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Capitolul I

Mistica

Mistica este esenta si baza oricirei cunoasteri, fie

stiinti,

ea

artd, filozofie, religie sau literaturi. Toate acestea

sunt incluse in cadrele misticii.

Daci

cauti originile medicinei, care a ajuns si
fie stiinta puri de azi, se va constata ci. sursele ei se afli
in intuigie. Misticii sunt cei care au dlruit-o lumii. De
pildi. Avicenna, marele mistic persan, a contribuit mai
mult la medicini decit oricare alti persoani din istoria
universali a acestei stiinte. $tim ci semnificatia gtiingei este o cunoastere clari, bazat| pe logici si ratiune;
dar, cum a inceput ea? Prin ratiune 9i logici? Nu; la
inceput a fost intuitia, abia pe urmi a venit ratiunea,
iar in final i s-a aplicat logica. Mai mult, la nivelurile
mai joase ale creatiei nu existi" medici, fiecare ftpturi
este propriul ei doctor. Animalele gtiu ci se vindeci cel
mai bine stdnd la soare, scildXndu-se intr-un ochi de
api, alergAnd in aer liber sau stAnd linistite la umbra
unui copac. Am cunoscut cAndva un cAine sensibil care
obisnuia si posteasci in fiecare joi. Firi indoiali, mulgi
se
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oameni din Orient ar spune
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carnele ca e rorl

Oamenii cred ci un mistic inseamni un visitor, o

lipsiti de simg practic, care nu are habar de
reburile lumegti. Dar eu ag spune ci un asemenea om

h"

rAnd, au realitate pentru un mistic.
Pentru mistic, Dumnezeu e sursa si scopul

persoani

H'i

J

jumitate un mistic. Un mistic, in sensul
deplin al cuvAntului, trebuie si posede un echilibru, si
fie ingelept atAt in treburile lumegti, cAt 9i in cele spirituale. Oamenii au multe concep,tii gregite despre ce
este un mistic. Ei au dat acest nume ghicitorilor, mediumilor, clawlziltorilor, vizionarilor. Eu nu spun ci un
mistic nu posedi toate aceste calitigi, iar ele singure nq

{

formeazi un mistic.

este numai pe
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lucru. Dumnezeu este totul, ;i totul este Dumnezeu;
dar un adevirat mistic nu spune, cum ar face un intelectual student la filozofie: ,,Eu nu cred in Dumnezeu,
degi cred in abstract". Un astfel de om este nepoetic Ei

artist inspirat, un excelent savant, un om de stat influ-

nu are un ideal. Poate ci a intrezi,rit o parre din adevir, dar el este ca o floare ftri parfum. Nu pogi adora
abstractul; nimeni nu poate si comunice cu abstractul,
si-i dea ceva sau s5" primeasci ceva de la el. O adoragie de felul acesta este lipsiti. de sens. Thebuie si avem
ln faga noastri. ceva ce si iubim, si adorim, la care si
aderim, pe care siJ privim gi citre care si tindem. Dar

ent. El trebuie si fie la fel de calificat pentru afaceri,

daci, dintr-un punct de vedere, putem spune ci,,Dum-

industrie, viaEi politici gi sociali ca si un om cu men-

nezeu este

talitate materialisti, CAnd cineva imi spune: ,,Egti un
mistic, credeam c5. nu dai atengie cutirui sau cutirui

inseamni. ,,nimic".

Un adevirat mistic trebuie si

t

unui om obisnuit, sunt ireale in ochii unui
mistic; iar lucrurile ce par ireale in ochii omului de
ce par reale

brahman, dar pentru mine era un mister de unde gtia
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Mistica este o perspectivi asupra vietii. Lucrurile

el a fost incarnarea unui

lucru", nu-mi place. De ce

se dovedeasci a

fi un

nu-i dau atengie? Eu dau
atenfie oricirui am5.nunt, degi niciun ami.nunt nu-mi
ocupi mintea pAni acolo incAt si nu mai observ nimic
altceva. Nu este necesar ca, fiind con;tient de Dumnes5"

fii congtient de lume. Cu

totul", dintr-un dt punct de vedere ,,totul"

