i busca 
apassionadament nodrir el seu cos, que és un objecte que s’ofereix com a 
gaudi per als altres, comet així suïcidi.

84

Aquell que pretén experimentar l’Ésser lliurant-se a satisfer el seu 
cos, és com el que tracta de creuar un riu pujant a lloms d’un cocodril que 
confon amb un tronc.

85

Així doncs, per al cercador de l’alliberament, donar preponderància 
a coses com ara el cos significa una mort segura. Aquell que ja ha superat 
aquest estat mereix assolir la llibertat suprema.

86

Has de superar aquestes trampes mortíferes com l’aferrament al cos, 
a la dona, als fills, etc. Els savis que van superar aquests aferraments van 
aconseguir aquest estat Suprem al qual es troba Vishnu(25).

87

Aquest cos groller fet de pell, carn, sang, venes, artèries, greix, 
medul·la, ossos i altres coses tan brutes com aquestes, no mereix ser el 
focus de la nostra atenció i estima.

88

Aquest cos groller és el resultat de les nostres accions passades i sorgeix 
dels elements grollers que es formen a partir de la unió (Pãnchikarana) 
dels cinc elements subtils en barrejar-se entre ells. Aquest cos és el mitjà o 
instrument del qual es val l’ànima per experimentar els objectes grollers a 
l’estat de vigília.

(25) Vishnu; És un dels tres déus que componen la trinitat hindú. Representa 
l’aspecte mantenidor o preservador de Brahman.
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89

En identificar-se amb aquesta forma, l’ànima individual, encara que 
separada, gaudeix a través dels òrgans externs dels objectes grollers, com 
ara les garlandes, la pasta de sàndal i els ungüents perfumats. Així doncs, 
aquest cos compleix plenament amb la seva funció a l’estat de vigília.

90

Has d’entendre que aquest cos groller és com la casa per a un pare de 
família, en la qual troba repòs i descans una vegada que cessa tota la feina i 
la relació amb el món exterior.

91

El naixement, el desenvolupament, la decrepitud i la mort són les 
fases per les quals travessa aquest cos groller, a través de les quals es donen 
diferents condicions i característiques com ara la infantesa, la joventut, la 
greixor, l’esveltesa, etcètera. Aquest cos té també diverses restriccions pel 
que fa a les castes socials i als diferents estats de convivència, també es veu 
sotmès a diferents tipus de malalties, i també pot rebre moltes classes de 
tractes com ara elogis, insults, càstigs, alts honors, etcètera.

92

Les orelles, la pell, els ulls, el nas i la llengua són els òrgans del 
coneixement, perquè ens ajuden a reconèixer els objectes, mentre que les 
cordes vocals, les mans, les cames, etcètera, són òrgans d’acció a causa de 
la naturalesa de la seva funció.

93-94

L’òrgan interior (Antahkarana) pot rebre tres noms d’acord amb les 
diferents funcions, que són: Manas (ment) quan reflexiona sobre els pros 
i els contres, el sí o el no d’alguna cosa o alguna idea; Buddhi (intel·lecte), 
quan intenta indagar o determinar la veritat que hi ha en alguna cosa o 
en alguna idea; Ahankara (ego), quan s’identifica amb aquest cos físic 
com si fos el seu propi ésser; i Chit (consciència) quan s’identifica amb el 
veritable Ésser aconseguint l’estat de felicitat i plenitud.

95

Igual que l’or o l’aigua, segons les diferents funcions i modificacions 
reben diferents noms, també el mateix Prana (força vital) es converteix en 
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Prana, Apana, Udâna i Samâna(26).

96

El conjunt dels cinc òrgans de l’acció, els cinc òrgans del coneixement, 
els cinc tipus de Pranas, el grup dels elements, l’òrgan intern (Buddhi i els 
altres), la ignorància primària, el desig i l’acció són les vuit “ciutats” que 
componen el cos subtil.

97

Aquest cos subtil que també rep el nom de Cos Linga (“linga-sarira”), 
és produït per als cinc elements subtils abans del procés de subdividir-
se i combinar-se entre ells, i posseeix impressions latents (Karma) que 
provoquen que l’ànima experimenti els fruits de les seves accions passades. 
És una superposició anterior que l’ànima comporta per la seva pròpia 
ignorància, caient així que neix en la consciència il·lusòria d’individualitat 
separada del Tot.

98-99

El somni és un estat diferent del de la vigília en què el ser brilla per 
si mateix. A aquest estat, l’òrgan intern (antahkarana) empès per les 
impressions rebudes durant l’estat de vigília actua per si mateix exercint els 
diferents papers, tant de subjecte com d’objecte, usant l’energia que extreu 
de l’Atman, que brilla en la seva pròpia glòria, sent el testimoni de tot sense 
veure’s afectat per res del que en aquest estat el Buddhi, que és la seva única 
sobreimposició, hi pugui fer. Els somnis no poden tacar l’Atman.

100

Igual que el fuster es val del formó i d’altres eines com a instruments, 
així el cos subtil és l’instrument de què es val l’Atman, que és el Coneixement 
Absolut, per fer totes les seves activitats. Per això l’Atman és un ens a part, 
perfectament separat.

101

La ceguesa, la manca de vista i la visió clara són atributs de l’ull segons 
si el seu estat de conservació és bo o defectuós en menor o major grau, i el 
mateix es pot dir de la sordesa i de la mudesa segons l’estat de l’oïda o de 

(26) Són cinc funcions o modificacions de l’energia vital: prâna, l’apropiació, apâna 
l’expulsió, vyâna la distribució, udâna l’emissió de sons i samâna l’assimilació.
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les cordes vocals; però mai aquests atributs poden pertànyer a l’Atman, el 
Coneixedor.

102

La inhalació, l’exhalació, el badall, l’esternut, la secreció, l’evacuació del 
cos, són fenòmens que els experts anomenen com a funcions dels diferents 
tipus de Prana. Mentre que la gana i la set són efectes característics del 
Prana pròpiament.

103

L’òrgan intern en forma de Ment (Manas) té el seient en els cinc 
sentits i també en el cos físic, induint així l’ignorant a identificar-se amb 
ells. Doncs la ment, encara que només és un reflex de l’Atman, tendeix 
a exercir complet domini sobre l’Ésser, suplantant l’Atman que és la seva 
veritable naturalesa.

104

Has de saber què és l’ego (Sahánkara) el que, identificant-se amb el 
cos, es converteix en actor que gaudeix i pateix en els tres estats (vigília, 
somni amb somieig i son profund) en associar-se amb els tres Gunas(27).

105

Aquest ego gaudeix quan els objectes dels sentits són agradables i 
se sent miserable quan són desagradables. Per això els estats d’alegria 
i desgràcia són experiències de l’ego; però aquests estats no es donen a 
l’Atman que viu a l’absoluta felicitat.

106

El que és gaudi en els objectes dels sentits no n’és propi d’ells sinó 
de l’Atman que també s’hi manifesta en ells, sent la font de tota bellesa, 
força, amor, intel·ligència i bondat allà on vulgui que es manifestin. Per 

(27) Gunes: Els Bressols són les tres forces impulsores del joc de la creació: Sattva 
(la tendència cap als ideals superiors, la perfecció, la claredat, la bellesa, la poesia, 
les arts, la filosofia, l’espiritualitat, la quietud, etc.). Rajàs (l’activitat creativa, el 
desig, l’ambició, el poder i la força). Tamas (els baixos instints, el sotmetiment als 
sentits, la poca traça, la inèrcia, la mandra, l’abúlia, la ceguesa espiritual, etc.). Sattva 
és l’harmonia, Rajàs és l’activitat, la passió, l’ímpetu que ens ajuda a lluitar per la 
vida, i Tamas és el caos, l’inert, l’obtús. De la combinació de les tres gunes sorgeix 
l’Antahkarana (òrgan intern) compost per altres tres derivats: ahankara, budhi, i rages.



42 LA JOIA DEL DISCERNIMENT

això l’Atman és això més estimat de tot, és l’eterna felicitat que desconeix 
la misèria i el patiment.

107

El Shruti(28), la percepció directa, la interferència i la tradició asseveren 
clarament que durant el somni profund tenim l’experiència de la felicitat 
suprema de l’Atman, que no depèn dels objectes dels sentits.

108

Avyakta (allò manifestat); el Prakriti abans de l’evolució còsmica a 
l’estat de perfecte equilibri; és la força del Senyor, no té principi ni tindrà fi. 
Els tres Gunes en són els components i en aquest estat es troben en perfecte 
equilibri. Quan l’equilibri entre els tres Gunes es trenca, aleshores comença 
la manifestació de l’univers i l’evolució per l’efecte de les influències 
d’aquestes tres forces, a la qual cosa se li anomena Maya (il·lusió).

109

No participa de les característiques del que existeix ni del que no 
existeix; ni és, ni no és; no es compon de parts ni és indivisible, ni les dues 
coses alhora. És l’essència més meravellosa i no pot ser descrita en paraules.

110

Maya es pot esvair mitjançant l’experiència del pur Brahman, el primer 
sense segon, igual que es rebutja la idea de la serp en poder distingir que es 
tracta d’una corda; els seus tres Gunes reben diferents noms d’acord amb 
els seus tres diferents activitats: Rajàs, Tamas i Sattva.

111

Rajàs té el seu Viksepa Sakti o poder de projecció, que constitueix la 
força creativa de l’acció, de la qual va sorgir la força primària de l’activitat 
que fa evolucionar l’univers a través del poder creador i destructor. També 
en l’àmbit mental i psíquic és responsable de l’ímpetu i de la passió, i és el 
causant de l’aferrament, que al seu torn origina el canvi alternatiu continu 
de l’alegria a la tristesa i viceversa.

(28) Aquí es fa esment a passatges del Chandogya, Brihadâranyaka, el Kausitaki, i 
altres Upanishads.
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112

Luxúria, ira, avarícia, arrogància, rancor, egoisme, enveja, etcètera, 
són els atributs deplorables de rajàs. D’aquest guna prové la tendència 
mundana de l’home, per això, rajàs és la causa del lligam.

113

Tamas té el poder d’avriti (el poder d’ennuvolar la visió de la realitat), 
aquest poder (Avarana Sakti) fa que les coses semblin diferents del que 
són. Aquest guna és el que genera el poder de projecció (Vikshepa) i és la 
causa de les repetides reencarnacions de l’home.

114

Fins i tot els savis i els erudits, ben versats en el tema del subtilíssim 
Atman, poden estar sota les influències de tamas i no arriben a comprendre 
la naturalesa de l’Atman, encara que se li expliqui amb claredat i de maneres 
diferents. Allò que és purament una il·lusòria sobreimpressió, ells ho 
consideren com a real i s’aferren als seus efectes. Que poderós és aquest 
gran Ãvriti-Shakti, el terrible poder de tamas!

115

La manca de judici sa, la incapacitat per argumentar amb coherència, 
la incredulitat i el dubte, són qualitats que sempre estaran presents en 
aquell que té algun tipus de connexió amb aquest poder ennuvolador de 
la realitat, i després el poder de projecció li ocasiona problemes incessants.

116

Els atributs de tamas són: ignorància, abúlia, poca traça, somnolència, 
distracció, estupidesa, etc. Qui roman lligat a aquests atributs no comprèn 
res, i viu tan perdut i insensible com un pal o una pedra.

117

El Satva és pur i clar com l’aigua; però quan es barreja amb rajàs i 
tamas també causa la transmigració. La realitat de l’Atman es reflecteix a 
sattva igual que el sol il·lumina el món material.

118

Les influències que Sattva exerceix sobre un individu es poden 
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reconèixer per l’absència d’orgull, egoisme i aferrament(29), per la seva 
puresa (Niyana), sinceritat i bondat (Yama)(30) [30], la seva fe i la seva 
devoció, igual que un profund anhel per assolir l’alliberament i les divines 
qualitats, apartant-se de tot allò que és irreal.

119

Els signes que denoten la influència del sattva pur són: la jovialitat, 
la realització del propi ésser, la pau suprema, la satisfacció, la felicitat, i la 
permanent devoció per l’Atman mitjançant la qual l’aspirant gaudeix de la 
felicitat eterna.

120

Aquest Immanifestat (Avyakta) del qual es diu que es compon dels 
tres gunes, és el cos causal de l’Ésser; l’Ésser ignorantment viu identificat 
amb ell i el seu estat més especial és el de somni profund, durant el qual les 
activitats de la ment i tots els seus òrgans queden suspesos.

121

En el somni profund cessen totes les percepcions; en aquest estat la 
ment roman a l’estat subtil de llavor, com ho prova l’afirmació universal de: 
“durant aquest lapse no tenia noció de res”.

122

El cos, els òrgans, els prânas, la ment, l’ego; tota classe de funcions 
físiques i mentals, els objectes dels sentits, el plaer, la desgràcia, els 
elements i en una paraula l’univers sencer: tot això és el no-ser.

123

Des del Mahat(31) (consciència còsmica) fins al nostre cos dens és obra 
de Maya. Has de saber que tot això i Maya mateix són el no Ser; és una 

(29) Aquí es fa esment als atributs superiors que s’enumeren al capítol 13 del 
Bhagavad Gita entre els versicles 7 i 11, en què se’ns descriu les qualitats del 
Coneixement diferenciant-les del coneixedor i del camp.
(30) Yama: És l’honestedat i l’absència total de maldat, rebutjant la violència i la 
matança d’animals, com molt bé es descriu en els aforismes de Patanjali continguts a 
la seva Iogasutras 3, 30-32.
(31) Mahat: És la intel·ligència de la naturalesa que regeix els processos en el cosmos. 
És el primer que sorgeix de Prakriti o Maya. Això es descriu al Katha Upanishad, 
volum 1, capítol 3, versicles 10-11.
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cosa tan irreal com un miratge al desert.

124

Ara et parlaré de la veritable naturalesa de l’Ésser Suprem la qual una 
vegada que l’home la realitza queda lliure de lligams i arriba a l’alliberament.

125

Hi ha una Entitat Absoluta que és la base permanent de la consciència 
del Jo, i roman com a testimoni en els tres estats (vigília, somni amb 
somnieig i somni profund), sent alhora diferent dels cinc embolcalls 
que són: la matèria (Anna), la força (Prana), el pensament (manes), el 
coneixement (Vijñana), i la dita suprema (Anand). La primera constitueix 
el cos físic, les tres següents componen el cos subtil i la darrera constitueix 
el cos causal, però l’Atman està més enllà de totes.

126

Aquesta entitat coneix tot el que passa als tres estats; és conscient de 
la presència o absència de la ment i les seves funcions, alhora que és la base 
de la noció del “jo”, és el Paramatman(32).

127

És allò que ho veu tot, però que no pot ser vist per ningú; el que 
il·lumina l’intel·lecte, la ment i l’ego, però no pot ser il·luminat per ningú: 
és el Paramatman.

128

Allò que penetra i omple tot l’univers(33), però que no pot ser penetrat 
per res; allò que en brillar(34) fa que tot l’univers brilli amb el seu reflex: és 
el Paramatman.

(32) Paramatman: Param significa suprem, i atman significa ànima o esperit. Per això 
el Paramatman, és l’Esperit Suprem que habita dins de totes les criatures i penetra 
la creació sencera. És una altra forma de denominar Brahman considerant-ho com 
l’essència divina que mora dins de tot, constituint el factor comú de totes les formes 
diverses en què es manifesta aquesta creació.
(33) Això es pot comparar amb el que es diu al Chandogya Upanishad volum 3, 
11:16, i també amb el que es diu al Gita 10:42.
(34) L’expressió “que en brillar” recull el sentit del cèlebre versicle 15, capítol 5 
del tom II del Katha Upanishad, i expressions molt similars es troben al Mundaka 
Upanishad volum II, 2:10, i també al Svetasvatara 6.14.
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129

És la seva mera presència el que permet que aquest cos, els òrgans, 
la ment i l’intel·lecte compleixin les seves funcions respectives com a 
servents.

130

És el coneixedor de tot, des de l’ego fins als objectes dels sentits, 
passant per al cos i els diferents plaers, etc.; aquesta essència els reconeix 
igual que es reconeix una gerra en palpar-la, perquè és l’Essència de l’Etern 
Coneixement.

131(35)

Aquest és l’ésser més íntim, el primordial Purusha(36), la naturalesa 
del qual és la constant experiència d’aquesta joia infinita i l’existència de la 
qual no està subjecta a canvis, encara que, no obstant això, es reflecteix(37) 
a través dels diferents éssers amb les seves característiques peculiars. És 
pel seu mandat(38) que els diferents òrgans i prânas(39) compleixen les seves 
funcions respectives.

132

A través d’aquest mateix cos, a través de les ments sàtviques 
(pures) a la cambra secreta de l’intel·lecte —a l‘Akasha(40) conegut 
com l‘Immanifestat— l’Atman d’esplendorosa glòria brilla amb la seva 
refulgent llum blanca fent manifest aquest univers a través de la seva 

(35) 35 Aquest Sloka té un profund sentit vedàntic, com ho acredita el versicle 23, 
capítol 3r, del volum IV Brihadâranyaka Upanishad.
(36) Purusha: Vegeu la nota 19.
(37) El Brihadâranyaka tom III, capítol IV i en algun altre capítol, dóna una explicació 
exhaustiva de com a purusha es reflecteix a través de les diferents manifestacions que 
componen la múltiple diversitat d’éssers que poblen aquesta creació.
(38) El Kena Upanishad dóna una explicació detallada mitjançant una pregunta que 
es postula al principi del capítol 12, volum II, i que més tard és degudament resposta.
(39) Prânas: Vegeu la nota 26.
(40) Akasha: Aquesta paraula literalment significa “espai”, en el sentit infinit de 
l’univers. Però molt freqüentment en els Shrutis s’usa aquesta paraula referint-se a 
l’Atman o Brahman, recolzant-se al sentit que ho penetra i ho omple tot. Els Vedanta 
Sutras al versicle 22 del capítol 1r del volum 1, discuteixen aquesta qüestió, decidint-se 
finalment a favor d’aquesta segona accepció.
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pròpia resplendor.

133

El Coneixedor d’aquestes modificacions de la ment, l’ego, les activitats 
del cos, els òrgans i prânas, aparentment en pren la forma, igual que el foc 
sembla prendre la forma d’una bola de ferro quan es posa candent. Però 
Ell no existeix a aquests diferents plans de manifestació ni tampoc està 
subjecte a canvi; Ell no actua, només proveeix la capacitat d’acció.

134

No neix ni mor, no creix ni envelleix; sent etern no pateix cap canvi. 
No deixa d’existir encara que aquest cos es disgregui als seus components 
i desaparegui. En penetrar aquest univers i ser-ne independent no pateix 
cap alteració, com passa amb l’espai després de la destrucció de la gerra 
que el contenia.

135

L’Ésser Suprem és diferent de Prakriti i els seus diferents canvis i 
modificacions. És l’Absolut i la seva naturalesa és el Coneixement pur; es 
manifesta directament com el substrat permanent de l’ego, tant al món físic 
com al món subtil del pensament i la psique en els tres estats (de vigília, 
de somni amb somnieig i de somni profund). També es manifesta com a 
testimoni de l’intel·lecte, la facultat de determinació.

136

Per mitjà d’una ment regulada i un intel·lecte (budhi) purificat, un cop 
us sigui revelat el Coneixement, experimenta per tu mateix el teu propi Ser 
manifestant-se dins del teu cos i identifica’t amb ell. Creua l’oceà infinit 
del Samsara, les onades del qual són el naixement i la mort, i establint-se 
fermament a Brahman, que és la teva pròpia essència; sigues feliç.

137

El lligam d’un home és degut a la submissió de la seva pròpia 
ignorància que el porta a identificar l’Ésser amb aquest no-Ser, la qual cosa 
porta com a conseqüència les interminables misèries del naixement i la 
mort. És degut a aquesta ignorància que l’home considera aquest cos com 
a real i s’hi identifica; nodrint-ho, banyant-ho i complaent-lo amb tota 
mena d’agradables objectes sensuals; la qual cosa crea l’aferrament que el 
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lliga, igual que el cuc queda atrapat als fils del seu propi capoll.

138

Aquell que està dominat per la ignorància viu confós, donant-li a les 
coses sense valor un valor que no mereixen. La manca de discerniment 
l’obliga a confondre la corda amb la serp, patint les conseqüències de 
l’angoixa, la por i coses per l’estil. Així doncs, has de saber, amic meu, que 
l’aferrament i el lligam sorgeixen en considerar les coses transitòries com 
a reals.

139

Aquest poder d’ofuscació (Ãvriti) que prepondera a l’estat d’ignorància 
cobreix l’Ésser, la glòria del qual és infinita i es manifesta per si mateixa 
a través del poder del Coneixement. L’Ésser és indivisible, etern, i és el 
primer sense segon. Aquesta força oculta al Ser igual que un eclipsi amaga 
el sol.

