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הקדמה
הוגשוהשאלותעצמית.לחקירההקשורותותשובותשאלותלקבוצתשניתנההכותרתהיאאני?""מי

שרי.1902בשנתבערךפילאיסיוופראקאסאםמ.שריאחדידיעלמהארשיראמאנהשרילבאגוואן
ביקורובמהלךארקוט.בדרוםבגבייהההכנסותבמחלקתעתבאותההועסקפילוסופיה,בוגרפילאי,

ופגשארונאצ'להבגבעתוירופקשהלמערתהלךהוארשמית,בעבודה1902בשנתבטירובאנאמאלי
לחקירההקשורותלשאלותתשובותוביקשרוחנית,הדרכהממנוביקשהואהמאסטר.אתשם

לדבר,נטייהלוהיהשלאבגללאלאשנדר,נדרשוםבגלללאאז,דיברלאשבהגוואןכיווןהעצמית.
ידיעלונרשםשנזכרכפיבכתיבה.הובנו,לאאלווכאשרבמחוות,אליושהופנוהשאלותעלענההוא
תיעודבהגוואן.ידיעלשניתנועליהןתשובותעםשאלותעשרהארבעהיופילאי,סיוופרקאסאםשרי
כיצדהמתאריםבעצמושחיברשיריםכמהעםיחד,1923ב-פילאישריידיעללראשונהפורסםזה

אני?''מיבחיים.ממשברהצלתוידיועלספקותיוהרחקתידיעלשלובמקרהבהגוואןשלהחסדפעל
ועשריםמסוימותבמהדורותותשובותשאלותשלושיםמוצאיםאנומכן.לאחרפעמיםמספרפורסם
מחדשמסודרוהלימודניתנות,אינןהשאלותבהשפורסמהאחרתגרסהגםישבאחרות.ושמונה
בצורההטקסטשלהואהנוכחיהעיבודזה.חיבורשלהואהקייםלאנגליתהתרגוםחיבור.שלבצורה

של עשרים ושמונה שאלות ותשובות.

הראשונהההוראותקבוצתאתמהווהאני?)(מייארנאןעצמית)(חקירהויצארהסנגרהםעםיחד
הםבהגוואן.שליצירותיוביןהיחידותהפרוזהיצירותהםאלהשניעצמו.המאסטרשלבמילותיו

הספציפיהאופןעצמית.חקירההיאלשחרורהישירהשהדרךהמרכזיתההוראהאתבבירורהציגו
היאה'אני'מחשבתממחשבות.מורכבתהדעתיאר.בנאןבבירורנקבעהחקירהלהתבצעאמורשבו

נהרסות,המחשבותשארכלבהתמדה,נמשכתאני?''מיהחקירהכאשרבדעת.שעולההראשונה
מסתיימתכךלבדו.העליוןהלא-דואליהעצמיאתומשאירהנעלמתעצמהה"אני"מחשבתולבסוף

סקסשטקרה.הארה,וישוהדעת,הגוףכמואי-עצמישלתופעותעםהעצמישלהכוזבתההזדהות
אלוכאשראבלאחרות;מחשבותיעלואני?','מיכששואליםקל.אינוכמובןהחקירהתהליך

לעשותכדיעולים?'הם'למילשאולישלהיפך,אחריהם,מעקבידיעללהםלהיכנעאיןמתעוררים,
מבליבמקורו,להישארלדעתלגרוםצריךמתמדתחקירהבאמצעותביותר.ערנייםלהיותישזאת,

תרגולישארלכללהתייחסישמעצמו.שנוצרוהמחשבהבמבוכילאיבודוללכתלנדודלולאפשר
מועיליםהםעזר.תרגוליכאלאלוהיםשלצורותיועלומדיטציהבנשימהשליטהכגוןהמשמעת

במידה שהם עוזרים לדעת להפוך לשקט וחד-נקודתי.

פוסקתבלתיחקירהידיעליחסית.קלההופכתעצמיתחקירהבריכוז,מיומנותשצברההדעתעבור
החוויהה'אני',מחשבתאפילואיןשבההמלאההמציאות-מתממשוהעצמינהרסותהמחשבות

המכונה "שקט".



