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lntroducere
Introducereo scrisd de Osho Ia edigia din prt

Ce gisesc atunci cAnd md uit adincin om? Gdsesc ci acel

om este gi el o lampd de lut! Dar el nu e doar o lampd

f5cut5 din lut;in el se mai afld gi o flacdrd de lumind care

se ridicd in permanen!5 c5tre soare. Numai corpul lui e

fdcut din lut, sufletul lui e acea flaclrd. Dar cel care uitd
de aceastd flacdrl ce se ridici vegnic rimAne doar lut. EI

inceteazd sd se mai ridice cdtre inalturi. Iar cdnd nu

existd ridicare citre inalturi, nu existl vial6.

Prietene, privegte in tine. Risipegte fumul din mintea

ta Ei vezi flacira congtiinlei. Ridic5-li privirile dincolo de

ceea ce este muritor in tine gi recunoagte ceea ce este

nemuritor. Nu existd nimic mai prelios decdt recunoag-

terea aceasta, cdci odatd cu ea animalul din tine va muri
gi se va na$te dumnezeirea.



Muzica mirii

Am auzit o poveste:

Acum mii de ani, un orag care avea multe temple inchi-
nate zeilor a fost acoperit de apele mdrii.

Clopotele acelor temple acoperite de ape inci mai bat.

Poate cd valurile uriage le fac sd sune, sau poate cd sund
pentu ci pe;tii Ie lovesc cAnd inoatd incoace gi incolo. Dar,

oricare ar fi motivul, clopotele mai bat inci Ei astdzi, gi, incl
gi astdzi, muzica lor incAntitoare se poate auzi de la [drm.

Am vrut gi eu sd aud muzica aceasta, aga cd am pornit
in cdutarea acelui !5rm. Dupd mai mulli ani in care am

cutreierat,l-am gisit in cele din urmd. Dar tot ce auzeam

era vuietul mdrii. Sunetul valurilor care se spdrgeau de

stAnci rdsuna iar gi iar in locul acela singuratic, dar nu se

auzea nici o muzicd gi nici nu sunau clopotele templului.
Am continuat sd ascult atent, dar pe ldrm nu se auzea

nimic in afari de sunetul valurilor care se spirgeau.
Chiar gi aga am a$teptat mai departe acolo. De fapt,

uitasem drumul inapoi gi acum !5rmul acela negtiut,
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singuratic p5rea menit sI fie martorul sfArgitului viegii

mele. $i, treptat, pdnd gi gAndul de a asculta clopotele a

dispdrut. M-am stabilit pe ldrmul acela.

Apoi, intr-o noapte, am auzit deodatd sunAnd clopo-

tele acelor temple scufundate, iar muzica lor incAntitoare
a inceput sd-mi umple viala de bucurie.

Auzind muzica, m-am trezit din somn, iar de atunci

n-am mai putut sI adorm la loc. Acum cineva e in perma-

nenli treaz induntrul meu, somnul a dispdrut pentru

totdeauna, iar via[a mea s-a umplut cu lumind pentru ci
acolo unde nu e somn, nu e intuneric.

$i sunt fericit. De fapt, am devenit intruchiparea feri-

cirii, cdci cum ar putea tristetea sd existe atunci cAnd se

aude muzica din templul lui Dumnezeu?

Vreli gi voi si vd duceli Ia 15rmul acela? Vreli gi voi sd

auzili muzica acelor temple de sub ape? Atunci sI pornim,

si cilHtorim in noi ingine. Inima e marea, iar in addncul

ei se gdsegte ora,sul cu templele scufundate.

Dar numai aceia care sunt, in toate privinlele, calmi 9i

vigilenli vor putea sd audd muzica acelor temple. Cum ar

putea muzica aceasta sI se audi prin vuietul at6tor con-

flicte ale gAndurilor gi dorinlelor? PAnI9i dorinla de a auzi

aceastl muzicd devine un obstacolin calea descoperirii ei.



Viata e asa,,
cum o facem noi

intr-o noapte intunecata, md uitam Ia stelele de pe cer.

intregul orag dormea, iar eu simleam o mare compasiune

fald de acele suflete adormite: dupd truda zilei, acei bieli

oameni visau pesemne la implinirea dorinfelor lor neim-

plinite. in vise trdiau gi in vise dormeau. Nu vedeau nici

soarele, nici luna, nici stelele. De fapt, ochii care vdd vise

nu pot vedea ceea ce se afld cu adevdrat in fala lor. E un

lucru absolut esenlial ca praful viselor s[ dispard inainte

ca adevdrul sH poati fi vdzut.

Pe mdsurl ce intunericul noplii se adAncea, numlrul
stelelor de pe cer se inmullea. Treptat, tot cerul se

umpluse de lumina lor sclipitoare. $i nu numai cerul - ci

gi eu mI umplusem cu frumuselea lor ticutd.
Nu se umple oare cerul sufletului cu stele atunci cAnd

le vede pe cer? Adevdrul e ci omul se umple cu ceea ce

vede. Cel care vede micime se umple cu micime;cel care
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vede mdrelie se umple cu mlrelia aceea. Ochii sunt por-

lile cdtre sufletul nostru.

Stand lingd un pom, eram pierdut in m5relia cerului

cAnd, din spatele meu, cineva gia pus pe umdrul meu

mAna rece, moartd. Auzeam gi sunetul paEilor s5i; nu

erau sunetele unei fiinle vii, iar mAna lui era atAt de lip-

siti de viafd incAt chiar gi in intuneric am putut si
inlelegindatl gAndurile din spatele ochilor lui. Contactul

acesta cu corpul lui adusese chiar gi vAntul minlii lui
pAnd la mine. Omul acela trdia, era tdndr, dar viala il
pdr5sise cu multd vreme in urmd, iar tinerelea poate cd

nu venise niciodatd Ia el.

Ne-am a$ezat amAndoi sub stele. I-am luat mAinile

lipsite de viald in mAinile mele, pentru ca ele sI se incdl-

zeasci pulin mai mult, iar cdldura vielii mele si poati
curge intr-ale sale. Era singur, dar poate cd iubirea l-ar fi
putut readuce la viald.

Fdrd nici o indoiali, nu era momentul sI vorbim, aga

cd am rdmas tdcut. Uneori inima gese9te apropiere in
tecere, iar rdnile pe care cuvintele nu le pot umple se vin-

decd - tacerea le poate vindeca gi pe ele. Cuvintele 9i

sunetele deranjeazi gi sunt un obstacolin caleainlelegerii

muzicii intregi.
Noaptea era plind de pace gi de tdcere. Muzica t5cute

a pus stdpdnire pe amAndoi. El nu-mi mai era nefamiliar;

md aflam acolo, in el. Apoi neclintirea lui ca de stAncd a

luat sfArEit, iar lacrimile lui mi-au spus ci se topea.

PlAngea, tot trupul ii tremura. Curenlii a ceea ce plingea

in el ii atingeau fiecare mugchi al corpului. A pldns, a


