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Sfârºitul cãutãrii
Într-o zi ai plecat ºi ne-ai lãsat contemplând neantul.
Braþele noastre se leagãnã în van, incapabile sã te
cuprindã în tãrâmul îndepãrtat al stelelor.
Din stele, nori, soare ºi lunã, tu alcãtuieºti acum un
nou alfabet, un alfabet al înþelepciunii, cu care scrii poeme
pe cerul albastru ºi le dãruieºti lumii prin norii cãlãtori.
Pe când erai printre noi, tu ne uneai prin cuvintele
tale.
Acum, cã ai plecat, braþele tale bune adunã hotarele
mãruntelor noastre þãri, trasând în eternitate harta unitãþii
îmbrãþiºãrilor tale.
Tu i-ai dat mutului grai ºi necunoscutului chip.
Cãrþile scrise de tine celebreazã amintirea piramidelor
care au sfâºiat pustiul tãcerii.
Oriunde ne-am îndrepta pe drumul larg al minþilor
noastre, în cãutarea desãvârºirii, împlinirii, inspiraþiei sau
a creºterii lãuntrice, te vom întâlni pe tine… întâmpinân7

du-ne cu braþele larg deschise, gãzduindu-ne încã, trudind
pentru noi, binecuvântându-ne cu picãturile de dragoste purã
ce se revarsã din sãlaºul nesfârºitei graþii ce izvorãºte din
inima ta.

Omagiu adus de MAN MOHAN SINGH
Fostul împuternicit financiar al Guvernului din
Punjab
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Prefaþã
În cãutarea perfecþiunii se remarcã printre multele cãrþi
de acest fel. Adeseori, cei care pornesc în cãutare în largul
oceanului literaturii universale, pierd din vedere propria lor
direcþie în viaþã. Asemenea compilaþii tind sã ofere doar un
amestec incoerent de pãreri contradictorii. Cititorul este nãucit
de sfaturi care se bat cap în cap, cum ar fi: „Cãlãtoria este
expansiune“, ºi apoi, dupã alte câteva pagini, „Cãlã-toria este
paradisul proºtilor“. (Emerson)
Contribuþia domnului Ghai în acest sens este remarcabilã. Cititorul descoperã foarte curând în culegerea de faþã
o înþelegere unitarã, înþeleaptã, bazatã pe experienþa de viaþã
a autorului.
Adevãruri care nu pot fi formulate simplu pot fi totuºi
înþelese pe deplin. Cãci înþelegerea nu vine din procesul
gândirii, ci din procesul mult mai complex al trãirii acelor
adevãruri, pânã când ele devin tot atât de fireºti precum
respiraþia. Înþelegerea deplinã cere ca ele sã fie recunoscute
9

cu inima. Nu se obþine prin asocierea unor piese disparate de
cãtre intelect. Acesta este motivul pentru care înþelep-ciunea
îºi gãseºte cel mai des expresie nu în expuneri savante, ci în
forma poeziei sau a cântecului.
Aceastã carte pune accentul pe adevãrul exprimat simplu,
cel mai des în formã poeticã. Zicerile sunt asemãnãtoare numai
prin faptul cã ele þintesc în aceeaºi direcþie. Noi, cititorii,
devenim astfel nu depozitarii unei multitudini de idei referitoare
la acea direcþie, ci cãutãtori spirituali ce au curajul sã traiascã
starea de conºtiinþã care rezultã din acele idei. Fundamental,
dupã cum spune Bhagavad Gita, existã numai douã direcþii
în viaþã: în sus ºi în jos. Ceea ce conteazã pentru creºterea
noastrã lãun-tricã este nu cât de multe idei am acumulat în
minte, ci în ce direcþie se îndreaptã cunoaºterea intuitivã din
inima noastrã. Atunci când direcþia fundamentalã în viaþã este
ascendentã, înþelegerea corectã vine de la sine. Atunci când
este descendentã, nici o intuiþie, oricât de corectã ar fi, nu
poate sã dureze permanent.
Am studiat în Anglia în perioada anilor 1930. ªcoala
noastrã avea un sistem de apreciere unic. În afarã de notele
pe care le primeam pentru pregãtirea nostrã ºcolarã, exista un
sistem care evalua nivelul de angajare personalã a studenþilor
faþã de fiecare materie, utilizând în acest scop un cod al culorilor.
Roºu însemna excelenþã, verde medio-critate iar albastru eºec.
Noi, studenþii, ne simþeam cumva îmboldiþi sã luptãm pentru
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o dungã roºie dublã, ºi sã ne ferim de ruºinea unei dungi
albastre, mai degrabã decât dacã am fi fost evaluaþi în forma
convenþionalã, cu calificativele A, B, C ºi D. Sistemul care
utiliza codul culorilor a fost, dupã pãrerea mea, inspirat.
Citind aceastã carte, veþi fi tentaþi probabil sã evaluaþi
mental fiecare zicere, dupã cât de profund vã impresioneazã.
Ca sã vã fie mai uºor sã reveniþi la unele pasaje, ºi sã
eliminaþi altele, mai ales dacã nu aveþi prea mult timp la
dispoziþie, eu vã sugerez sã pregãtiþi trei creioane colorate
pe masa dumneavoastrã de lecturã: unul roºu, unul verde ºi
unul albastru. Marcaþi citatele favorite cu o dungã roºie dublã;
apoi, urmãtoarele în ordinea preferinþei, cu o singurã dungã
roºie; cea de-a treia categorie cu o dungã verde dublã; a patra
categorie cu o singurã dungã verde. Iar dacã veþi întâlni ºi
maxime cu care nu vã împãcaþi deloc (îmi imaginez cã acestea
vor fi totuºi foarte puþine, printre atâtea perle de înþelepciune),
cred cã ar fi util sã le faceþi un semn de avertizare cu creionul
albastru.
Dupã aceea, când veþi parcurge din nou cartea, vã veþi
putea concentra cu mai multã uºurinþã asupra pasajelor pe
care le-aþi marcat cu roºu. Vor fi de asemenea dãþi când vã
veþi simþi înclinaþi sã începeþi cu citatele marcate cu albastru.
Aceasta deoarece puteþi pãstra în minte un sâmbure de îndoialã:
„Dar oare în acestea, pe care iniþial le-am respins, nu s-or
afla inspiraþii valoroase de care nu am fost conºtient?“
11

