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INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Tema:  

Ramana Maharshi: Vida e Ensinamentos 

 

1.2 Formulação do problema: 

Quem foi Ramana Maharshi e qual sua contribuição para a vida moderna? 

 

1.3 Justificativa: 

Diante de tantos conflitos existenciais, a possibilidade de um olhar diferente para as 

questões básicas da existência pode ser uma grande inspiração para um novo viver.  

Alguns homens, oriundos de terras distantes, foram fontes dessa inspiração e nos dias 

atuais resgatamos suas histórias e mensagens com intuito de nos beneficiarmos delas.  

“As palavras dos grandes mestres e guias da Humanidade são correntes de poder 
e luz... A vida de homens como Maharshi são semelhantes aos meteoros que em 
sua rota iluminam a noite mais escura. Aqueles que podem perceber o caminho, 
no clarão dessa luz, saberão, dali por diante, aonde ele conduz.”(Mouni Sadhu, 
1953, p.22) 

 
1.4 Objetivos:  

Mostrar um caminho de novas possibilidades rumo à lucidez espiritual, através do 

exemplo e dos ensinamentos de um homem que não estava preso às questões mundanas, 

mantendo seu foco na jornada espiritual. 

Compartilhar um lado do Yoga que vai além das posturas físicas e respirações, mas que 

aprofunda a investigação de si.  

 

1.5 Descrição e visão geral do conteúdo: 

Os Ensinamentos de Ramana eram eminentemente práticos. Não ficava satisfazendo 

curiosidades de seus discípulos e, ao invés, alertava sobre a importância do esforço para 

compreender que o homem é agora e para sempre, o “Si” imortal por trás desta e de outras vidas. 

Através de suas próprias atitudes, os ensinamentos eram passados de forma natural, indo ao 

encontro de posturas indicadas nas escrituras clássicas de diversas religiões, revelando um 
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conhecimento universal, não direcionado para pequenos grupos, mas para todos que estão abertos 

a ouvir e sentir o seu reverberar. 

Na sua simplicidade e humildade não aceitava as formalidades que os indianos atribuíam 

às pessoas que consideravam como mestres.  

Apesar de ter se afastado da família, Ramana esclarecia não ser a renúncia à família algo 

fundamental para o desenvolvimento espiritual, pois a verdadeira renúncia está na mente e não é 

alcançada através da renúncia física, nem é impedida pela falta dela.  O próprio ato de trabalhar 

não é um impedimento, pois pode ser feito de forma desprendida.  
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2. INFÂNCIA 

  

 

Em 29 de dezembro de 1879, comemorava-se na Índia o Arudra Darshan, dia da Visão 

de Shiva, que consiste na aparição de Shiva como Nataraja - forma de Shiva dançando, que 

representa a dança cósmica da Criação. Nesse mesmo dia, na cidade de Tiruchuzhi, na região de 

Tâmil ao sul da Índia, nascia Venkataraman, filho de Sundaram Ayyar e sua mulher Alagmmal, 

que ficou conhecido como Sri Ramana.  

Uma estranha história fazia parte da família de Ayyar: certa vez um andarilho asceta 

pediu comida a um de seus antepassados e não foi atendido. O asceta rogou uma praga - ou seria 

uma bênção? - que dali por diante, em cada uma das gerações de seus descendentes, um membro 

se tornaria errante e mendigaria comida de porta em porta. O fato se cumpriu. Um dos tios 

paternos de Sundaram Ayyar vestiu o manto alaranjado e deixou o lar, assim como seu irmão 

mais velho se tornou um sanyasin, renunciando ao mundo. 

Quando Venkataraman tinha doze anos, seu pai Sundaram faleceu e Ramana juntamente 

com seus dois irmãos e sua irmã foram morar com o tio paterno Subbier, na cidade de Madura.  

 Cresceu como uma criança normal. Na escola se destacava pela grande capacidade de 

memorização, o que disfarçava sua preguiça para os estudos. Tinha atração pelos esportes - 

futebol, natação, luta e apresentava apenas um único comportamento inusitado: o seu sono era 

anormalmente profundo.  

“Os rapazes não ousavam bulir comigo, mas quando tinham alguma diferença a 
acertar comigo aproximavam-se de mim quando eu estava dormindo, levavam-
me para onde bem entendiam, surravam-me a valer, recolocavam-me na cama e 
eu só ficava sabendo das coisas na manhã seguinte quando me contavam.” 
(Osborne, 1970, p.16) 

“Há uma tremenda força de mudança no 

ar. Há um movimento poderoso tecendo a 

novidade através de milhares de gestos de 

encontro. Há fome de humanidade entre 

nós, por sorte ou por virtude de um povo 

que ainda é capaz de sentir e de mudar.” 

(Betinho, 1993) 
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Segundo Osborne, esse pode ser um indício de despertar espiritual, algo como 

abandonar a mente e mergulhar muito além do pensamento. 

Por volta do seu décimo sexto aniversário, um contato permitiu um vislumbre do 

caminho espiritual, através da leitura do livro Periapuranam, que conta a história dos sessenta e 

três sidhas tâmiles. Venkataraman foi possuído de profundo espanto com a existência de tanta fé, 

amor, fervor divino e beleza. Uma forte gratidão invadiu seu ser diante da possibilidade de algo 

tão grandioso ser possível e vivenciado por tais homens. 

A partir de então iniciou seu “mergulho” em si, permitindo uma compreensão da vida, 

que possibilitava um estado tranquilo da mente, compatível com o pleno uso das faculdades 

físicas e mentais. 
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3. DESPERTAR 

 

 

 

Seis semanas antes de se mudar de Madura, quando estava sozinho na casa de seu tio, 

Venkataraman foi apoderado por um medo imenso da morte. Ele não estava doente, o que raras 

vezes acontecia, mas o medo se tornou bem real, mesmo sem razão aparente para ocorrer. Não 

passou em sua cabeça consultar um médico ou buscar ajuda, percebeu que teria que resolver 

sozinho. 

“O choque produzido pelo temor da morte fez com que minha mente se voltasse 
para dentro e eu disse com meus botões, sem chegar na verdade a articular as 
palavras: A morte chegou; que significa ela? O que estará morrendo? Este corpo 
morre?”. (Osborne, 1970, p.19) 
 

Com o intuito de trazer maior realismo à sua investigação, deitou-se com os membros 

estendidos, imitando um cadáver, suspendeu a respiração, fechando os lábios fortemente. Iniciou 

um novo diálogo consigo: 

 “Este corpo está morto. Será transportado para o crematório e ali queimado e 
reduzido a cinzas. Mas com a morte deste corpo estarei eu morto? Serei eu este 
corpo? Ele está silencioso e inerte, mas sinto toda a força da minha 
personalidade e até mesmo ouço a voz do eu dentro de mim, totalmente apartada 
do corpo. De modo que sou Espírito transcendendo ao corpo. O corpo morre, 
mas o espírito que o transcende é imune à morte. Quer isto dizer que sou um 
Espírito imortal.”(Osborne, 1970, p. 20) 
 

Essas percepções foram vivenciadas de modo direto, prescindindo até mesmo do 

raciocínio. A vivência do Eu era a única “coisa” real existente, o que permitiu a partir de então a 

“Quando um homem descobre seu 

verdadeiro Si algo mais se ergue das 

profundezas do seu ser e se apossa dele... 

Alguns chamam-no de Reino dos Céus....” 

 (Ramana) 
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atração continua para o Eu e certa absorção nesse estado. Todo e qualquer medo da morte 

desapareceu para sempre. E mesmo que o corpo se ocupasse das atividades cotidianas, a 

percepção sempre estava voltada para o Eu.  

Foi a primeira vez que vivenciou tal experiência, que é marcada pela profundidade do 

estado alcançado, conhecido como sahaja samadhi, que seria um estado de total integração com a 

Verdadeira natureza. Este estado é comum a todos os seres, porém poucos conseguem vivenciar.  