זו, במהותה, תורתו של בהגוואן שרי ראמאנה מהארשי בנאן יאר (מי אני?).
1982ביוני30-מדרסאוניברסיטת

אום נאמו בהגוואתה שרי רמאניה

מי אני?
(נאן יאר?)

נצפיתכולםשלשבמקרהכמוסבל,ללאתמיד,מאושריםלהיותשואפיםהחייםהיצוריםשכלכפי
טבעושהואאושרבאותולזכותכדילאהבה,הגורםהואלבדושהאושרוכפילעצמי,עילאיתאהבה

כך,לשםעצמו.אתלהכירהאדםעלדעת,איןשבהעמוקהשינהשלבמצבנחווהואשרהאדםשל
דרך הידע, חקירת הצורה "מי אני?", היא האמצעי העיקרי.

אני?מי.1
חושיכלומר.הקוגניטיביים,החישהאיבריחמשתלא;אניהדהאטו,משבעתהמורכבהגסהגוף

מגע,צליל,כלומר.שלהם,האובייקטיםאתתופסיםאשרוהריח,הטעםהראייה,המישוש,השמיעה,
התנועה,הדיבור,איבריכלומר.הקוגניטיביים,החישהאיבריחמשתלא;אניוריח,טעםצבע,

לא;אניולהנות,להפרישלתפוס,לנוע,לדבר,בהתאמהשתפקידםוהרבייה,ההפרשההאחיזה,
וכו',נשימהשלהפונקציותחמשתאתבהתאמההמבצעיםוכו',פראנההחיוניים,האוויריםחמשת

נטיותרקנותרושבההעמוקה),השינה(שלהבורותאפילולא;אניהחושבת,הדעתאפילולא;אני
רדומות כלפי הידע החושי, אך היא נעדרת כל ידע חושי ופעולה, אני לא.

אני?מיאזמאלה,אחדלאאניאם.2
לאחר שלילת כל האמור לעיל כ'לא זה', 'לא זה', אותה מודעות שנשארת לבדה - שאני.

מודעות?שלטבעהמהו.3
טבעה של מודעות הוא קיום-תודעה-אושר

העצמי?מימושיושגמתי.4
כאשר העולם שהוא מה-שנראה יוסר, יתקבל מימוש של העצמי שהוא הרואה.

כאמיתי)?(נלקחשםנמצאשהעולםבזמןגםהעצמישלמימושיהיהלאהאם.5
לא יהיה.

למה?.6
אלאיופיעלאהמצעשהואהחבלעלשהידעכשםוהנחש.החבלכמוהםהנראהוהאובייקטהרואה

כןאםאלאיושגלאהמצעשהואהעצמימימושכךיעלם,האשלייתיהנחששלהכוזבהידעכןאם
תוסר האמונה שהעולם אמיתי.

שנראית?הצורהשהואהעולםיוסרמתי.7
כשהדעת, שהיא הגורמת לכל ההכרה ולכל הפעולות, הופכת לשקטה, העולם ייעלם.



הדעת?אופימהו.8
מה שנקרא 'דעת' הוא כוח מופלא השוכן בעצמי. היא גורמת לכל המחשבות להתעורר. מלבד

ממחשבות, אין דבר כזה דעת. לכן, מחשבה היא טבע הדעת. מלבד מחשבות, אין ישות עצמאית
בשם העולם. בשינה עמוקה אין מחשבות, ואין עולם. בערות ובחלום, יש מחשבות, ויש גם עולם. כשם

שהעכביש מפריש את קוריו (של הרשת) מתוך עצמו ושוב מושך אותם לתוך עצמו, כך גם הדעת
מקרינה את העולם מתוך עצמה ושוב מתירה אותם לתוך עצמה. כשהדעת יוצאת מהעצמי, העולם

מופיע. לכן, כשהעולם נראה (כאמיתי), העצמי אינו מופיע; וכשהעצמי מופיע (מאיר) העולם לא מופיע.
כאשר אדם חוקר בהתמדה על טבע הדעת, הדעת תסיים לעזוב את העצמי (בתור השאריות). מה

שמכונה העצמי הוא האטמן. הדעת תמיד קיימת רק בתלות במשהו גס; היא לא יכולה להתקיים
לבדה. הדעת היא שנקראת הגוף הדק או הנשמה (ג'יווה).

