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Una vida dedicada a la recerca

10 de setembre de 2015

Swami Satyânanda Saraswatî, neix a Barcelona el 1955. Viatja a l’Índia sent molt
jove, mogut per una crida interior que el fa anar a la recerca d’un mestre, que el guiï en
el camí cap al reconeixement de la Realitat Suprema.

El 1976 coneix Swami Muktananda Paramahamsa qui serà el seu mestre i l'inicia en el
camí de la meditació, l’estudi del sanatana dharma (l’hinduisme) i el ioga. Es converteix
en un monjo renunciant de l'ordre de Sri Sankar el 1980, un cop rebuda la iniciació de
sannyasa i rep el nom de Satyânanda. El seu mestre li dóna la missió de crear un
ashram (espai on es reuneixen devots de la tradició hindú) a Barcelona i posteriorment
a París. Finalment li demana la coordinació dels centres i ashrams d’Europa.

A finals del 1982 el seu mestre entra en mahasamadhi (mort), i Swami Satyânanda sent
un profund desig d’introspecció, motiu pel qual viatja a l’Índia de nou per a iniciar un
llarg pelegrinatge, on coneixerà altres grans mestres.

Finalment s’estableix gairebé 20 anys al Sud d’Índia, prop dels peus de la muntanya
Arunachala, a la regió de Tamil Nadu, on viurà el goig de profunditzar en l’Advaita
Vedanta, al costat de deixebles directes de Sri Ramana Maharsi.

Els últims sis anys de la seva estada a l’Índia els viu a l’ashram de Sri Gnananda
Niketan, a Tapovanam, sota la guia de Swami Nityananda Giri, qui l’instruirà i
aprofundirà en la contemplació de les Upanisad, i en els textos tradicionals d’Advaita
Vedanta.
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En l'actualitat resideix a Catalunya i transmet el seu coneixement de la tradició hindú.
Ofereix ensenyances sobre les diferents visions filosòfiques de l’Índia, especialment del
ioga, de l'Advaita Vedanta, del Sivaisme de Caximir, al país català i també per diferents
indrets d’Espanya, en forma de seminaris, retirs, diàlegs… Recentment també està
expandint la seva presència a Sud Amèrica, on el seu mestre també inicià molts devots
de la tradició hindú.

És autor del llibre “Mística medieval hindú”, editorial Trotta, 2003.

Us recomanem el seu llibre sobre L’hinduisme, en català i castellà de l’editorial
Fragmenta.

Podeu trobar més informació a la pàgina www.advaitavidya.org, nom que dóna a un
grup format per donar suport i donar plataforma a l’ensenyança i devoció del sanatana
dharma i que té com a guia Swami Satyânanda Saraswatî.
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