SEKKIZHAR

PERIYA
PURANAM
Din vieţile a 63 de sfinţi shivaiţi
Traducere din limba engleză:
Elena Liliana Popescu şi Georgeta Thiery
Îngrijire ediție de Elena Liliana Popescu

Editura VIDIA
Bucureşti, 2018

CUPRINS
Cuvânt-înainte...................................................................................... 11
Introducere............................................................................................. 19
Cântul I..................................................................................................... 23
1. Gloria Thirumalai.............................................................................. 23
2. Slava Ținutului Binecuvântat........................................................... 26
3. Măreția Orașului................................................................................ 27
4. Binecuvântatul Grup al Devoţilor .................................................. 30
5. Thaduttaat Konda Puranam............................................................ 32
Tillai Vaazh-Andhanar Charukkam........................................... 61
1. Thillai Vaazh-Andhanar Puranam.................................................. 61
2. Thiruneelakanta Naayanaar............................................................. 64
3. Iyarpahai Naayanaar.......................................................................... 70
4. Ilayankudimaara Naayanaar............................................................. 72
5. Meypporul Naayananaar Puranam................................................. 74
6. Viranminda Naayananaar................................................................. 78
7. Amarneethi Adigal............................................................................. 80
8. Eripattha Naayanaar.......................................................................... 85
9. Yenaadhi Naayanaar.......................................................................... 93
10. Kannappa Naayanaar........................................................................ 95
11. Kunkuliya Kalaya Naayanaar......................................................... 117
12. Maanakkanjhaara Naayanaar......................................................... 122

6

PERIYA PUR ANAM

13. Arivaattaaya Naayanaar.................................................................. 126
14. Aanaaya Naayanaar.......................................................................... 129
15. Moorti Naayanaar............................................................................ 133
16. Muruga Naayanaar........................................................................... 136
17. Rudra Pasupathi Naayanaar........................................................... 138
18. Thirunaalaip Povaar Naayanaar.................................................... 140
19. Thirukkuripput Thonda Naayanaar............................................. 144
20. Chandesura Naayanaar................................................................... 146
21. Thirunaavukku Arasar (Appar)..................................................... 153
22. Kulachirayaar.................................................................................... 189
23. Kurumba Naayanaar........................................................................ 190
24. Kaaraikkaal Ammayaar.................................................................... 192
25. Appoodhi Adigal Naayanaar.......................................................... 200
26. Thiruneelanakkar............................................................................. 205
27. Naminandhi Adigal Naayanaar..................................................... 209
28. Thirujnana Sambandhar................................................................. 212
29. Eyarkoan............................................................................................ 315
30. Tirumoola Naayayanaar................................................................. 341
31. Dhandi Adigal Naayanaar............................................................... 344
32. Moorkha Naayanaar........................................................................ 345
33. Somaasi Maara Naayanaar............................................................. 347
34. Saakkiya Naayanaar......................................................................... 348
35. Chirappuli Naayanaar..................................................................... 350
36. Sirutthonda Naayanaar................................................................... 351
37. Kazharitru Arivaar............................................................................ 357
38. Gananaatha Naayanaar................................................................... 367
39. Kootruva Naayanaar........................................................................ 368
40. Poyyadimai Illaadha Pulavar.......................................................... 369
41. Puhazh Chozhan.............................................................................. 369
42. Narasinga Munaiayaiya Naayanaar.............................................. 371

