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Maestrul din aceste povestioare nu se referã la o
persoanã anume. El poate fi în egalã mãsurã un guru
hindus, un roshi zen, un înþelept taoist, un rabin evreu,
un cãlugãr creºtin sau un mistic sufit. El poate fi
deopotrivã Lao Tse, Socrate, Buddha, Iisus, Zarathustra
sau Mohamed. Învãþãturile sale sunt la fel de valabile
în secolul XX cum erau în secolul VII î.Ch. Ele nu
aparþin mai mult Occidentului decât Orientului, sau
invers. Conteazã oare cu  adevãrat toate aceste
antecedente istorice? La urma urmei, istoria nu
reprezintã altceva decât o înregistrare a aparenþelor,
în nici un caz Realitatea. Ea este o înºiruire a
doctrinelor, nicidecum Tãcerea.

Orice anecdotã veþi alege dintre cele care
urmeazã, citirea ei nu va dura mai mult de un minut.
Limbajul Maestrului vi se va pãrea de multe ori ironic,
exasperant, chiar absurd, câteodatã. Aceasta, vai!, nu
este o carte uºoarã. Ea nu a fost scrisã pentru a instrui,
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– Omul spune prostii, a afirmat vizitatorul dupã
ce l-a auzit vorbind pe Maestru.

Discipolul i-a rãspuns:
– ªi tu ai spune prostii dacã ai fi nevoit sã vorbeºti

despre Inexprimabil.

Când vizitatorul i-a relatat
Maestrului pãrerea sa, acesta i-a
rãspuns:

– Toatã lumea spune prostii.
Penibili sunt doar cei care o fac la
modul solemn (care se iau în serios).

ci pentru a Trezi. În paginile ei (dar nu în cuvintele
tipãrite, nici mãcar în povestioarele ca atare, ci în
spiritul ei, în atmosfera pe care o creeazã) este ascunsã
o Înþelepciune care nu poate fi tradusã în cuvinte
omeneºti. Pe mãsurã ce veþi citi paginile tipãrite ºi vã
veþi lupta cu limbajul criptic al Maestrului, este posibil
sã experimentaþi fãrã sã vã daþi seama Învãþãtura
Secretã care se ascunde în spatele acelui limbaj, fiind
astfel Treziþi, transformaþi. Acesta este înþelesul
Înþelepciunii: acela de a fi transformat fãrã nici cel
mai mic efort din partea dumneavoastrã; de a fi
transformat – credeþi sau nu – prin simpla trezire la
realitatea de dincolo de cuvinte, care nu poate fi nici
mãcar atinsã de cuvinte.

Dacã veþi trãi fericirea de a fi astfel Trezit, veþi
înþelege pe loc de ce adevãratul limbaj al Realitãþii
este cel care nu poate fi rostit, la fel cum adevãrata
acþiune este cea care nu este fãcutã, iar adevãrata
transformare este cea care nu presupune eforturi.

Atenþie:
Citiþi aceste povestiri în doze micuþe – câte una sau douã o datã.

O supradozã le va diminua puterea.
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Maestrul putea sã fie foarte critic atunci când
considera cã este cazul.

Era însã imposibil sã te superi pe el, chiar dacã
te mustra cu asprime. Întrebat cum reuºeºte acest lucru,
el a rãspuns:

– Depinde cum procedezi. Fiinþele umane sunt ca
niºte flori; ele se deschid ºi sunt receptive la roua care
cade asupra lor, dar resping ploaia violentã.

Discipolul s-a adresat vizitatorului:
– Te avertizez cã nu vei înþelege nimic din ceea

ce va spune Maestrul dacã nu te vei afla în dispoziþia
sufleteascã adecvatã.

– ªi care este aceastã dispoziþie?
– Aceea a unui student dornic sã înveþe o limbã

strãinã. Cuvintele pe care le rosteºte Maestrul îþi vor
fi familiare, dar nu te lãsa înºelat; semnificaþia lor este
complet strãinã.
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A doua zi, Maestrul a continuat cu povestea
hoþului care a gãsit pe uºa seifului pe care tocmai se
pregãtea sã o arunce în aer urmãtorul afiº: „Te rog,
nu folosi dinamitã. Seiful nu este încuiat. Tot ce ai de
fãcut este sã întorci mânerul“.

Când a apãsat însã pe mâner, peste el a cãzut un
sac cu nisip, toate luminile s-au aprins ºi în cartier au
început sã rãsune sirenele.

Când Maestrul l-a vizitat pe hoþ la închisoare,
acesta i s-a plâns cu amãrãciune:

– Ce încredere sã mai am de acum înainte în altã
persoanã?

– Dacã doriþi sã vã descoperiþi defectele, le-a spus
într-o zi Maestrul discipolilor, observaþi ce anume vã
iritã la cei din jur.