Seu despertar não foi marcado por uma vida de longas práticas, mas surgiu praticamente 

de forma espontânea, o que leva a crer, ser resultado de muitas existências dedicadas ao 

conhecimento de si. 

Após esse ocorrido continuou frequentando a escola e por um período, continuou 

vivendo com a família. Não contou a ninguém o fato, mas os familiares começaram a perceber 

certa mudança e  não aprovaram alguns aspectos envolvidos. 

Venkataraman perdeu o pequeno interesse que tinha no relacionamento externo com 

amigos e parentes e entregou-se ao estudo de si. Disfarçava suas práticas com um livro, como se 

estivesse lendo, sendo que na verdade estava focado em outros assuntos. Tornou-se humilde e 

submisso, não se queixando caso recebesse mais trabalho que os demais, nem revidando 

provocações de outros garotos. Adotou uma postura mais solitária, não saía nem mesmo para 

brincar com os amigos. Sua preferência ou antipatia por determinados alimentos desapareceu e 

tudo que lhe era oferecido, aceitava com indiferença.  

A sua atitude diante do grande Templo de Madura, chamado Minakshi, também mudou. 

Antes ia sem nenhuma emoção, apenas para cumprir com os rituais de colocar cinzas na testa e 

olhar as imagens, porém, depois do despertar, começou a frequentar quase todas as noites e lá 

permanecer estático por longo período, aos pés de imagens como de Shiva, Nataraja, Minakshi ou 

os sessenta e três sidhas, e era envolvido em intensas ondas de sentimento. Lágrimas 

transbordavam dos seus olhos, era um momento de profunda entrega, e por vezes, prece, para que 

sua devoção aumentasse e se tornasse perpétua como a dos sessenta e três sidhas. Em outros 

momentos se permitia ao silêncio e ao fluir interior do Eu. 

Todas essas experiências foram vivenciadas de forma genuína, uma vez que não possuía 

conhecimento teórico sobre o assunto. Mais tarde, quando teve contato com livros que 

abordavam tais temas, pôde descobrir nomes para as suas vivências práticas. 
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O estado conquistado e estável em que permaneceu após o fato relatado não exigia 

nenhum esforço ou prática para sua manutenção. Desde então, e até sua entrada no templo de 

Tiruvannamalai, sentiu fisicamente um efeito desse processo: um constante ardume em todo seu 

corpo. 

Dois meses após o despertar, Venkataraman se viu obrigado a copiar por três vezes um 

exercício escolar. Quando estava na segunda cópia percebeu a futilidade daquela atividade e 

mesmo na presença do seu irmão mais velho, se entregou em meditação, atingindo um estado de 

dissolução.  Foi então que uma observação do seu irmão fez despertar nele a vontade de 

abandonar o lar: “Que vale tudo isso para uma pessoa dessa espécie?” Essa frase significava algo 

como: aquele que desejava viver como um sadhu não poderia usufruir do conforto de um lar. 

Venkataraman compreendeu a veracidade daquelas palavras e decidiu seguir para Arunachala. 

Iniciou-se uma aventura com apenas o necessário para pagar uma passagem, recurso que o 

próprio irmão mais velho lhe entregou com o intuito de pagar uma taxa escolar - o irmão havia 

lhe dado cinco rúpias, porém Venkataraman ficou com apenas três - não contou a ninguém sobre 

seus planos e saiu às escondidas, pois ninguém concordaria com ele. Deixou a seguinte 

mensagem: 

 
“Parti em procura do meu Pai, em obediência às Suas ordens. Fui-me em 
virtuosa empreitada, por isso ninguém lamente este nem desperdice dinheiro a 
procura deste. Sua taxa escolar não foi paga. Aqui ficam duas rúpias.” (Osborne, 
1970, p. 29) 

 

Não assinou ao final, apenas terminou com um traço. Nunca mais voltou a escrever uma 

carta, nem mesmo assinar um nome. Quando isso se fez necessário apenas assinou com o símbolo 

sagrado OM. 

O caminho para Tiruvannamalai foi feito em partes de trem, em outras caminhando, com 

pouco alimento, pois Ramana se saciava nas primeiras mordidas dos alimentos que surgiam em 

seu caminho. Na manhã de primeiro de setembro de 1896, três dias após ter deixado o lar, 

Venkataraman chegou à estação de Tiruvannamalai. 

Ele se dirigiu imediatamente para o Templo e permaneceu em meditação. 
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4. ARUNACHALA   

 

 

 

Ao sair do Templo, Venkataraman exteriorizou sua renúncia indo para o Tanque de 

Ayyankulam e permitindo que cortassem o pequeno tufo de cabelo que usava, e que era marca da 

casta brâmane, da qual pertencia. Ficou, a partir de então, com a cabeça raspada. Nesse mesmo 

tanque jogou fora o pouco dinheiro que possuía, três rúpias, que conseguiu com a venda de um 

par de brincos de ouro que usava, símbolo também da casta brâmane, e nunca mais voltou a tocar 

em dinheiro. Também se desfez de um pacote de doces, pois não achava necessário dar doces ao 

corpo. Retirou o colar sagrado, outro símbolo da casta ortodoxa e o atirou. Rasgou parte do seu 

dhoti e fez uma tanga, jogando o excedente fora.  

O renunciante abdica ao mundo, ao lar, à propriedade, à casta e ao status civil, e finaliza 

seu ritual com um banho. 

Então Venkataraman deu início à segunda fase de sua jornada, onde permaneceu no 

Templo por vários dias, estático, dia e noite sem se mover ou falar, aprofundando sua auto- 

observação. 

Sua postura incomodava muito outros rapazes da mesma idade dele, que insistiam em 

incomodá-lo. Ele se viu, portanto, obrigado a mudar seu local de práticas, e permaneceu um 

período dentro de uma abóbada subterrânea, conhecida como Pata Linguan, localizada no saguão 

de mil pilares, que fazia parte do complexo do Templo de Tiruvannamalai. Essa abóbada era 

escura e úmida, raras vezes entrava algum ser humano, apenas formigas, minhocas, mosquitos, 

“Aquele é o sítio sagrado...Saibam que é a 

sacra e secreta sede do coração de Xiva.” 

 (Purana Skanda) 
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porém Ramana, que na época ficou conhecido como Brahmana, não se importava e mostrava 

indiferença ao ambiente hostil. Seu estado ficou deplorável, até que o retiraram de lá, mesmo sem 

seu consentimento. Foi conduzido ao Santuário de Subramaniam, continuando com sua postura 

imóvel. Por vezes, o forçavam a se alimentar e chegou a não se preocupar nem em amarrar sua 

sunga, ficando com o corpo completamente desnudo.  Mudou-se também para outro Santuário, o 

de Mangai Pillayar. Foi nesse local que o primeiro devoto se aproximou dele, durante um 

importante festival que ocorre anualmente em Tiruvannamalai - o festival de Kartikai, onde uma 

tocha de fogo é acessa no cume da montanha, em reverência ao deus Shiva e sua aparição neste 

local. A fama do Swami já “corria” pela cidade e muitos peregrinos foram visitá-lo. 

Outros locais serviram de morada ao Swami Brahmana. Em Gurumurtan continuou 

negligenciando totalmente seu corpo físico: não tomava banho, os cabelos haviam crescido e se 

tornado emaranhados, as unhas não eram cortadas, mal tinha forças para se levantar. Aceitava 

apenas uma tigela de comida por dia, dando o restante aos doadores, na forma de prasadam. 

Desse local foi conduzido a um mangueiral das redondezas, onde se dedicou a aprofundar seus 

estudos em espiritualidade, uma vez que um de seus discípulos, chamado Palaniswami, estava 

encontrando grande dificuldade em compreender tais obras, escritas no idioma Tâmil. O Swami, 

por sua vez, leu com facilidade e resumiu tais obras para Palaniswami. Da mesma forma 

aprendeu outros idiomas, como o sânscrito, o telugo e o malaiala, apenas lendo livros e 

respondendo perguntas sobre seus assuntos. Seu interesse nas obras se deu, portanto, apenas para 

poder ajudar a esclarecer dúvidas dos devotos. 