Misticul spune: ,,Daci nu ai un Dumnezeu, ft.-ti
unul". Numai omul frri ideal si ftri imaginatie il ignori
pe Dumnezeu. O cani cu api este la fel de interesanti
ca oceanul, sau chiar mai interesantS. atunci cdnd

sete.

un

i;i este

Dumnezeu personal este la fel de important,

cei doi ochi vedem

sau chiar mai important, decit ideea de abstract, de pe

o singuri viziune; la fel trebuie si vedem simultan cele

urma cireia nu ne alegem cu nimic. Noi, fiinEele ome-

lim-

limitati. intelegem ideea de Dumnezeu in misura in care-L putem concepe. De pildi,

zeu, sd.nu

doui aspecte, Dumnezeu si lumea,
pede. Este greu, dar nu imposibil.

ca pe o viziune

negti, avem o minte
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ci avem un prieten pe carel iubim gi pe care vrem
sil liudim, dar care este mai presus de laudele noastre.
Tot ce putem face este sI spunem: ,,CAt de amabil, de
bun, de ribditor sau de admirabil este prietenul meu".
AtAt gi nimic mai mult. Cuvintele noastre nu-l pot face
mai mare. Ele nu pot exprima pe deplin nici micar ce
credem noi ingine despre el. Tot ceea ce putem este si
ne formim o conceplie despre prietenul nostru pentru
poate

propria noastrl ingelegere.
La fel gi cu Dumnezeu. Omul nu-L poate ingelege

Odati, un ciutitor apusean al adevirului a mers
la un ingelept chinez gi i-a spus: ,,Am venit si invlg de
la tine ce este adevirul']. ingeleptul i-a ri.spuns: ,,MulEi
dintre misionarii vogtri vin aici

gi

predici credinga voas-

tri. Tu de ce vii la mine?" ,,Ei bine, zise apuseanul, ei ne
invagi despre Dumnezeu. Noi il cunoagtem pe Dumnezeu; dar acum am venit la tine si te intreb despre
misterul vieqii". La care ingeleptul

ii

spuse: ,,DacL-L

cunogti

o concepfie despre Dumnezeu pentru el insu;i, pentru a

mai existi nimic altceva. Acesta este unicul mister".

inteligibil ceva

ce este

nelimitat. De aceea un mistic

Oa

Otrrntareu, este tot ce trebuie cunoscut, nu

nu va spune: ,,Eu L-am realizat pe Dumnezeu mai bine
decAt tine, aga ci nu-mi sta in preajmt'. Am vizut un

Mai este apoi problema concepgiei misticului despre Hristos. Oare nu gtim ci. existl persoane mai bune
dec6.t altele, gi nu este adevirat c5. Dumnezeu este in

mistic mergAnd intr-o procesiune religioasi alituri de

om? Daci aga stau lucrurile, ce se poate obiecta la fap-

cintind imnuri impreuni cu ei in faEa unui idol
de piatri. El insusi era mai mireg decit zeul purtat in
girarri,

\o

de unde vine, unde se va intoarce si unde se simte acasi..

complet pe Dumnezeu. Tot ce poate este si-gi formezn
face

+
.\

mistic, este cheia cu care si deschidi taina viegii, licagul

procesiune, dar cu toate acestea c6.nta cu

aceea.gi

venera-

tul ci cineva il numegte pe Hristos Dumnezeu, iat altcineva crede ci Hristos este om? Daci Dumnezeu este
in om, atunci ce conteazd.ci Hristos este numit Dum-

Nu l-a incercat niciodati doringa de
a arita cd, realizarea lui, credinga lui, erau mai inalte sau

decit

mai mirege decAt ale celorlalgi.

la

gie ca togi ceilalgi.