Din viețile a 63 de sfinți shivaiți

43. Athipattha Naayanaar..................................................................... 372
44. Kalikkamba Naayanaar................................................................... 374
45. Kaliya Naayanaar.............................................................................. 375
46. Satti (Sakti) Naayanaar................................................................... 375
47. Aiyadigal (Kaadavarkone) Naayanaar......................................... 376
48. Kanampulla Naayanaar................................................................... 377
49. Kaari Naayanaar............................................................................... 378
50. Ninraseer Nedumaara Naayanaar................................................. 378
51. Vaaiylaar Naayanaar........................................................................ 380
52. Munai Aduvaar Naayanaar............................................................. 380
53. Kazharchinga Naayanaar................................................................ 381
54. Idangazhi Naayanaar....................................................................... 381
55. Serutthunai Naayanaar.................................................................... 382
56. Puhazh-Thunai Naayanaar............................................................. 383
57. Koatpuli Naayanaar......................................................................... 384
58. Modele de Devoțiune...................................................................... 385
59. Cântăreții Domnului....................................................................... 385
60. Adepți ai Căii Yoga.......................................................................... 386
61. Sfinții Născuți la Thiruvaaroor...................................................... 386
62. Adoratorii Privilegiați Zilnic în Templu...................................... 387
63. Purtătorii de Cenușă Sacră............................................................. 387
64. Și Alții, pe lângă Aceștia ................................................................. 387
65. Poosalaar Naayanaar....................................................................... 387
66. Mangaikkarasiaar............................................................................. 390
67. Nesa Naayanaar................................................................................ 390
68. Koacchengat Chozha Naayanaar.................................................. 391
69. Thiru Neelakanta Yaazhpaanar..................................................... 392
70. Sadaiya Naayanaar – Isaijnaaniyaar.............................................. 393
Sfântul Sundarar – Final................................................................... 393
Postfaţă .................................................................................................. 401