Mudou-se então para o Templo de Arunagirinathar - nessa época alguns devotos já o 

acompanhavam - e logo em seguida, fixou residência num pequeno Templo de Pavazhakkunru, 

um dos contrafortes de Arunachala, local onde séculos antes foi morada do grande Gautama 

(Buda). 

Foi nesse local que sua mãe o encontrou pela primeira vez, depois de ter deixado o lar. 

Sua mãe implorou que voltasse para casa, mas ele simplesmente a ignorou, para assim não 

alimentar nenhuma esperança com relação ao seu retorno. Alagammal em prantos comoveu os 

discípulos de Brahmana, que o convenceram a escrever algumas palavras para aquela mulher 

aflita, pois ele se encontrava em voto de silêncio. O Swami assim escreveu: 

“O Ordenador controla os destinos das almas segundo o seu prarabdhakarma 
(destino a cumprir-se nesta vida, resultado do saldo das ações praticadas em 
vidas passadas). Tudo que não está destinado a acontecer não acontecerá, tente-
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se como quiser. Tudo que está destinado a acontecer acontecerá, faça-se o que 
for para impedi-lo. Isto é certo. O melhor caminho, portanto, é ficar calado.”  
(Osborne, 1970, p.46) 
 

Para o Swami todas as ações que o corpo desempenha já estão decididas quando o corpo 

começa a existir, conforme o somatório de experiências passadas. O livre arbítrio é definido pela 

identificação ou não com o corpo e suas ações. 

A vida se assemelha a um palco, onde cada um possui um papel a desempenhar. Aquele 

que compreende sua identidade com o Eu imortal desempenha seu papel sem ansiedade nem 

medo, sem esperança ou arrependimento, não se deixando afetar pelo papel desempenhado. No 

entanto, isto não anula a responsabilidade individual, pois cada um colhe conforme suas obras, a 

responsabilidade não é de Deus. O Swami sempre frisou a importância do esforço, pois não 

sabemos qual destino nos cabe. Pode acontecer de se estar destinado a um papel em que o esforço 

seja necessário, como citado no famoso livro indiano, a Bhagavad Gita, em que Krishna diz a 

Arjuna: sua própria natureza te levará a esforçar-se.  

 De Pavazhakkunru, sua primeira residência no monte sagrado, o Swami foi para outras 

grutas, mas nunca mais deixou Arunachala. Nessa época seguia uma vida de poucas palavras e 

pouco alimento, mas ressaltando que tal austeridade não era em busca da Realização, mas um 

resultado desta. Não havia esforço, era natural. 

Em 1922 deslocou-se para o sopé do monte, local onde passou seus derradeiros dias. 

Hoje há um Ashram nesse local, visitado por pessoas do mundo inteiro, e muito propício para 

práticas espirituais. 
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Placa na entrada do Ashram de Ramana 

 

4.1 Qual o significado do Monte Arunachala? 

 

É um dos locais mais antigos e sagrados de toda Índia, e segundo o próprio Bhagavan 

seria o coração da Terra. Sri Shankara chamou-o de Monte Meru; no Purana Skanda diz ser um 

sítio sagrado. Muitos sábios ali viveram e, segundo o Swami, ainda habitam em muitas das suas 

grutas, com seus corpos físicos ou não, e há relatos daqueles que os viram à noite sob a forma de 

luzes. 

O monte é considerado uma representação do próprio Shiva (começo, meio e fim de 

todas as coisas), que foi o único guru de Ramana durante sua vida. Através do monte, Shiva 

ensina em silêncio. 

Bhagavan sempre recomendou uma prática chamada pradakshina, que seria completar 

uma volta ao redor do monte, a passos lentos, em silêncio, de pés descalços, recebendo as 

bênçãos emanadas pelo monte sagrado. 

A gruta em que morou e permaneceu mais tempo chama-se Virupaksha, em homenagem 

a um santo que ali viveu e que lá teve seu corpo enterrado, provavelmente no século XIII. 

 

 

Placa na entrada da caverna Virupaksha 
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No período que lá esteve pouco falou, porém o fato de não falar não representava um 

empecilho ao aprendizado dos seus devotos, pois os seus principais ensinamentos foram passados 

através do silêncio, tradição conhecida como Dakshinamurthi, a mesma utilizada na China por 

Lao Tsé. Através dessa forma silenciosa de ensinar, a mente pode absorver e interpretar conforme 

sua capacidade. 

Um discípulo europeu, Paul Bruton, que muito divulgou a vida e ensinamentos de 

Ramana, através de seu livro A Índia Secreta, relatou sua impressão acerca desse silêncio: 

“Meu espanto inicial, minha perplexidade ante o fato de ser totalmente ignorado, 
vão aos poucos dando lugar a um estranho fascínio que se apodera tenazmente 
de mim. Mas somente no correr da segunda hora daquela cena incomum começo 
a dar-me conta da silenciosa e irresistível modificação que se está operando em 
minha mente. Uma a uma, as perguntas que eu meticulosamente elaborara 
durante a viagem de trem desapareceram.” (Osborne, 1970)  
 

A Graça de Bhagavan trazia paz à mente inquieta dos intelectuais e ao coração dos 

aflitos.  

Um dos mais devotados seguidores de Sri nesta época era Seshadriswami, que também 

morava no Monte, um pouco abaixo da gruta de Virupaksha. Mantinha silêncio por muitos 

momentos e se mostrava enigmático. Abandonou o lar aos dezessete anos de idade e iniciou 

práticas austeras na repetição de mantras. Era capaz de ler os pensamentos de Bhagavan. 

 

 

4.2 Percalços do caminho  

  

“ Você agradece a Deus pelas boas coisas 

que lhe acontecem, mas não lhe agradece 

as coisas que lhe parecem más; aí é que lhe 

faz mal.” 

 (Ramana) 
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Havia um idoso Sadhu que vivia numa gruta da montanha e que demonstrava profundo 

carinho por Bhagavan, desde quando este morava em Gurumurtan. Por vezes sentaram em 

silêncio. Depois de vir para Virupaksha, Sri continuou a visitá-lo. O Sadhu levava uma vida de 

austeridades e tinha alguns seguidores. Porém não suportou a ideia do número de devotos de 

Ramana ser maior que o seu, e só aumentarem, ao passo que os seus diminuíam. Tomou então a 

decisão de matar ou simplesmente afugentar Bhagavan da montanha e se postou acima da gruta 

de Virupaksha para desprender diversas pedras, que começaram a rolar na direção do Swami. 

Este sabia exatamente o que estava acontecendo, mas se manteve imóvel, mesmo com pedras 

passando bem perto do seu corpo. Até que certo dia Ramana subiu silenciosamente a encosta e 

flagrou o Sadhu, que apenas riu e fingiu tratar-se de uma brincadeira. 

Como seus planos não deram certo, o Sadhu pediu a um rapaz chamado Balananda, para 

ajudá-lo. O rapaz decidiu tirar proveito da imagem do Swami e passou a divulgar ser seu mestre, 

e com isso retirar dinheiro dos visitantes. Chegou até a contar isso a Bhagavan, sem o menor 

pudor. Insistiu ainda por um tempo, mesmo sendo expulso da caverna por um dos discípulos de 

Ramana, até que certo dia partiu de Tiruvannamalai.  