140

Quan es perd la visió del propi Ser, que brilla amb la més pura 
resplendor, l’home, impulsat per la seva ignorància, s’identifica 
erròniament amb aquest cos, que és el no-Ser, i llavors, el gran poder de 
rajàs, anomenat el poder de projecció, fustiga cruelment aquest home 
lligant-lo amb les cadenes de la luxúria, l’odi, la ira, etcètera.

141 

L’home d’intel·lecte recaragolat el coneixement del qual ha estat 
empassat pel tauró de la seva suprema ignorància, reflecteix en si mateix 
els diversos estats del seu intel·lecte (buddhi), que és l’atribut sota el qual 
viu subjugat. La seva vida fluctua en un continu canvi cap amunt i cap 
avall en aquest oceà infinit del Samsara, on abunda el narcòtic del gaudi 
dels sentits, que fa que els homes estiguin contínuament enfonsant-se i 
ressorgint, en aquest corrent el destí del qual és veritablement miserable. 

142 

Igual que els núvols, que han estat generats pels raigs solars en escalfar 
la superfície de les aigües, apareixen al cel cobrint el sol com si fossin 
entitats independents i autosuficients; d’igual manera l’ego generat per 
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l’Atman amaga la veritable naturalesa de l’Ésser i apareix com una entitat 
independent i autosuficient. 

143 

Igual que els freds vendavals fan patir la gent els dies ennuvolats en 
què el sol queda completament ocult pels núvols; quan la visió de l’Atman 
queda ennuvolada per la densa ignorància, per la força terrible de Vikshepa, 
això origina incomptables misèries al neci que pateix ceguesa espiritual. 

144 

L’aferrament de l’home és conseqüència de la seva submissió al poder 
d’aquestes dues forces (la que ennuvola i la que projecta)(41) i enganyat per 
elles, ell confon el cos físic amb el Ser, cosa que l’obliga a continuar vagant 
de cos en cos. 32 

145 

L’arbre del Samsara(42) (transmigració) creix a partir d’una llavor 
que és la ignorància; el brot d’aquesta llavor és la identificació amb el cos 
físic, del qual sorgeix l’afecció que vindria a ser com les fulles tendres; les 
accions són l’aigua que el fa créixer, el cos és el tronc; les forces vitals són 
les seves branques; els òrgans són les gemmes; els objectes dels sentits 
són les flors; i els diversos tipus de misèries que s’originen a partir de les 
diferents accions en constitueixen els fruits. L’ànima, però, roman com un 
ocell(43) assegut. 

146 

Aquesta lligadura al no-Ser sorgeix de la mateixa ignorància, és 
autooriginada. El seu origen és anterior al naixement d’aquest cos físic i es 
diu que no té fi. Aquesta lligadura causada per la ignorància obliga l’home 
a patir una condemna inacabable de misèries, com ara el naixement, la 
malaltia, la decrepitud, la mort, etcètera. 

(41) Aquestes dues forces són: el poder de projecció Vikshepa Sakti provocat pel 
Guna rajàs, i el poder d’obnubilar Avarana Sakti provocat pel guna tamas. 
(42) En aquest sloka, Sankara fa una descripció del samsara comparant-ho amb un 
arbre, que per a la mentalitat hindú constitueix un exemple molt il·lustratiu a què 
molt freqüentment recorre la literatura vedàntica.
(43) Aquesta comparació de l’ànima amb un ocell també és freqüent en la literatura 
vèdica, com per exemple al verset 1 i 2 del capítol 1r del volum III del Mundaka 
Upanishad. 
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147 

Aquest lligam no pot ser destruït amb cap arma, ni pel vent, ni pel foc, 
ni per milions de bones accions. Només mitjançant la meravellosa espasa 
del Coneixement que dota el deixeble d’un discerniment agut, esmolat 
per la Gràcia del Senyor. 

148 

Aquell que apassionadament es lliura a la pràctica de l’essència 
dels ensenyaments que amb autoritat proclamen els Shrutis, adquireix 
constància a la seva Svadharma(44), que és l’únic que condueix a la puresa 
mental. L’home de ment pura experimenta l’Ésser Suprem, i només 
mitjançant aquesta experiència es pot destruir l’arbre del Samsara des de 
la mateixa arrel. 

149 

Igual que les aigües d’un estany queden ocultes sota la capa de molses 
que cobreixen la seva superfície, de la mateixa manera l’Ésser queda ocult 
sota els cinc embolcalls (Anna, Prana, Manàs, Vijñana i Anand), malgrat 
que aquests cinc embolcalls deuen la seva existència a la presència de 
l’Ésser. 

150 

Però tan bon punt s’aparten les molses, apareix davant l’home l’aigua 
pura i cristal·lina que pot calmar la set, proporcionant-li alegria immediata.

151 

Un cop eliminats els cinc embolcalls, apareix l’Ésser autèntic de 
l’home, llur naturalesa és pura, i l’essència de la qual és aquesta felicitat 
completa i eterna; aquesta felicitat suprema mora dins de tots els homes i 
brilla per si mateixa. 

152

Per alliberar-se del lligam l’home savi ha de discriminar entre l’Ésser 
i el no-Ser. Valent-se d’aquest mitjà pot arribar a conèixer que la seva 

(44) Svadharma: Consisteix en el compliment del deure, o la realització del servei 
que el Mestre ha encomanat al deixeble, sense deixar espai al dubte ni a la vacil·lació. 
El capítol III del Bhagavad Gita constitueix un meravellós cant d’exaltació del 
Svadharma.



51VIVEKA CHUDAMANI

naturalesa és Sat Chit Anand(45), aconseguint així la felicitat. 

153

Només és lliure aquell que pot discernir els objectes dels sentits 
i l’Ésser, que habitant dins de tots els éssers, roman separat i inactiu —
igual que es pot separar una tija d’herba de tot el ram que l’envolta— i 
submergint tot Aquest, roman en estat d’identitat amb el seu Ésser. 

154

Aquest cos és l’embolcall material que ha crescut com a producte de 
l’aliment, del que es val per continuar mantenint-se fins que decau i mor; 
és una massa constituïda per pell, carn, sang, ossos i altres coses brutes, 
per la qual cosa aquest cos mai podrà ser aquesta essència autosuficient i 
eternament pura que anomenem l’Atman. 

155

Aquest cos no existia abans del naixement ni tampoc existirà després 
de la mort; només dura un curt període de temps. Les seves qualitats són 
transitòries i la seva naturalesa és estar, en canvi continu. És una massa 
inerta composta i subjecta a diverses transformacions; no és res més que 
un objecte dels sentits, igual que una gerra. Com pot ser el cos nostre el 
mateix Ésser, que és l’únic testimoni permanent de tots els canvis de les 
coses als tres estats? 

156

Aquest cos compost de mans, cames, cap, tronc, etcètera, no pot ser 
l’Atman, perquè encara que li faltessin alguns o diversos dels seus membres 
i òrgans la resta de l’organisme continua funcionant i l’home pot continuar 
vivint. Aquest cos que està governat pel cervell no pot ser l’Ésser, ja que Ell 
és el governador de tot.

157

És totalment evident que l’Atman, aquesta Realitat fonamental és 
diferent del cos i de totes les seves característiques, activitats i estats, ja 

(45) Sat Chit Anand: Sat significa veritat, chit significa consciència i anand significa 
felicitat suprema o beatitud. Són tres essències inseparables i inherents al Veritable 
Ser; no es pot donar una separada de les altres dues. Per això l’experiència interior 
de la Veritat (sat), aquesta Energia omnipresent omniscient i eterna, desperta la 
Consciència (chit) a l’estat de la Felicitat Suprema (anand). 
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que l’Atman és el testimoni de tots ells.

158

Com pot el cos, que no és més que un munt d’ossos coberts de carn, 
ple de bruts líquids i excrements, ser l’auto existent i pur Atman, aquest 
coneixedor que ha estat sempre diferenciat d’ell?

159

Només el neci s’identifica amb aquesta massa de pell, carn, greix, 
ossos i altres immundícies, mentre que l’home dotat de discerniment 
reconeix el seu Atman com l’únic real, diferenciant-ho clarament del cos.

160

El neci pensa que ell és el seu cos, l’erudit que n’ha extret el coneixement 
dels llibres s’identifica amb la barreja del cos i l’ànima, mentre que el savi 
que ha experimentat el seu Ésser mitjançant la pràctica del Coneixement, 
reconeix que l’etern Atman és el seu Ésser i per a si pensa: “Jo soc Brahman”. 

161

Oh neci!, deixa d’identificar-te amb aquesta massa feta de pell, carn, 
greix, ossos i excrements. Identifica’t amb l’absolut Brahman, l’ànima que 
mora en tots, i aconsegueix així la Pau Suprema! 

162

Fins que l’erudit no renunciï a la seva identificació errònia amb el cos, els 
seus òrgans, etcètera —que són irreals— mai no arribarà a l’emancipació; 
ni encara que arribi a ser la persona més docta en escriptures i Vedanta. 

163

Igual que tu no t’identifiques amb l’ombra del teu cos, ni amb la 
imatge del teu cos que es reflecteix al mirall, ni tampoc amb el cos que veus 
en els teus somnis, ni amb el cos que adoptes a les teves imaginacions; de 
la mateixa manera no t’has d’identificar tampoc amb aquest cos viu. 

164

La identificació amb aquest cos físic és l’arrel de la misèria i el lligam 
al cicle de naixements i morts per a aquella gent que està aferrada a l’irreal; 
així doncs, tingues molt de compte i destrueix aquesta il·lusió. Quan es 
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dissipa aquesta identificació que és causada per la ment, ja no ens hem de 
tornar a reencarnar.

165

Aquest embolcall material que se sustenta mitjançant el menjar sembla 
que té vida pròpia, però això és només pel fet que està interpenetrada per 
l’embolcall Prana (força vital) i està governada pels cinc centres del cervell 
(Indriyas)(46) que controlen les activitats de la parla, les mans, les cames, 
els òrgans de reproducció i excreció.

166

Tampoc aquest embolcall de Prana és l’Atman, perquè només és una 
modificació de Vayu(47) que com l’aire entra-i-surt del cos. No pot ser 
l’Atman perquè no pot diferenciar entre el fet bo i el fet dolent, ni per a ell 
ni per als altres; manca de voluntat i depèn contínuament de l’Ésser.

167

L’embolcall mental el componen els òrgans del coneixement (els cinc 
centres cerebrals que controlen els cinc sentits) i la ment. És en aquest 
embolcall on es registren els conceptes com ara: “Jo”, “Tu”, “Meu”, “Teu”, 
etcètera. Aquest embolcall és poderós i té la facultat d’atribuir noms a tot. 
Es manifesta com un poder que penetra l’embolcall anterior, l’embolcall 
vital.

168

Aquest embolcall mental és com un foc de sacrifici que és alimentat 
pels diversos i nombrosíssims desitjos originats pels cinc òrgans dels 
sentits que serveixen com els sacerdots de la cerimònia. La flama del foc 
és avivada pels objectes dels sentits que són com una contínua ofrena 
d’oblacions. I el resultat aquest sacrifici és l’univers fenomènic (com una 
projecció de la ment).

169

La ignorància (Avidya) no existeix més que a la ment, perquè la 

(46) Vegeu la nota 27. 
(47) Vayu: Aquest és el nom que rep el déu del vent i les tempestes. Però en aquest 
cas es refereix al Prana-Vayu o l’energia vital que conté l’aire (vayu significa literalment 
“aire”).
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ignorància no és més que la ment mateixa, que origina l’aferrament i 
sotmet l’Atman al cicle de la transmigració. Quan la ment desapareix, 
desapareix la ignorància; i quan la ment es manifesta, es manifesta la seva 
pròpia naturalesa, que és la ignorància i la confusió.

170

Als somnis no hi ha cap contacte real amb el món exterior. És la ment 
la que crea el món entre el subjecte i els objectes i la relació entre ells. I 
és això mateix el que passa quan estem desperts, no hi ha cap diferència. 
Per això, tot aquest univers fenomènic no és més que una projecció de la 
ment; ens sembla real perquè tenim fe en ell.

171

L’experiència universal ens ensenya que a l’estat de son profund, quan 
la ment queda reduïda al seu estat causal(48), per a aquest individu que està 
adormit, res existeix. De la qual cosa podem deduir que aquesta existència 
relativa en què viu l’home, no és més que la creació de la seva pròpia ment 
i no té realitat objectiva. 

172

De la mateixa manera que el vent porta els núvols i se’ls emporta 
també, és la ment la que causa el lligam de l’home, i serà també la causa del 
seu alliberament quan se’n vagi.

173

Primer la ment crea en l’home l’afeccionament pel seu propi cos i 
pels altres objectes dels sentits, la qual cosa el deixa lligat com una soga 
lligada a un animal. Però és aquesta mateixa ment la que més tard crea 
a l’individu un fort sentiment de desgrat per aquests mateixos objectes 
sensuals, posant en evidència la seva volubilitat, la seva inconstància 
i la manca d’objectivitat. El patiment que provoca a l’individu, aquest 
constant desdoblament provocat per la dualitat mental, impulsa l’individu 
a buscar-ne una realitat superior en comprovar que la ment no és digna de 
confiança.

174

Així doncs, la ment és l’única causa del lligam de l’home igual que del 
(48) Aquest punt ja es va tractar en els versets 120 i 121.
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seu alliberament: quan està sota la influència dels efectes de rajàs condueix 
l’home a la lligadura, però si es purifica dels efectes de rajàs i tamas, sattva 
condueix a la ment cap a la seva dissolució total en Brahman, i així l’home 
obté l’alliberament. 

175

Perseverant en el recte discerniment (viveka) que permet a l’home 
renunciar a les il·lusions creades per la seva pròpia ment, obté inspiració 
suficient perquè dins en sorgeix un profund anhel per assolir l’alliberament. 
Així doncs, un veritable cercador de l’alliberament deu abans que res 
enfortir aquests dos aspectes: discerniment(49) i renúncia(50).

176

A la selva dels plaers sensuals mora un terrible tigre anomenat ment: 
que els homes bons que anhelen profundament aconseguir l’alliberament 
no hi van mai. 

177

La ment té una tremenda capacitat per produir contínuament tota 
mena de desitjos pels objectes dels sentits, tant densos com subtils. Per 
aquell que anhela tenir experiències, la ment genera els diferents cossos, 
castes, modes de vida, llocs, i també tota mena d’activitats, qualitats, 
mitjans i resultats.

178

Confonent així al Jiva, que no obstant roman separat, pur i intel·ligent. 
Però la ment li crea lligams amb aquest cos físic, els òrgans i els Prânas. Un 
cop que està confós el fa vagar creant una il·lusòria identitat basada en les 
idees del “Jo” i “el Meu”, i ho sotmet a les diverses experiències de plaers i 
patiments que li sobrevenen com a resultat de les accions que executa en 
aquest estat d’ignorància. 

(49) Discerniment entre allò Real i el que és irreal; no es refereix a la intel·ligència ni 
a la capacitat mental de discórrer sobre assumptes mundans.
(50) Renúncia al que és irreal (a l’ego i la ment que són els causants de l’aferrament); 
no es refereix a la renúncia els objectes d’aquest món o els béns materials, ja que són 
innocus per a aquell que ha realitzat la veritable renúncia.
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179

La causa de la transmigració de l’home és el Karma que ha acumulat 
a causa del mal de la sobreimposició(51) generada per la ment i únicament 
per ella. El lligam a la seva pròpia ment és la causa de les misèries que 
experimenta l’home sense discerniment que es troba sota les influències 
de rajàs i tamas, romanent sotmès al cicle de naixements i morts. 

180

És per això que els savis que han aprofundit en aquest secret han 
declarat que la ment és Avidya (ignorància). És ella la que causa el caos 
a l’univers portant a l’home d’aquí cap allà igual que el vent empeny les 
masses de núvols.

181

Així doncs, el veritable cercador de l’alliberament ha de purificar la 
seva ment amb cura, i una vegada que quedi purificat l’alliberament és tant 
a l’abast com una fruita al palmell de la mà.

182

Aquell que mitjançant la constant devoció aconsegueix desarrelar 
l’aferrament als objectes dels sentits, renunciant als fruits de les seves 
accions i manté la fe en el veritable Brahman practicant regularment 
Satsang, meditació, etcètera, veu coronat amb l’èxit el seu esforç per netejar 
el seu intel·lecte de la naturalesa rajásica.

183

L’embolcall mental tampoc no pot ser l’Ésser Suprem, perquè té un 
principi i una fi, està subjecta a canvis i es veu afectat per experiències de 
patiment i dolor. A més, és un objecte reconegut per l’Ésser, que és l’etern 
subjecte que mai no pot ser identificat amb un objecte que es pugui arribar 
a conèixer amb l’intel·lecte.

(51) Aquest és el tema central de la filosofia Vedanta; explicar com l’Ésser infinit, 
lliure i etern, va acabar sent lligat i sotmès. Tot és degut a un error d’identitat, una 
cosa així com una autohipnosi generada per la ment, que porta com a conseqüència 
l’ego fals amb el qual ens acabem identificant. Un cop sotmesos a aquesta mena 
d’autohipnosi, l’ésser humà entra en un cercle viciós en el qual ja no pot ajudar-se a si 
mateix, per la qual cosa és imprescindible la intervenció de la gràcia del Mestre, per 
des-hipnotitzar els éssers humans a través de l’experiència del Coneixement del seu 
veritable Ésser.
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184

El Buddhi (l’intel·lecte), amb les seves modificacions (el concepte del 
“jo”, “meu”, etcètera) i els òrgans del coneixement, formen el Vijñanamaya 
Kosha (l’embolcall del coneixement), que actua com el faedor i manifesta 
les característiques de l’il·lusori ego individual, que acaba sent la causa de 
la transmigració de l’home.

185

Aquest embolcall del coneixement que sembla ser intel·ligent pel reflex 
del poder de Chit (la consciència) és una modificació de Prakriti(52), està 
dotada de la facultat del coneixement, però lamentablement s’identifica 
totalment amb el cos, els òrgans, etc.

186-187

Aquest embolcall prové d’abans del naixement i la seva manifestació, 
gira al voltant de l’arrelada idea del jo com una entitat individual separada 
de tota la resta de l’univers, se’n diu el Jiva (ànima individual). Impulsat pels 
desitjos irrealitzats en vides passades i pel karma acumulat, es manifesta en 
aquest pla relatiu realitzant accions de les quals també haurà d’acumular 
les conseqüències kàrmiques. Prenent diferents cossos a les diverses 
esferes de manifestació, ve i va en un cicle continu. És aquest embolcall 
del coneixement el que es manifesta als estats de vigília, somni amb somni 
i somni profund, i també és ella la que gaudeix o pateix les experiències de 
plaer o dolor.

188

Ella sempre s’equivoca considerant que són seus els deures, les 
funcions i els atributs que desenvolupa en els diferents períodes de la vida 
(estudiantil, casolà, de retir i renúncia total), que de fet pertanyen només al 
cos. Aquest embolcall és extremadament radiant, a causa de la seva íntima 
proximitat a l’Ésser Suprem, el qual ennuvolat, s’identifica amb ella patint 
les conseqüències de la transmigració en aquest oceà d’il·lusió. Per això a 
aquest embolcall se’l considera una sobreimposició que pateix l’Ésser. 

189

L’Atman auto refulgent, que és el Pur Coneixement, brilla dins del 

(52) Vegeu la nota 19.
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cor a mig del Prana. I encara que és immutable, es converteix en el faedor 
i l’experimentador degut a causa de la sobreimposició de l’embolcall del 
Coneixement.

190

Encara que l’Ésser de tot el que existeix és l’Atman, en assumir les 
limitacions de Buddhi (l’intel·lecte), en reconèixer-se erròniament amb 
aquesta identitat real; es considera a si mateix com una cosa diferent de tot 
el que l’envolta. Com si una gerra de fang es considerés diferent de la terra, 
que és la matèria de què està feta.

191 

A causa de la seva connexió amb aquesta sobreimposició, l’Ésser 
Suprem, tot i ser perfecte per naturalesa, a més d’immutable i etern, 
assumeix les qualitats dels upadhis (qualitats sobre imposades) i sembla 
actuar com si fossin aquestes modificacions; igual que el foc que manca de 
forma concreta assumeix la de la bola de ferro que ha posat incandescent. 

192 

Com que es confon —el deixeble pregunta— o qualsevol que sigui la 
causa per la qual l’Ésser Suprem acaba considerant-se un Jiva, sembla que 
aquesta sobreimposició prové abans del naixement, per la qual cosa no es 
pot suposar que aquesta limitació sobre imposada acabi amb la mort. 

193 

Per això, l’estat de l’ànima com Jiva tampoc no ha de tenir cap fi, i en 
conseqüència seguirà eternament dins del cicle de la transmigració. Com 
pot una ànima llavors aconseguir l’alliberament? Amablement et prego 
que aclareixis la meva pregunta, oh reverend Mestre. 

