Ziua întâi
Portul şi izvorul
Despre tâlcul vieţii

U

n înţelept luă cuvântul şi spuse: „O, vlăstare ale
omului, ascultaţi cea dintâi învăţătură despre tâlcul
vieţii umane.
Multe dintre nenorocirile care se abat asupra umanităţii
vin din faptul că pe mulţi oameni, mai cu seamă pe cei ce
deţin puterea şi bogăţiile, nu-i întreabă nimeni niciodată nimic despre tâlcul existenţei lor. Ei trăiesc după cum le dictează pornirile şi nevoile materiale. Se lasă în voia curenţilor pe
fluviul existenţei, ca nişte buşteni duşi de ape, fără să fie
vreodată stăpâni pe cursul propriei vieţi. Trebuie menţionat
că până şi leşurile aruncate în râu coboară mai repede decât
cei vii! Dar poate fi oare socotit om viu acela care nu trăieşte
decât conform nevoilor imediate ale corpului său şi ucide în
faşă întrebările şi nevoile lui sufleteşti?
Pentru ce am venit noi pe pământ? Avem oare fiecare în
parte ceva anume de înfăptuit? Întâmplările de care avem
parte sunt doar rodul neprevăzutului sau au şi un tâlc?
Avem de împlinit un destin? Suntem jucăria imboldurilor şi
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a educaţiei noastre sau putem dobândi o libertate adevărată? Şi dacă răspunsul este pozitiv, cum să ne slujim de ea cu
bună credinţă? Pe ce stânci să ne clădim viaţa? Putem ajunge
oare la o fericire adevărată şi trainică? Cum să ne întreţinem
sufletul pe cât ne întreţinem trupul şi cum să înlesnim buna
înţelegere a acestui atelaj al fiinţei umane? Spiritul nostru
dispare odată cu corpul fizic? Continuă el să existe într-o altă
dimensiune sau este poftit să renască într-un alt trup?
Iată întrebările pe care ar trebui să şi le pună orice fiinţă
umană când înţelege că nu este decât un animal supus legilor universale ale plăcerii şi lipsei de plăcere, ale atracţiei şi
ale repulsiei; când descoperă că un spirit sau un suflet spiritual, nu contează cum le numeşti, îi îngăduie să-şi stăpânească trupul, emoţiile, pornirile. Măreţia fiinţei umane constă în aceea că e singura fiinţă care îşi poate pune întrebări
legate de tâlcul existenţei sale şi să-i dea un făgaş, un ţel.
Vai însă de cel care n-a descoperit sanctuarul spiritului!
Vai de cel care nu are altă grijă decât supravieţuirea! Vai celui care nu-şi pune întrebarea: cum să trăiesc ca un om, în
adevăratul înţeles al cuvântului? Cum să ai o viaţă împlinită? Ce este cu adevărat important şi ce nu este? Cum să devin pe deplin eu însumi şi să fiu folositor celorlalţi? Cum să
reușesc în viață, astfel încât la sfârşitul ei să pot pleca liniştit
şi să privesc în urmă cu sufletul împăcat?
Vai de cel care nu ştie că posedă două mari comori: curăţenia sufletească, cea care îl poate face liber, şi bunătatea sufletească, cea care îl poate face fericit. Vai de cel ce duce o
existenţă asemănătoare cu cea a lighioanelor, sclav al propri-
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ilor instincte şi preocupat exclusiv de grijile materiale ale
vieţii.
Vai de cel care nu ştie că este om.“
Un înţelept luă cuvântul şi spuse: „Viaţa este o călătorie.
La fel ca păsările, şi noi suntem poftiţi într-o zi să ne părăsim
cuibul copilăriei ca să zburăm cu propriile aripi. Urmează să
descoperim dragostea şi, în cele mai multe cazuri, o să întemeiem o familie. O să învăţăm o meserie ca să ne realizăm
într-un domeniu sau altul şi să ne purtăm de grijă nouă şi
copiilor noştri. Până aici, totul e bine şi frumos. Dar nu şi
suficient. De-a lungul călătoriei care este viaţa, ne vom lovi
de numeroase obstacole. Pot veni bolile peste noi, poate să
dispară dragostea, apropiaţii noştri vor muri, nu suntem siguri niciodată că putem face faţă dificultăţilor de ordin material ale vieţii. O să descoperim şi cât e de greu să iubeşti,
cât de rare sunt situaţiile când ne găsim un loc de muncă în
care să propăşim pe deplin, de câte ori suntem puşi la încercare de confruntări lăuntrice, spaime, furii, frustrări, gelozii,
descurajări. De-a lungul vieţii, va trebui să învăţăm să vieţuim. Nu să supravieţuim, ci să vieţuim. Să vieţuim plenar,
cu ochii deschişi, conştienţi şi atenţi. Să vieţuim, în stare să
alegem persoanele cu care să ne împărţim traiul de zi cu zi,
evitând să comitem aceleaşi greşeli ca în trecut, înarmându-ne cu mijloacele care să ne ajute să fim noi înşine, fericiţi,
atât cât se poate. Toate astea se învaţă cu timpul şi din proprie experienţă. Este însă mult mai de preţ să ne folosim cât
mai devreme de lumina spiritului, ca să ne conducă pe firul