7

Sri Ramana Maharshi

CUVÂNT-ÎNAINTE
„Periya Puranam” este cântul care descrie vieţile a
63 de sfinţi shivaiți din străvechiul ţinut Tamil, cântat
de un poet, el însuşi sfânt. Importanţa cărţii „Periya
Puranam” în glorioasa apariţie a Maestrului nostru
Bhagavan Ramana Maharshi nu poate fi vreodată su
praestimată, căci nu este El Însuşi Domnul și Bhakta? În
biografia lui Bhagavan, „Self-Realization”, pe care am
folosit-o ca sursă, citim: „Spre sfârşitul anului 1895
(poate la câteva luni după ce auzise despre Arunachalam
de la o rudă), el a găsit acasă un exemplar al cărţii «Periya
Puranam» pe care unchiul său îl împrumutase. Aceasta
a fost prima carte religioasă pe care a citit-o, în afară de
lecţiile de la şcoală, și i-a stârnit un viu interes… L-a
transportat într-o altă lume… Citind, sufletul său a fost
cuprins treptat de surprindere, veneraţie, reverenţă, sim
patie şi emulaţie… însă, după ce cartea a fost repede citită
în întregime şi pusă deoparte, noile impulsuri şi idealuri
s-au estompat, lăsându-l cum fusese înainte de a o citi”.
(Capitolul 4)
Apoi, după experienţa din 1896, când și-a văzut
moartea cu ochii, s-a produs o schimbare importantă.
„În primul rând, am pierdut orice interes pe care-l aveam
pentru relaţiile cu prietenii, rudele sau pentru studiu.
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În comportamentul meu faţă de ei arătam umilinţă,
blândeţe şi indiferenţă… Vechea personalitate care se
simțea ofensată şi-și impunea punctul de vedere dis
păruse… Preferam să fiu lăsat în pace… Adesea stăteam
singur, de cele mai multe ori într-o poziție favorabilă
meditaţiei, închideam ochii și mă cufundam în spirit,
energie sau forţă (Avesham)… Toate preferinţele sau ne
plăcerile legate de mâncare dispăruseră. Orice mâncare
mi se dădea, cu gust ori fără gust, bună sau rea, o înghițeam
fără să-mi pese de gustul, mirosul ori calitatea ei.... Una
dintre noile caracteristici era legată de templul Meenakshi
(din Madurai). Înainte mergeam acolo împreună cu prie
tenii, vedeam imaginile, îmi puneam pe frunte tica şi
cenuşă sacră și mă întorceam acasă fără să manifest vreo
emoţie. Acum mergeam la templu aproape în fiecare
seară. Mergeam singur și stăteam îndelung în faţa lui
Shiva, Meenakshi, Nataraja sau a celor 63 de sfinţi.
Simțeam cum mă copleșesc valuri de emoţii. Ceea ce era
vechi în corp fusese îndepărtat şi spiritul meu tânjea după
ceva proaspăt… Acesta era jocul lui Dumnezeu (Ishvara)
cu spiritul individual. Stăteam în faţa lui Ishvara, Cel care
stăpânește Universul şi destinele tuturor, Atotştiutor și
Atotputernic, iar uneori mă rugam să-Și coboare graţia
asupra mea, astfel încât devoţiunea mea să crească şi să
devină continuă, ca a celor 63 de sfinţi.” (Capitolul 5)
În tradiţia shivaită a locuitorilor din ținutul Tamil
sunt douăsprezece canoane devoţionale (stottiram) şi
paisprezece canoane dialectice (saattiram). Canoanele
devoţionale (stotra) sunt cunoscute împreună ca
„Panniru Tirumurai”, „Periya Puranam” fiind al doispre
zecelea. Un „Puranam” tratează aspecte ale trecutului în
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așa manieră încât le descoperim ca fiind mereu noi şi
valabile. Canonul „Periya Puranam” („Marea Purana”)
al lui Sekkizhar conține doar 4 253 de versuri. Se mai
numeşte astfel din motive care nu sunt greu de înţeles:
i) Poetul l-a numit „Tiruthondar Puranam” („Legenda
sfinţilor slujitori”). El povesteşte succint vieţile slujitorilor
lui Shiva şi îl numeşte pe fiecare dintre ei un Puranam.
Astfel, îi avem pe Sundaramurthy Naayanaar Puranam,
Kannappa Naayanaar Puranam, Tirumula Naayanaar
Puranam și așa mai departe. Prin urmare, întreaga lucrare
poate fi privită ca un ῾mare᾿ Puranam, fiind un Puranam
al Puranelor.
ii) Viața fiecărui sfânt e deseori prezentată într-un
capitol scurt. Ne putem mira cum fiecare se putea
numi un Puranam. Însă aceştia erau sfinţi ῾Jivanmuktas᾿;
pentru ei nu aveau sens noţiunile de ego, ῾eu᾿ şi ῾al meu᾿,
ele fuseseră complet depășite în devoţiunea lor şi le era
indiferent chiar eliberarea personală. Având de ales între
umbrelă şi încălţări, oricine ar alege rapid a doua opţiune
înainte de a ieşi pe caldarâmul fierbinte pentru plimbarea
de prânz, în mijlocul verii. Drumul înfierbântat reflectă
mai multă căldură decât căldura primită direct pe cap, de
la soare, Tot așa, Graţia lui Shiva este mult mai puternică
atunci când este primită prin slujitorii Lui (Naayanmaars)
decât direct de la El. Lucrarea „Periya Puranam” este
astfel ῾mare᾿ în sensul că este foarte importantă, întrucât
ne oferă aspecte din vieţile unor astfel de slujitori.
iii) Puranam se ocupă în mod individual de 63 de
sfinţi şi în mod colectiv de încă nouă, însumând în total
un număr de 72. Deși, prin tradiție, se crede că acest
Puranam se referă doar la sfinţii din ţinutul Tamil
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Naadu, în prezentarea celor nouă sfinţi poetul îi descrie
ca fiind: ῾poeţi fără de greşeală᾿, ῾cei care îi slujesc pe
bhaktas᾿, ῾cei care cântă continuu gloria Celui Suprem᾿,
῾cei care rămân mereu în contact cu Corpul Divin
(Sinele)᾿, ῾cei care sunt mai presus (de clasificările făcute
de oameni: de castă, credinţă, naţionalitate, timp etc.)᾿,
῾cei care au atins picioarele Divinului (Fundamentul)᾿
etc. Aceasta arată paleta vastă a canonului Puranam şi
universalitatea ei.
iv) „Bhagavata” tamilă şi alte Purane au avut ca bază
Puranele sanscrite. Lucrările în sanscrită „Agastya Bhakta
Vilasam” şi „Upamanyu Bhakta Vilasam” s-au bazat însă
pe „Periya Puranam”, canonul lui Sekkizhar.
v) Sekkizhar nu a fost primul poet care a cântat
despre aceşti sfinţi. Copilul divin Nambi Aroorar, con
temporan cu Abhayakulasekara, rege peste ţinutul