194 

Has fet una bona pregunta, home savi! —El Mestre respon—. Ara 
escolta atentament: La imaginació que ha estat elaborada com a fruit de la 
confusió no pot mai estar acceptada com un fet. 

195 

Mai no hi pot haver una connexió entre l’Ésser —que roman sempre 
separat, més enllà de l’activitat i que no té forma— i el món objectiu, igual 
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que el color blau no és el mateix que el cel. Aquesta connexió no és res més 
que un altre efecte de la il·lusió. 

196

L’estat de Jiva on roman l’Atman, el Testimoni que està més enllà de 
les qualitats i l’activitat, i que pot ser experimentat dins un mateix a través 
del Coneixement com Felicitat Absoluta ha estat sobre imposat per la 
il·lusió de buddhi, i no és real. I pel fet que per naturalesa és una irrealitat, 
deixa d’existir així que aquesta il·lusió se’n va. 

197

Existeix només durant el temps que romanguem perduts i sumits 
en la il·lusió, causada per la manca de discerniment que s’origina de la 
nostra pròpia ignorància. Una corda només es pot confondre amb una 
serp mentre que perduri aquest estat de confusió, però així que s’esvaeix 
aquesta il·lusió que hem acceptat com a real, la corda deixa de ser una serp. 
El mateix passa amb el Jiva. 

198-199

Avidya o ignorància i els seus efectes són considerats també com a 
procedents al naixement i perdurables després de la mort. Però així que 
sorgeix Vidya (el Coneixement), aquesta experiència interior del que és 
real acaba amb tots els efectes d’Avidya destruint-los 40 

ins a la mateixa arrel, igual que es destrueix un somni en despertar. 
Igual que aquest univers fenomènic sembla haver tingut un principi 
perquè existia abans que tot allò que coneixem, però, no és etern; de la 
mateixa manera, a l’aparentment perdurable ignorància li arribarà un dia 
la seva fi. 

200-201

Així doncs, si a l’estat de Jiva a què està sotmès l’Atman no és la 
seva veritable naturalesa —tal com imaginem— aquest estat es deu a la 
relació que ha establert amb els atributs sobre impostos (upadhis), tals 
com l’intel·lecte, la ment, l’ego, etc.; però aquest estat no és real i, per 
tant, la naturalesa de l’Atman és completament diferent de la consciència 
del Jiva. La relació que s’estableix entre l’Atman i els upadhis és deguda 
exclusivament a la ignorància. 
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202

L’abolició d’aquestes sobreimposicions només es pot aconseguir 
a través del Perfecte Coneixement, i per cap altre mitjà. El Perfecte 
Coneixement, segons els shutis consisteix en la realització real de la 
identitat de l’ànima individual (Jiva) amb Brahman. 

203

Aquesta realització s’obté mitjançant el desenvolupament del perfecte 
discerniment entre l’Ésser i el no-Ser. És per això que cal esforçar-se per 
aprendre a discriminar entre l’ànima individual i l’Ésser etern. 

204

Igual que l’aigua tèrbola es torna novament transparent en purificar-
la del fang que contenia mitjançant la destil·lació, de la mateixa manera 
l’Atman es manifesta en tota la seva resplendent glòria quan se li allibera de 
tots els atributs sobre impostos (upadhis). 

205

Quan es deslliura de tot allò que és irreal, aquesta mateixa ànima 
individual (Jiva) s’adona que no és altra cosa que l’etern Ser. Per això, el 
deixeble s’ha de proposar amb determinació eliminar de si mateix tot allò 
que li ha estat sobre imposat a l’etern Ésser; específicament, l’ego i la ment.

206 

Aquest embolcall del Coneixement (Vijñaramaya Kosha) de què he 
estat parlant, no pot ser l’Ésser Suprem i et donaré algunes raons que ho 
justifiquen: perquè està subjecta a canvi, és insensible i és una mica limitat; 
és un objecte dels sentits i la seva presència no és constant, per la qual cosa 
l’hem de considerar també irreal. La irrealitat mai no pot ser acceptada 
com l’etern Atman.

207

L’embolcall de la felicitat (Ãnandamaya Kosha) és una modificació 
de Prakriti que es manifesta com un reflex de l’Atman que és la felicitat 
Absoluta. Els atributs d’aquest embolcall són els diferents graus de plaer, 
alegria, eufòria, etc. I espontàniament deixa sentir la seva presència quan 
qualsevol afortunat gaudeix del resultat de les accions meritòries, de les 
quals tot ésser corpori pot obtenir goig en abundància sense el més mínim 
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esforç.

208 

L’embolcall de la felicitat es manifesta amb tota la seva plenitud 
durant el son profund(53) [53], mentre que a l’estat de somni amb somieig i 
al de vigília només es manifesta parcialment i en aquelles ocasions en què 
apareix algun objecte, idea o estímul agradable(54).

209

Tampoc aquest embolcall és l’Ésser Suprem, perquè els seus atributs 
també són canviants, la qual cosa és inevitable en tractar-se d’una 
modificació de Prakriti. És el resultat de les bones accions del passat i 
està íntimament relacionada amb els altres embolcalls(55), que igual que 
aquesta no són més que modificacions. 

210

Quan s’ha aconseguit transcendir els cinc embolcalls mitjançant la 
gràcia del Mestre i el recte discerniment (el procés de reducció a l’absurd); 
“Neti neti” és a dir “això no, això tampoc” arribes al punt culminant del 
procés, més enllà del qual no pot existir ja el raonament ni l’anàlisi; només 
queda el Testimoni, l’Absolut Coneixement, l’Atman.

211

Aquest Atman auto refulgent, que és una mica diferent dels 
cinc embolcalls, és testimoni dels tres estats, és el Real, l’Immutable, 
l’Immaculat, la Felicitat eterna; ha de ser experimentat pel savi, el qual 
immediatament fa que aquesta essència és el seu propi Ésser.

212

Després que aquests cinc embolcalls hagin estat transcendits i 
rebutjats com cosa irreal —el deixeble pregunta—, no em sembla que hi 

(53) A aquest estat de felicitat degut a l’Ãnandamaya Kosha, se’n diu Sushuti.
(54) Aquí es fa referència al que s’explica al verset 5 del capítol II del Taittiriya 
Upanishad, en què s’explica els diferents graus de gaudi i joia, Priya, Moda i Bramoda, 
que es consideren atributs de l’Ãnandamaya Kosha.
(55) Aquí novament es fa referència al capítol II del Taittiriya, en què es no parla 
de les cinc Koshas com si fossin similars quant a la forma, com si estiguessin 
interpenetradas però amb diferent grau d’interioritat, de manera que l’Ãnnamaya o 
embolcall material fos la més exterior i l’Ãnandamaya fos la més interior.
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hagi res més en aquest univers excepte el buit, la manca del tot. Oh Mestre! 
Quina entitat queda per experimentar perquè el savi coneixedor de l’Ésser 
es pugui identificar amb això?

213-214

Sàvia és la teva pregunta, deixeble lúcid! —el Mestre respon— 
ets molt llest i saps discriminar. Allò mitjançant la qual cosa es poden 
percebre totes aquestes modificacions —com l’ego, i també l’absència de 
l’ego durant el son profund— però que alhora no pot ser percebut més 
que per si mateix: això és el que has de reconèixer com l’Atman.

215

Qualsevol cosa que sigui percebuda per una altra té com a testimoni 
aquesta altra. Quan no hi ha un testimoni que pugui percebre quelcom, no 
en podem parlar com una cosa que ha estat percebuda.

216

Però l’Atman és una entitat que autojustifica la seva pròpia existència, 
perquè només pot ser experimentat i percebut per ell mateix. Per això 
l’ànima individual (Jiva) és en si mateixa i per si mateixa el Suprem 
Brahman.

217

Allò que clarament es manifesta a si mateix en els estats de vigília, 
somni amb somnieig i somni profund; que és percebut per la ment 
al nostre interior sota diversos aspectes, però sempre com una sèrie 
ininterrompuda d’impressions procedents de l’ego; el testimoni de l’ego, 
l’intel·lecte, etcètera, manifestant-se amb diferents formes i modificacions; 
el que es deixa sentir com Sat Chit Anand, a això ho has de reconèixer com 
l’Atman, el teu propi Ésser que te estada dins del teu cor.

218

En contemplar el reflex del sol sobre la superfície de l’aigua que conté 
una gerra el neci creu que és el sol mateix. De la mateixa manera els homes 
ximples, a causa de la seva confusió s’identifiquen amb el reflex de Chit, 
que projecta l’intel·lecte (buddhi) que no és més que una sobreimposició. 
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219-220

Igual que el savi deixa de banda la gerra, l’aigua i el seu reflex i elevant 
la vista contempla el resplendent sol que prestava la seva llum a la gerra i 
a l’aigua provocant el reflex, alhora que romania independent d’ells, de la 
mateixa manera hem de descartar el cos, l’intel·lecte i el reflex que Chit 
produeix sobre ell, donant-nos compte que el Testimoni, l’Ésser, l’Absolut 
Coneixement —que és la causa desconeguda de la manifestació de tot 
i que està més enllà de l’abast de l’intel·lecte—, és quelcom diferent del 
groller i del subtil. És etern, omnipresent, ho penetra tot i és més que 
subtil, no té d’exterior i tampoc no té interior: això és idèntic a un mateix. 

221-222

Experimentant i comprenent aquesta veritable naturalesa del nostre 
Ser ens alliberem del pecat, la maldat, la mort i la tristesa, convertint-nos en la 
manifestació física de la Felicitat Suprema. Quan s’assoleix aquesta il·luminació, 
ja no s’ha de tenir por de res ni de ningú. Per a un veritable cercador de 
l’alliberament no n’hi ha una altra forma de trencar els lligams, que el sotmeten a 
la transmigració, més que la realització de la Veritat, que és la veritable naturalesa 
del nostre Ésser.

223

La realització de la nostra identitat Brahman és l’únic mitjà per a 
l’alliberament de tots els lligams al Samsara, per mitjà del qual l’home savi 
arriba a Brahman; el primer sense segon, la Felicitat Absoluta.

224

Quan s’ha experimentat a Brahman dins d’un mateix, ja no s’ha de 
tornar al pla de la transmigració. És per això que tots els homes han de 
realitzar completament la seva identitat amb Brahman.

225

Brahman és Sat Chit Anand, és pur, suprem, autoexistent, etern i 
felicitat indestructible; en realitat no hi ha cap diferència entre Ell i l’ànima 
individual ( Jiva). No té ni interior ni exteriorment i contínuament n’està 
manifestant la glòria.

226

Només aquesta Suprema Unitat és real, ja que no existeix res més que 
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l’Ésser. Realment a l’estat de realització de la més alta Veritat no hi ha res 
que romangui com una entitat separada i independent.

227

Tot aquest univers que en la seva multiplicitat és percebut per 
l’ignorant sota diferents formes separades i independents, no és més que 
Brahman que roman absolutament lliure de totes les limitacions de què 
pateix el pensament humà.

228

Una gerra, tot i ser una modificació del fang, no n’és una cosa diferent; 
a totes les seves parts la gerra és essencialment idèntica al fang, i tot i que 
se li anomeni gerra, això no és res més que una identitat fictícia, un nom 
que indueix a la fantasia.

229

Ningú no et pot demostrar que l’essència de la gerra és una altra cosa 
que no sigui el fang mateix (del qual està fet). El fet de considerar la gerra 
com una cosa separada no és més que una imaginació, fruit de la il·lusió 
i la confusió: el fang que la compon és l’únic que li dona existència i en 
conseqüència l’únic que es pot considerar real i objectiu.

230

De la mateixa manera, l’univers sencer que va ser originat per 
Brahman, en realitat no és res més que Brahman mateix. Aquesta és la seva 
essència i no n’existeix separat. El que afirmi el contrari està confós per la 
il·lusió i balbuceja paraules incoherents com qui parla adormit.

231

Aquest univers és el mateix Brahman, aquesta és la proclamació 
augusta de l’Atharva Veda(56). Per tant, aquest univers no és res més que 
Brahman, ja que qualsevol cosa sobre imposada manca d’existència 
separada d’Ell.

(56) L’Atharva Veda és un dels 4 Vedas que, juntament amb els Upanishads, 
constitueixen la base ortodoxa del coneixement vedàntic. En aquest cas concret es 
fa esment al verset 11 del 2n. capítol del volum II del Mundaka Upanishad, que està 
inclòs dins de l’Atharva Veda com a part integrant d’aquest manuscrit sagrat. 
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232

Si l’univers, tal com ho percebem a través dels sentits fos real, mai no hi 
hauria un fi per a la dualitat, la qual cosa ens faria pensar que les escriptures 
són falses i que el Senyor mateix ha comès el delicte de mentir. Però cap 
d’aquestes alternatives no poden ser considerades com a desitjables o 
beneficioses per la gent de mentalitat noble.

233

El Senyor que coneix el secret de tot, ha donat suport a aquest punt 
de vista en proclamar amb les seves paraules(57) [57]: “però Jo no hi soc en 
ells… ni ells són a Mi”.

234

Si l’univers fos real, hauríem de percebre’l també a l’estat de son 
profund. Però atès que en aquest estat no es produeix la més mínima 
percepció de la seva existència ha de ser irreal i fals, igual que els somnis.

235

Així, doncs, l’univers no existeix separat de l’Ésser Suprem, i la 
percepció de la seva separació és tan falsa com la percepció de la gerra 
com quelcom separat del fang a causa de les seves qualitats (color, forma i 
volum) Potser un atribut sobreimposat pot existir separat del substrat que 
li dona existència? És el substrat el que obra aquesta aparença creant una 
il·lusió per a una ment confusa.

236

Sigui quina fos la il·lusió que un home confós erròniament percebi, en 
essència és Brahman i només Brahman. Allò que sempre s’ha considerat 
com l’univers no és res més que Brahman, atès que l’univers, que és la 
sobreimposició de Brahman no és més que un nom.

237-238

Així que tot el fet manifestat, l’univers sencer, és el Suprem Brahman 
mateix, el Real, el Primer sense segon, l’essència pura del Coneixement, 

(57) Aquí amb el terme Senyor s’està referint a Krishna, una encarnació divina que va 
viure tres mil anys a. C., i el text ha estat extret del Bhagavad Gita, que recull el diàleg 
que va mantenir Krishna amb el seu devot Arjuna al camp de batalla de Kurukshetra, 
on li va revelar el Sant Coneixement.
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serè, sense taca i sense principi i fi, cosa que està més enllà de l’activitat; 
l’essència de la Felicitat Absoluta, que transcendeix la diversitat creada per 
la Maia. És etern, que sempre està més enllà de l’abast del patiment, que és 
indivisible i incommensurable, que no té de forma i no pot ser diferenciat, 
que manca de nom i és auto lluminós i immutable.

239

Els savis experimenten la Veritat Suprema -Brahman- en la qual no hi 
ha diferència entre el coneixedor, el coneixement i el fet conegut; el que és 
infinit, transcendent i que constitueix l’essència del Coneixement Absolut. 

240

Allò que no es pot agafar ni llençar, allò que està més enllà de l’abast 
de la ment i de les paraules, com immensurable no té ni principi ni fi, el 
complet, el veritable Ser d’un mateix que es manifesta en tota la seva glòria 
desbordant.

241-242

El Shruti proclama: “tu ets Això” (Tat-Twam-Asi) repetidament 
estableix la identitat d’Ishwara(58) i Jiva, així ho fan entendre els termes 
Això (Tat) i Tu (Twam), lo qual es dedueix desposseint aquests dos 
termes dels seus significats usuals en l’ús col·loquial, que és en definitiva 
allò que aquesta afirmació pretén. Els seus significats literals poguessin 
induir a l’equívoc, ja que si consideren els atributs inherents a aquests dos 
termes, podria considerar-se una contradicció, tal com si comparéssim el 
rang del sol amb la cuca de llum, el del rei amb el servent, el de l’oceà amb 
un pou, el Mont Meru amb una partícula de pols.

243

Aquesta aparent contradicció que es pogués apreciar entre ells és 
només una conseqüència de la sobreimposició amb què se’ls ha associat, 
però això no és real. Aquesta sobreimposició, en el cas d’Iswara (el 
Senyor) és Maia, que és la causa del Mahat (la intel·ligència còsmica de 
la naturalesa) i les altres modificacions que procedeixen del Mahat. I en 
el cas del Jiva, la sobreimposició consisteix en els cinc embolcalls que són 
també produïts per Maia.

(58) Ishvara: És el terme hindú pel qual es designa la manifestació física de Déu, per 
la qual cosa podria traduir-se per Avatar.
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244

Aquestes dues són les sobreimposicions d’Ishwara i de Jiva. I una 
vegada que ambdues són eliminades ja no en queda ni Ishwara ni Jiva. Un 
regne és símbol de rang per a un rei, i per a un soldat el seu escut, però 
quan el rei perd el regne i el soldat el seu escut, ja no són ni rei ni soldat; 
són el mateix.

245

I els Vedes mateix afirmen: “D’ara endavant aquest és el 
manament”(59). Amb la qual cosa expressen clarament el seu rebuig a la 
dualitat que imaginem a Brahman: hem doncs d’eliminar aquestes dues 
sobreimposicions valent-nos de la realització de la Veritat, de la qual 
parlen amb autoritat els Vedas.

246

Per tant, l’Atman no és aquest univers groller, ni tampoc l’univers 
subtil, ja que tots dos són fruit de la imaginació i no són reals, seria igual 
que confondre una corda amb una serp o considerar els somnis com a 
reals. Després d’eliminar sistemàticament aquest món objectiu valent-
nos del discerniment, hem d’experimentar el substrat comú que uneix a 
l’Ishwara i el Jiva, comprenent així que tots dos són un.

247

Així doncs, aquests dos termes, Isvara i Jiva, s’han d’entendre 
considerant-ne els significats implícits, no literals, per poder establir 
la identitat absoluta entre ells. Cap dels mètodes com el rebuig total o 
l’acceptació total ens servirà per poder comprendre’n el significat implícit. 
Cal estar en una postura de total imparcialitat i sempre obert a aprendre, 
i donar-la una opció a tot allò que ens pugui ajudar i portar a l’experiència 
Constant de la Felicitat Absoluta.

248-249

Per exemple a la frase: “aquest és Devadatta” (referint-se a un retrat 
antic) es vol donar a entendre la identitat de la persona, sense tenir en 
compte els possibles detalls contradictoris (la diferència d’aspecte, de 
temps, de lloc, etc.). De la mateixa manera, considerant la frase “Tu ets 

(59) Aquesta cita pertany al Brihadâranyaka Upanishad, tom II, 3:6.
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això”, el savi ha de deixar de banda els possibles aspectes contradictoris de 
les dues parts i reconèixer la identitat d’Isvara (el Senyor) i Jiva (l’ànima 
individual), apreciant a través del discerniment que l’essència dels dos és 
Chit, la Consciència Absoluta. Hi ha centenars d’aquests continguts a les 
escriptures que amb analogies similars inculquen la identitat i la unitat de 
Brahman i de Jiva.

250

Rebutjant la irrealitat mitjançant el procés de reducció a l’absurd 
(“Neti, neti”), s’arriba al reconeixement que l’Atman és autoexistent i 
autosuficient; roman separat de tot, com el cel, i és més enllà de l’abast 
del pensament. Hi ha passatges que afirmen: “no és groller ni subtil, 
etcètera”(60) [60]. Per tant, rebutja el fantasma d’aquest cos, que tu perceps 
i acceptes com el teu propi ésser, i mitjançant la pura entesa comprèn que 
tu ets Brahman; experimenta el teu propi ésser; el Coneixement Absolut.

251

Totes les modificacions de l’argila, com ara una gerra, o les diferents 
peces de la terrisseria, que han estat acceptades per la ment com a reals, no són, 
en realitat, més que argila. Igualment, tot aquest univers que ha estat produït per 
Brahman, a si mateix no és més que Brahman i res més que això. Perquè deriva 
la seva existència de Brahman, que és l’única Realitat autoexistent. Per tant, el 
nostre mateix Ser ets tu, el serè, pur, suprem Brahman, el primer sense segon. 

252

Igual que és irreal tot el que apareix en un somni, els objectes, el lloc, 
etc., també és irreal el món que experimentem aquí, en estat de vigília, 
perquè no és més que no pas l’efecte de la nostra pròpia ignorància. De la 
mateixa manera, aquest cos, els òrgans, els prânas, l’ego, etc., són també 
irreals, ja que tu ets el serè, pur, suprem Brahman, el primer sense segon.

253

Allò que erròniament suposem com a existent en alguna cosa, una 
vegada coneguda la veritat sobre això, veiem que no és més que el substrat i 
que en res és diferència de l’objecte. El prolífic i divers món del son apareix 
i desapareix mentre encara continuem adormits aconseguim que passi el 
mateix amb aquest univers visible al nostre estat de vigília, diferenciant-ho 

(60) Aquest text és un extracte del Brihadâranyaka 3,8:8.
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del nostre Ser?