52

Sufletul lumii

vieţii. Multe rătăciri, erori, alegeri greşite şi drame vor putea
fi evitate.“
Un înţelept luă cuvântul şi spuse: „Ascultaţi povestea
acestei femei care-şi ţinea copilul în braţe. Trecând prin
dreptul unei peşteri, aude un glas misterios care-i spune:
«Intră şi ia tot ce vrei. Dar adu-ţi aminte de un lucru: după ce
ieşi, o poartă se va închide pentru totdeauna. Profită de ocazie, dar nu uita lucrul cel mai important.» Femeia pătrunde
în peşteră şi descoperă o avere colosală. Fascinată de aur, de
diamante şi bijuterii, îşi lasă copilul jos şi înşfacă tot ce poate.
Visează la ce-o să poată face cu aceste bogăţii. Glasul misterios îi spune: «Timpul s-a scurs, nu uita de lucrul cel mai
important.» La aceste vorbe, cu braţele pline de aur şi de pietre preţioase, femeia aleargă spre ieşire, iar în spatele ei se
închide poarta, pentru totdeauna. Femeia îşi admiră comoara şi abia atunci îşi aduce aminte de copilul pe care l-a uitat
înăuntru.
Un înţelept luă cuvântul şi spuse: „Câți oameni nu-şi petrec cea mai mare parte a vieţii făcându-şi griji pentru chestiuni de ordin material sau de prisos şi uită să-şi facă timp ca
să trăiască experienţele esenţiale: dragostea, prietenia, activităţile creative, contemplarea frumuseţii lumii? Ei nu sunt
nici proşti, nici răi, ci ignoranţi. Habar nu au câte lucruri minunate le poate oferi viaţa... lucruri care nu costă nimic! Tot
ce este inutil este împovărător, iar esenţialul este dăruit. Totul e s-o ştii. Şi câţi nu preferă să copieze gloata celor deveniţi
sclavi ai modelor timpului lor? O, vlăstare ale omului, învă-
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ţaţi să vă urmaţi calea, cea care vi se potriveşte, cea care vă
este hărăzită şi care vă va înveseli sufletul.“
Un înţelept luă cuvântul şi spuse: „Trupului nostru îi e
foame şi îi e sete. Sufletul lumii a rânduit astfel lucrurile pe
acest pământ încât orice om să aibă ce mânca şi ce bea, de
când e lumea lume şi până la sfârşitul sfârşitului. Dacă am şti
să fim oricând mărinimoşi şi să sărim în ajutorul fraţilor noştri, nimănui nu i-ar mai fi foame şi nimănui nu i-ar mai fi
sete.
Sufletul lumii ne-a mai rânduit în suflet o foame şi o sete
care dau un tâlc ultim vieţii noastre. Foamea sufletului e cea
a unei chemări profunde pe care o purtăm în noi. Cât timp
nu vom fi găsit acel port, n-o să ne găsim locul, asemeni unui
marinar fără busolă. Se prea poate că avem nevoie de un răstimp ca să ne găsim adevăratul loc în lume, spre a descoperi
ce putem să înfăptuim în ea şi ce putem să-i dăruim mai bun.
Cât timp nu ne vom fi descoperit chemarea, vom fi veşnic
flămânzi. Acest ţel, acest loc nu sunt de neatins. Ne-am putea poate gândi la o activitate anume, la procrearea şi creşterea unui copil, la o activitate artistică, sportivă sau politică,
la o chemare religioasă. Indiferent despre ce e vorba, contează să descoperim pentru ce anume suntem hărăziţi și ce ne
stârneşte bucuria, entuziasmul, în deplinul exerciţiu al capacităţilor şi înzestrărilor noastre.“
Un înţelept luă cuvântul şi spuse: „Devino ceea ce eşti. Fă
ceea ce doar tu poţi să faci. Urmează-ţi glasul inimii.“
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Un înţelept luă cuvântul şi spuse: „Avem nu doar de
ajuns la un port, de descoperit o chemare, ci şi singurul izvor
care ar putea să potolească setea neostoită a sufletului nostru. Extrem de puţini oameni o ştiu, ei preferând să o ia la
vale pe fluviu, ca toată lumea, în loc să o ia în amonte, spre
izvor.
În trecut, am numit acest izvor în multe chipuri: «contopirea cu divinul», «libertatea supremă», «realizarea sinelui»,
«deşteptarea», «fericirea definitivă». Nu e important numele. Un singur lucru contează: s-o luăm spre ea ca să ne astâmpărăm pentru totdeauna setea cea mai vie, cea aflată într-o
totală armonie lăuntrică şi o contopire profundă cu lumea.“
Un înţelept luă cuvântul şi spuse: „Nu e nevoie, o, vlăstare ale omului, să ştiţi unde se află acel port, nici unde se află
acel izvor, ca să începeţi să le căutaţi şi să mergeţi spre ele. E
de ajuns să doriţi din tot sufletul să vă atingeţi aceste nobile
ţeluri. Acel port şi acel izvor stau ascunse ca o comoară. Ne
dau însă indicii fără încetare ca să le găsim. Ne răspândesc în
cale persoane care ne pot arăta drumul. Ne întipăresc în inimă o melodie sfredelitoare, o muzică de flaut care, cu doar
câteva note, ne sădeşte bucuria în suflete.
N-o să aveţi nevoie nici de hartă, nici de busolă. Foamea
şi năzuinţa sinceră de a descoperi acel port o să vă călăuzească barca. Setea şi convingerea de a o lua spre acel izvor o să
vă călăuzească paşii. Dacă o să vă ascultaţi dorinţele fierbinţi
ale sufletului şi dacă o să încercaţi să le împliniţi, atunci Sufletul lumii vă va călăuzi. Vorba unui bătrân magistru al înţelepciunii: «Cel însetat n-are decât să vină. Cel care doreşte