Chozha, a primit educaţia în toate artele de la Însuşi
Domnul Ganesha. Pe parcursul acestei instruiri, Domnul
i-a revelat locul unde se aflau manuscrisele pe frunze de
palmier conţinând primele şapte canoane devoţionale.
Aceste şapte Tirumurais, despre care se credea că s-ar fi
pierdut, conţineau cântecele Sfinţilor Sambandhar,
Appar şi Sundarar, ῾Trinitatea᾿ acestor Naayanmaars. În
plus, Domnul Vinayaka i-a revelat copilului Nambi detalii
despre viața multor renumiţi devoţi ai Domnului Shiva.
Poemul compus de Nambi Aroorar despre Vieţile
acestora s-a numit „Thiruthondar Tiru Antadi”.
Sundarar, unul din Trinitate, a compus el însuşi
un scurt poem asupra Vieţilor, care se numește
„Tiruthondattohai”. El a fost inspirat să-și cânte cânturile doar după ce Domnul Shiva l-a îndemnat rostind
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cuvântul ῾Pitta!᾿ (῾Nebunul!᾿). Ca atare, putem con
sidera că și „Tiruthondattohai” a fost comunicat direct de
Divinitate, ca și poemul „Tiruthondar Antadi”.
Sekkizhar, contemporan cu Anapaya, rege peste
ţinutul Chozha, a compus „Periya Puranam” bazându-se
pe două lucrări anterioare. El a vizitat diversele locuri
sacre care aveau legătură cu sfinţii şi a adunat multe
detalii şi legende. Astfel a putut să compună un poem
mult mai lung despre Vieţile sfinților decât au făcut-o
predecesorii săi. Totuşi, el a reușit să-și găsească inspirația poetică doar după ce Domnul Shiva l-a îndrumat
folosind cuvântul ῾Ulahelaam…᾿ (Întreaga Creaţie).
Să ne mai mirăm că Vieţile sfinților, care au avut
inspi-raţie divină în trei ocazii, au ajuns să fie privite ca
„Marea Puranam”?
Sunt două puncte de vedere importante de care
trebuie să se țină cont când se parcurge „Periya Puranam”,
pentru ca sadhakas să obţină beneficiul dorit, chitta
shuddhi, adică purificarea minţii:
i) Puranam prezintă diversele căi, unele dintre ele
extreme, prin care sfinții își manifestau devoţiunea.
Cazurile lui Kannappar, Meipporul, Enathi, Arivattayar,
Murthi, Tirukkurippu Thondar şi alte câteva sunt
exemple de referinţă, întrucât aceşti sfinţi și-au provocat
răni sau chiar moartea pentru a-şi onora cuvintele, ca
slujitori ai lui Shiva sau devoţi (bhaktas) ai Lui.
Dacă acestea pot fi uşor acceptate, cazurile în care un
sfânt îi face rău altuia pentru a-şi onora un angajament
faţă de devoţii lui Shiva sunt mult mai subtile şi trebuie
cântărite cu credinţă.
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Astfel de exemple sunt: Sirutthondar, care a fost
nevoit să-şi ucidă propriul fiu; Iyarpahai, care şi-a dăruit
nevasta unui devot al lui Shiva şi care chiar şi-a ucis toate
rudele care s-au împotrivit acestui act; Eripattar, care a
măcelărit un elefant şi cinci străjeri; Manakkancharar,
care şi-a desfigurat singura fiică în ajunul căsătoriei ei
tăindu-i șuvițe din pletele ondulate pe care le-a dăruit
unui bhakta al lui Shiva; şi Chandeswarar, care nu suporta
să vadă o vacă maltratată, dar s-a înfuriat și i-a tăiat tatălui
său picioarele cu securea când acesta l-a împiedicat să
facă puja pentru lingamul lui Shiva. Ei ne arată astfel o
ierarhie de valori sociale şi lumeşti unde oricine este
îndepărtat şi respins dacă îi împiedică să-și manifeste
devoţiunea faţă de Cel Suprem în maniera aleasă de
fiecare. Desăvârșirea trebuie slăvită și ei trebuie să i te
supui. Acești Naayanmaars sunt asemenea slujitorilor
(ganas) lui Shiva şi nu se dau înapoi de la nimic când e
vorba să apere pe Shiva şi pe devoţii săi. Viranmindar iese
în evidenţă în acest sens. Garda personală nu ezita să-și
împiedice stăpânul să facă ceva sau să meargă undeva
dacă această acţiune i-ar putea pune viața în pericol.
Viranmindar îi situa pe devoţii lui Shiva atât de sus, încât
l-a mustrat nu doar pe Sundarar, socotindu-l un proscris
(când Sundarar, mergând să venereze pe Domnul din
Tiruvaroor, trecuse pe lângă devoţi şi îi ignorase), ci şi pe
Domnul Însuşi, pentru că îi arătase atâta vreme favoruri
necuvenite nevrednicului Sundarar.
ii) Descriind Vieţile unora dintre sfinţi, Puranam
critică aspru jainismul. Acest aspect ar trebui să fie privit
din perspectiva istorică corectă, când în sud hinduismul
era pe punctul de a fi distrus de jainism cu încuviințarea
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regelui. Dacă experienţa Supremei Tăceri trebuie să fie
identică pentru jainişti, hinduși și pentru oricare alţi
înţelepţi, este îngrozitor ca odată cu trecerea timpului
discipolii unei credințe să se ridice împotriva discipolilor
altei credințe. În acest proces, chiar şi idealurile fun
damentale pot fi pierdute din vedere! Astfel, întâlnim
călugări ai unui jainism lipsit de violență (de exemplu,
în povestirile despre Appar, Sambandhar şi Murthi
Naayanaar), care practicau din toată inima violenţa şi
tortura, cu cea mai mare viclenie, ca să-i învingă pe sfinţii
shivaiţi. Ironizarea călugărilor în Puranam trebuie în
ţeleasă în contextul persecuţiilor mișelești la care shivaiţii
non-violenți erau supuși de călugări îndrumați greșit.
Acestea erau situaţiile necesare şi valabile atunci. Astăzi
nu mai e așa.
Există foarte puţine traduceri ale acestei minunate
lucrări disponibile în limba engleză. Sri Ramanasramam
este încântat să publice această traducere a lui
Sri R. Rangachari, care a apărut ca foileton în cotidianul
The Indian Express. În acest cotidian, rubrica lui „RR” pe
teme religioase este populară şi astăzi. Suntem încredințați că devoţii întâmpină cu bucurie publicarea acestei
cărți în cadrul Ashramului. Noi ne rugăm ca Sri Bhagavan
să ne învrednicească să primim Graţia Sa, astfel încât
devoţiunea noastră „să crească şi să devină continuă, ca a
celor 63 de sfinţi Nayanmaar”.
1 august 1996,
Tiruvannamalai