254

Allò que està més enllà de les castes, els credos, la família i el llinatge; 
que no té nom ni forma, ni mèrit ni demèrit, que transcendeix l’espai, el 
temps i els objectes dels sentits; aquest Brahman ets tu. Fes que la teva 
ment mediti en això.

255

Aquest Suprem Brahman és més enllà de l’abast de les paraules, 
però és accessible l’ull dotat d’il·luminació pura. El pur, l’estada de tot 
Coneixement, l’entitat sense principi: aquest Brahman ets tu. Fes que la 
teva ment mediti sobre Ell.

256

Allò que no pot ser tocat per la sèxtuple onada(61) [61], sobre la qual 
cosa medita el cor del iogui, però que no pot ser percebut pels òrgans dels 
sentits; el que el intel·lecte no pot conèixer i és impecable: aquest Brahman 
ets tu. Fes que la teva ment mediti en Ell.

257

Això és el substrat de l’univers amb la seva diversitat variada, que són 
les creacions de totes les formes de la il·lusió; allò que no és mantingut per 
res i que és diferent del groller i del subtil; allò que no té parts i que no pot 
ser descrit mitjançant cap exemple: aquest Brahman ets tu. Fes que la teva 
ment mediti en això.

258

Allò que està lliure de naixement, creixement, desenvolupament, 
decrepitud, malaltia i mort; allò que és indestructible, que és la causa de la 
creació, manteniment i destrucció de l’univers sencer: aquell Brahman ets 
tu. Fes que la teva ment mediti en això.

259

Allò que no es pot diferenciar, l’essència del qual mai no ha deixat 
d’existir; allò que no té moviment, igual que un oceà sense onades. Allò 

(61) La sèxtuple onada o l’onada de sis trencants és la misèria d’aquest món 
caracteritzada per: il·lusió, patiment, gana, set, decrepitud i mort.
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que ha estat sempre lliure i la forma del qual és indivisible: aquest Brahman 
ets tu. Fes que la teva ment mediti a això.

260

Allò que, malgrat ser la Unitat única, és la causa de la diversitat de 
manifestacions; allò que anul·la totes les altres causes, i que, a més, en si 
mateix no en té de causa; que és diferent de Maia i el seu efecte (l’Univers) 
romanent sempre independent de tot: aquest Brahman ets tu. Fes que la 
teva ment mediti en això.

261

Allò que està lliure de tota dualitat; que és infinit, indestructible i 
diferent de l’univers i la Maia; suprem, immaculat, etern, i que és la Felicitat 
immortal: aquest Brahman ets tu. Fes que la teva ment mediti en això.

262

Aquesta realitat, que malgrat de ser Una, sembla múltiple i diversa a 
causa de l’efecte de la il·lusió en prendre diferents noms, formes, atributs i 
canvis, en si mateixa roman sempre immutable —igual que l’or pot prendre 
diferents formes i modificacions per crear diferents joiells i joies—: aquest 
Brahman ets tu. Fes que la teva ment mediti en això.

263

Allò que més enllà de la qual cosa no hi ha res, que brilla fins i tot per 
sobre de la Maia i que és superior al seu efecte (l’univers); l’Ésser més 
íntim de tot el que existeix, que no pot ser distingit ni diferenciat; l’Ésser 
Reial, el Sat Chit Anand (Consciència, Veritat i Felicitat Suprema) l’infinit 
i immutable: aquest Brahman ets tu. Fes que la teva ment mediti-hi.

264

Medita sobre la Veritat que t’he revelat, fes servir el discerniment 
valent-te del raonament recomanat (“Neti, Neti”). A través del discerniment 
i la meditació hom pot realitzar la Veritat sense cap dubte. Apareixerà 
davant teu tan clara i neta com l’aigua al palmell de la mà.

265

Reconeixent en aquest cos el Coneixement Absolut, lliure de tota 
ignorància i dels seus efectes, romanent sempre en contacte amb el teu 
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propi Ser, dipositant la teva consciència en aquest Coneixement, fes que 
l’univers es dissolgui en Brahman.

266

A la cova de Budhi(62), en el més profund d’ella, hi ha Brahman; 
diferent del groller i el que és subtil, la Suprema Consciència, el primer 
sense segon. Aquell que viu en aquesta cova amb Brahman, oh estimat!, ja 
no entrarà més al ventre d’una mare.

267

Fins i tot després que la Veritat s’ha reconegut, encara queda aquesta 
forta, obstinada i ancestral impressió que hom és l’actor i experimentador, 
que en si és la causa de la transmigració. Aquesta impressió ha de ser 
acuradament eliminada mitjançant l’esforç de romandre en un estat 
de constant identificació amb el Suprem Ser. Els savis anomenen això 
alliberament, que és l’erradicació de les impressions (Vãsanãs); aquí i ara. 

268

Les idees de “jo” i “allò meu” amb relació al cos, els òrgans, etcètera, 
que de fet són il·lusió, és una sobreimposició de la qual el savi s’ha 
d’alliberar acabant amb ella. Però això només és possible si de veritat ens 
identifiquem amb l’Atman.

269

Experimentat el teu més íntim Ser, el testimoni del budhi i les seves 
modificacions, i perseverant amb constància en el pensament positiu de 
“Jo soc Això”, aconseguim des identificar-nos del no ser, que és la il·lusió.

270

Deixant de banda tots els convencionalismes i les formalitats socials, 
renunciant al decòrum i servilisme del cos físic, i evitant que t’absorbeixin 
completament les escriptures; obtindràs acabar amb la sobreimposició 
que ara pesa sobre tu.

(62) Freqüentment al Vedanta es compara al Budhi (intel·lecte) amb una cova 
atribuint-li així un cert sentit de profunditat, foscor i misteri al fons de la qual es troba 
Brahman; amb el que es dona a entendre que cal travessar-la passant a través de tota 
la foscor dels conceptes, anàlisi i cavil·lacions.
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271

A causa del desig d’obtenir èxit a la societat, a la passió d’estudiar i 
escodrinyar les escriptures, i a l’excessiva cura i el servilisme del cos físic; 
la gent no pot assolir la veritable realització.

272

Per aquell que es vol alliberar de la presó d’aquest món (Samsara), 
aquests tres desitjos han estat qualificats pels savis com a forts grillons de 
ferro que encadenen els nostres peus. Aquell que aconsegueix alliberar-
se’n, amb seguretat arriba a l’alliberament.

273

Quan l’aromàtica escorça de l’arbre Agaru(63) [63] està humida, deixa 
anar una olor pestilent tan penetrant que amaga la seva natural fragància, 
però només cal fregar la superfície per dissipar aquesta estranya olor i 
permetre que sorgeixi de nou el seu aroma encantador.

274

Igual que passa amb la fragància d’aquest arbre, el perfum de 
l’Ésser Suprem que roman cobert per la pols de les ancestrals i violentes 
impressions arrelades a la ment, quan és purificat per la constant fricció 
amb el Coneixement, sorgeix novament i pot ser nítidament percebut.

275

El desig de l’autorealització és sempre enfosquit per innombrables 
desitjos que persegueixen altres coses que no són el veritable Ser. Però 
quan aquests desitjos desapareixen mitjançant el constant aferrament a 
l’Ésser, l’Atman clarament es manifesta per si sol.

276

Fent l’esforç constant de concentrar la ment en el nostre Ésser interior, 
els pensaments comencen a cessar permetent que la nostra atenció es 
dirigeixi cap al nostre interior romanent-hi d’una forma més estable, i 
proporcionalment també la ment comença a renunciar als seus desitjos 

(63) Agaru: És el sàndal, de l’escorça del qual s’extreu una essència d’extraordinària 
fragància amb què es fa una pasta aromàtica que en cremar desprèn un perfum molt 
agradable. S’usa generalment per perfumar els temples i els llocs sagrats igual que es 
fa servir l’encens a les esglésies occidentals.
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pels objectes exteriors. I una vegada que han estat eliminats aquests 
desitjos, sobrevé la plena realització de l’Atman sense cap obstacle.

277 

D’aquesta manera mor la ment del iogui, en mantenir la seva atenció 
constantment fixa en el seu propi Ser. A això li segueix la dissipació dels 
desitjos i en conseqüència la desaparició de la sobreimposició.

278

La influència de Tamas és destruïda per l’acció de Sattva i Rajàs, alhora 
la influència de Rajàs és destruïda per Sattva, i finalment la influència de 
Sattva es dissol al pur Brahman. Per tant, desfés-te de la sobreimposició 
valent-te de l’ajuda de Sattva.

279

Sabent amb seguretat que és el resultat de les teves accions passades 
(Prarabdha Karma)(64) [64] allò que t’ha conduït al teu present naixement 
i allò que també et mantindrà aquest cos; roman tranquil i tracta amb 
tenacitat i paciència d’alliberar-te de la teva sobreimposició.

280

Mantenint-te ferm en la convicció que “Jo no soc l’ànima individual, 
sinó el Suprem Brahman” eliminant així tot el que en tu és il·lusió; acaba 
amb la sobreimposició a què estàs sotmès, a causa de la inèrcia ocasionada 
per les teves impressions passades.

281

Comprenent i experimentant que tu ets l’Ésser de tot, valent-te de 
les escriptures, el discerniment, i sobretot, de la teva pròpia experiència; 
desfés-te de la teva sobreimposició, tot i que sempre sembli que alguna 
cosa queda.

(64) Prarabdha: Amb aquest terme es designa el gravamen kàrmic que pesa sobre 
una ànima individual a causa de les accions que va realitzar a la seva vida anterior, la 
qual cosa li ha conduït al seu naixement present. Un cop aquest compte kàrmic ha 
estat resolt per la gràcia del Mestre i la pràctica constant del Coneixement, aquest 
ésser es torna un instrument de la gràcia i una font de saviesa; a aquest estat se li 
anomena Videhamukti. 
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282

El savi no té cap mena de connexió amb l’acció, ja que ja ha rebutjat 
qualsevol idea d’acceptació o rebuig. Per això, a través del constant contacte 
amb Brahman s’allibera de la sobreimposició.

283

A través de la comprensió de la identitat de Brahman i l’ànima, com 
es dedueix de la rotunda afirmació “Tu ets Això”, allibera’t de la teva 
sobreimposició amb l’objecte d’enfortir la teva identificació amb Brahman. 

284

Allibera’t de la teva sobreimposició estant completament alerta i 
amb la teva ment concentrada a Brahman, i continua així fins que la teva 
il·lusòria identificació amb aquest cos sigui destruïda fins i tot en la seva 
menor arrel.

285

Mentre persisteixi en tu la percepció d’aquest univers i les ànimes(65) 
[65] com una cosa separada de tu, encara que sigui en somnis; continua 
esforçant-te per acabar amb la teva sobreimposició sense parar al teu afany, 
oh savi!

286

Persevera en la constant pràctica dels Sadhanas(66) [66] sense donar-
li la més mínima oportunitat a l’oblit ni a la distracció —bé sigui pel 
somni, obligacions mundanes, o per l’atracció dels objectes dels sentits, 
etcètera— i medita constantment tractant de concentrar la teva ment a 
l’Ésser interior.

287

Talla totes les teves identificacions amb aquest cos físic i et mantinguis 
allunyat dels seus jocs sensuals i del seu aspecte corpori, ja que no és més 
que carn i impureses que han sorgit de les impureses dels pares; allunya’t 
d’ell com si fos un leprós i experimenta perquè tu ets Brahman, ja que 

(65) Es refereix a la pluralitat de les formes amb què es manifesta la creació com un 
desplegament del poder del Senyor a través de la Maia.
(66) Sadhanas: Aquest terme designa les disciplines espirituals que constitueixen les 
pràctiques essencials que permeten a un devot progressar al camí cap a la perfecció.
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aquesta experiència és la raó de la teva vida.

288

Igual que l’espai tancat dins una gerra s’uneix amb l’espai infinit al 
trencar-la, l’ànima infinita se submergeix a l’Ésser Suprem; oh savi! Et 
mantinguis sempre en calma meditant a la teva pròpia identitat.

289

Fent-te un amb l’autorefulgent Brahman, que és el basament de tot 
l’existent, la Realitat; deixa de preocupar-te en el macrocosmos i en el 
microcosmos, rebutja’ls com dos receptacles vergonyosos.

290

Transferint la identificació, que ara està arrelada al cos físic, l’Atman 
—que és l’estat de Sat Chit Anand— i sense parar atenció al cos subtil; 
roman sempre sol i independent.

291

Això en el qual es reflecteix l’univers igual que una ciutat en un mirall, 
aquest Brahman ets tu; comprenent això aconseguiràs la raó de la teva 
vida.

292

Aquesta Essència Primordial és el real que és dins nostre, aquest 
Coneixement i Felicitat Absoluta, primer sense segon, que està més enllà 
de la forma i l’activitat. A quan coneixem això hem de deixar d’identificar-
nos amb els nostres cossos falsos (el groller, el subtil, i el causal), igual que 
l’actor una vegada acabada la representació es treu la màscara i oblida el 
personatge que havia assumit.

293

Aquest univers objectiu és totalment irreal; i tampoc no ho és l’ego 
perquè es pot observar com està, en canvi continu. Com pot l’ego, la 
naturalesa del qual és transitòria, afirmar “jo sé tot”? Aquesta afirmació 
només pertany a l’Atman que resideix a l’omnisciència.

294

Però el “Jo” real és el testimoni de l’ego i tota la resta; sempre està 

VIVEKA CHUDAMANI



76 LA JOIA DEL DISCERNIMENT

com a testimoni de totes les experiències, fins i tot a l’estat de son profund. 
Els Shrutis mateixos diuen d’ell: “No va néixer mai i és etern”(67). Per això 
aquest Paramatman(68) és diferent del cos groller i subtil.

295

El coneixedor de tots els canvis que afecten aquelles coses que estan 
subjectes a canvi, necessàriament ha de ser etern i immutable. La irrealitat 
del cos groller, el cos subtil, i el cos causal és clarament evidenciada una 
vegada i una altra si observem la imaginació, el somni amb somieig, i el 
somni profund, respectivament. Tot el que imaginem és total fantasia; en 
el somni amb somni no percebem el cos groller; i en l’estat de son profund 
tampoc no percebem el cos subtil.

296

Així que renuncia a la teva identificació amb aquest cos groller que no 
és més que un munt de carn, i renuncia també a l’ego i al cos subtil, perquè 
no són res més que imaginacions generades pel budhi. Coneixent el teu 
propi Ser, que és el Coneixement Absolut aconseguiràs la Pau; perquè 
aquesta experiència no va poder ser negada al passat, no es pot negar en el 
present, i tampoc no es podrà negar en el futur.

297

Deixa d’identificar-te amb la teva família, el teu llinatge, el teu nom, la 
teva forma, el teu estat social, etcètera, perquè totes aquestes coses només 
afecten aquest cos, que per al savi que coneix l’experiència del seu propi 
Ser, no és res més que un cadàver corrompent-se. Igualment abandona la 
idea, que ets tu el faedor, etcètera, ja que només són atributs del cos subtil; 
adverteix que ets la Felicitat Absoluta.

298

També cal tenir en compte que hi ha altres obstacles —com ara els 
desitjos— que condueixen l’home a la transmigració. L’arrel de tots ells és 
l’ego, que és la primera modificació de la ignorància.

299

Mentre perduri la menor relació amb aquest malvat ego, no es pot ni 

(67) Aquesta cita pertany al Katha Upanishad 1,2:18
(68) Vegeu la nota 32.
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tan sols parlar d’assolir l’alliberament (Mukti), que és una cosa única.

300

Alliberant-se de les urpes(69) de l’ego, igual que la lluna s’allibera de 
Rahu(70) [70] l’home reconeix la seva veritable naturalesa i es torna pur, 
infinit, eternament feliç i brillant.

301

Quan es destrueix l’ego creat pel Buddhi (intel·lecte), que està sumit 
en la tota confusió a causa de la ignorància primària, i que es percep com 
quelcom que mora dins del cos autoafirmantse com “Soc tal i tal altre”; una 
vegada que aquesta falsa identitat és completament destruïda, s’assoleix la 
total identitat amb Brahman sense cap dificultat.

302

El valuosíssim tresor de la Felicitat de Brahman està envoltat de la 
poderosa i mortífera serp de l’ego, el qual el guarda per a si mateix i l’usa 
valent-se dels seus tres ferotges caps que són les tres gunes. Només el savi 
que ho destrueix tallant els tres caps amb l’espasa del Coneixement, pot 
gaudir del tresor que constitueix la Felicitat Suprema.

303

Mentre perduri a la víctima el més lleu residu de verí no es pot esperar 
la total recuperació: l’ego provoca el mateix efecte en un iogui que anhela 
l’alliberament.

304

A través de la completa cessació de l’ego, i mitjançant la detenció dels 
pensament que s’agiten en la teva ment com un onatge embravit, valent-
te llavors del discerniment que et permet rebutjar la il·lusió i enfocant la 
teva atenció a la Realitat interior, experimentaràs la Realitat com a “Jo soc 
Això”.

(69) Per urpes hem traduït el terme sànscrit Graha que significa també “planeta” o 
“món”.
(70) Rahu: Els eclipsis del sol i de la lluna són atribuïts popularment per la mitologia 
hindú als atacs periòdics que el dimoni Rahu descarrega sobre aquests astres, els 
quals li van impedir a aquest dimoni beure el líquid sagrat Soma (Nèctar).
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305

Renuncia decididament a la teva identificació amb l’ego, aquell intrús 
que per naturalesa no és més que una modificació de la ignorància i només 
brilla reflectint la llum que roba al teu veritable Ser, amb la qual cosa 
desvia la teva atenció impedint-te establir-te l’Atman. És degut a aquesta 
falsa identificació pel que has caigut en aquesta existència relativa plena de 
misèries des del naixement fins a la mort; encara que tu ets el Testimoni, 
Tu ets Sat Chit Anand.

306

Si no tinguessis aquesta falsa identificació amb el teu ego, mai et 
veuries sotmès a la transmigració, ja que tu ets immutable, eternament 
idèntic, omnipresent; ets el Coneixement Absolut, la Felicitat Absoluta; 
ets un ésser immaculadament gloriós.

307

Així doncs, destruint aquest ego —que és el teu enemic— amb la gran 
espasa del Coneixement, gaudeix directament i lliurement de la felicitat 
del teu propi imperi; la majestuositat de l’Atman. L’ego és com una espina 
que es clava a la gola d’un home mentre menja.

308

Rebutjant la falsa autoafirmació de l’ego (“jo” i “meu”) i renunciant a 
tota mena d’aferrament mitjançant l’experiència de la Suprema Realitat, 
allibera’t de tota dualitat. Gaudeix de la felicitat del teu propi Ser i roman 
descansant a Brahman, ja que tu has conegut la teva naturalesa infinita.

309

Fins i tot una vegada desarrelat, si li donem lloc a la nostra ment, 
fins i tot per un moment, aquest terrible ego novament cobra vida creant 
centenars de preocupacions i temors, igual que la pluja tropical que 
copiosament descarrega un núvol d’estiu portat pel vent.

310

Quan l’enemic —l’ego— ha estat derrotat, no se li ha de donar 
ni un moment de treva pensant en objectes dels sentits, perquè això és 
veritablement el que fa cobrar vida novament. Tolerar desitjos és com 
regar un llimoner que ja gairebé s’havia assecat. 
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311

Només aquell que s’ha identificat amb el cos anhela els plaers sensuals. 
Però com pot algú que s’ha alliberat d’aquesta identificació cobejar plaers 
d’aquest tipus? Per això es diu que la veritable causa del sotmetiment a 
la transmigració és la tendència a desitjar els objectes dels sentits; d’aquí 
sorgeix la idea de la diversitat i la dualitat.

312

Observant la naturalesa de les accions es pot reconèixer de quina 
naturalesa és la llavor de què s’han originat. De la mateixa manera, quan ja 
no existeixen aquestes conseqüències, això indica que la llavor(71) ha estat 
destruïda: per això s’han de controlar les accions.

313

En augmentar els desitjos també augmenten les accions egoistes, 
per tant, recíprocament, provoca que els desitjos també augmentin, i 
així successivament. Originant-se així un cercle viciós que encadena 
interminablement l’home a la transmigració.

314

Per aconseguir trencar la cadena de la transmigració, el Senyassin(72)  
ha de cremar aquestes dues tendències que donen lloc a aquest cercle 
viciós, fins a reduir-les a cendres. Doncs pensar en objectes dels sentits i 
realitzar accions egoistes provoca que els desitjos augmentin.

315-316

Un cop augmentats els desitjos, provoquen la transmigració de 
l’home. La forma per alliberar-se d’aquestes dues influències, però, jau 
a estar alerta i observant a totes les circumstàncies, sempre atent a tot el 
que passa dins i fora, a tots els aspectes; com ho està Brahman. A través 
de l’enfortiment de l’anhel d’arribar a ser un amb Brahman, aquestes dues 

(71) El desig per l’objecte dels sentits.
(72) Senyassin: La renúncia s’expressa en sànscrit pel terme Sanyasa, d’aquí ve el 
terme Senyassin que significa renunciant. Aquest és el nom amb el qual es designa 
els monjos hindús que han renunciat a tota mena de relació o obligació amb aquest 
món, els seus parents, els seus amics, etcètera. Els seus vestits són de color ataronjat 
(safrà), la qual cosa simbolitza el foc de la renúncia on suposadament han cremat els 
seus desitjos.