El a povestit cum soþia sa a pus odatã o cutie cu
bomboane pe un raft al dulapului din bucãtãrie, dar
numai o orã mai târziu, a constatat cã aceasta era deja
mai uºoarã. O parte din bomboane dispãruserã. Ea
le-a gãsit imediat, învelite în hârtie, în sacul cu lucruri
al noii bucãtãrese. Nedorind sã provoace o scenã,
buna femeie a preferat sã ia înapoi bomboanele ºi sã
le punã în altã parte, departe de orice tentaþie.

Dupã cinã, bucãtãreasa ºi-a anunþat demisia, chiar
din seara respectivã.

– De ce? Ce s-a întâmplat? a întrebat Maestrul.
– Nu vreau sã lucrez pentru oameni care furã

înapoi, a fost rãspunsul ei sfidãtor.
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– Iluminarea, a spus Maestrul, înseamnã sã ºtii
exact unde te afli, în fiecare moment, lucru care nu
este deloc uºor!

Ca sã exemplifice, el a dat drept pildã pe un
prieten al sãu, extrem de popular, care, deºi depãºise
vârsta de 80 de ani, era încã invitat la o sumedenie de
petreceri. Odatã, l-a localizat la una din aceste petreceri
ºi l-a întrebat la câte fusese în seara respectivã.

– La ºase, a rãspuns bãtrânul domn, fãrã sã-ºi ia
ochii din carneþelul în care ºi-i fixase.

– Ce faci? Te uiþi sã vezi unde o sã mergi în
continuare? l-a întrebat el.

– Nu, a rãspuns dinamicul personaj. Mã uit sã
vãd unde mã aflu acum.

Când un oaspete s-a oferit sã spele vasele dupã
cinã, Maestrul l-a întrebat:

– Eºti sigur cã ºtii cum sã speli vasele?
Omul a protestat, afirmând cã a fãcut aºa ceva

toatã viaþa. Maestrul i-a ripostat:
– Nu aveam nici o îndoialã cã poþi sã cureþi

vasele. Mã îndoiam doar cã ºtii sã le speli.
Mai târziu, el le-a explicat discipolilor sãi:
– Existã douã feluri de a spãla vasele. Unul constã

în a le spãla pentru a le curãþa; celãlalt în a le spãla
numai de dragul de a le spãla.

Discipolii tot nu au înþeles, aºa cã el a continuat
cu explicaþiile:

– Prima acþiune este moartã, cãci în timp ce corpul
spalã vasele, mintea sa este fixatã asupra obiectivului
de a le curãþa. Cea de-a doua acþiune este vie, cãci
mintea se aflã exact acolo unde este corpul.
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La o conferinþã, Maestrul a spus:
– Geniul unui compozitor poate fi gãsit în notele

muzicii sale, dar analiza notelor nu îi va revela geniul.
Mãreþia unui poet este oferitã de cuvintele sale, dar
studiul cuvintelor nu va dezvãlui nimãnui sursa
inspiraþiei sale. Dumnezeu se reveleazã pe sine în
creaþie, dar cercetând creaþia – oricât de minuþios –,
nu îl veþi gãsi pe Dumnezeu mai mult decât aþi putea
gãsi sufletul cercetând trupul.

Au urmat apoi întrebãrile. Cineva din salã a
întrebat:

– Atunci, cum îl putem gãsi pe Dumnezeu?
– Privind creaþia, nu analizând-o.
– ªi cum trebuie sã o privim?
– La fel ca þãranul care a încercat sã vadã

frumuseþea apusului de soare, de care auzise atâtea,
dar nu a descoperit decât soarele, niºte nori, cerul ºi
orizontul pãmântului, pânã când ºi-a dat seama cã

Maestrul fãcea alergie la ideologii.
– În orice rãzboi al ideilor, obiºnuia el sã spunã,

pierderile colaterale sunt oamenii obiºnuiþi.
Mai târziu, el a explicat:
– Oamenii ucid pentru bani sau pentru putere.

Dar cei mai cumpliþi criminali sunt cei care ucid pentru
ideile lor.
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Tatãl uneia dintre femeile-discipol a intrat ca o
furtunã în camera în care Maestrul îºi þinea conferinþa.

Ignorându-i cu desãvârºire pe cei prezenþi, el a
strigat la fiica sa:

– Þi-ai abandonat studiile la universitate ca sã
stai la picioarele acestui prost! Ce te-a învãþat el?

Fata s-a ridicat calmã, ºi-a luat tatãl de mânã, l-
a scos afarã ºi i-a spus:

– Traiul alãturi de el m-a învãþat ceea ce nici o
universitate nu ar fi putut sã facã: sã nu mã mai tem
de tine ºi sã nu mã mai simt stânjenitã de compor-
tamentul tãu dizgraþios.

frumuseþea nu este un „lucru“, ci un mod special de
a privi. Degeaba îl veþi cãuta pe Dumnezeu, dacã nu
veþi înþelege cã el nu poate fi vãzut la fel ca un „lucru“.
Pentru a-l vedea, este nevoie de un mod special de a
privi, la fel ca cel al copiilor mici, a cãror privire nu
este distorsionatã de doctrine ºi de convingeri
prefabricate.
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