Pentru mistic, Dumnezeu nu este abstract; pen-

tru mistic, EI

este

o realitate. Misticul nu se gAnde;te

la Dumnezeu ca la ceva abstract, degi stie

Nu

ci

este astfel.

problemi de a gti, ci de a fi. Pentru mistic,
Dumnezeu este piatra de temelie a reaJizirii de sine. El
este poarta, uga, intrarea in ceruri. Dumnezeu, pentru
este o

nezeu? Iar daci Hristos este

sil

numit om,

aceasta

nu face

N

inalge pe om, care a fost creat de Dumnezeu,

staturi. Ambele igi au motivagia lor 9i ambele
sunt corecte, dar cu toate acestea sunt opuse. Unii nu
sunt de acord ca Hristos si fie considerat divin; dar
acea

N

daci divinitatea nu siligluiegte in om, atunci unde
si-L ciutim pe Dumnezeu? Poate fi divinitatea gisiti
in arbori, in plante, in pietre? Da, intr-adevir, DumnezetJ este in toate; dar nu e mai pugin adevirat ci in
:
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Acesta este punctul de vedere al misticului

vazut.

Toleranga misticului este

diferiti. oamenii

tr ;;;;';;;;;il;din

;ub acer nume ei isi recunosc
alte giri gi-au vizut idealul divin in

Buddha. Pentru consolarea lor gi

:
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i
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i
I

de o anu-

nagie, rasi. sau religie ar putea zice: ,,Tn Iisus Hristos

idealul. Oamenii

I
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poate
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este IGisna. AtXt

iubitoare.

timp

cdt ei nu au realnatspiritul idealului lor, vor polemiza,

mare",

se

vor lupta;

,/Jmeu

vor spune: ,,Maestrul meu
este gi mai mare". Dar ei nu vid ci
9i

Principiul moral al misticului este principiul iubirii. El spune: ,,Cu cAt iubegti mai mult, cu atit egti mai
moral. Daci suntem obligagi si fim morali conform

este

cindva. Musulmanul spune ci Muhammad este obiectul

ci

alul divin.

este

lor, cu togii pot gisi in istorie numele cuiva care a existat
adora;iei sale, hindusul spune

fati de ide-

unui anumit principiu, unei anumite reguli sau legi,
aceasta nu este virtute reali. Adevlrata virtute trebuie
si vini din adAncul inimii noastre; inima este cea care
uebuie si ne invege adevirata morali'. Astfel ci misticul
asociazi. moralitatea cu calitatea inimii. El spune ci o
persoani este cu atdt mai morali cu cit are o inimi. mai

in sprijinul idealului

I

vor certa si

tatea de mami, iubirea gi afecgiunea ei pentru

se

unul 9i acelaEi spirit care se manifesti ln toati perfecgiunea. il sllvim pe maestru ln mlsura in care l-am ingeles,

Nu existi un mai bun profesor de morali decit
iubirea insigi, cici prima lecgie pe care ne-o invagi ea

a"t nuJ slivim indeajuns dacl-i dim un anumit nume
qi prin aceasta il limitim la o anumiti parte a lumii.
Dar cind vedem nemirginitul, il putem chema pe toate

este: eu nu sunt,

L

t:
L
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ill

lt

numele 9i si spunem ,,Tu egti Krigna, tu egti Hristos 9i tu
egti Buddha", la fel cum o mami iubitoare ii poate spune

copilului ei ,,PrinEul meu". Ea li poate da copilului ei cele
mal mrnunate nulne.

Odati, pauu fedge

se certau. Una spunea: ,,Mama

fetiEi
buni decit
decAt mamele voastre". A doua fetigi
a spus: ,,Mama mea este mai buni decit a ta'. Astfel
se sfrdeau ele, ajungAnd si se deteste una pe alta. Dar
mea este.mai

J,Lk*m:x
\ I il
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le-a spus:

'Nu

mama ta sau a

abnegagia

flri

tu egti. Aceasta este negaEia de sine 9i
de care nu putem face nici micar pri-

mul pas pe calea iubirii. Cineva poate pretinde ci este
o persoani foarte iubitoare, un mare admirator, plin
de afecEiune, dar toate acestea nu inseamni nimic; atit
timp cAt gindul la sine este prezent, nu existi iubire.
Dar atunci cAnd gandul la sine este indepirtat, fiecare
acqiune gi fiecare fapti sivirgiti de cineva in viagi de-

fi altfel. O persoani iubitoare
nu poate fi nedreapti, o persoani iubitoare nu poate fi
crudi. Chiar daci ceea ce fece eapare grqit in ochii a o
mie de persoane, nu poate fi ceva gregit. in realitate ea

vine o virtute. Nu poate

rra avea dreptate,

cici eite inspirati de iubire.
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Ce este religia pentru un mistic? Religia misticului
este un progres constant

citre unitate. Cum infhptuiegte

marele miracol.