Outro Sadhu também se aproximou com o intuito de se mostrar mestre do jovem 

Ramana, e disse que Deus tinha lhe aparecido em sonho e pedido para que o iniciasse no 

Dattatreya Mantra, porém Ramana pediu que procurasse outro discípulo, pois ele não iria seguir 

com a invocação do mantra, e que não adiantaria tal iniciação. Algum tempo depois o Sadhu 

estava em meditação e teve uma visão de Bhagavan, que disse para ele não ficar desapontado. O 

Sadhu ficou tão apavorado com os poderes do Swami que correu para a gruta, desculpou-se e 

partiu. 

Outro grupo de sadhus também tentou modificar a rotina do Swami, declarando ser de 

Podikai, um monte sagrado do Rsi Agastya, homem santo, que acreditam ainda estar no monte 

vivendo há milênios. Os sadhus disseram vir a pedido de Agastya e que deveriam levar o Swami 

primeiro para a Conferência de Siddhas, em Srirangam e depois para Podikai a fim de uma 

determinada iniciação, que tiraria do seu corpo certos sais que o impediam de alcançar maiores 

poderes. 

Bhagavan, como sempre agia nesses momentos, manteve silêncio. Porém um dos seus 

discípulos, Perumalswami, retrucou dizendo que já tinham sido notificados da vinda deles e que 

tinha recebido ordens de colocá-los em panelas e esquentá-los ao fogo, e ainda complementou 
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pedindo a um outro devoto que cavasse um fosso. Com tal brincadeira os visitantes fugiram às 

pressas. 

Por volta de 1924, quando o Swami já residia no pé do monte, no Ashram, este foi 

invadido por ladrões. Era noite e todos estavam recolhidos. Bhagavan disse que havia muito 

pouco para levar, mas que daria de bom grado aquelas poucas coisas. Porém os ladrões não se 

atentaram às palavras do Bhagavan e continuaram sua empreitada tentando destruir os ferros das 

janelas, mesmo sem haver necessidade, pois o Swami os convidou para entrar pela porta.  Diante 

da fúria de um dos seus discípulos Bhagavan declarou: “Eles têm seu dharma, nós temos o nosso. 

Cabe-nos tolerar e sermos indulgentes. Não interfiramos com eles.”(Osborne, 1970, p.74) 

Ramana se propôs a sair para deixá-los mais à vontade e eles concordaram. Porém 

quando os discípulos passavam pela porta eram espancados, mesmo o Swami não escapou de um 

golpe em sua coxa esquerda, e na sua humildade até ofereceu a outra, porém um discípulo 

impediu. 

Enfim os ladrões ficaram decepcionados, pois como Ramana havia dito, possuíam 

apenas mangas, uma pouca quantidade de arroz, e uma pequena quantia de dinheiro que não 

chegava a dez rúpias.  

Ao ver o machucado na coxa de Bhagavan, o devoto Ramakrishnaswami foi dominado 

pelo ódio e pediu permissão para acertar os ladrões com uma barra de ferro, novamente Ramana 

intercedeu com suas doces palavras:  

“Somos Sadhus. Não devemos desistir de nossa dharma. Se você atacá-los, 
alguns deles poderão morrer e o mundo culpará a nós e não a eles pelo sucedido. 
Eles não passam de homens desorientados e cegos pela ignorância, mas vejamos 
aquilo que é direito e não nos afastemos disso. Se seus dentes mordem 
subitamente sua língua, acaso você os arranca por isso?” (Osborne, 1970, p.76) 

 

Em dado momento da madrugada eles se foram.  

 

 



 

16 
 

4.3 O retorno de sua mãe 

 

Em 1914 sua mãe voltou a visitá-lo após uma peregrinação na cidade de Tirupati, no 

Santuário de Venkataramanaswami, e devido à febre tifoide que adquiriu, permaneceu por várias 

semanas em companhia do filho. Este cuidou dela com muito carinho. 

 Existe registro de que Ramana compôs uma linda prece para que sua mãe fosse salva da 

febre ocasionada pela doença e também da febre mais ampla, causada pela ilusão delirante da 

falta de Unicidade. 

Alagammal se curou. Voltou para sua casa em Manamadura, porém uma série de 

acontecimentos a levou novamente para Tiruvannamalai, onde ela passou a viver a partir de 

1916, ao lado de Bhagavan. 

Pouco depois o Swami mudou-se para Skandasram, uma gruta mais espaçosa construída 

para ele, pouco acima de Virupaksha. Um local muito agradável e que possuía uma fonte de água 

perene, que permitiu até a construção de um jardim na sua entrada.  

Alagammal chamou também seu filho mais moço para viver no Ashram, que então, saiu 

do emprego e foi viver em Tiruvannamalai. A priori viveu na casa de amigos na cidade e fazia 

visitas constantes ao Ashram, porém logo fez o voto de renúncia, vestiu o manto alaranjado dos 

Swamis e começou a mendigar sua comida na cidade. Os devotos não acharam tal atitude 

necessária visto que havia muita comida no Ashram e pediram para que lá fosse viver. Ramana 

voltou então a ficar rodeado pela família, mas seu comportamento com a mãe não era dos mais 

cordiais, a ignorava, embora tomava conhecimento dos demais. E quando ela reclamava, ele dizia 

que todas as mulheres eram suas mães, não apenas ela. A princípio isto trazia muita tristeza para 

Alagammal, porém com o tempo ela foi sendo tomada por um sentimento de compreensão, e a 

sensação de superioridade por ser a mãe do Swami desapareceu e ela se entregou ao serviço aos 

devotos. 

A mãe presenciou dois fatos atípicos: um dia o filho, que estava à sua frente, 

desapareceu dando lugar a um lingam de pura luz. Alagammal achou que seu filho tivesse 

abandonado a forma física, e então chorou por longo período, porém Bhagavan voltou à forma 

física. Outra vez viu-o rodeado por serpentes, inclusive ao redor do pescoço, assim como na 

representação de Shiva, o que a fez lhe suplicar que apenas aparecesse para ela na forma humana. 
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Em 1920, Alagammal adquiriu uma nova doença, o que fez novamente Bhagavan cuidar 

dela com muito carinho, passando noites em claro ao seu lado. Em 1922, no festival de Bahula 

Navami, Sri Bhagavan cuidou dela o dia inteiro, sem comer, juntamente com outros devotos. À 

noite quando por duas horas sua respiração já estava saindo com certa dificuldade, Bhagavan 

manteve sua mão direita sobre o coração dela e a esquerda sobre a cabeça. Não seria possível 

prolongar-lhe a vida, mas sim apaziguar sua mente com o intuito de uma experiência de absorção 

em si. 

Então por volta das 20h ela foi liberada do corpo. Ramana muito alegre se levantou e 

disse que agora poderia comer. Enfatizou que não havia poluição.  

Para os hindus, praticantes do Hinduísmo, a morte exige ritos purificadores, porém no 

caso de Alagammal houve uma reabsorção, a perfeita União com o divino, o que não 

representava morte e, portanto, não havia poluição. Essa purificação seria dos padrões mentais, 

que aprisionam o espírito na roda de vivências contínuas, da qual ela se libertou. 

Embora Ramana tenha ajudado no processo, foi por mérito de Alagammal que tudo 

aconteceu.  Bhagavan explicou que tendências inatas e a sutil recordação de experiências 

passadas levaram possibilidades futuras à atividade, e mesmo sem os sentidos exteriores, diversas 

cenas se desenrolaram diante dela, permitindo a vivência dessas experiências e a conquista de 

sabedoria. 

Numa outra oportunidade Ramana fez o mesmo com o devoto Palaniswami, mas não 

houve pleno sucesso, ele simplesmente abriu os olhos e morreu. A experiência apenas garantiu 

um bom renascimento. 

A reabsorção livra o corpo da cremação, e por isso o corpo de sua mãe foi enterrado no 

sopé do monte. Construiu-se uma lápide e sobre ela colocaram um lingan trazido da cidade 

Benares, considerado sagrado. Ramana o visitava diariamente. 