V. S. RAMANAN
Președinte
Sri Ramanasramam

INTRODUCERE
„Periya Puranam”
de Sfântul-poet Sekkizhar
„Thirutthondar Puranam”, cunoscută mai mult ca
„Periya Puranam”, formează cel de-al doisprezecelea
Thirumurai, ultimul dintre cele douăsprezece canoane
devoţionale ale scripturii tamile. Această lucrare ocupă
un loc de mare veneraţie, precum cărţile de Jnana şi
Bhakti. Autorul lor, Sekkizhar, cunoscut mai înainte ca
Arunmozhitthevar, s-a născut în Kunrathur, aproape
de oraşul Madras. A fost ministru subordonat regelui
Chozha şi a avut posibilitatea să adune materiale precum
inscripţii vechi şi alte date pentru a scrie povestirea
vieţilor celor 63 de sfinţi shivaiţi.
Cartea ne oferă date şi despre importanța unui grup
de alţi nouă sfinţi. Printre cei 63 de sfinţi sunt incluşi
şi trei mari Acharyas, și anume Jnana Sambandhar,
Thirunaavukkarasar şi Sundaramurthi Naayanaar, ale
căror vieţi au fost minuţios cercetate şi descrise în termeni autentici.
Cartea a fost scrisă într-un ton omagial, dar umil, în
superba metrică Thiruviruttam a poeziei simple. Cartea
cuprinde două părţi, având în total 13 capitole şi 4 286 de
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strofe. Aici este redată grandioasa „Puranam”, în tra
ducerea în limba engleză a lui Thiru R. Rangachari.
Traducerea nu a fost făcută vers cu vers, ea a fost con
densată în unele locuri, dar s-a menţinut aproape de
originalul tamil, punând în evidenţă nuanţele.