isi extinde orizontul viziunii. Acest studiu continui pe

rAnd o minune.

stient de propriul sine in Dumnezeu, si de Dumnezeu

in sinele propriu,

ceea ce

inseamni adAncirea congtiinlei

fiingei noastre profunde. Acest proces are loc

in

doud

Cici

viaga

mistici

este

-

gi acesta este

in primul rAnd o

enigmi, in al doilea rAnd o nedumerire, iar in al treilea
Este o enigmi atunci cind legea nu este inteleasi,

o enigmi foarte interesanti. Nu existi. un joc mai bun

si te ocupi de aceasti enigm5., si incerci s-o ingelegi, s-o rezolvi. Este atit de interesanti incit niciun
sport sau joc nu se poate compara cu ea. Apoi este o
nedumerire, din cauza deosebirii intre modul cum pridecAt

direcgii: spre exterior, prin unirea cu tot ceea ce vedem,

vegte ftecare viaga gi cum este ea

9i spre interior, prin contactul cu acea Viagi care este
eterni, dizolvAndu-ne in ea gi congtientiz|rnd ci, acel

oadi cind fiecare igi spune: ,;Ori ei sunt nebuni, ori eu;
dar cineva trebuie ci e nebun!"

Spirit este existenfa, singura existengi.

Misticul poate vedea atet din perspectiva omului
de rAnd cAt gi dintr-a sa, care poate fi complet opusi.
De exemplu, ln invigiturile sale Hristos spune: ,,Daci

in realitate. Vine o peri-

legii. Omul de
rXnd spune: ,;A.cest individ m-a tras pe sfoari. ii voi
ar5.ta eu lui!" Misticul are o perspectivi diferiti; el crede
ci nimeni nu poate ob;ine ceva in lumea aceasta ftri sI

spune: ,,Nu e practic; daci cineva mi-ar cere asta zilnic,

pliteascl. Pentru orice cAgtig, orice inghigituri de hrani,

ar trebui si cumpir mereu haine noi!" Dar din punc-

Legea misticului este ingelegerea

\J

Misticul o vede in toate cu ochii deschigi

el acest progres? in doui feluri. in primul, el se vede
pe sine in algii, in cel bun, in cel riu, in togi; 9i astfel

toati durata viegii sale gi, pe misuri ce progreseazi,, el se
apropie tot mai mult de unitatea tuturor lucrurilor. Iar
cealalti metodl de dezvoltare consti in a deveni con-

*.\

lepciune perfecti carc lucreazS" neincetat, zi gi noapte.

biuturi, orice guri de aer, existi un pret
plitit. Plitesti fhri. incetare, chiar daci nu-gi

cineva igi cere cimaga,

di-i gi haina". Omul de rAnd

ar

orice strop de

tul de vedere al Maestrului e mai mult

care trebuie

cici potrivit viziunii sale nu putem da nimic, sub nicio
formi, frri si primim inapoi intr-un fel sau altul. Un
gind curat, bunivoingi, un serviciu, timpul nostru,
orice di.m, nu e niciodati pierdut, ci se intoarce la noi

N

dai seama. Ceea ce alr.rt| cL in spatele tuturor lucrurilor

aclioneaz| o justigie perfecti. Nu pogi obgine nici
mai mici inlesnire sau plicere

cea

frri si trebuiasci sI pli-

tetti pentru ele, iar fiecare suferinEi igi are risplata, degi
pugini par

toati

si

aceastS.