Depois de aproximadamente seis meses Ramana sentiu um forte impulso de ir ao túmulo 

e lá permanecer, disse não ser por vontade própria que deixava Skandashram, mas por Vontade 

de Deus. Assim seus discípulos fundaram neste local o Ramanashram (Ashram de Ramana), local 

onde o Swami viveu até o fim dos seus dias.  
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4.4 A vida no Ashram  

 

 

Quando da sua fundação, em 1922, o ashram consistia em apenas um barracão de sapé. 

Porém com as doações que surgiram nos anos subsequentes foi possível construir um escritório, 

uma loja de livros, a cozinha, a sala de refeições, a cocheira para as vacas, o correio, o 

dispensário, um amplo dormitório para os que desejavam hospedar-se alguns dias no Ashram, 

que a princípio era exclusividade masculina, e dois bangalôs para aqueles que ficariam por mais 

tempo. Também foi feita uma piscina para abastecimento de água no Ashram. 

Com o tempo foi construída pelos devotos uma série de casinhas e bangalôs, do outro 

lado da estrada. Hoje todo o complexo se uniu, algumas casinhas se mantiveram, mas pequenos 

edifícios de dois andares também foram construídos. Mulheres também são aceitas no Ashram e 

podem lá passar o tempo que quiserem. 

Para a construção do Ashram e sua administração foi necessário que o irmão de 

Bhagavan assumisse o posto de governador do Ashram, uma vez que Ramana não quis tomar 

parte do assunto. Leis e regras foram estabelecidas, o que desagradava alguns devotos, que 

tentavam se rebelar, porém Ramana os refreava e defendia que ordens deveriam ser obedecidas e 

ele mesmo acatava a todas. Convidava, então, os devotos a lembrarem de Si, quando precisassem 

fazer algo que os desagradasse. 

Porém não se submetia a leis que não considerava justa. Como observava a tudo, certa 

vez presenciou uma senhora europeia ter dificuldades em cruzar as pernas ao se sentar no chão e 

então as manteve esticadas, porém um devoto que trabalhava no Ashram a recriminou e pediu 

“O som dos cânticos ajuda a aquietar a 

mente... Não sendo necessário saber seu 

significado.” 

 (Ramana) 
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que as cruzasse. Observando tal atitude Ramana também cruzou suas pernas, mesmo sentindo 

fortes dores, com o reumatismo que já endurecia seus joelhos. Quando os devotos pediram para 

que ele não ficasse daquela forma, ele respondeu que se a lei era para aquela mulher ele deveria 

também segui-la, pois se é falta de respeito esticar as pernas ele não poderia faltar com o respeito 

diante de todas aquelas pessoas. O devoto vendo a postura de Bhagavan retirou o que disse e 

pediu para que a senhora se sentasse da melhor forma para ela. 

Da mesma forma Ramana não aprovava que os devotos que viessem ao Ashram para a 

busca espiritual se perdessem em questões administrativas do Ashram. “As pessoas sobem ao 

Ashram em busca da Libertação e depois se emaranham em problemas políticos e se esquecem 

dos seus objetivos primordiais.”(Osborne, 1970, p. 133) 

O Ashram recebeu, e ainda recebe, pessoas de todo o mundo. Durante o tempo que 

esteve fisicamente vivo, Ramana também respondia às perguntas oralmente, conforme a 

necessidade do perguntador, sendo às vezes plenas e elucidativas e às vezes críticas.  

Havia ordem e pontualidade no Ashram, reflexo do exemplo do próprio Bhagavan, que 

cumpria suas atividades com rigor. 

Chegou a participar da preparação dos pratos na cozinha, porém, parou de fazer, pois era 

uma atividade onde apenas os brâmanes poderiam acompanhá-lo e ele queria estar disponível 

para todos que buscassem sua pessoa. 

Em 1926, Ramana parou de fazer sua prática habitual de círculo ao redor do Monte, a já 

citada pradakshina, pois o número de visitantes cresceu muito e Ramana não queria que ninguém 

fosse embora sem vê-lo. Tinha como obrigação de vida dar Darsham a todos que fossem à sua 

procura, então ele achava necessário estar sempre acessível. Afirmou que a adoração 

exteriormente manifestada ao Guru é benéfica para a prática espiritual, mas não suficiente, pois é 

necessária a submissão que parte do coração. Foi por esse o motivo que desceu o Monte e saiu da 

caverna, nunca mais se ausentando do Ashram. 

Por volta de 1947, cinquenta anos após sua chegada em Tiruvannamalai, a rotina de 

Bhagavan era a seguinte: às cinco da manhã as portas do seu “quarto” se abriam e começavam a 

chegar os devotos que de forma silenciosa, sentavam-se ao seu redor, juntamente com os 

brâmanes residentes do Ashram. Ocorria então a leitura dos Vedas. Todos permaneciam em 

silêncio, em meditação, até às seis horas quando os cânticos cessavam e Ramana deixava o local. 

O desjejum ocorria às sete horas da manhã, e logo após Bhagavan saía para seu breve passeio.  
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Por volta das oito ele retornava para o saguão, que ficava repleto de devotos. A sala era dividida 

ao meio, em uma metade sentavam os homens e na outra as mulheres, assim como em outros 

templos hindus. Bhagavan concordava com essa tradição, pois dizia que o magnetismo entre os 

sexos podia atrapalhar o magnetismo espiritual. 

Na presença de Bhagavan uns meditavam, enquanto outros ficavam com os olhos fitados 

nele, cada um recebendo a força da sua presença. Há também os que faziam perguntas oralmente, 

ou as traziam por escrito. Crianças mostravam seus brinquedos para ele, estudantes tiravam 

dúvidas sobre sânscrito. As perguntas eram mais comuns dos recém-chegados. Os mais antigos 

raramente faziam perguntas, e declaravam que as explicações eram guia para os ensinamentos, 

mas não eram os ensinamentos.  

Em apenas um olhar Bhagavan conhecia plenamente seu devoto, e poderia até se fixar 

em alguém para firmar diretamente sua Graça, o que poderia ser feito até mesmo quando a pessoa 

estava de olhos fechados, em meditação. Tudo de forma muito discreta para não provocar ciúmes 

entre os devotos.  

Apenas recebia uma atenção especial os recém-chegados, que eram saudados com um 

sorriso, observados enquanto meditavam, o que durava até que a prática se instalasse em seu 

coração. 

Ainda na parte da manhã Bhagavan lia alguns jornais e via as correspondências. Ele não 

respondia pessoalmente nenhuma carta, isso era feito no escritório, porém ele verificava uma a 

uma antes de ser enviada. 

Às onze horas soava um gongo anunciando o almoço, os devotos se direcionavam para 

suas residências ou eram convidados para almoçar, o que ocorria em algumas ocasiões. 

O refeitório era muito simples, e não possuía nenhuma mobília. Todos se serviam e 

esperavam Bhagavan começar a comer para começarem, já o Swami esperava todos se servirem. 

Não havia talheres e conforme o costume indiano todos comiam com as mãos. O silêncio 

imperava no recinto, eles não possuíam o hábito ocidental de falar enquanto se alimentavam, suas 

atenções ficavam completamente voltadas para o alimento. 

Como ficou claro em passagens anteriores, Bhagavan não suportava que fizessem 

diferença no trato entre ele e qualquer outra pessoa, isso era capaz de “tirá-lo do sério”. Em certa 

ocasião percebeu que tinham servido um pedaço maior de manga para ele do que para as outras 

pessoas, ele simplesmente devolveu e pegou um pedaço menor.  



 

21 
 

O Swami descansava até às duas horas da tarde e nesse período o saguão permanecia 

fechado - algo que demorou para que Bhagavan aceitasse. Logo que o saguão era aberto os 

devotos começavam a chegar. 

Quinze para as cinco da tarde Bhagavan se levantava, com certa dificuldade, porém se 

recusava a receber ajuda. Apanhava sua bengala e saía, voltando após vinte minutos, e então se 

iniciava o canto dos Vedas. Cabe ressaltar que segundo a ortodoxia somente os Brâmanes teriam 

direito a ouvir os Vedas, mas Ramana quebrava essa regra e permitia que todos participassem. 