VIVEKA CHUDAMANI



80 LA JOIA DEL DISCERNIMENT

influències són aniquilades.

317

En deixar de realitzar accions egoistes, es redueix considerablement la 
cobdícia i el continuo pensant sobre els objectes dels sentits, la qual cosa 
progressivament portarà al seu dia, com a conseqüència, la destrucció 
dels desitjos. La destrucció dels desitjos és l’alliberament, i viure lliure de 
desitjos és allò que es considera com l’Alliberament en vida(73). 

318

Quan sorgeix en el meu cor un sincer desig per la unió completa amb 
Brahman, els desitjos egoistes desapareixen, igual que l’aurora dissipa 
completament la densa foscor de la nit.

319

Quan surt el sol, la seva calor i llum dissipen la boira, desapareixent 
juntament amb ella els seus nombrosos perills. Igualment, quan s’experimenta 
aquesta Felicitat Absoluta no queda ni el més mínim vestigi de misèria ni lligam. 

320

Meditant a la Realitat, la Felicitat que mora dins aquest cos; tant 
l’univers extern com l’intern s’esvaeixen. Un ha d’estar en tot moment 
alerta, per si quedés algun residu de Prarabdha(74).

321

No s’ha de descuidar mai la constant atenció a Brahman. Bhagavan 
Sanat Kumara(75), que és fill de Brahmâ, ha dit que la distracció és la 
mateixa mort.

(73) [73] A aquell que ha aconseguit l’Alliberament en vida se’n diu Jivanmukta. Un 
Jivanmukta és aquell que s’ha alliberat de les influències dels tres Gunes de Prakriti, 
però que no obstant roman al món relatiu dels parells oposats, per prestar el seu ajut 
a aquelles ànimes que estan buscant la perfecció.
(74) Prarabdha: Vegeu la nota 64.
(75) És un dels primers savis que van sorgir del cos de Brahmâ i alguns ho consideren 
com l’encarregat i rector de l’ordre al sistema solar. Un dels seus deixebles va ser 
Narada. Als capítols 40-45 de l’Udyoga Parvan de la famosa epopeia el Mahabharata, 
es descriu una cèlebre conversa mantinguda entre Sanatkumara i el rei Dhritarashtra, 
en què el savi en un determinat moment afirma: “Al descuit jo ho considero la mort 
mateixa”.
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322

No hi ha pitjor perill per a un Iñahin (aspirant Al Suprem Coneixement) 
que permetre que la seva atenció divagui apartant la seva consciència del 
seu veritable ésser. D’aquesta distracció prové la confusió de prendre 
aquest món transitori com a real, de la qual cosa sorgeix l’ego, i a aquest li 
segueix el lligam, el qual provoca el patiment i la misèria.

[73] A aquell que ha aconseguit l’Alliberament en vida se’n diu Jivanmukta. Un Jivanmukta 
és aquell que s’ha alliberat de les influències dels tres Gunes de Prakriti, però que no obstant roman 
al món relatiu dels parells oposats, per prestar el seu ajut a aquelles ànimes que estan buscant la 
perfecció.

323

Quan un home —encara que hagi estat iniciat— cobdícia i desitja els 
objectes dels sentits, això li ocasiona l’oblit del seu veritable ésser, la qual 
cosa li comporta turments a causa de les males inclinacions del Buddhi 
(intel·lecte), lliurant-se a aquest joc fatídic igual que una dona lleugera es 
lliura a un amant.

324

Igual que la molsa que, tot i ser retirada de l’aigua de l’estany, torna a 
aparèixer una vegada i una altra cobrint la superfície. Igualment Maia (la 
il·lusió) torna a cobrir el savi si aquest abandona o es torna negligent a la 
pràctica de la meditació sobre el seu veritable Ser.

325

Si la ment s’allunya, encara que només sigui per un moment, d’aquesta 
experiència interior (ideal), fent que la nostra consciència desviï la seva 
atenció cap a l’exterior; gairebé sense adonar-nos s’allunya més i més i la 
dispersió augmenta, igual que una pilota que inadvertidament comença a 
caure d’un esglaó a un altre, adquirint cada cop més velocitat, va donant 
pots escala avall.

326

La ment que està aferrada als objectes dels sentits està contínuament 
recordant les seves qualitats i revifant-les mitjançant el pensament. Com a 
resultat d’aquesta fruïció mental sorgeix la passió, i de la passió sorgeix el 
desig, i després l’home entra en acció per veure fet el seu desig.
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327

Per això, per al discernidor i coneixedor de Brahman, no hi ha pitjor 
mort que el descuit pel que fa a la meditació en el seu propi Ésser. Aquell 
que manté la seva concentració aconsegueix l’èxit total. Per tant, concentra 
acuradament la teva ment a Brahman.

328

La desconcentració fa que un home es desviï de la seva veritable naturalesa, i 
un home que dispersa l’atenció, per tant, està destinat a caure. L’home que cau es 
guanya la seva pròpia ruïna, i molt difícilment assolirà ressorgir de nou.

329

Així que, cal evitar els pensaments lascius sobre els objectes dels sentits, 
perquè fan que ens desviem del camí. Només aquell que es manté completament 
allunyat d’aquests pensaments mentre és viu, aconsegueix també mantenir-se 
allunyat després de la dissolució del seu cos físic. El Yajur Veda(76) afirma que 
mentre es tingui la més mínima associació amb el cos físic, hi haurà por.

330

Mentre que el savi concep la més mínima idea de diversitat dins de l’infinit 
Brahman, immediatament aquesta cosa que per error ell distingeix com a diferent 
del tot es converteix per a ell en una causa de terror.

331

Aquell que s’identifica amb l’univers objectiu. Malgrat haver estat reprovat 
per centenars de Shrutis(77), i raonaments, és empresonat igual que un lladre a la 
presó d’aquest món, experimentant misèria rere misèria, perquè ha fet una cosa 
que està prohibit.

332

Aquell que s’ha lliurat a meditar a la Realitat (Brahman)(78) i s’allibera 
de la ignorància primària, aconsegueix la glòria eterna de l’Atman. Però 
aquell que s’entrega a el fet irreal (el món) es destrueix a si mateix. Com ho 
evidencia la prova(79) que constata si algú ha robat o no.

(76) Es refereix al Taittiriya Upanishad 2,8 que pertany de fet al Yagur Veda.
(77) Vegeu la nota 16.
(78) Vegeu la nota 4.
(79) Aquesta prova fa al·lusió a un costum a la qual es recorria en temps antics 
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333

El Senyassin (renunciant) ha d’evitar dedicar la seva vida a l’irreal, cosa 
que és causa de lligadura, i hauria de fixar sempre els seus pensaments 
a l’Atman, afirmant-se en el “Jo mateix soc Això”. Perquè posant 
constantment la nostra atenció a Brahman mitjançant la comprensió de la 
nostra identitat amb això, fa ressorgir la Felicitat i aparta completament la 
misèria que genera la ignorància primària.

334

Lliurar-nos als objectes externs només intensificarà les seves 
conseqüències i augmentarà les males tendències, que creixen anant 
sempre de mal en pitjor. Comprenent això a través del discerniment, 
caldria evitar els objectes externs i constantment perseverar a la meditació 
sobre l’Atman.

335

Quan el món exterior, els pensaments i els records queden exclosos 
de la ment, aquesta experimenta pau i satisfacció, i en aquest estat de 
pau mental s’obté la visió del Paramatman(80). En quan s’experimenta i 
es reconeix plenament aquest estat, el cicle de naixements i morts queda 
trencat. Per això l’exclusió del món exterior i el pensament, sigui el primer 
esglaó cap a l’Alliberament.

336

Qui s’ha instruït, que sàpiga discernir entre el real i l’irreal, que cregui 
a les ensenyances dels Vedes i que tingui la seva atenció a l’Atman —que 
és la Realitat Suprema— i que anheli assolir l’alliberament; qui —com un 
neci ignorant— es lliuraria conscientment a l’irreal (el món), la qual cosa 
seria la causa de la seva ruïna?

aplicant-se a aquelles persones acusades d’haver comès un robatori. La 
prova consistia a escalfar una destral fins a posar-la al vermell viu, la qual 
l’acusat havia d’agafar amb la mà, i en cas que no es cremés això constituiria 
la prova de la seva innocència, però si se li cremava la mà se’l considerava 
convicte i se li aplicava els càstigs de rigor per a aquest tipus de falta. 
El Chandogya Upanishad 6,16 fa ús d’aquesta mateixa paràbola que Sankara utilitza 
aquí per il·lustrar missatge.
(80) Vegeu la nota 32.
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337

Mai no arribarà a l’alliberament aquell que està aferrat al seu cos, la 
seva ment, o el seu ego; el Jivanmukta(81) (alliberat de la vida) no s’identifica 
amb el cos, ni amb la ment ni amb el seu ego: el que dorm no està despert, 
ni tampoc el que està despert dorm. Aquests dos estats són contradictoris 
per naturalesa.

338

Lliure és aquell que reconeix íntimament l’Ésser en tot; en allò que es 
mou i en allò que no es mou (el que és animat i inanimat). I reconeixent-
ho com el substrat comú de tot el que és existent, rebutja totes les 
sobreimposicions (formes, colors, idees, conceptes, etcètera) i roman com 
l’Ésser, infinit i absolut.

339

Experimentar l’univers sencer com l’Ésser és la manera de deslliurar-
se del lligam. No hi ha res més alt que identifiquem amb l’univers sencer. 
Aquest estat s’arriba excloent el món objectiu mitjançant la constant 
concentració a l’etern Atman.

340

Com és possible l’exclusió del món objectiu per a algú identificat 
amb el seu cos, i la ment del qual està aferrada a la percepció d’objectes 
externs, encaminant les seves accions cap a aquesta finalitat? Aquest tipus 
d’exclusió ha de ser acuradament practicada pels savis que han renunciat a 
tota mena de compromisos ficticis, accions i objectes, i que estan lliurats 
de tot cor a l’etern Atman, desitjant assolir una felicitat immortal.

341

Al Senyassin que ha escoltat Satsang(82), i ha escoltat esmentar el passatge 
del Shruti “En calma, autocontrolat i etcètera”(83), se li aconsella la pràctica del 
Samadhi per experimentar íntimament que l’univers és el seu propi ésser.

342

Quan l’ego s’ha fet fort, fins i tot als savis els resulta difícil destruir-lo; només 

(81) Vegeu la nota 73.
(82) Vegeu la nota 22.
(83) Aquesta cita correspon al Brihadâranyaka Upanishad 4, 4:23.
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poden aconseguir-ho aquells que han aconseguit la Pau Suprema entrant al 
Nirvikalpa Samadhi.

343

El poder de projectar, valent-se de l’ajuda del poder d’ofuscació, 
connecta l’home amb l’ego i d’aquesta manera el distreu confonent-lo amb 
idees com ara “Jo soc el faedor” i totes les altres preguntes de l’ego.

344

És extremadament difícil conquerir el poder de projecció a no ser 
que s’assoleixi desarrelar perfectament el poder d’ofuscació. Aleshores, 
aquesta il·lusió que cobreix l’Atman naturalment s’esvaeix quan l’objecte 
es distingeix perfectament dels objectes com qui separa el blat de la palla. 
Però quan cessa l’oscil·lació de la ment a causa de l’estímul dels irreals 
objectes dels sentits, la victòria està garantida, perquè ja no hi haurà 
obstacles al camí.

345

L’experiència directa ens proporciona perfecte discerniment, amb 
el qual distingim la veritable naturalesa del subjecte de la de l’objecte; 
d’aquesta manera trenquem la lligam a la il·lusió creada per Maia. I algú 
que ha estat alliberat d’aquest lligam queda lliure per sempre del cicle de 
la transmigració.

346

El Coneixement de la identitat entre Jiva i Brahman, destrueix 
completament l’impenetrable bosc d’Avidya (ignorància). Per quina raó 
en aquell que ha experimentat l’estat d’unitat, potser li queda alguna llavor 
que l’obligui a sotmetre’s a futures transmigracions?

347

El vel que amaga la Veritat s’esvaeix únicament quan s’experimenta 
la Realitat íntegrament, en conseqüència de la qual cosa, es destrueix el 
fals coneixement i cessa la misèria que havia ocasionat el seu poder de 
distreure.

348

Aquests tres aspectes (el vel, el fals coneixement i la Realitat) poden 
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ser fàcilment observables en el cas de la corda confosa amb una serp, quan 
es descobreix realment la seva veritable naturalesa. Per això, el savi ha de 
descobrir la natura real de les coses per trencar els seus lligams.

349-350

Igual que el ferro en posar-se en contacte amb el foc cobra un aspecte 
candent i espurnejant, igualment el buddhi (intel·lecte) reflectint la 
glòria de Brahman es manifesta com el coneixedor i el que és conegut. 
I igual que aquests dos atributs de buddhi són irreals, igualment ho són 
tots els seus efectes, ja es manifestin com a somnis, fantasies, conceptes 
o confusió. Similarment, les modificacions de Prakriti(84) l’ego, la ment, el 
cos, els objectes dels sentits, etcètera, són també irreals; la seva irrealitat 
l’evidència el fet que estan contínuament canviant. Però l’Atman no canvia 
mai.

351

L’Ésser Suprem està dotat de naturalesa eterna, és coneixement 
indivisible, el primer sense segon, el Testimoni del buddhi i tota la resta, 
diferent del groller i del que és subtil, és, de fet, allò que s’hauria d’implicar 
en el terme “Jo”; és l’essència de l’eterna felicitat interior.

352

L’home savi, discriminant així entre el que és real i el que és irreal, reconeixent 
la Veritat mitjançant la visió de la Llum Interior, i experimentant el seu propi 
Ser que és el Coneixement Absolut, s’allibera de tota mena d’obstruccions i obté 
l’experiència de Pau absoluta.

353

Quan l’Atman, el primer sense segon, és experimentat entrant a 
l’estat de Nirvikalpa Samadhi, el nus d’ignorància que tenalla el cor queda 
completament destruït.

354

Imaginacions com ara “tu i jo”, “jo”, o “això”, poden prendre lloc a la 
ment a causa de la distorsió creada pel buddhi (intel·lecte). Però quan el 
Paramatman, l’Absolut, el primer sense segon, es manifesta en l’experiència 
de Samadhi, totes aquestes imaginacions desapareixen de la ment a causa 

(84) Prakriti: Vegeu la nota 19.
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de l’experiència de la veritat de Brahman.

355

El Senyassin, calm, autocontrolat, totalment apartat del món sensorial, 
pacient i dedicat a la pràctica del Samadhi, sempre reflecteix en el seu propi 
ésser l’Ésser de tot l’Univers. D’aquesta manera destrueix la imaginació 
que és producte de la foscor de la ignorància. El Senyassin viu feliç com 
Brahman, lliure de tota acció i de tota variació de la ment.

356

Només estan lliures de l’esclavitud a la reencarnació aquells que, 
després d’haver-hi aconseguit el Samadhi, han submergit el món material, 
els òrgans sensorials, la ment i fins i tot el veritable ego a l’Atman, el 
Coneixement Absolut. I no aquells que s’emboliquen en converses i 
lectures vanes.

357

A causa dels diferents upadhis (qualitats sobre imposades per la 
ignorància), l’home tendeix a considerar-se com un conjunt de diferents 
facultats i òrgans agrupats en un tot (cos, sentiments, ment, intel·lecte, 
ànima, etcètera). Però així que es fa desaparèixer aquesta il·lusió, ell torna 
a reconèixer-se com el seu propi Ésser; l’immutable. Per tant, el savi ha 
de lliurar-se sempre a la pràctica del Samadhi per a d’aquesta manera 
aconseguir dissoldre els upadhis.

358

Aquell que està aferrat a allò Real acaba fent-se un amb allò Real, 
a causa de la seva constant devoció. Igual que l’escarabat que pensa 
constantment al Bhramara, acaba transformant-se en un Bhramara(85).

359

L’escarabat, renunciant a l’aferrament a les seves activitats, pensa 
intencionalment en el Bhramara fins que finalment es transforma en 
una eruga, de la mateixa manera el Iogui, meditant en la Veritat del 

(85) [85] Aquesta anècdota fa referència a la creença popular que l’escarabat —a 
causa de la por— canvia de color natural quan és atrapada per l’eruga anomenada 
Bhramarakita, adoptant el seu mateix color verdós, cosa que provoca que el rèptil la 
deixi novament en llibertat.
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Paramatman(86) obté, mitjançant la seva constant devoció, la unió total 
amb el seu Ésser.

360

La Veritat del Paramatman és extremadament subtil i no pot ser 
aconseguida per la ment, que és un ens groller la tendència del qual és 
bolcar l’atenció cap a l’exterior. Aquesta experiència només resulta 
accessible a ànimes nobles les ments de les quals han estat perfectament 
purificades per mitjà del Samadhi, que s’assoleix mitjançant la perfecta 
concentració, després de situar la ment en un estat extraordinàriament 
subtil i delicat.

361

Igual que es purifica l’or en exposar-lo a l’intensa calor del foc, cobrant 
així la seva brillantor natural una vegada que s’ha alliberat de totes les 
seves impureses; de la mateixa manera, la ment, mitjançant la meditació, 
es desfà de totes les impureses de Sattva, Rajàs i Tamas, aconseguint així la 
realitat de Brahman.

362

Quan la ment purificada d’aquesta manera, mitjançant la pràctica 
constant, se submergeix a Brahman, aleshores el Samadhi passa de l’estat 
de concentració al de Nirvikalpa, la qual cosa condueix directament a la 
realització de la Felicitat de Brahmâ; el primer sense segon.

363

Mitjançant aquest Samadhi es destrueixen tots els desitjos, que són 
com a nusos. S’extingeix tot el Karma, i tant dins com fora, com per tot 
arreu, es reconeix sempre la manifestació espontània de la nostra veritable 
naturalesa.

364

El discerniment es considera cent vegades superior al simple fet de 
seguir bons consells, i, alhora, la meditació es considera cent mil vegades 
superior al discerniment, però el Nirvikalpa Samadhi(87) és una experiència 
infinita, per tant, incomparable.

(86) Vegeu la nota 32.
(87) Nirvikalpa Samadhi: És la fusió total a l’Energia interior.
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365

Mitjançant el Nirvikalpa Samadhi es coneix clarament i definitivament 
la Veritat de Brahman. Aquesta és l’única via possible, perquè altrament, 
la ment en ser tan inestable per naturalesa, tendirà a barrejar l’experiència 
amb un altre tipus de percepcions.

366

Per tant, amb els sentits sota control i la ment en calma, sempre submergida 
al Suprem Ser que jeu dins nostre, i mitjançant l’experiència de la nostra identitat 
amb aquesta Realitat, es destrueix la foscor creada per la ignorància i la Maia, que 
comportem amb nosaltres des d’abans del naixement.

367

Els primers passos de l’aspirant al ioga són el control de parlar, no 
acceptar regals superflus, no aixoplugar expectatives, llibertat d’acció i viure 
aconsellablement en un lloc retirat.

368

Viure en un lloc apartat serveix per controlar els òrgans dels sentits, 
controlar els òrgans dels sentits serveix per controlar la ment, a través 
del control de la ment l’ego es destrueix; i un cop destruït l’ego, el iogui 
experimenta la Felicitat de Brahman fent-se un amb ella. Per tant, l’home 
que medita s’hauria d’esforçar sempre per controlar la ment.

369

Restringeix la parla a la ment, restringeix la ment (els pensaments 
dispersos) al buddhi, (la comprensió intel·lectual) i el buddhi restringeix-
ho al Testimoni (la consciència) i aquest últim submergeix-lo en l’infinit 
Ser Absolut i arriba a la Pau Suprema.

370

El cos, els Pranas, els òrgans, la ment, l’intel·lecte, i tota la resta, són 
upadhis (condicions sobre imposades), i d’acord amb el tipus d’upadhi 
amb què el iogui associï la seva ment, així es transformarà ell com si ell 
mateix fos això.

371

Però quan cessa la submissió a tots aquests padhis, l’home que practica 
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meditació troba fàcilment la via per desfer-se de tot i assolir l’experiència 
de la Felicitat eterna i inesgotable.

372

És l’home desapassionat (Vairagya), que està preparat tant per a 
la renúncia interna com a externa, qui lliure, fins i tot de l’alliberament, 
abandona els aferraments externs i interns.

373

Només l’home desapassionat la consciència del qual ha arrelat a 
Brahman, pot renunciar a l’aferrament exterior, als objectes dels sentits, a 
l’aferrament interior a l’ego, i la ment en totes les facetes.