rcalizeze aceasta. Prin urmare, dincolo de

falsitate gi injusti;ie vedem cI existi o inge-

n\)

pe misura voingei noastre de a

dirui;

decAt practic,

se intoarce de o

mie de ori. De aceea nu pierzi niciodati daci egti generos; nu ai decit de cAgtigat.
:
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Misticul vede legea in toate lucrurile gi aceasta ii
oferi o perspectivl asupra viegii. El incepe prin a vedea
de ce s-a abitut asupra lui cutare nenorocire, de ce are

ilill

i

"'::l

ittrl

*'i
fti

nu, de ce progreseazi una gi nu cealalti.. Toate acestea

ii devin limpezi deoarece

este mai pugin

anihilarea falsului eu. El ingelege
real,

si urmeze un regim vegetarian, si
da curs
spune

il

;i beneficiazi

de pe urma

ci un mistic trebuie

lui. Dar nu

se poate

sd,faci cutare sau cutare, sau

ci

tot

ci eul acesta

ci in om existi. un eu
este divin, dar ci eul divin este acope-

rit de unul fals; 9i fiecare om are un astfel de eu fals care
incepe si. creasci inci de la nagterea sa.
Omul dezvolti,ln sine o idee falsi, 9i aceasti idee
falsi este identificarea cu ceva ce el numegte ,,eu". El
spune: ,,Eu sunt profesor, jurist, avocat, medic", sau,
,,Eu sunt rege, lord, sau ceya de felul acestd'. Dar

indi-

ci este, in realitate el nu este acela.
sa poate fi umili sau orgolioasS", dar tn reali-

ferent ce pretinde
Pretengia

regatul gi m5.re,tia sa, a fost un mistic la fel de mare gi un

tate el nu este acela.

birbat la fel de inEelept

Misticul aflat pe calea spirituali persevereaz| in a
elimina pe cAt posibil acest fals eu, prin meditaEie, prin
concentrare, prin rugiciune, prin studiu, prin tot ce
face. Singurul siu scop este sil inlirure intr-o asemenea

ca mulgi siha.gtri

trdind in pi.dure.

Un mistic nu poate fi judecat dupi aceste aparenge.

q-

Daci

N

se

c.l

{i

intr-un loq

trebuie si" duci un anumit mod de viagi; Solomon, cu

+
$

)l

se izoleze

indepirtat sau orice alt lucru de genul acesta, el ii poate

);i

Pentru un mistic, calea citre perfecgiune consti in

Un mistic nu se restrAnge niciodati la o anumiti
reguli, de pildi la regula celibatului, degi pentru anudaci se impune ca el si posteasci, si practice celibatul,

1i

un mistic.

nuit. Este legea naturii; este legea reald.

mite experienge celibatul este de o mare importangi. Dar

.il

fit

in toate
legea omului obig-

el vede legea lucrind

lucrurile. Legea misticului nu este

)i
,lI

mediul inconjuritor nu-l poate afecta; el nici nu-l vede.

Nu existi niciun aspect al vie;ii care si-l poati priva pe
un mistic de spiritul siu mistic. Indiferent ci este bogat
sau sirac, in mijlocul lumii sau departe de toate, el nu

parte de cutare plicere; de ce o persoanS" prosperi si alta

)lfi

in privilia unui bican, daci are in minte un ideal inalt,

este

un mistic adevirat, el va fi rege, indiferent ci.

afli in mijlocul bogigiilor unei

curgi regale, sau

ci

e

imbricat in straie jerpelite. El este rege oriunde s-ar afla.

Nici banii 9i curtea regaIi., nici viaga lumeasci nu-i pot
ripi regalitatea. Daci opteazi. si triiasci in solitudine,
este alegerea lui. Daci doregte sI stea in mijlocul multimii, o poate face la fel de bine. Indiferent daci o persoani sti intr-un loc indepirtat din mijlocul pidurii sau

misuri incAt intr-o zi realitatea, care este intotdeauna
acolo, lngropati sub falsul eu, si se poati manifesta.
$i invocind numele lui Dumnezeu, in rugiciune, in
Zikr, sau sub orice alti formi, misticul nu face decAt
si trezeasci spiritul adeviratului eu pentru ca acesta
si se poati manifesta. Este ca un izvor ce-gi croieEte
r[wJGr.:&
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