ADORARE (VAAZHTTHU)
1) Reprezentarea Domnului dansând în holul de aur
(al templului Chidambaram) este de o infinită glorie. El
este dincolo de toată cunoaşterea şi manifestarea întregii
lumi. Totuşi, El s-a manifestat pe Sine ca Formă, cu plete
încâlcite, purtând semiluna şi fluviul Gangaa – deci lasă-mă
să-I ador picioarele cu brăţări din flori la glezne creând
ecoul ritmului vedic şi să mă plec în semn de respect!
2) Naşterea în trup de carne va asigura fructul des
tinat în cazul în care şansele persoanei întrupate sunt de a
percepe şi adora picioarele de aur ale Domnului
Atoatedătător, dansând plin de extaz în Thillai, înconjurat
de crânguri ce abundă în flori înmiresmate.
3) Lasă-mă să meditez întâi la forma Domnului cu
cinci braţe imense, cu urechile mari atârnate, creştet
prelung şi înfățișare de elefant ce exprimă mulţumirea
(Vinaayaka), care să reverse asupra mea harul ce mi-ar
permite să compun, în dulcea versificaţie tamilă, gran
dioasa poveste pe care m-am angajat să o scriu.

ADUNAREA BINECUVÂNTATĂ
4) Fie binecuvântată marea adunare a celor puri
– delectată mereu de preaplinul parfum al florilor cu
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nume de devoţi (Naayanmaars) – care din vremuri stră
vechi au cântat imnuri de glorie pentru Domnul din Sala
Dansului, Cel cu pletele încâlcite, etalând semiluna,
mereu triumfând peste lume, pe căi predestinate!

EXPRESIE A UMILINŢEI
5) Numărul devoţilor este considerabil de mare şi
gloria lor este infinită; cum să le redau pe toate? Este
aproape imposibil pentru mine să cuprind în cuvinte
toată slava lor. Cu toate acestea, impulsionat de dorinţa
copleşitoare, îndrăznesc să mă aventurez în această
încercare.
6) Prin această încercare de a vorbi pe larg despre
măreţia greu de înţeles şi gloria fără seamăn a devoţilor
am devenit asemenea unui câine însetat care încearcă cu
nerăbdare să soarbă lacom apele vastului ocean.
7) Dar eu sper să izbândesc în aceasta; cel nobil mă
va ghida şi îndruma mereu cu privire la conţinutul po
vestirii, în ciuda stilului inadecvat de exprimare. Măreţia
tematicii este evidentă, iar cel grandios îmi va acorda
îngăduinţă pentru aceasta, chiar dacă vorbele mele vor fi
destul de neputincioase.
8) Marele conducător Anapaaya Chozha a înfru
museţat tavanul ῾Marii Săli᾿ a templului cu aspecte
aurite ale Formei Domnului. Fie ca slava lui să dăinuie
în lume pentru totdeauna! La îndemnul slăvitului alai,
această „Purana” este compusă de bunăvoie, începând
cu cuvintele (proprii Domnului) ῾Ulahelaam᾿ (῾Întreaga
lume᾿).
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9) În cazul în care se arată că ar fi imposibil pentru
mine, care nu am o viziune clară pentru a relata acest
serviciu efectuat în graţia lui Dumnezeu, aş dori să atrag
pur şi simplu atenţia asupra unui fapt: Domnul Însuşi cu
glas din văzduh a rostit cuvântul glorios (῾Ulahelaam᾿)
cu care să-mi încep lucrarea.

TITLUL LUCRĂRII
10) Şi acum, căutând să aflu ce nume ar trebui să aibă
cartea, „Purana” – precum soarele radiind purpuriu e pus
să învingă tot întunericul exterior, această lucrare va
şterge întunericul interior răspândit de la începutul
Timpului în mintea tuturor sufletelor. Prin urmare, să
acceptăm să fie numită „Thirutthondar Puranam”.