374

Així doncs, oh savi!, has de conèixer el desapassionament i el 
discerniment que són per a un aspirant el mateix que per a un ocell les dues 
ales. Llevat que es disposi de les dues, ningú no podrà amb una (qualsevol 
de les dues) assolir l’alliberament, que és com una heura que creix fins a la 
part més alta d’un edifici.

375

Només l’home desapassionat i imparcial pot aconseguir el Samadhi, i 
només l’home que arriba al Samadhi obté un estat constant d’experiència 
i realització. Només aquell que ha experimentat la Veritat és lliure del 
lligam, i només l’ànima lliure experimenta la Felicitat Eterna.

376

Per a aquell que està dotat d’autocontrol no crec que hi hagi un 
mitjà millor per assolir la felicitat que el desapassionament. I si això va 
acompanyat d’una pura i clara experiència de l’Ésser, això eleva l’home a la 
condició de sobirà en un estat de total independència. I atès que aquesta 
és l’última porta per assolir aquesta bellíssima donzella anomenada 
l’alliberament etern; allibera’t de la passió tan interna com externament, i 
sempre fixa la teva ment al teu etern Ser.

377

Talla els teus àvids desitjos pels objectes dels sentits, que són com verí, 
són la mateixa imatge de la mort, i renunciant al teu orgull de casta, família, 
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posició social, etc. estigues allunyat de les accions egoistes i renuncia al 
fruit de les teves accions. Renuncia a la teva identificació amb coses tan 
irreals com el cos i fixa la teva ment a l’Atman. Perquè tu ets veritablement 
el Testimoni, Brahman, una cosa que està més enllà de l’abast de la ment; 
el primer sense segon, Suprem.

378

Fixant la teva ment a l’Ideal, Brahman, i restringint els òrgans externs 
concentrant-los als seus respectius centres, amb el teu cos completament 
quiet i sense preocupar-te pel seu manteniment; realitza la teva identitat 
amb Brahman i sigues un amb Això. Beu sempre la Felicitat de Brahman 
que embriaga de goig tot el teu Ésser, beu incessantment. De què serveixen 
totes les altres coses que estan completament buides?

379

Renúncia a tots aquells pensaments que t’aferren a la Maia, perquè 
són perjudicials i et condueixen a la misèria. Concentra la teva ment a 
l’Ésser, la Felicitat Absoluta que condueix a l’Alliberament.

380

Aquí brilla eternament l’Atman, l’autorefulgent Testimoni de tot, que 
té a buddhi com a seient. Fixant la teva meta en aquest Atman allò que 
és real, distingible del que és irreal; medita en Això considerant-ho el teu 
propi Ser, deixant de banda tots els pensaments.

381

Meditant contínuament en aquest Atman sense permetre que 
s’interposi cap pensament, hom pot clarament experimentar que aquesta 
energia subtil que ens nodreix de vida és el nostre veritable Ser.

382

Enfortint la nostra identitat en Això, i renunciant a la nostra 
identificació amb el nostre fals ego, la nostra ment, i el nostre cos, 
obtindrem claredat. I la nostra capacitat de discerniment s’aguditzarà. 
Hem de considerar els upadhis com a coses insignificants sense prestar-los 
la més mínima atenció, com si fossin peces trencades i en desús.
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383

Concentrant la ment purificada a l’Ésser, el Testimoni, el Coneixement 
Absolut, i tractant a poc a poc que la ment s’hi quedi quieta; amb tota 
seguretat podem experimentar el nostre propi Ser infinit.

384

Hem de mantenir la nostra atenció a l’Atman, l’indivisible i infinit, 
lliure de tota mena de limitacions com el cos, els òrgans, els Pranas, la ment 
i l’ego, que no són més que creacions de la nostra pròpia ignorància.

385

El cel (l’espai) és un tot únic indivisible, tot i que se’l divideix en 
recipients com ara una gerra, una olla, una caixa, una agulla, etcètera; en 
realitat l’espai continua sent un tot infeccionat. De la mateixa manera, 
el pur Brahman, una vegada que ens deslliurem del miratge de l’ego, 
experimentem que en realitat és un amb tot.

386

Totes les limitacions que se li imposen a aquest Ser Etern, des de 
Brahmâ(88) fins a la més diminuta bri d’herba, són totalment irreals. Per 
tant, hem d’experimentar i advertir que el nostre propi Ser Infinit és l’únic 
principi.

387

Allò que a causa de l’error és considerat com una altra cosa, quan 
se’l sotmet al recte discerniment, no és més que el que és, aleshores 
desapareixent totes les diferències i alteracions creades per la imaginació. 
Quan l’error desapareix, es pot percebre la realitat i comprendre que la 
corda que havia estat confosa amb una serp no és res més que una corda. 
De la mateixa manera, l’univers és en realitat l’Atman.

(88) Des de Brahmâ: Fins i tot la situació en què es troba el Creador (vegeu nota 1 
verset 21), és una situació de pas per a l’Ésser, la naturalesa del qual pertany a un pla 
d’existència, lliure de totes les limitacions d’aquest univers relatiu, les possibilitats del 
qual es dibuixen dins d’un espectre que abasta des del més insignificant bri d’herba 
fins al gloriós Brahmâ. 
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388

L’Ésser és Brahmâ, l’Ésser és Vishnu, l’Ésser és Indra(89), l’Ésser és 
Shiva; l’Ésser és tot aquest univers sencer. No hi ha res més que l’Ésser.

389

L’Ésser és dins nostre i també fora nostre, és davant i també darrere; 
l’Ésser és al sud i també al Nord; l’Ésser és a dalt i també a baix.

390

Igual que l’onada, l’escuma, el remolí, la bombolla, etcètera, en 
essència no són cap altra cosa més que l’aigua mateixa, igualment Chit (la 
Consciència Pura) és tot, des del cos fins a l’ego. Tot resideix en l’homogeni 
i pur Chit.

391

Tot aquest univers conegut a través del qual es diu, se sent dir i allò 
que es percep a través de la ment, no és res més que Brahman; no hi ha res 
a part de Brahman, el qual existeix més enllà del màxim abast de Prakriti.

Potser el càntir, la gerra, la tassa, etcètera, són diferents de l’argila de la 
qual estan fets? Només aquell que està confós parla de “tu” i “jo”, per estar 
sota els efectes del vi o de la Maia.

392 

L’Shruti, al passatge “on un ja no veu res diferent”(90), proclama, 
valent-se d’una gran quantitat de verbs, que per poder desfer-se de les 
falses sobreimposicions (upadhis) cal desfer-se de la dualitat.

393

El Suprem Brahman —igual que el cel— és pur, absolut, infinit, 
immutable, immòbil, sense interior i exterior, l’Existència Única sense 
segona; és el nostre propi Ser. Pot haver-hi potser un altre objecte de 
coneixement?

(89) Indra: És el déu del firmament, a les mans del qual es troben el tro i el llampec, 
i per la voluntat cauen les refrescants pluges que fan a la terra fructífera.
(90) Aquesta cita correspon al Chandogya Upanishad 7, 24:1 “on un ja no veu res 
més, no escolta res més, no coneix res més; això és l’Infinit”.
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394

Què més cal dir sobre aquesta Essència? El Jiva no és altra cosa sinó 
Brahman; aquest immens univers no és res més que Brahman mateix; els 
Shrutis ensenyen que Brahman és l’únic sense segon; i és un fet indubtable 
que la gent il·luminada que coneix la seva identitat amb Brahman i que ha 
renunciat a la seva connexió amb el món objectiu, viu palpablement unida 
amb Brahman; que és l’etern Coneixement de la Felicitat.

395

Primer destrueix les expectatives que sorgeixen de l’ego en identificar-
te amb aquest vergonyós cos groller; després fes el mateix, esforçant-te 
encara més amb l’ingràvid cos subtil; i realitzant que Brahman és l’essència 
de la Dita Eterna, les glòries de la qual proclamen les escriptures. Reconeix 
a Això el teu propi Ésser i viu com Brahman.

396

Mentre l’home conservi algun tipus d’estima per aquest cos cadavèric, 
romandrà impur i patirà a causa dels seus enemics, igual que del naixement, 
la mort i les malalties. Però quan es reconegui a si mateix com un ésser pur, 
com l’essència del Bé Etern, amb tota seguretat s’alliberarà de tot això: els 
Shrutis també ho proclamen.

397

Mitjançant l’eliminació de totes les qualitats aparents sobre imposades 
a l’ànima (com l’ego, la ment, etc.), el Suprem Brahman, l’Infinit, el primer 
sense segon que està més enllà de l’acció, roman en consciència de la teva 
veritable naturalesa.

398

Quan les funcions de la ment són submergides al Paramatman, el 
Brahman, l’Absolut; aquest món fenomènic desapareix de la vista, quedant 
reduït a mer tema de conversa(91) per als llavis de gent ignorant.

399

Estant a l’Entitat Única (Brahman) el concepte de l’univers no és més 

(91) Al Chandogya Upanishad al tom VI, 1:4, es llegeix “totes les modificacions no 
són més que noms deguts a les ganes de parlar”.
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que un fantasma. Com és possible que existeixi cap diversitat en Allò que 
és immutable, sense forma i absolut?

400

Com hi pot haver cap diversitat en aquesta Entitat Única, on no hi ha 
lloc per a conceptes com el que veu, l’acte de veure, i el que es veu. Sent 
Aquella immutable, sense forma i absoluta?

401

Com hi pot haver cap diversitat en aquesta Entitat Única que és 
invariable, sense forma, absoluta, que és perfectament plena i immòbil; 
com l’oceà després de la dissolució de l’univers?

402

Com pot existir cap diversitat allà on l’arrel de la il·lusió (la ignorància 
primària) es dilueix com la foscor a la llum; en aquesta Suprema Realitat, 
el Primer sense segon, l’Absolut?

403

Com es pot parlar de diversitat tractant-se d’aquesta Suprema Realitat 
que és única i homogènia? Qui ha observat mai l’existència de diversitat al 
goig de l’estat del somni profund?

404

Fins i tot abans d’assolir l’estat de realització de la Veritat Suprema, 
l’univers ja era Brahman i mai va existir com una cosa separada de 
l’Absolut; l’essència de l’Existència. En cap dels tres períodes del temps 
(passat, present, futur), a cap moment la corda va ser una serp, i mai no hi 
va haver ni una sola gota d’aigua al miratge d’una bassa.

405

Els mateixos Shrutis(92) declaren que aquest univers dual no és més que 
una il·lusió, quan ho contemplem des de l’estat de realització de la Veritat 
Absoluta. La qual cosa també s’experimenta a l’estat del son profund.

(92) Això es pot comprovar al Katha Upanishad 2,2:11, igual que al Brihadâranyaka 
2,4:14, al Mundaka, 2,2 i al Chandogya, 6,14 etc.
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406

Allò que s’ha sobre imposat a alguna cosa mai no pot enganyar l’home 
savi, que sempre reconeix que la identitat única és el substrat que dona 
existència a aquest objecte. Com en el cas de la corda que aparenta ser 
una serp, la diferència aparent depèn exclusivament de l’error projectat per 
l’observador.

407

Aquest univers aparent té les seves arrels a la ment i cessa d’existir així 
que la ment és eliminada. Per tant, dissol la teva ment concentrant-la a 
l’Ésser Suprem que mora dins teu, que és la més íntima essència.

408

El savi experimenta al seu cor l’Infinit Brahman, mitjançant el 
Samadhi, i comprèn que la seva naturalesa és Coneixement Etern i Felicitat 
Absoluta, que no existeix res semblant i que transcendeix tota limitació, 
que és sempre lliure i aliè a l’acció, que igual que l’espai il·luminat, és 
indivisible i absolut.

409

Mitjançant el Samadhi, el savi realitza al seu cor l’Infinit Brahman, en 
què no hi ha idees de causa i efecte, perquè és la Realitat que està més 
enllà de tota imaginació; homogènia, immaculada i més enllà de l’abast 
dels ensenyaments continguts als Vedes. I sempre ens resulta familiar el 
sentiment del jo veritable d’un mateix.

410

El savi experimenta al seu cor a través del Samadhi, l’infinit Brahman, 
el que no mor, l’immortal, l’Ens Positiu que exclou totes les negacions, que 
s’assembla al plàcid oceà i no té nom. Al no hi ha lloc per al mèrit ni per al 
demèrit. Ell és etern, pacífic i únic.

411

Amb la teva ment submergida a Samadhi, contempla el teu propi 
ésser com l’Atman de glòria infinita. Talla els teus lligams enfortits per 
les impressions de vides anteriors i amb total dedicació aconsegueix la 
consumació d’aquest naixement en un cos humà que has obtingut.
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412

Medita a l’Atman que resideix dins teu, que no té qualitats limitatives 
i és en essència l’estat de Sat Chit Anand, el primer sense segon. Fes això i 
no tornaràs mai més a caure dins la roda de naixements i morts.

413

Quan ha rebutjat el cos mantenint-se allunyat d’ell com si es tractés 
d’un cadàver, el savi elimina l’aferrament al seu físic, malgrat que conserva 
una aparença visible a causa de l’efecte de les accions realitzades en 
l’existència anterior; igual que l’ombra acompanya l’home.

414

Experimentant l’Atman, que és l’etern Coneixement i la pura felicitat, 
desfeu-vos d’aquesta limitació d’un cos que per naturalesa és brut i inert. I 
després no el recordis més, ja que una cosa que ha estat vomitada suscita 
nàusees quan es torna a pensar-hi.

415

Després de cremar tot el que és il·lusió fins a la seva última arrel al 
foc de Brahman —l’etern i absolut Ser— a partir de llavors, l’home 
veritablement savi roman sol, igual que l’Atman; el Coneixement etern i 
la pura Felicitat.

416

Al coneixedor de la veritat ja no li importa si aquest cos, teixit amb els 
fils del Prarabdha Karma(93), mor o roman. Càrrega amb ell amb la mateixa 
indiferència que una vaca pot portar una garlanda, ja que la seva ment 
descansa completament a Brahman, l’essència de la Felicitat.

417

Quan s’experimenta l’Atman, la Felicitat Infinita, com mateix Ésser, 
amb quin objecte, o per a qui, el coneixedor de la Veritat hauria de viure 
preocupat pel seu cos?

418

El iogui que ha aconseguit la perfecció i s’ha alliberat en vida, gaudeix 

(93) Prarabdha Karma Vegeu la nota 64.
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contínuament de la Felicitat Infinita que constitueix el seu propi Ésser, 
com a resultat. La seva ment està en un estat permanent de felicitat, que 
pot percebre tant internament com externament.

419

El resultat de la desafecció és el Coneixement, i el resultat del 
Coneixement és l’emancipació i independència dels plaers dels sentits, la 
qual cosa condueix a l’existència de la Felicitat de l’Ésser, a la qual segueix 
la pau.

420

Quan algú es desvia del camí, fracassant en l’intent d’assolir estats de 
consciència superiors, això provoca que tots els estats que va aconseguir 
anteriorment al seu progrés ascensional, també es perden. Més quan 
la sèrie d’estats ascensionals és perfecta, la cessació del món objectiu, 
l’extrema satisfacció, i la felicitat ininterrompuda, s’obté com una cosa 
natural.

421

La serenitat davant dels problemes mundans és el resultat del 
Coneixement. Com pot un home que va cometre actes deplorables sota 
l’influx de la il·lusió, tornar-los a cometre després d’haver adquirit la 
capacitat de discerniment?

422
És del Coneixement d’on sorgeix la capacitat per apartar-se de les 

coses il·lusòries, de la mateixa manera que l’afecció sorgeix de la ignorància; 
amb la mateixa evidència que es pot diferenciar algú que sap reconèixer un 
miratge d’una altra persona que en veure’l creu que és real: la capacitat 
de discerniment és el resultat tangible que permet reconèixer un veritable 
coneixedor de Brahman.

423 

Si es destrueix completament el nus d’ignorància que tenalla el cor 
d’un home, quina altra causa natural pot haver-hi que indueixi aquest 
home a cometre accions egoistes, sent un home que ja no persegueix 
plaers sensuals?
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424

Quan els objectes dels sentits deixen de ser un estímul de desig, 
aleshores s’ha aconseguit la culminació del desafeccionament. La màxima 
perfecció del Coneixement és l’absència de tota mena d’impuls egoista 
i l’absència de l’ego mateix. I el límit de l’autocontrol s’assoleix quan les 
funcions de la ment, que han estat submergides a l’experiència interior de 
l’Ésser, ja no tornen a ressorgir.

425

Lliure de l’aparença il·lusòria del món extern i els objectes dels sentits 
degut a la constant concentració de la ment a Brahman, el savi només 
participa aparentment dels objectes dels sentits que els altres li ofereixen, 
jugant amb ells com si fos un nen o com si fos un somni; contempla aquest 
món com qui contempla una il·lusió, hi participa però sense donar-li la 
més mínima importància. No obstant això, és molt rar trobar un home 
així, un gaudidor dels resultats d’un mèrit inesgotable; només ell és beneït 
i estimat a la terra.

426

Aquest Sennyassin ha aconseguit un estat d’il·luminació permanent i 
mantenint la seva ànima completament submergida en Brahman, gaudeix 
de la felicitat eterna i no moridora, lliure ja de tot lligam a l’acció.

427

Aquesta classe d’estat mental, que només reconeix la identitat de 
l’Ésser i el Brahman, purificat de tot additament, lliure ja de la dualitat, 
discerneix valent-se únicament de la Intel·ligència Pura a aquest estat 
se’n diu Il·luminació i a aquell que ha obtingut aquest estat d’una forma 
permanent s’anomena un il·luminat(94).

428

Aquell la il·luminació del qual és permanent, fruint constantment de 
la Felicitat, i que gairebé ja ha oblidat l’univers fenomènic, se’l considera 
com un alliberat en vida.

(94) Les característiques d’un home que ha aconseguit la realització també es 
troben descrites en el Bhagavad Gita en el capítol 2.55-68. El paral·lel que es fa amb la 
descripció en aquests versicles és notòriament òbvia.
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429

Aquell que mantenint la seva ment completament submergida 
a Brahman roman, tanmateix, completament alerta, havent també 
transcendit els símptomes que caracteritzen l’estat de vigília(95), romanent 
lliure de desig; aquest home és considerat com un alliberat en vida.

430

Aquell en què ja han cessat totes les preocupacions per aquest món 
fenomènic i que, tot i tenir un cos constituït per diferents parts, viu en 
consciència de la unitat, amb la seva ment lliure de tota ansietat; a aquest 
home se’l considera un alliberat en vida.

431

L’absència de les idees de “jo” i “meu”, malgrat continuar existint dins 
d’un cos que li segueix com una ombra, és una característica que acredita 
a qui la posseeix, com un alliberat en vida.

432

Aquell que no evoca en la seva ment records de felicitat experimentada 
en el passat i que tampoc concep pensaments que li facin projectar-se 
cap al futur, al mateix temps que contempla amb indiferència el present; 
reuneix les característiques d’un alliberat en vida.

433

Contemplar-ho tot amb una mirada equànime i desapassionada. 
El que pot contemplar així aquest món ple d’elements de naturaleses 
completament diferents i fins i tot oposades, que comporten el mèrit i el 
demèrit, se’l considera un alliberat en vida.

434

Algú que manté la serenitat i roman en pau mental tant davant les 
coses agradables com davant les desagradables; un ésser d’actitud tan 
equànime és considerat com un alliberat en vida.

(95) Com ara el reconèixer el món objectiu a través dels sentits i mantenir una 
relació amb ell a través de la ment, amb els seus pensaments, deduccions i anàlisis.
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435

Un Senyassin que manca de conceptes d’interior i exterior, pel fet que 
la seva ment està contínuament enfocada a assaborir aquesta de Brahman, 
és considerat com un alliberat en vida.

436

Aquell que viu despreocupat, mancat de conceptes com ara “jo” 
“meu” pel que concerneix el cos, els òrgans, etcètera i igualment pel que 
concerneix els seus deures(96); se’l considera com un alliberat en vida.

437

Aquell que ha realitzat la seva identitat amb *Brahman mitjançant 
el Coneixement del qual parlen totes les escriptures, trobant-se ja 
completament lliure del sotmetiment a la transmigració; a aquest home 
se’l coneix com un alliberat en vida.

438

Aquell que mai concep la idea del “jo” en relació amb el seu cos, els 
seus òrgans, etcètera, ni tampoc la idea d’“això” respecte a altres coses que 
no siguin *Brahman; a aquest home se’l reconeix com un alliberat en vida. 

439

Aquell que a través del seu estat d’il·luminació ja no diferència entre 
el Jiva i Brahman, ni tampoc entre l’univers i Brahman; a aquest home se’l 
reconeix com un alliberat en vida.

440

Aquell que roman inalterable tant quan és lloat per la gent bona 
com quan és turmentat per malvats; a aquest home se’l reconeix com un 
alliberat en vida.