הדעת?טבעלהבנתהחקירהדרךמהי.9
מה שעולה כ'אני' בגוף הזה היא הדעת. אם חוקרים היכן בגוף עולה קודם המחשבה 'אני', אדם היה
מגלה שהיא עולה בלב. זה המקום של מוצא הדעת. גם אם חושבים כל הזמן 'אני' 'אני', הדבר יוביל
אותו למקום הזה. מכל המחשבות שעולות בדעת, מחשבת ה'אני' היא הראשונה. רק לאחר עלייתה

עולות המחשבות האחרות. לאחר הופעת כינוי הגוף הראשון מופיעים כינויי הגוף השני והשלישי; ללא
כינוי הגוף הראשון לא יהיו השני והשלישי.

לשקטה?תהפוךהדעתאיך.10
באמצעות  החקירה 'מי אני?'. המחשבה 'מי אני?' תהרוס את כל שאר המחשבות, וכמו המקל

המשמש להפוך את המדורה הבוערת, הוא עצמו בסופו של דבר ייהרס. לאחר מכן, תתעורר מימוש
העצמי.

אני?''מיבמחשבהמתמדתלאחיזההאמצעימה.11
כשעולות מחשבות אחרות, אין לרדוף אחריהן, אלא לחקור: 'למי הן עולות?' אין זה משנה כמה

מחשבות עולות. כאשר כל מחשבה עולה, יש לחקור בשקידה, "למי עלתה מחשבה זו?". התשובה
שתופיע תהיה "לי". לאחר מכן אם ישאלו "מי אני?", הדעת תחזור למקורה; והמחשבה שעלתה

תהפוך לשקטה. עם תרגול חוזר ונשנה בצורה זו, הדעת תפתח את המיומנות להישאר במקורה.
כאשר הדעת (הדקה) יוצאת דרך הדעת (הפיזית) ואיברי החישה, מופיעים השמות והצורות הגסים;
כאשר היא נשארת בלב, השמות והצורות נעלמים. לא לתת לדעת לצאת החוצה, אלא לשמור אותה

בלב זה מה שנקרא "פנימיות" (אנטר מוקה). לתת לדעת לצאת מהלב ידוע כ"החצנה" (בהיר מוקה).
לפיכך, כאשר הדעת תישאר בלב, ה"אני" שהוא מקור כל המחשבות יעלם, והעצמי אשר קיים לעד

יאיר. כל שהאדם עושה, עליו לעשות זאת בלי האגואיות "אני". אם אדם מתנהג כך, הכל יופיע כטבעה
של שיווה (אלוהים).

הדעת?להרגעתאחריםאמצעיםאיןהאם.12
מלבד חקירה, אין אמצעים הולמים. אם באמצעות אמצעים אחרים מנסים לשלוט על הדעת, הדעת

תראה נשלטת, אבל שוב תמשיך להופיע. גם באמצעות שליטה בנשימה, הדעת תהפוך לשקטה; אבל
היא תהיה שקטה רק כל עוד הנשימה תישאר בשליטה, וכאשר הנשימה תתחדש, גם הדעת תתחיל

לנוע שוב ולשוטט כשהיא מונעת על ידי הרשמים הנותרים. המקור זהה גם לדעת וגם לנשימה.
מחשבה, אכן, היא טבעה של הדעת. המחשבה "אני" היא המחשבה הראשונה של הדעת; וזו

האגואיות. זה שממנה נובעת האגויות, נובעת גם הנשימה. לכן, כאשר הדעת נעשית שקטה, הנשימה
נשלטת, וכאשר הנשימה נשלטת הדעת הופכת לשקטה. אבל בשינה העמוקה, למרות שהדעת נעשית



שקטה, הנשימה לא נעצרת. זה בגלל רצון אלוהים, כדי שהגוף ישמר ואנשים אחרים לא יתרשמו
שהיא מתה. במצב של ערות ובסמאדהי, כאשר הדעת נעשית שקטה, הנשימה נשלטת. נשימה היא
צורת הדעת הגסה. עד זמן המוות, הדעת שומרת על נשימה בגוף; וכשהגוף מת הדעת לוקחת את

הנשימה יחד איתה. לכן, הפעלת שליטה בנשימה היא רק כלי עזר להפיכת הדעת לשקטה
(מנוניגראה) היא לא תהרוס את הדעת (מנונסה).