Segundo ele o benefício de ouvir os cânticos é aquietar a mente, o que acontece independente de 

conhecer o significado de tais palavras, que são ditas no idioma original, Sânscrito, que é um 

idioma de muita força espiritual. Essas palavras possuem uma interpretação superficial e também 

uma mais profunda, sendo verdadeiros guias no caminho da Verdade. Observa-se até cura de 

doenças físicas com a repetição de determinadas palavras sânscritas. 

A prática dos cânticos duravam cerca de trinta e cinco minutos, e então todos 

permaneciam em silêncio. As senhoras podiam ficar até às 18:30h, quando tinham de deixar o 

Ashram. Alguns homens permaneciam por mais alguns minutos.  

Bhagavan então saía para seu passeio da tarde e logo caminhava para o jantar, se 

retirando após a refeição. 

E assim seguia dia após dia, com alegria e bom humor, uma marca registrada de 

Bhagavan. 
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4.5 Sua relação com os animais   

 

 

Para Bhagavan os animais também estavam cumprindo seu Karma, e poderia até ter uma 

razão para buscarem nossa companhia. 

Sua relação com os animais era semelhante à relação que tinha com as pessoas, não fazia 

diferença. Os animais, assim como as pessoas, se sentiam atraídos pela sua presença. Ainda em 

Gurumurtam pássaros construíam seus ninhos perto de Bhagavan.  

Ele nunca se referia a um animal pelo pronome impessoal que existe na língua tâmil, 

mas os tratava por “ele” ou “ela”. Perguntava: “Já deram comida aos rapazes? – decerto se 

referindo aos cães do Ashram.”(Osborne, 1970, p. 123) 

No Ashram havia uma ordem para serem servidas as refeições, começando pelos 

animais, depois os mendigos e então os devotos. 

O Ashram também tinha, e ainda tem, lindos pavões, os quais Ramana imitava o som e 

os recebia para que comessem em suas mãos. 

No dia anterior a sua morte física, quando as dores eram insuportáveis, Ramana ouviu 

um pavão gritar na proximidade e perguntou se o pavão já havia recebido sua comida naquele 

dia. 

Certa vez, quando já estava com a idade avançada, viu a perseguição de um cachorro por 

um esquilo, Ramana lançou sua bengala entre eles, com o intuito de separá-los, porém perdeu o 

equilíbrio e caiu, fraturando a clavícula. 

Nem mesmo as cobras lhe causavam medo ou espanto, um dia uma passeou sobre suas 

pernas, Bhagavan não se moveu e apenas comentou ser macia e fresca. Ele não permitia que 

“Não sabemos que almas poderão estar 

ocupando estes corpos, e para terminar que 

parte do seu karma incompleto estarão 

procurando nossa companhia.” 

 (Ramana) 
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matassem as cobras na redondeza, dizia que eram eles que estavam na residência delas e que não 

deveriam ser incomodadas. Disse que elas não incomodariam e de fato isso nunca aconteceu. 

Os animais lhe retribuíam a atenção e afeto, demonstrando sensibilidade e inteligência. 

Até as macacas vinham lhe mostrar seus filhotes.  

Deu especial atenção aos macacos. Estudando seus comportamentos pôde descobrir que 

toda tribo tem seu rei e seu espaço reconhecido, e quando as regras não são respeitas ocorre uma 

disputa. Porém antes da disputa começar, mandam um embaixador de uma tribo a outra. Ramana 

comentava aos visitantes que ele já era membro da comunidade dos macacos, aceitavam-no como 

árbitro em suas disputas, o que Bhagavan sempre apaziguava. 

Quando um macaco é tratado por um humano, é sabotado na comunidade ao voltar, 

porém com Bhagavan havia uma exceção a essa regra. 

O animal mais apreciado por Ramana era a vaca Lakshimi. Foi trazida ao Ashram ainda 

novilha, em 1926, com sua mãe, porém o Swami relutou em aceitá-la, pois não havia 

acomodações para vacas no Ashram. Elas ficaram por um período, mas foram levadas de volta 

para a cidade, até que certo dia voltaram em companhia de um devoto. Lakshimi nesta ocasião 

demonstrou profundo apreço por Bhagavan e começou a visitá-lo todos os dias, chegando na 

parte da manhã e regressando à cidade, a noite. Quando veio morar no Ashram também buscava 

apenas a companhia dele. Todos os dias, pontualmente, ela o acompanhava na sua ida ao 

refeitório, para o almoço. Construíram então uma cocheira para ela, pois na época já possuía 

alguns bezerros. Os devotos queriam que ela fosse a primeira a entrar, mas ela foi deitar ao lado 

de Bhagavan e só se dirigiu à cocheira quando ele foi com ela, e só entrou depois dele. 

Muitas outras vacas e touros foram viver no Ashram, mas a relação com Lakshimi era 

peculiar. Quando veio a falecer, Ramana permaneceu ao seu lado nos momentos finais, lhe dando 

carinho, olhou-a nos olhos e colocou sua mão sobre a cabeça dela, iniciando-a. Ficou contente 

por ela estar livre de toda vasana (tendência latente) e disse que ela alcançou a libertação, Mukti. 

Foi enterrada no Ashram, com direito a todos os ritos funerários. 
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Ramana e Lakshimi  

 

 

4.6 O último suspiro físico 

 

 

 

Ramana teve seu corpo físico castigado por algumas doenças, que a partir de 1947 se 

tornaram uma grande preocupação para seus devotos. Ele sofria com forte reumatismo, que lhe 

paralisou as pernas e na sequência as costas e os ombros. Nessa época ainda não havia 

completado setenta anos, mas sua aparência era de muito mais.  

Muitos questionamentos são feitos sobre as doenças a que seu corpo se submeteu. Seria 

talvez pela falta de cuidados com o corpo durante os dias de imobilidade, em práticas 

“Sou a vida dentro do corpo, não o corpo 

propriamente dito.” 

 (visitante de Ramana) 
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meditativas? Ou seria por aliviar e pegar para si o sofrimento dos que o procuravam?  Pois 

preocupação não havia na sua vida, nada tirava sua paz de espírito.  

Há relatos de devotos que chegaram na presença de Bhagavan com algum desconforto e 

presenciaram ele massagear no seu próprio corpo tal região que estava doente, e então, o devoto 

saía da sua presença se sentindo curado. 

De qualquer forma Bhagavan lidou com as doenças de forma neutra, não achava que a 

vida era um tesouro que devesse economizar e não se preocupava com quanto tempo iria durar. 

Em 1949, apareceu o primeiro nódulo sob o cotovelo esquerdo. Foi retirado, mas no 

mesmo ano apareceu outro, mais doloroso, maior e considerado maligno. Novamente o operaram, 

mas a recuperação não foi como esperada e logo voltou a crescer. A única solução encontrada na 

época seria a amputação, mas Bhagavan não concordou dizendo: “Não há motivo para alarme. O 

corpo em si já é uma doença; deixe-se que chegue a um fim natural. Por que mutilá-lo? Basta 

apenas que se cuide da parte atacada.”(Osborne, 1970, p. 199) 

Ele deixava claro que aquele que conhece a Si não sofre com as questões do corpo, pois 

não se identifica com ele, e lamentava que os devotos o confundissem com o corpo. 

Certa vez disse que se a mão de um Gnani for cortada provocará dor, como em qualquer 

pessoa, mas como sua mente está em estado de graça, não sentirá a dor tão intensamente como as 

outras pessoas. 

Seu comportamento causava estranheza até mesmo aos médicos, que não acreditavam na 

sua indiferença à dor, e sua total despreocupação durante as operações. 

Por vezes reclamou dos cuidados exagerados que estavam dando ao corpo, e sempre que 

tinha uma pequena melhora, pedia para retirar os medicamentos.  