Portul şi izvorul

55

n-are decât să bea apa vieţii, fără plată. Şi n-o să-i mai fie sete
nicicând.»“
Un înţelept luă cuvântul şi spuse: „Greutatea vine din
aceea că încurcăm foarte des această foame şi această sete a
sufletului cu cele ale dorinţelor noastre concrete. Setea simţurilor stârneşte multe plăceri, dar se dovedeşte a fi şi o momeală de temut, deoarece ne poate face să ne rătăcim pe marea fără port, sau pe muntele fără izvor. Dacă n-o să fim
conştienţi de acest lucru, o să rătăcim toată viaţa din dorinţă
concretă în dorinţă concretă, din satisfacerea simţurilor în
satisfacerea simţurilor, fără să fim vreodată satisfăcuţi. Iată
de ce un bătrân magistru al înţelepciunii a putut să spună că,
pentru a ajunge la o fericire adevărată, trebuie să «stingem setea». Nu vorbea de setea spiritului în căutarea înţelepciunii,
ci de cea, fără sfârşit, a simţurilor şi a devotamentului, care
ne ţin încătuşaţi în chinurile legii dorinţei şi a frustrării.“
Un înţelept luă cuvântul şi spuse: „Lumea noastră de
acum este cuprinsă de această patimă a lui «tot mai mult», a
pragmatismului, a acumulării de bogăţii, pe când omul are
nevoie de foarte puţin ca să fie fericit. Esenţialul fericirii sale
nu e condiționat de căpătuială, ci de liniştea sufletească. Ascultaţi povestea acestui biet pescar care se odihneşte la umbra unui palmier, gustând din plin fericirea de a fi. Un om
bogat îl vede şi-l încurajează să lucreze mai mult.
— Care ar fi rostul?, răspunde pescarul.
— Ca să mai câştigi nişte bani.
— Care ar fi rostul?
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— Ai trăi într-o casă frumoasă.
— Da, şi?
— Ai avea o familie numeroasă.
— Da, şi?
— Ţi-ai dezvolta afacerea cu copiii.
— Da, şi?
— Şi după aceea ai fi liniştit şi fericit că te poţi odihni.
— Păi asta şi fac.“
Un înţelept luă cuvântul şi spuse: „Mulţumirea aduce fericirea, chiar şi când eşti sărac. Nemulţumirea aduce nefericirea, chiar şi când eşti bogat. Nu există năpastă mai mare
decât năluca lăcomiei. Vorba unui bătrân magistru al înţelepciunii: «Fericirea înseamnă să continui să doreşti ceea ce
ai deja.»“
Un înţelept luă cuvântul şi spuse: „Cât timp veţi căuta în
afara voastră, în voluptatea de a poseda obiecte sau persoane, fericirea voastră va fi şubredă şi trecătoare. Lucrurile
stau aşa din trei motive.
Primul motiv este că e greu să obţinem lucrurile la care ne
uităm cu jind. Putem râvni să avem un corp pe deplin sănătos, o casă frumoasă, o viaţă amoroasă înfloritoare şi o viaţă
de familie senină, să ne implicăm într-o activitate profesională pasionantă, să avem succese tot mai mari în activităţile
noastre... dar cât e de greu de obţinut toate acestea. Ne punem întreaga energie în dobândirea a tot ce dorim şi de cele
mai multe ori nu reuşim. Şi atunci, ne simţim frustraţi, dezamăgiţi, trişti sau furioşi pe viaţă.