כמו התרגול של השליטה בנשימה. מדיטציה על צורות של אלוהים, חזרה על מנטרות, הגבלה של
מזון וכו', אינם אלא עזרים להפיכת הדעת לשקטה.

באמצעות מדיטציה על צורות אלוהים ודרך חזרה על מנטרות, הדעת הופכת לחד נקודתית. הדעת
תמיד משוטטת. כשם שכאשר נותנים שרשרת לפיל להחזיק בחדקו, היא תלך ותתפוס את השרשרת

ותו לא, כך גם כשהדעת עוסקת בשם או אובייקט, היא תתפוס אותו לבדו. כאשר הדעת מתרחבת
בצורה של אינספור מחשבות, כל מחשבה הופכת לחלשה; אבל ככל שהמחשבות נפתרות, הדעת

הופך חד-נקודתית וחזקה; עבור דעת כזאת חקירה עצמית תהפוך קלה. מכל הכללים המגבילים, זה
המתייחס לנטילת מזון סאטווי בכמויות מתונות הוא הטוב ביותר; על ידי שמירה על כלל זה, איכות

הדעת הסאטווית תגדל, וזה יעזור לחקירה עצמית.

כולםמתיהאוקיינוס.גליכמומתנדנדיםנראיםהצורותשלהנותרים(המחשבות)הרשמים.13
יושמדו?

ככל שהמדיטציה על העצמי עולה מעלה ומעלה, המחשבות ייהרסו.

ייפתרו,כביכול,התחלה,ללאמזמןהמגיעיםהצורותכלפיהנותריםשהרשמיםייתכןהאם.14
ושהאדם יישאר כעצמי הטהור?

מבלי להיכנע לספק "האם זה אפשרי, או לא?", יש להיאחז בהתמדה במדיטציה על העצמי. גם אם
אדם הוא חוטא גדול, אין לדאוג ולבכות "הו! אני חוטא, איך אוכל להינצל?”; צריך לוותר לחלוטין על
המחשבה "אני חוטא"; ולהתרכז מאוד במדיטציה על העצמי; אז, האדם בוודאי יצליח. אין שני מיני

דעת - האחד טוב והשני רע; הדעת היא רק אחת. הרשמים הנותרים היא משני סוגים - מטיבות
ושאינן מטיבות. כשהדעת נתונה בהשפעת רשמים מטיבים היא נקראת טובה; וכאשר היא תחת

השפעת רשמים לא מטיבים הוא נחשבת כרעה.

אסור לתת לדעת לנדוד לעבר צורות ארציות ומה שמעסיק אנשים אחרים. כמה שאנשים אחרים יהיו
רעים, אסור לשאת כלפיהם שנאה. יש להימנע מחיבה וגם משנאה. כל מה שאדם נותן לאחרים הוא

נותן לעצמו. אם האמת הזו מובנת מי לא יתן לאחרים? כאשר העצמי של האדם מתעורר הכל
מתעורר; כאשר העצמי של האדם הופך לשקט, הכל הופך לשקט. במידה שאנו מתנהגים בענווה, בה

במידה ינבע טוב. אם הדעת הופכת לשקטה, אפשר לחיות בכל מקום.

חקירה?לתרגלישזמןכמה.15
כל עוד יש רשמים של צורות בדעת, כך החקירה "מי אני?" נדרשת. כאשר מחשבות עולות יש

להשמיד אותן שם ושם ממש במקום מוצאן, באמצעות חקירה. אם פונים להתבוננות בעצמי ללא
הפסקה, עד שהעצמי יתקבל, זה לבדו יצליח. כל עוד יש אויבים בתוך המבצר, הם ימשיכו להסתער

מתוכה; אם הם ייהרסו עם צאתם, המבצר ייפול לידינו.