441

Aquell Senyassin en el qual els estímuls sensuals i temptacions que 

(96) El Jñani Iogui pot estar lliure d’identificació amb el seu ego (Abhimana) i no 
obstant això romandre intensament actiu. El problema radica a desitjar els fruits de 
l’acció, perquè constitueix un acte egoista d’auto gratificació que genera inclinació, i 
la inclinació en última instància genera el sofriment.
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se li ofereixen es dissolen en ell, igual que el cabal dels rius en entrar en la 
mar, sense immutar-se gens ni mica, a causa del seu estat de total identitat 
amb Sat Chit Anand; en veritat aquest home és un alliberat en vida.

442

Per a aquell que ha experimentat la Veritat de Brahman, ja no 
existeixen inclinacions als objectes dels sentits: perquè en el cas que li 
quedessin alguns, això significaria que aquest home encara no ha realitzat 
el seu estat d’identitat amb Brahman, i no seria més que un altre nàufrag 
en l’oceà de Maia; els sentits del qual encara tendeixen a arrossegar la seva 
consciència cap a l’exterior.

443

Si pretengués excusar-se al·legant que les inclinacions que encara té 
són conseqüència de la inèrcia que en ell provoquen els seus vells desitjos, 
la resposta seria no; perquè els desitjos s’afebleixen més i més a mesura 
que l’experiència de la nostra identitat amb Brahman creix.

444

Igual que les males tendències del pecador més llibertí es refrenen 
quan es troba en la presència de la seva mare, de la mateixa forma, quan s’ha 
experimentat a Brahman —aquesta Absoluta— l’home que aconsegueix 
aquesta experiència queda lliure de totes les seves tendències mundanes.

445

Algú que està constantment practicant meditació, no per això deixa 
de tenir una relació amb l’exterior a través dels seus sentits. Els Shrutis 
esmenten que això és degut al Prarabdha(97) (impressions de les accions 
realitzades en la vida passada que han generat el present cos), i basant-nos 
en l’observació de les experiències de molts, també nosaltres inferim el 
mateix.

446

Els savis admeten que el Prarabdha Karma persisteix mentre que 

(97) A part del Prarabdha Karma ja esmentat, hi ha altres dos tipus de karma que 
són: el Sanchita que és l’acumulat per les accions que hem realitzat en la present vida, 
més el que queda de les accions realitzades en les reencarnacions anteriors; i l’Agami 
que és el karma que derivarà de les accions que encara s’han de cometre en el futur.
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existeixi la percepció de la felicitat i sensacions per l’estil. Qualsevol 
resultat sempre és precedit per una acció i mai s’ha vist manifestar-se un 
resultat que no sigui conseqüència d’una acció prèvia(98).

447

Mitjançant la realització de la nostra pròpia identitat amb Brahman, 
totes les accions acumulades en centenars de milers de milions de cicles 
(Sanchita Karma) queden anul·lades; igual que la trama d’un somni en 
despertar.

448

Potser les bones accions o els terribles pecats que l’home pugui cometre 
durant un somni, li conduiran al cel o a l’infern després que hagi despertat?

449

Realitzant la identitat amb l’Atman, que roman intocable i immaculat 
com el cel, l’aspirant queda lliure del Karma, que possiblement podia 
generar les accions que encara ha de realitzar (Agami Karma).

450

L’espai no és afectat per l’aroma dels licors, ni tan sols per estar en 
contacte amb les gerres que els contenen; de la mateixa forma, l’Atman 
no és afectat per les limitacions ni per les propensions que elles generen, 
malgrat estar aparentment connectat amb elles.

451

Les accions que han donat forma a aquest cos amb antelació en 
despertar del Coneixement, no són dissipades pel Coneixement sense 
abans collir els seus fruits, igual que una fletxa que ja es troba en ple vol 
dirigida cap a un objecte no pot ser detinguda.

452

La fletxa que es dispara contra un animal que vam creure un tigre no 
atura el seu curs si després ens adonem que es tractava d’una vaca: travessa 
l’animal amb la mateixa força. Un cop comesa l’acció no serveix de res el 

(98) El fet que el cos encara continuï després d’haver aconseguit la realització, 
solament pot ser explicat assumint que el Prarabdha continua treballant, i és degut 
a ell que encara roman.
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penediment.

453

Sens dubte el Prarabdha Karma és molt fort fins i tot per a l’home 
dotat de realització, i només s’esgota quan expiren totes les conseqüències 
que experimentem en les nostres vides com els seus fruits. No obstant això, 
les accions prèviament acumulades i aquelles que s’haurien de cometre en 
el futur són destruïdes pel foc del Perfecte Coneixement. Però cap dels 
efectes d’aquests tres tipus de Karmas afecten aquells que experimentant 
la seva identitat amb Brahman, mantenen la seva ment constantment 
concentrada en meditació, absorbida en l’experiència del seu propi Ésser; 
aquests éssers veritablement són com el transcendent Brahman.

454

Per al savi que viu en el seu propi Ser reconeixent-lo com Brahman, 
el primer sense segon, lliure de tot additament limitatiu, preguntar-se 
sobre l’existència del Prarabdha Karma manca de valor, igual que un home 
que ha despertat d’un somni no se li acut preguntar-se si continua tenint 
relació amb els objectes que va veure en el somni.

455

Un home que ha despertat d’un somni mai conserva la idea del “jo” 
o “meu” en relació amb el cos que tenia durant el seu somni i els objectes 
que li van ser oferts en ell, sinó que per contra, viu molt despert i conscient 
del seu propi Ser com una cosa diferent.

456

Ja no té gens d’interès a continuar donant realitat a objectes irreals, 
ni tampoc a tractar de mantenir o conservar el món que va somiar. I en el 
cas que persisteixi a aferrar-se a aquests objectes irreals, llavors, amb tota 
certesa pot dir-se que encara no està del tot lliure de l’estat de somni.

457

Semblantment, aquell que viu absorbit en Brahman s’identifica amb 
aquesta Realitat eterna i no veu una altra cosa més que ella. Igual que algú 
pot conservar el record dels objectes que va veure en un somni, igualment 
l’home dotat de realització conserva el record d’aquelles activitats 
necessàries que ha de realitzar cada dia, com menjar.
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458

Igual que el cos s’ha generat a partir del Prarabdha Karma (accions 
realitzades en la vida passada), un pot imaginar-se quin tipus d’accions ho 
han generat. Però mai pot considerar-se que l’Atman és una conseqüència 
del Karma, perquè l’Atman no té cap causa anterior i cap acció pot tacar-
ho.

459

Els Shrutis les paraules dels quals són de gran autoritat, declaren 
que l’Atman “manca de naixement, és etern i imperible”. Així doncs, per 
a l’home que viu identificat amb ell com pot atribuir-se-li el Prarabdha 
Karma?

460

El Prarabdha Karma pot subsistir tan sols durant el temps que l’home 
visqui identificat amb el seu cos. Ningú pot admetre que un home dotat 
de realització pugui mai identificar-se amb el seu cos; d’aquí ve que la 
possibilitat de sotmetiment al Prarabdha Karma ha de ser descartada en 
aquest cas.

461

Fins i tot atribuir la teoria del Prarabdha Karma al cos és certament un 
error. Perquè, com pot tenir existència alguna cosa que està sobreimposat 
(el cos)? Com pot néixer alguna cosa que és irreal? I com pot morir alguna 
cosa que mai ha nascut? Per això, com pot atribuir-se la doctrina del 
Prarabdha a alguna cosa que és irreal?

462-463

“Si el Coneixement destrueix la ignorància i els seus efectes fins a la 
mateixa arrel, com llavors pot subsistir el cos?”. Només els necis podrien 
plantejar-se un dubte com aquest, i és només des d’aquest punt de vista 
relatiu que els Shrutis plantegen la hipòtesi del Prarabdha Karma, per a 
complaure a aquests necis; però mai per a provar la realitat d’aquest cos a 
un home dotat de realització.

464

Solament existeix Brahman, el primer sense segon, l’infinit sense 
principi ni fi, el transcendent, l’immutable; en Ell no existeix la més 
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mínima dualitat.

465

Només existeix Brahman, el primer sense segon, el perfecte estat de 
Sat Chit Anand, mancat d’activitat; en El no hi ha ni la més mínima dualitat. 

466

Només existeix Brahman, el primer sense segon, el que està dins de 
tot, homogeni, infinit, l’inabastable que ho penetra tot; en Ell no hi ha ni 
la més mínima dualitat.

467

Només existeix Brahman, el primer sense segon, al qual no es pot 
menysprear, apreciar ni acceptar, la qual cosa no està mantingut per res, 
l’autoexistent; en Ell no hi ha ni la més mínima dualitat.

468

Només existeix Brahman, el primer sense segon, la qual està més enllà 
de tots els atributs, el qual manca de parts, el subtil, l’absolut i immaculat; 
en Ell no hi ha ni la més mínima dualitat.

469

Només existeix Brahman, el primer sense segon, la veritable naturalesa 
del qual és incomprensible, perquè està més enllà de l’abast de la ment i les 
paraules; en Ell no hi ha ni la més mínima dualitat.

470

Només existeix Brahman, el primer sense segon, la Realitat, auto 
refulgent, autoexistent, pura, intel·ligent i mancada de rèplica en el món 
infinit; en Ell no hi ha ni la més mínima dualitat.

471

Els Senyassin d’ànimes elevades que s’han alliberat de tota inclinació 
i han rebutjat els plaers dels sentits, que romanen serens i en perfecte 
autocontrol; realitzen aquesta Veritat Suprema i per fi aconsegueixen 
aquesta Eterna a través de l’acte-realització.
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472

—El Guru diu al seu deixeble— Tu també, medita en aquesta Veritat 
Suprema, la veritable naturalesa del teu Ser, que és la més pura essència 
d’aquesta, i desfés-te de la il·lusió creada per la teva pròpia ment; sigues 
lliure i obtingues la il·luminació que et permeti aconseguir la consumació 
d’aquesta vida humana.

473

A través del Samadhi, en el qual la ment queda perfectament 
concentrada i quieta, fes visible la Veritat del teu Ser amb l’ull pur de la 
realització. Si aconsegueixes comprendre perfectament el significat de les 
paraules que escoltes del teu Guru, ja no pot quedar més dubte en la teva 
ment.

474

L’experiència de l’Atman, l’estat pur de Sat Chit Anand, que s’obté 
després de trencar la nostra connexió amb tot lligam a la ignorància 
(Avidya), és la prova més fefaent que es pugui tenir. Després d’experimentar 
això, les escriptures, les paraules del Guru i tots els raonaments previs 
cobren especial sentit fent-se fàcilment comprensibles.

475

Aferrament, alliberament, satisfacció, ansietat, malaltia, fam i altres 
coses semblants són estats que només poden comprendre’s mitjançant la 
pròpia experiència personal; el fet de conèixer-les només a través del que 
uns altres compten és simplement una inferència indirecta.

476

Els santons i els Shrutis instrueixen i aconsellen als deixebles des de 
la riba, inspirant-los travessar l’oceà de la ignorància, però l’home dotat 
de realització pròpia travessa l’oceà d’Avidya(99) mitjançant la seva pròpia 
Il·luminació i sempre sostingut per la gràcia de Déu.

477

Una vegada que ell coneix el seu Ser indivisible a través de la seva 
pròpia experiència, arribant així a la perfecció, l’home ha de romandre 

(99) Vidya: Significa Coneixement i el seu contrari és Avidya o ignorància.
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cara a cara amb l’Atman, concentrant la seva ment constantment en ell 
després de deixar a un costat el seu dualisme.

478

El veredicte de tots els tractats de la saviesa Vedanta, és que el Jiva i 
l’univers sencer no són una altra cosa més que Brahman, i que alliberament 
significa habitar en Brahman, l’Ens indivisible. Els Shrutis mateixos són 
l’autoritat que afirmen que Brahman és el Primer sense segon.

479

Experimentant la Veritat Suprema a través del Coneixement revelat pel 
Guru, el deixeble, amb els seus sentits en calma i la seva ment concentrada, 
roman immòbilment i perfectament enfocat en l’Atman.

480

Després de concentrar la ment per algun temps en el Suprem Brahman, 
ell va tornar a la consciència ordinària sortint de la Felicitat Suprema i va 
parlar així:

481

La meva ment s’ha dissipat, i totes les seves activitats s’han esvaït en 
realitzar la identitat de l’Ésser i Brahman; ja no queda en mi cap vestigi de 
dualitat i comprenc el joc harmònic dels parells oposats. Ara sé què és la 
Felicitat i no trobo límit a l’experiència de Samadhi.

482

Realment és impossible expressar amb paraules o aconseguir amb la 
ment la majestat de l’incommensurable oceà del Suprem Brahman, replet 
de Nèctar; és la Felicitat de l’Ésser. La meva ment es va submergir en una 
fracció infinitesimal d’aquest oceà dissolent-se en ell com si fos un granet 
de sal. Ara estic completament satisfet experimentant l’essència de la 
Felicitat.

483

Per on va desaparèixer l’univers?, qui se’l va emportar?, en què es 
va diluir? Fa molt poc podia veure-ho, però per a mi ja ha deixat d’existir 
Quin descobriment!
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484

L’oceà de *Brahman està replet del nèctar de Felicitat Absoluta i 
infinita què hi ha en ell que es pugui rebutjar i que es pugui acceptar?, 
en aquest estat no existeix una altra cosa més que el mateix Ser, aquesta 
essència indiferenciada i indiferenciable.

485

En aquest estat jo no puc veure ni sentir ni saber res; simplement 
existeixo com l’Ésser; la Felicitat Eterna que és el suport de la creació 
sencera.

486

Em prostro una vegada i una altra davant teu, oh noble mestre, tu 
estàs lliure d’aferrament i ets el millor entre totes les bones ànimes, ets la 
manifestació física de la Felicitat Eterna; el primer sense segon, ets infinit, 
ets un inesgotable oceà de misericòrdia.

487

La teva mirada centellejant, igual que la resplendor d’un feix de raigs 
de lluna, m’ha alliberat de la pesada càrrega de totes les afliccions que em 
causa aquest món, i en segons m’has acceptat i m’has portat al perfecte 
estat de la realització de l’Atman, aquesta de majestat infinita.

488

Beneït soc; he aconseguit la culminació de la meva vida i ja estic lliure 
del sotmetiment a la transmigració. Soc l’essència de la Felicitat Eterna, 
soc infinit, i tot això ho dec a la teva gràcia i a la teva infinita misericòrdia.

489

M’has desagafat dels meus conceptes, les meves idees, el meu ego, 
i del meu cos físic. Tu m’has alliberat també del meu cos subtil i m’has 
portat a un estat imperible, serè, infinit, immaculat i etern.

490

Jo no soc actor ni experimentador, soc quelcom immutable que està 
més enllà de l’activitat; soc l’essència del Coneixement Pur, soc l’Absolut 
que es manifesta com el Bé Etern.
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491

Ja no em sento identificat amb el qual veu, el que escolta, el que parla, 
el que fa i el que experimenta; jo soc l’essència del Coneixement Etern, soc 
l’essència constant que està més enllà de l’activitat, desagafada, mancada 
de limitacions i infinita.

492

Ja no soc ni això ni allò, només el suprem, el que ho il·lumina tot; 
en veritat soc Brahman, el primer sense segon, pur, mancat d’exterior i 
interior, infinit.

493

En realitat soc Brahman, el primer sense segon, l’incomparable, la 
Realitat que mai va tenir un principi i que està més enllà d’imaginacions 
com ara “tu” o “jo”, o “això” o “allò”; l’essència de la Felicitat Eterna, la 
Veritat.

494

Jo soc Narayana, l’exterminador de Naraka(100), soc Shiva 
l’exterminador de Tripura(101); soc l’Ésser Suprem, el Governador. Soc el 
Coneixement Absolut, el Testimoni de tot. No tinc a un altre governant 
que a mi mateix, ja que estic lliure d’idees com “jo” i “meu”.

495

Jo soc el Coneixement que resideix dins de tots els éssers i que els 
manté tan internament com externament. Soc tant l’experimentador com 
l’objecte d’experiència, fins i tot, tot allò que jo abans considerava com 
“això” o el no Ser.

496

Sabent ara que soc l’infinit oceà d’aquesta Eterna, observo el joc dels 
il·lusoris vents de Maia creant i destruint les diferents ones que assoten 
l’oceà del món.

(100) Naraka: Va ser un poderós dimoni, fill de la terra a qui va matar Vishnu, que en 
el present versicle se’n diu Narayana (un altre sinònim seu). 
(101) Tripura: El dimoni que governava sobre les “tres ciutats invulnerables”, el qual 
va ser aniquilat per Shiva. 80
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497

Les idees del groller i el subtil són imaginacions erròniament 
concebudes per la ment mundana, a través de la manifestació de les 
qualitats sobreimposades, però en realitat no són més que imaginacions 
il·lusòries igual que concebem els cicles, els anys, els mesos, les estacions, 
etcètera, com a atributs del temps.

498

Però per més que els necis i ignorants imaginin i sobre-imposin 
qualitats grolleres, el substrat real roman sempre intacte. Els grans corrents 
d’aigua que —per al·lucinació— formen els miratges del desert, no mullen 
ni al més diminut gra de sorra.

499

Igual que el cel, estic més enllà de la contaminació, soc una essència 
immutable i immòbil com una muntanya, diferent dels planetes, les 
estrelles i els sols; soc infinit com un oceà sense ribes.

500

Igual que el cel no té cap relació amb els núvols, jo tampoc tinc cap 
relació amb el cos. Així doncs, com poden els estats de vigília, somni amb 
somieig i somni profund, que són mers atributs del cos, afectar-me a mi?

501

El que ve i es va és l’upadhi (qualitat sobre imposada), ell és el que 
actua i experimenta els trucs de l’acció, només ell decau i mor; mentre que 
jo sempre romanc ferm igual que la Muntanya Kula(102).

502

Per a mi, que sempre he estat, soc i seré la mateixa entitat mancada de 
parts, no existeix ni atracció ni rebuig cap a l’acció. Com pot haver-hi lluita 
dins d’aquesta Essència única, contínua i infinita com l’espai?

503

Com poden existir mèrits i demèrits per a mi, que soc una Essència 

(102) A la Muntanya Kula se l’esmenta en els Puranes com una muntanya 
meravellosament sòlida i estable.
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mancada d’òrgans, ment, formes i canvis?: soc la Realització de la Felicitat 
Absoluta. També els Shrutis afirmen el mateix en el passatge: “no afectat 
pel mèrit, etcètera”.

504

Si es donés el cas que la calor o el fred, o el bé o el mal, poguessin tocar 
l’ombra del cos d’un home, això no l’afectaria a ell en gens ni mica, perquè 
és un ésser completament diferent de la seva ombra.

505

Igual que les qualitats dels objectes que decoren una sala no afecten 
el llum que la il·lumina, de la mateixa forma les qualitats dels objectes 
observats pel Testimoni, que és diferent d’ells, immutable i indiferent, no 
l’afecten en absolut.

506

Igual que el sol roman indiferent com un mer Testimoni davant les 
accions dels homes, i igual que el foc crema tot el que troba al seu pas 
sense distinció, i igualment que a la soga se li pot atribuir una qualitat 
sobreimposada (confonent-la amb una serp) sense que per això canviï en 
absolut la seva veritable naturalesa; de la mateixa forma jo afirmo que soc 
el Ser immutable, la Intel·ligència absoluta.

507

Jo no realitzo accions ni faig que uns altres les realitzin; jo no gaudeixo 
d’aquest món ni faig que uns altres el gaudeixin; jo no veig ni faig que uns 
altres vegin: Jo soc aquest Ser autorefulgent que transcendeix l’abast dels 
sentits. Soc l’Atman.

508

En moure’s l’upadhi (qualitat sobre imposada) que reflecteix les 
qualitats de l’Atman aparentant ser seus, els necis atribueixen aquesta 
acció a l’Atman, com passa amb les idees i conceptes elaborats pel Buddhi 
(intel·lecte); arribant a aconseguir idees tan errònies com “jo soc l’actor”, 
“jo soc qui experimenta”, o “Ai; que em maten!”. Quan s’agita l’aigua d’una 
tolla, el reflex del sol sobre la superfície de l’aigua també s’agita amb ella, 
però només els necis poden atribuir aquest moviment al sol mateix.
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509

No importa que aquest cos caigui a l’aigua o sobre la terra, no m’afecten 
les seves qualitats, igual que a l’espai no l’afecten les qualitats de la gerra.

510

Els estats transitoris del Buddhi, com ara actuar, experimentar, el 
desitjar, l’embriaguesa, l’abúlia, la inclinació, i el desig de llibertat; en 
realitat mai pertanyen a l’Ésser, el Suprem Brahman, l’Absolut, el primer 
sense segon.

511

No t’importi que Prakriti(103) canviï en deu, cent o mil formes diferents 
Què tinc a veure jo, l’intocable Coneixement Absolut, amb totes elles? Els 
núvols mai toquen el cel!