O tumor roubou um pouco da sua vitalidade, mas seu semblante continuava sereno e 

tranquilo. 
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Bhagavan e os devotos 

 

Em agosto do mesmo ano passou por outra cirurgia, que aparentemente surtiu melhora, 

mas no final do ano o tumor reapareceu mais perto do ombro. Em dezembro fizeram a quarta e 

última cirurgia, porém a ferida nunca mais cicatrizou.  

Bhagavan tentava acalmar os corações aflitos de seus devotos, não curando o seu corpo, 

mas dizendo que ele não era o corpo, e que não iria a lugar algum, afirmando sua contínua 

Presença, sua constante orientação a todos que viessem buscá-la. Para ele não havia tempo 

passado ou futuro, nem partida, apenas o Eterno Agora. 

Tentaram vários outros tratamentos, como a homeopatia, mas nada surtia efeito. Quando 

consultado de qual tratamento deveriam fazer nele, ele simplesmente respondia perguntando se 

em algum momento havia pedido por tratamento. Disse que se tivesse sido consultado teria dito 

para deixarem as coisas seguirem seu curso natural.  

Em janeiro o tumor reapareceu logo acima da ferida não cicatrizada, e com ele uma 

anemia muito forte. Estava muito debilitado, o que modificou um pouco sua rotina, não podendo 

mais ir ao saguão, e por isso permaneceu dando Darshan aos que passavam na porta do seu 

quarto, que ficava sempre aberta.  

Foi então que em 13 de abril recebeu a visita de um médico que queria lhe dar um 

remédio para os pulmões e Ramana se negou a aceitar, dizendo que em dois dias tudo estava 

resolvido. 
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Naquela noite e durante o dia seguinte pediu aos criados que fossem meditar e o 

deixasse sozinho. Estava profundamente agradecido a todos e agradeceu com seu olhar doce, 

penetrante, iluminado. 

No crepúsculo daquele dia pediu para os criados o levantarem, se sentou, com um deles 

apoiando sua cabeça. Um grupo, inesperadamente, começou a cantar Arunachala-Shiva, que fez 

Bhagavan abrir os olhos e espalhar Luz, sorriu suavemente e permitiu que lágrimas caíssem do 

canto dos seus olhos.  

Houve, então, uma inspiração profunda sem que viesse a próxima. Tudo muito tranquilo, 

sem espasmos ou luta. 

Eram exatamente 8:47h, algumas pessoas puderam ver nesse exato momento uma 

enorme estrela cruzar o céu, no sentido do pico de Arunachala.  

No dia seguinte seu corpo foi enterrado com honras divinas, no espaço entre o velho 

saguão e o templo.  

 

Quarto de Bhagavan 

 

Porém até hoje sua presença é fortemente sentida, mesmo por aqueles não muito 

sensíveis. Há os que dizem estar ainda mais forte que antes, assim como a percepção do poder de 

Arunachala. Diz-se que o Monte satisfaz todos os desejos, o que leva muitos peregrinos a longas 

caminhadas ao seu redor, porém para aqueles que perceberam a sua paz de forma mais profunda 

não existe mais busca pela realização dos desejos, mas sim pela libertação deles, assim como 

mostra o caminho de Bhagavan. 
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5. ENSINAMENTOS 

 

5.1 Quem sou eu? 

Esse é o questionamento a que Ramana nos convida, não sugere práticas complicadas, 

nem austeridades, mas simplesmente nos chama à autoinvestigação. Seria algo semelhante ao que 

foi dito por Platão, em “Conhece-te a ti mesmo e Conhecerás o Mundo e os Deuses”. Segundo 

Ramana todas as técnicas existentes são temporárias, apenas a autoinvestigação permite algo 

permanente.  

Segundo Ramana, enquanto estiver se investigando, devemos seguir também com a 

percepção clara de que não há permanência nos sentidos físicos e nem na mente, e que ambos são 

condicionados e devem ser excluídos do Real. O que realmente fica e não se afeta por ambos é o 

verdadeiro EU (Si). A Verdade está além da mente, e nesse nível as palavras e ideias surgem por 

intuição, fluem naturalmente, com sabedoria. 

Seus Ensinamentos afirmam que não há evolução do espírito ou do Eu. O Eu Real está 

sempre presente e somente as sombras da materialidade o encobrem. O que realmente é 

necessário ser feito é retirar esse véu e permitir que o Eu brilhe. Esta seria a maior ajuda que 

poderia ser feita para a humanidade, se tornar um farol, um ponto luminoso, de referência do Eu. 

O caminho é inevitável, e cedo ou tarde o Eu conduz à busca de Si. Cada um tem o seu 

momento, mas para aqueles que a busca já está desperta devem aproveitar essa vida e concentrar-

se no que importa, que é SER. Toda caminhada se inicia com um primeiro passo, porém se este 

não for dado, não sairá do ponto de partida. Conforme palavras de Ramana: “Tende fé em Deus e 

“Vossa própria realização é a maior forma 

de serviço que podeis prestar ao mundo.” 

 (Ramana) 
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em vós mesmos. Isso cura tudo, esperai pelo melhor, trabalhai pelo melhor e tudo terminará bem 

para vós.” (Mouni, 1953, p. 69) 

Segundo Mouni Sadhu, a vinda a Terra de grandes homens como Ramana não são 

apenas para trazer novos ensinamentos, se é que existe algo novo, mas ensinar através dos seus 

próprios exemplos de realização.  

Mouni foi um discípulo, que percorreu diversos caminhos até chegar à prática instruída 

por Ramana, a qual se dedicou com afinco, indo viver um tempo em Arunachala para sentir a 

força da sua presença.   

 

 

5.2 Renúncia 

 

 

O ato de renúncia à vida familiar e as posses é muito bem apreciado pelos indianos, que 

valorizam tal feito, porém a opinião de Ramana a respeito disso era bem clara, e desaconselhava 

quem o perguntasse.  

 Sua justificativa seria que a verdadeira renúncia não é uma retirada, mas uma ampliação 

do amor, e que não basta despojar-se das roupas e abandonar o lar, mas renunciar aos desejos, às 

paixões, aos vínculos e fundir-se ao mundo, estendendo seu amor a todos.  

Apesar dos laços de afeição familiares serem fortes, o fato de se separar dessas pessoas, 

sem se estar preparado, pode significar criar vínculo com outras, como discípulos, seguidores de 

um guru, andarilhos do caminho... 

“A renúncia está na mente, não é 

alcançada pela renúncia física, nem 

impedida pela falta dela.” 

 (Ramana) 
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Os grandes homens que abandonaram a família não fizeram por aversão a vida familiar, 

mas devido ao amor imenso que sentiam por todos os seres. Estavam de tal forma em Paz que 

não havia desejo de abandonar isso ou aquilo, se afastavam apenas das questões mundanas, 

mantendo o foco no Divino, porém continuavam com a vida em sociedade.  

Ramana dizia que os esforços deveriam começar a ser feitos agora, pois independem do 

ambiente. Mesmo durante o trabalho diário o foco pode ser no Si, o que não impede que as 

atividades sejam executadas plenamente. Ramana era um exemplo disso, sempre atento a tudo, 

muito organizado e disciplinado com horários, o que acontecia mesmo ele estando mergulhado 

em Si. 

 
“Não é preciso renunciar à vida ativa. Se você meditar uma ou duas horas por 
dia, poderá dar seguimento normal aos deveres. Se meditar de modo certo, então 
a corrente mental induzida continuará a fluir durante o trabalho.”(Osborne, 
1970) 

 
Com essa postura, a atitude diária com as pessoas também sofrerá alteração e tenderá a 

acompanhar a meditação. Um seguimento não se separa do outro, e o homem assim como num 

teatro desempenha seu papel, sem se identificar com as personagens, sem se esquecer de quem 

realmente é.  