העצמי?שלטבעומהו.16
מה שקיים באמת הוא העצמי בלבד. העולם, הנשמה האינדיודואלית ואלוהים מופעים בתוכו. כמו

הכסף באם הפנינה, שלושתם מופיעים יחד, ונעלמים יחד. העצמי הוא המקום שבו אין שום מחשבה
של "אני". הוא נקרא "דממה". העצמי עצמו הוא העולם; העצמי עצמו הוא "אני"; העצמי עצמו הוא

אלוהים; הכל הוא שיוה, העצמי.

אלוהים?עבודתהואהכללאהאם.17
ללא תשוקה, כוונה לפתרון או מאמץ, השמש זורחת; ובעצם נוכחותה, אבן השמש פולטת אש,

הלוטוס פורח, מים מתאדים; אנשים מבצעים את תפקידיהם השונים ואז נחים. בדיוק כפי שבנוכחות
המגנט נעה המחט, הרי מעצם נוכחותו של אלוהים, הנשמות הנשלטות על ידי שלושת התפקודים

(הקוסמיים) או הפעילויות המחומשות האלוהויות מבצעות את פעולותיהן ולאחר מכן נחות, בהתאם
לקארמה שלהן. לאלוהים אין כוונה לפתרון; שום קארמה לא נוגעת בו. זה כמו פעולות ארציות שאינן

משפיעות על השמש, או כמו היתרונות והחסרונות של ארבעת היסודות האחרים שאינם משפיעים על
כל המרחב המתפשט.

גדול?הכימיהחסידים,מבין.18
מי שמוותר על עצמו עבור העצמי שהוא אלוהים הוא החסיד המצוין ביותר. לתת את עצמו של האדם
לאלוהים פירושו להישאר כל הזמן בעצמי מבלי לתת מקום לעלייה של מחשבות אחרות מלבד זו של

העצמי. כל נטל שמוטל על אלוהים, הוא נושא אותם. כיוון שכוחו העליון של אלוהים גורם לכל הדברים
לנוע, מדוע עלינו, מבלי להיכנע לכך, לדאוג כל הזמן במחשבות מה צריך לעשות ואיך, ומה אסור

לעשות ואיך לא? אנחנו יודעים שהרכבת נושאת את כל המטענים, אז אחרי שעלינו עליה למה לנו
לשאת את המזוודות הקטנות שלנו על הראש לאי נוחות, במקום להניח אותם ברכבת ולהרגיש בנוח?

היתקשרות?אימהי.19
כאשר מחשבות עולות, השמדתן לחלוטין ללא שאריות כלשהן במקום מוצאן היא אי-התקשרות. כמו
שצולל הפנינים קושר אבן למותניו, שוקע לקרקעית הים ושם לוקח את הפנינים, כך כל אחד מאיתנו

צריך להיות ניחן בחוסר היתקשרות, לצלול בתוך עצמו ולהשיג את הפנינה העצמית.

הנשמה?שלהשחרורעלישפיעווהגורושאלוהיםייתכןלאהאם.20
אלוהים והגורו רק יראו את הדרך לשחרור; הם לא ייקחו לבד את הנשמה למצב של שחרור. למען

האמת, אלוהים והגורו אינם שונים. כשם שלטרף שנפל ללסתות של הנמר אין מנוס, כך אלה שנכנסו
לתחום מבטו האדיב של הגורו יינצלו על ידי הגורו ולא ילכו לאיבוד; עם זאת, כל אחד צריך במאמץ

שלו ללכת בדרך שהראה אלוהים או הגורו ולהשיג שחרור. אדם יכול להכיר את עצמו רק עם עין הידע
של עצמו, ולא עם העין של מישהו אחר. האם זה שהוא ראמה זקוק לעזרת מראה כדי לדעת שהוא

ראמה?

(הטטוות)?המרכיביםשלטיבןאתלחקורלשחרורשמשתוקקלמיצורךישהאם.21
כשם שלמי שרוצה לזרוק זבל אין צורך לנתח אותו ולראות מהו, כך למי שרוצה להכיר את העצמי אין
צורך לספור את מספר המרכיבים או לברר את המאפיינים שלהם; מה שהוא צריך לעשות זה לדחות

לחלוטין את המרכיבים המסתירים את העצמי. העולם צריך להיחשב לחלום.