512

Jo soc realment Brahman, el primer sense segon, que igual que el cel, és 
subtil, sense principi ni fi; en el que l’univers sencer, des de l’Immanifestat 
fins al cos groller, apareix per a l’ignorant merament com una ombra.

513

Jo soc realment Brahman, el primer sense segon, que és el suport 
de tot i il·lumina totes les coses, que té infinites formes i al mateix temps 
manca de multiplicitat; és omnipresent, etern, pur, immòbil i absolut.

514

Jo soc realment Brahman, el primer sense segon, que transcendeix les 
infinites diferenciacions de Maia, sent la veritable essència de tot i que està 
més enllà de l’abast de la ment i els sentits; és la Veritat, el Coneixement, 
l’Infinit i la Felicitat Absoluta.

515

No participo en l’acció, soc immutable, mancada de forma i parts; 
absolut, etern, autoexistent, el primer sense segon.

(103) Vegeu la nota 19.
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516

Soc l’universal, soc el Tot, soc transcendent, el primer sense segon. 
Soc l’Absolut i l’Infinit, soc el Coneixement i la Felicitat; soc la unitat 
indivisible.

517

Per virtut de la suprema majestat de la teva gràcia he rebut l’experiència 
de l’esplendor del sobirà Ser autorefulgent dins de mi. Em prostro davant 
teu, oh gloriós i noble Mestre. Salutacions una vegada i una altra!

518

Oh Mestre!, exclusivament per la teva pura gràcia m’has despertat del 
somni de la ignorància i m’has salvat completament, jo vagava pel bosc 
perdut en un somni inacabable de naixement, decrepitud i mort, creat per 
la il·lusió. Dia rere dia era turmentat per incomptables afliccions i el meu 
cor era amargament estripat per l’urpa d’aquest tigre de l’egoisme.

519

Em prostro davant teu, oh Príncep dels Mestres, la teva grandesa 
és infinita, sempre la mateixa, i manifestada en tot l’univers. Em prostro 
davant teu.

520

Veient a aquell sincer deixeble que havent aconseguit la Felicitat de 
l’Ésser, i havent realitzat la Veritat, s’alegrava en el seu cor prostrant-se 
davant ell, el Mestre, noble i savi, es va dirigir novament a ell dient-li:

521

L’univers és una contínua sèrie de percepcions de Brahman, per la 
qual cosa, qualsevol que sigui l’aspecte que prengui no és una altra cosa 
més que Brahman. Observa això en el goig de la il·luminació interior, 
mantenint la teva ment serena en totes les circumstàncies. De la mateixa 
forma que algú que tingui ulls en la cara no veu al voltant seu una altra 
cosa més que formes, igualment, per a un home dotat de realització no 
hi ha una altra cosa en la qual ocupar la seva ment més que en la contínua 
concentració en Brahman.
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522

Quin home savi menysprearia el goig de la Felicitat Suprema per a 
embullar-se en coses insubstancials? Quan en el cel brilla la lluna amb una 
llum fascinant encantadora Qui voldria mirar a una lluna pintada en un 
quadre?

523

Mitjançant l’experiència de coses irreals no existeix ni satisfacció, ni 
cessació de la misèria. Per tant gaudeix i satisfés-te en l’experiència de la 
Felicitat Absoluta —la Primera sense segona— i viu feliçment en estat de 
contínua identitat amb aquesta Realitat.

524

Contemplant únicament l’Ésser en totes les circumstàncies, i 
concentrant la teva ment en ell —el Primer sense segon— empra el teu 
temps a gaudir de la Felicitat del Ser Oh, ànima noble!

525

Imaginar l’existència de conceptes duals en l’Atman, que és l’infinit 
Coneixement, l’Absolut, és com imaginar castells en l’aire. Per tant, roman 
sempre conscient de la teva identitat amb la Felicitat Absoluta—el Primer 
sense segon—, i en conseqüència obtingues la Pau Suprema que et 
permetrà observar tot amb la serenitat del Testimoni.

526

Per al savi que ha experimentat a Brahman, la ment, la qual és la causa 
de totes les fantasies, es torna perfectament tranquil·la, aconseguint l’estat 
de completa quietud mental en el qual es reconeix la identificació amb 
Brahma. Per tant, gaudeix de la Felicitat Absoluta… el Primer sense segon.

527

Per a l’home que ha experimentat la seva veritable naturalesa, i beu el 
Pur Nèctar de la Felicitat de l’Ésser, no hi ha res més plaent que la quietud 
que s’experimenta quan s’obté l’estat d’absència de desitjos.

528

El savi il·luminat, l’únic plaer del qual apetible és l’Ésser, viu sempre 
en calma, vagi on vagi o es quedi on es quedi, tant assegut com tombat, 
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d’aquesta manera o de l’altra; qualsevol sigui la seva condició.

529

Aquella ànima noble que ha experimentat la Veritat i la ment de 
la qual s’ha alliberat de tota mena d’inclinacions, ha aconseguit la total 
emancipació. Ja no depèn de condicions com ara el temps, el lloc, la 
comoditat, les normes de moral, etcètera. Quina norma regulativa pot 
haver-hi després d’haver conegut el seu propi Ésser?

530

Per a poder reconèixer a una gerra com a tal, que una altra condició és 
necessària més que el mitjà de coneixement (els ulls), mitjançant el qual es 
percep l’objecte, no tingui cap defecte?

531

Així doncs, aquest Atman, que és la Veritat Eterna es manifesta quan 
el Mestre proveeix el mitjà adequat de Coneixement, i no té absolutament 
gens d’importància el lloc o la puresa interior.

532

La consciència que “Jo soc Devadatta” és independent de les 
circumstàncies en què es trobi aquesta persona; igualment, el veritable 
coneixedor de *Brahman, conserva en totes les circumstàncies la 
consciència que ell és *Brahman.

533

Com pot comparar-se qualsevol cosa insubstancial, irreal, 
insignificant, amb allò com la Llum de la qual dona vida a tot, igual que el 
sol il·lumina l’univers?

534

Per què en realitat, què cal que pugui il·luminar aquest Etern subjecte 
del qual parlen els Vedes, els Pranas, i altres escriptures, sent aquesta la raó 
per la qual tenen valor i significat?

535

Aquest és l’autorefulgent Ser, l’Atman d’infinit poder, que està més 
enllà de l’abast del coneixement intel·lectual, i que, no obstant això, és 
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l’experiència comuna a tot, la qual cosa produeix l’alliberament de la 
inclinació i atorga una vida gloriosa a aquell noble coneixedor de Brahman 
que l’experimenta.

536

Satisfet amb l’experiència constant i consistent de la Felicitat Absoluta, 
ja no sent ni atracció ni repulsa pels objectes dels sentits, ja no li causen ni 
alegria ni tristesa, perquè contínuament es delecta gojós amb l’experiència 
del seu propi Ésser.

537

Igual que un nen juga amb les seves joguines oblidant-se de la fam, la 
tristesa i els dolors físics, de la mateixa forma l’home dotat de realització 
es delecta del sublim plaer d’experimentar la Realitat, deixant a un costat 
els conceptes de “Jo” o “meu”; d’aquesta forma és feliç.

538

L’home dotat de realització obté el seu aliment mendicant sense 
sentir ansietat ni tampoc humiliació, beu l’aigua dels rius i viu lliure i 
independentment; dorm en camps de cremació de difunts o en boscos 
sense sentir gens de por; les seves vestidures són la seva mateixa pell que no 
necessiten estendre ni esperar-se que s’assequin; o es vesteix amb escorces 
d’arbres i altres elements rudimentaris; la terra és el seu llit i camina per la 
gran avinguda del Vedanta, sent el seu principal passatemps l’experiència 
del Suprem Brahman.

539

El coneixedor de l’Atman no porta cap marca externa ni símbol 
que permeti la seva identificació, però pot reconèixer-se-li per el seu 
despagament del món exterior, la seva senzillesa i la seva saviesa; mora 
dins del seu cos, però no està identificat amb ell. Experimenta tota mena 
d’objectes dels sentits que es troba al seu pas, o que li són oferts per uns 
altres, però no està apegat a ells en absolut; juga amb ells com un nen, 
sense apreciar el seu valor material.

540

Permanentment establert en el pla etern de l’Absolut Coneixement, 
ell va pel món d’un costat per a un altre, semblant a vegades un boig, altres 
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vegades un nen, i altres vegades un brut esparracat que per vestit no porta 
posat una altra cosa més que la seva pròpia pell, o a vegades algun parrac 
o pells d’animals.

541

El savi viu sol i gaudeix dels objectes dels sentits com un viu exemple 
de l’estat de gaudi sense desitjos; perquè viu permanentment satisfet amb 
l’experiència del seu propi Ser, reconeixent la seva identitat amb l’Absolut 
i sentint-se un amb tot.

542

A vegades es comporta com un ximple, altres com un savi, en altres 
mostra l’esplendor d’un rei, a vegades vaga d’un costat per a un altre sense 
propòsit, i a vegades roman immòbil com una serp pitó. A vegades té una 
expressió benigna, altres, venerable, a vegades irada, i moltes vegades 
incomprensible; així viu l’home dotat de realització, sempre feliç i gaudint 
de l’experiència de la Suprema Felicitat.

543

Malgrat de no posseir riqueses sempre està content; malgrat estar 
desemparat, és poderós; malgrat no comptar amb els objectes dels sentits 
perquè li proveeixin plaer, està permanentment satisfet, sent en realitat 
un ésser únic i incomparable. Veu un tot amb equanimitat sense distingir 
diferències.

544

Malgrat que actua, no és protagonista de l’acció; a pesar que 
experimenta els fruits de les seves accions en la vida anterior, així i tot, 
roman no afectat per elles; malgrat posseir un cos físic, tot així no 
s’identifica amb ell; malgrat estar limitat, encara així és omnipresent.

545

Ni el plaer ni el dolor, ni el bo ni el dolent, mai afecten aquest 
coneixedor de Brahman, que sempre viu inconscient del seu cos físic.

546

El plaer i el dolor, el bo i el dolent, afecten només a aquell que encara 
conserva connexions amb el cos groller, i amb la resta, identificant-se amb 
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ells. Com pot el bo i el dolent, o els seus efectes, afectar el savi que s’ha 
identificat amb la Realitat trencant en conseqüència amb tot vestigi de 
aferrament?

547

La gent que desconeix la veritable naturalesa del sol creu que quan 
s’eclipsa és pel fet que aquest astre està sent empassat per Rahú. Però això 
només se li ocorre a aquells que viuen sota els efectes de la il·lusió.

548

Similarment, la gent ignorant veu al perfecte coneixedor de Brahman 
com el posseïdor i administrador del seu cos, confonent-se en jutjar-li per 
la mera aparença, perquè en veritat està lliure de tota mena d’aferrament 
al cos.

549

En veritat, el coneixedor de Brahman rebutja el seu cos físic igual que 
una serp es desfà de la seva pell. El seu cos es mou d’un costat a un altre 
impulsat per la força del Prana.

550

Igual que un tros de fusta és impulsat pel corrent del riu cap amunt 
i cap avall, de la mateixa forma el seu cos és motivat per la inèrcia i les 
accions de la vida anterior per a fer-li experimentar els seus fruits, que van 
apareixent un darrere l’altre en el seu degut curs.

551

L’home dotat de realització que ja s’ha alliberat del concepte d’identitat 
amb el seu cos físic, es desembolica enmig dels gaudis dels sentits igual 
que qualsevol altre home que encara roman subjecte a la transmigració… 
la qual cosa indueix a la confusió a aquells que encara no han aconseguit la 
realització, creient que el savi encara roman sotmès al Prarabdha Karma. 
Més en veritat, el savi viu desagafat del seu cos romanent sempre com un 
testimoni, lliure de tota excitació mental i en completa calma, com l’eix de 
la roda del terrissaire.

552

Però mai dirigeix els seus òrgans dels sentits cap als objectes de plaer, 
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ni tampoc els aparta d’ells. El que fa és romandre com un espectador 
imparcial, sense interessar-se gens ni mica pels fruits de les seves accions. 
La seva ment està completament embriagada per l’elixir de Felicitat de 
l’Atman.

553

Aquell que sense preocupar-se per a res del que se li ofereix o el que 
se li deixa d’oferir i lliure de preferències, viu com l’Absolut Atman, és en 
veritat Shiva mateix i és el millor dels coneixedors de Brahman.

554

Transcendint les seves pròpies limitacions, el perfecte Coneixedor 
de Brahman se submergeix en el Primer sense segon que ell sempre ha 
estat… aconseguint així l’alliberament estant encara en vida. I d’aquesta 
manera adverteix el propòsit de la seva existència en aquest món.

555

Igual que un actor que representa diferents papers en el transcurs 
d’una obra, es canvia de vestit i de maquillatge sense que això li impedeixi 
reconèixer-se com l’home que sempre va ser i que en finalitzar l’obra 
continuarà sent; de la mateixa forma el perfecte coneixedor de Brahman 
roman en contínua consciència de Brahman, reconeixent-se com això res 
més.

556

Deixa que el cos del Senyassin que ha realitzat la seva identitat amb 
Brahman, s’assequi i caigui en qualsevol lloc igual que una fulla d’un 
arbre, això a penes té importància per a ell, ja ha cremat el seu aferrament 
al cos físic en el foc del Coneixement, quedant pur i lliure del cicle de la 
reencarnació.

557

El savi que viu sempre en la Realitat —Brahman— experimentant-la com 
Felicitat Infinita, el Primer sense segon, ja no depèn de les tradicions ni les 
consideracions corresponents al lloc, el temps, etcètera, perquè ja ha renunciat a 
aquesta massa de pell, carn i brutícies.
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558

En renunciar a aquest cos, als plaers materials i fins i tot al bol de 
l’aigua — com el fa el monjo— no és això ni molt menys un signe que 
permeti reconèixer a algú que ha aconseguit l’alliberament, perquè la 
inclinació resideix en la ment. L’alliberament consisteix en la destrucció 
del nus d’ignorància que tenalla el cor.

559

Si una fulla cau en un petit rierol, en un riu, o en algun lloc consagrat 
a Shiva, o fins i tot en els camins, això no reporta cap mèrit ni demèrit a 
l’arbre del qual es va desprendre.

560

La destrucció del cos, els òrgans, dels Pranas i el buddhi, és el mateix 
que la fulla, la flor, o la fruita que es desprèn de l’arbre; això no afecta per 
a res l’Atman; la Realitat, la manifestació i l’essència de la Felicitat que és la 
nostra veritable naturalesa. Això continua vivint i perdura igual que l’arbre.

561

Els Shrutis, en proclamar la veritable naturalesa del Atman mitjançant 
les paraules, “la manifestació del Coneixement” —la qual cosa indica que 
és la Realitat i que es pot percebre— ens volen donar a entendre que tan 
sols han de destruir-se les limitacions aparents.

562

Els Shrutis, en el passatge, “Cert és, estimat meu, que aquest Atman 
és immortal”(104), fan esment a la immortalitat de l’Atman, com una 
cosa diferenciable enmig de totes les altres coses peribles i subjectes a 
modificació.

563

Igual que la pedra, l’arbre, l’herba, l’arròs, les peles, la palla, etcètera, 
en ser cremats queden reduïts a cendres —de la qual van sorgir— de la 
mateixa forma l’univers objectiu incloent el cos, els òrgans, els Pranas, la 
ment i tota la resta, quan són cremats en el foc de la realització queden 
reduïts al Suprem Ésser.

(104) Aquest passatge ha estat extret del Brhadaranyaka Up. 4, 5.14.
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564

Igual que la foscor s’esvaeix davant la lluentor del sol radiant, de la 
mateixa manera, tot aquest univers objectiu es dissol en Brahman.

565

Igual que quan es trenca una gerra, l’espai que ella tancava es fa un amb 
l’espai infinit; de la mateixa manera, quan es destrueixen totes les aparents 
limitacions, el coneixedor de Brahman es fa un amb Brahman mateix.

566

Com qui aboca llet sobre llet, oli sobre oli, o aigua sobre aigua; així 
s’unifica el savi que aconsegueix l’experiència de l’Atman fent-se un amb 
aquest tot indiferenciable.

567

Experimentant això i comprenent la total separació i independència 
que provoca el desagafo del cos físic, romanent en continu estat d’identitat 
amb la Realitat Absoluta, Brahman; el savi ja no ha de tornar a sofrir 
sotmetiment a la transmigració.

568

Per què els seus cossos han estat cremats mitjançant l’experiència de 
la identitat de Jiva i Brahman, i d’aquesta forma s’ha convertit en Brahman 
mateix, i com pot Brahman estar sotmès a la reencarnació?

569

L’apego i l’alliberament, que són estats que depenen del nostre 
sotmetiment o independència de Maia, en veritat aquests dos estats 
no existeixen en l’Atman, que és la Realitat d’un mateix; igual que el fet 
d’aparèixer i desaparèixer de la serp amb la qual hem confós una corda, no 
és degut a la corda, perquè ella no ha sofert cap canvi.

570

Es pot parlar de l’aferrament i l’alliberament com a estats dependents 
de la presència o absència d’un vel que ens oculta la Realitat. Però per a 
Brahman no pot existir cap vel, perquè no hi ha res que pugui ocultar-ho 
o encobrir-ho, atès que tot el que existeix és Brahman i res més. Si això fos 
possible, la no-dualitat de Brahman quedaria refutada, contradient així el 
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contingut dels Shrutis.

571

L’aferrament i l’alliberament són atributs del buddhi (intel·lecte), 
el qual la gent ignorant sobre imposa a la Realitat, igual que el color del 
cristall a través del qual es mira és atribuït als objectes que es veuen. 
Aquest immutable Brahman és el Coneixement Absolut, el Primer sense 
segon, lliure de tot lligam.

572

La idea de l’existència de l’aferrament, i la de la seva inexistència en 
relació amb la Realitat, no són més que atributs del buddhi i mai pertanyen 
ni podran pertànyer a la Realitat Eterna; Brahman.

573

Així doncs, si tant l’apego com l’alliberament són creats per Maia i no 
es troben en l’Atman, com pot concebre’s idees de limitació en relació amb 
la Suprema Veritat?; la Veritat manca de parts i mai intervé en l’acció, és 
calma, inexplicable, immaculada, i el Primer sense segon. Igual que l’espai 
infinit és una cosa única i indivisible que ho penetra tot.

574

Després d’aconseguit l’alliberament ja no existeix ni naixement 
ni mort, ni limitacions ni esforç per superar, no queda ni cercador de 
l’alliberament ni ànima alliberada: aquesta és una sublim veritat.

575

Avui, d’una forma i altra, t’he revelat com si fossis el meu propi 
fill, aquest secret profund i excels que és la més pura essència de tota la 
saviesa Vedanta, l’ensenyament més important continguda en els Vedes. 
Considerant-te com un aspirant a l’alliberament que s’ha purificat de 
les baixes influències d’aquesta Era de la Foscor i que s’ha alliberat dels 
desitjos de la ment.

576

Escoltant aquestes paraules del seu Guru, el deixeble es va prostrar 
amb reverència davant ell i després de demanar-li permís va emprendre el 
seu camí, lliure d’ignorància.
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577

I el Guru, amb la seva ment submergida en l’oceà infinit de Sat Chit 
Anand(105) recorre tot el món purificant a tot ésser humà. El Guru està 
lliure de tota dualitat.

578

Així doncs, a través del diàleg entre el Mestre i el deixeble, la 
naturalesa de l’Atman ha estat revelada d’una forma simple als cercadors 
de l’alliberament.

579

Que aquells Senyasins que anhelen l’alliberament i que mitjançant la 
pràctica de Satsang i servei al Mestre han purificat les seves ments de la 
il·lusió i la ignorància que provoca Maia que apreciïn i gaudeixin aquest 
Sant Coneixement.

580

Per a aquells que viuen afligits per aquesta existència mundana, 
sofrint el dolor abrasador que els produeix els ardents raigs del sol de la 
triple misèria(106), i que confosos per la il·lusió vaguen d’un costat per a 
un altre com perduts en el desert a la recerca d’aigua. Per a ells aquí està 
aquest triomfant missatge de Sankara; assenyalant-los que dins d’ells i 
al seu abast, es troba el confortador oceà de Nèctar, Brahman, el Primer 
sense segon, per a conduir-los a l’alliberament.

(105) Sat chit anand: veure la nota 45.
(106) Triple misèria: La misèria que sofreix un ésser humà en aquest món pot ser de 
tres tipus: Adhyatmika, els sofriments que afecten el cos i a la ment (com ara el dolor, 
l’angoixa, la tristesa i tots els altres estats de sofriments psicològics); l’Adhidaivika, 
que són els sofriments provinents de la naturalesa, el medi ambient i els fenòmens 
meteorològics, etcètera, (ciclons, terratrèmols, inundacions, sequera, fred, etcètera); 
i finalment l’Adhibhautika, que són els sofriments que provenen d’altres criatures que 
habiten la terra tant homes com animals (són els problemes de la convivència i la 
supervivència).