Quando o trabalho é executado apenas porque deve ser executado, sem vaidade ou 

egoísmo, traz redução da exploração, a cooperação toma o lugar da rivalidade e a eficiência não é 

comprometida, apenas os esforços estão direcionados no caminho certo. Como exemplo disso há 

os escultores das catedrais, que trabalhavam por toda vida mantendo o anonimato nas artes que 

faziam. 
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5.3 Orientação aos devotos  

 

 

 

A orientação aos devotos era uma “arte”, uma bela expressão de sua sabedoria e 

humildade, ele era acessível a todos e respondia a todas as perguntas em público, mas cada uma 

com um toque particular, adaptada ao devoto.  

Swami Yogananda, um Swami que ficou muito conhecido no Ocidente devido ao seu 

livro Autobiografia de um Yogue, foi visitar Ramana e perguntou exatamente sobre isso, como 

fazer a instrução espiritual e Ramana o respondeu que depende de cada individuo, não podendo 

passar de forma igual para todos. 

Sua maior ação era silenciosa, não precisava dar longas orientações, mas todos que foram 

buscá-lo com o coração aberto, saíram com alguma resposta do seu íntimo. Algo foi 

compreendido, apenas por estar em sua presença. Ele conhecia bem a todos, sabia das angústias 

dos corações e do nível espiritual dos que o buscavam, e a orientação dependia dessas variáveis. 

Por esse motivo os recém-chegados acabavam tendo certa atenção a mais de Bhagavan, como que 

para direcionar, e depois deixava que seguisse sozinho, mas sempre amparado. Um Guru está 

sempre com seu discípulo, como disse o próprio Ramana: “Ele jamais vê diferença entre si e os 

outros e é completamente isento de falsas noções de distinção...” (Osborne, 1970, p. 154) 

O alcance da graça do Guru, de sua orientação, dependerá da capacidade do devoto, assim 

como uma xícara que poderá se encher de água do mar: se houver um recipiente maior, poderá 

ser preenchido por mais água.  

“Depende do temperamento e da 

maturidade espiritual do indivíduo. Não 

pode haver instrução em massa.”  

 (Ramana) 
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 Bhagavan não se dizia Guru, pois não se sentia separado dos demais, não havia 

multiplicidade, mas deixava entender àqueles que o interrogavam a respeito disso, que estavam 

todos sendo guiados e que era fundamental a presença de um Guru na busca de um aspirante 

espiritual. Esse guru não necessariamente precisa ter a forma humana, como foi no caso de 

Bhagavan, que teve como guru o Monte Arunachala. Certa vez ele disse que primeiro o homem 

reza a Deus para realizar seus desejos, depois passa a rezar apenas para Deus, até que Deus lhe 

aparece sob qualquer forma a fim de guiá-lo, em resposta a suas orações. 

 Sua forma de orientação, ou até mesmo como os indianos costumam chamar sua 

iniciação, era através do silêncio, o que acontecia até mesmo aos que não estavam em sua 

presença física, podendo ter um contato com Bhagavan através de sonhos. Outra forma da sua 

iniciação era pelo olhar, seus olhos vibravam certa luminosidade, que provocava diversas 

reações, uns diziam que interrompia imediatamente o processo de raciocínio, outros que parecia 

ser uma corrente elétrica ou ainda uma torrente de Luz. 

 Bhagavan dizia que a entrega a ele era suficiente para o avanço do devoto, essa ligação 

desencadeava uma sutil mudança, que por vezes era percebida muito tempo depois. Era mais que 

um benefício por viver na atmosfera dele, mas por conta do direcionamento consciente feito por 

ele, e que era extremamente silencioso. 

Sua orientação de prática era o questionamento mencionado “Quem sou eu?’, e no 

momento em que  os pensamentos surgirem, pois irão surgir, basta não dar-lhes sequência, mas 

observá-los e indagar o que são esses pensamentos, de onde vieram e para quem? Assim eles 

desaparecem quando reduzidos ao pensamento básico do Eu. Isso vale para qualquer tipo de 

pensamento, uma vez  que todos são inconsistentes com a Realização, pois a resposta não vem do 

pensamento, mas é um despertar de uma corrente de consciência. Todos os esforços levam a 

derrubar a falsa ilusão de que somos os autores. O que também pede submissão e obediência à 

Vontade Divina, não é necessário carregar o peso das ações nas costas, mas sim buscar pureza e 

desprendimento, fazendo o que é certo, apenas por ser certo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do exemplo vivo de Ramana Maharshi, um homem simples, mas com grande 

realização da Luz Divina, evidenciada diante de suas pequenas atitudes diárias sempre em 

consonância com suas palavras, surge a possibilidade de aprendizado e crescimento em direção 

ao amadurecimento espiritual. 

 

 

   

 

 

 

GLOSSÁRIO 
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Arjuna: um dos cinco príncipes dos Pandvas, participante do famoso diálogo com Krishna no 

campo de batalha, que deu origem ao épico Bhagavad Gita. 

Arunachala: monte sagrado localizado na cidade de Tiruvannamalai, sul da Índia, no estado 

de Tamil Nadu. 

Ashram: local para encontro dos buscadores da Verdade. Cresce em torno de um sábio ou 

Guru. 

Bhagavad Gita: épico clássico indiano, que conta sobre o diálogo entre Krishna e Arjuna, e 

passa diversos ensinamentos a cerca de Karma e Dharma. 

Darsham: bênção através do olhar, através da presença do Guru. 

Dharma: harmonia, vida ou ação harmoniosa; ação lúcida, aquela em que se está presente em 

Si. 

Dattatreya Mantra: mantra seria um grupo de palavras do Sânscrito, que tem determinado 

fim; nesse caso seria para o sábio Dattatreya. 

Dhoti: pano branco usado pelos homens e que se assemelha a uma saia. 

Gnani: aquele que alcançou a Iluminação e está estabelecido no Conhecimento Absoluto, que 

é a liberação de toda ilusão de dualidade. 

Guru: aquele que dissipa a escuridão, mestre que direciona a busca dos devotos. 

Krishna: “O oitavo Avatar. O Divino Mestre cuja doutrina está contida no Bhagavad Gita.” 

(Osborne, 1970, p. 223) 

Lingam: seria um envoltório, representado por um pilar de pedra vertical, que significa o 

próprio Shiva. 

Mantras: considerada uma fórmula sagrada, é um conjunto de palavras que emite 

determinada vibração. Profundamente seria um sentir. 

Maya: ilusão. 

Monte Meru: “A montanha que na mitologia hindu é o Centro Espiritual do universo. 

Bhagavan afirmava que Arunachala é o Monte Meru” (Osborne, 1970, p.225) 

Mukti: liberação. 

Nataraja: um nome da divindade Shiva, que represente a dança cósmica da criação. 

OM: o som primordial. 

Pradakshina: pratica de caminhar em círculo ao redor de qualquer lugar sagrado, do sul para 

oeste. 
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Prasada: graça concebida pelo guru, e que pode ser feita através do alimento oferecido. 

Prarabdhakarma: ação que foi proposta para ser vivenciada nesta vida.  

Rishi (rsi): sábio. 

Sadhu: aquele que renunciou à família e aos bens para viver em uma busca unicamente 

espiritual.  

Sahaja Samadhi: samadhi espontâneo, sem esforço. 

Samadhi: estado natural da mente, de PAZ e plenitude, ou também atribuído à morte, sob o 

nome de maha samadhi. 

Sidhas: sábios. 

Shiva: divindade indiana, que para seus devotos é considerada o Absoluto. 

Tâmil: idioma falado no sul da Índia, no estado de Tamil Nadhu. 

Vasana: tendência latente, que exige repetição de encarnações, para vivência de certas 

experiências. 

Vedas: Uma antiga escritura hindu, que foi revelada para os sábios da época. 

Yogues: aqueles que seguem o caminho do Yoga. 
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