לחלום?ערותביןהבדלאיןהאם.22
הערות ארוכה והחלום קצר; חוץ מזה אין הבדל. בדיוק כפי שהתרחשויות הערות נראות אמיתיות

בזמן ערות. כך גם אלה בחלום תוך כדי חלום. בחלום הדעת מקבלת גוף אחר. הן במצב ערות והן
במצב חלום יש מחשבות. שמות וצורות מתרחשים בו זמנית.

לשחרור?שמשתוקקלמיספריםלקרואטעםישהאם.23
כל הטקסטים אומרים שכדי לזכות בשחרור צריך להרגיע את הדעת; לפיכך תורתם הסופית היא שיש
להשקיט את הדעת; ברגע שהדבר הובן אין צורך בקריאה אינסופית. כדי להשקיט את הדעת צריך רק

לברר בתוך עצמו מהו העצמי של האדם; איך אפשר לעשות את החיפוש הזה בספרים? אדם צריך
להכיר את העצמי שלו עם עין החוכמה של עצמו. העצמי נמצא בתוך חמשת העטיפות; אבל ספרים
נמצאים מחוץ להם. מכיוון שיש לחקור את העצמי על ידי השלכת חמשת העטיפות, אין טעם לחפש

אותו בספרים. יבוא זמן שבו אדם יצטרך לשכוח את כל מה שלמד.

אושר?מהו.24
אושר הוא טבעו של העצמי; האושר והעצמי אינם שונים. אין אושר באף אובייקט בעולם. אנו מדמיינים

דרך הבורות שלנו שאנו שואבים אושר מחפצים. כשהדעת יוצא, היא חווה סבל. למען האמת, כאשר
רצונותייה מתגשמים, היא חוזרת למקומה ונהנית מהאושר שהוא העצמי. באופן דומה, במצבי שינה,

סמאדהי והתעלפות, וכאשר האובייקט הרצוי מתקבל או שהאובייקט הלא רצוי מוסר, הדעת פונה
פנימה, ונהנית מאושר עצמי טהור. כך הדעת נעה ללא מנוחה לסירוגין יוצאת מהעצמי וחוזרת אליו.
מתחת לעץ הצל נעים; בחוץ החום לוהט. אדם שהסתובב בשמש מרגיש קריר כשהוא מגיע לצל. מי

שממשיך ללכת מהצל אל השמש ואז חזרה לצל הוא טיפש. איש חכם נשאר לצמיתות בצל. באופן
דומה, דעתו של מי שיודע את האמת אינו עוזב את ברהמן. הדעת של הבורים, להיפך, מסתובבת
בעולם, מרגישה אומללה, ולמשך זמן קצר חוזרת לברהמן כדי לחוות אושר. למעשה, מה שנקרא

עולם הוא רק מחשבה. כשהעולם נעלם, כלומר כשאין מחשבה, הדעת חווה אושר; וכשהעולם מופיע,
היא עוברת סבל.

דרישטי)?(ניאנהחוכמה-תובנהמהי.25
להישאר שקט הוא שנקרא חוכמה-תובנה. להישאר שקט הוא להשאיר את הדעת בעצמי. טלפתיה,

הכרת התרחשויות עבר, הווה ועתיד ותפיסה על חושית אינם מהווים חוכמה-תובנה.

לחוכמה?תשוקהחוסרביןהקשרמה.26
חוסר תשוקה היא חוכמה. השניים אינם שונים; הם אותו דבר. חוסר תשוקה היא הימנעות מלהפנות
את הדעת לכיוון כל אובייקט. חוכמה פירושה אי הופעת אובייקט. במילים אחרות, אי חיפוש אחר מה

שאינו העצמי הוא אי היקשרות או חוסר תשוקה; לא לעזוב את העצמי זו חוכמה.

למדיטציה?חקירהביןההבדלמה.27
חקירה מורכבת משמירת הדעת בעצמי. מדיטציה מורכבת ממחשבה שהאני של האדם הוא ברהמן,

קיום-תודעה-אושר.

שחרור?מהו.28



לחקור את טבעו של האדם שנמצא בשעבוד, ולהבין את הטבע האמיתי של האדם.