Codul culorilor vã va spori concentrarea atunci când
citiþi, iar apoi, în timp, vã va ajuta sã aprofundaþi înþelegerea
dobânditã din acest preþios volum.
Cu sinceritate ºi bucurie,
Swami Kriyananda
(J. Donald Walters)
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Nota editorului
Tatãl meu, Sri O.P. Ghai, a fost toatã viaþa lui un cititor
înfocat. Avea obiceiul sã sublinieze pasajele cele mai importante
ºi sã le citeascã apoi din nou ºi din nou. În ultima perioadã
a vieþii, a simþit nevoia sã împãrtãºeascã ºi altora aceste
selecþiuni din lecturile sale, astfel s-a nãscut o serie de patru
cãrþi – Descoperind Arta de a Trãi: În cãutarea împlinirii,
În cãutarea dezvoltãrii de sine, În cãutarea inspiraþiei ºi În
cãutarea desãvârºirii. El începuse de asemenea sã culeagã citate
ºi maxime bine cunoscute pentru cãrþile În cãutarea Perfecþiunii
ºi În cãutarea Iluminãrii. A murit pe când încã lucra la aceste
din urmã cãrþi, în 6 mai 1992. Urmând firul lucrãrii sale, Vijaya
Kumar l-a ajutat sã-ºi împlineascã ºi aceastã ultimã misiune,
completând în parantezã ceea ce rãmãsese nescris.
Îi sunt recunoscãtor lui Swami Kriyananda (Donald J.
Walters), un scriitor bine cunoscut în Statele Unite, pentru cã
a avut amabilitatea sã scrie prefaþa acestei cãrþi.
S. K. Ghai
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Tu vezi lucruri care sunt ºi te întrebi de ce. Iar eu visez
lucruri care nu au fost niciodatã ºi îmi spun de ce nu.
George Bernard Show

Lucrul ce nu poate fi fãcut
Lumea zice cã acest lucru nu poate fi fãcut
Însã el a rãspuns, râzând pe înfundate,
Cã ºi de-ar fi aºa, ar merita început
Lucrul ce toþi spun cã a-l face nu se poate.
Împingând deci voiniceºte pieptul în faþã,
În vestmânt de zâmbet îmbrãcând îndoiala,
A pornit cântând cu credinþã sã facã
Lucrul ce-n neputinþã îºi ascunde sfiala.
„Nu eºti în stare!“ l-au batjocorit ei degrabã
„Nimeni n-a mai fãcut acest lucru vreodatã!“
Însã el ºi-a scos haina ºi s-a apucat de treabã,
Este tot ce ºtim despre el deocamdatã.
Împingând deci voiniceºte pieptul în faþã,
La margine de drum a lepãdat îndoiala
ªi a pornit cântând cu credinþã sã facã
Lucrul ce-n neputinþã îºi ascunde sfiala.
Vor fi mereu mii cei ce-þi cobesc neputinþa,
Mii care-þi menesc neîmpliniri ºi înfrângeri,
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Mii care-þi pun la-ncercare credinþa
Arãtându-þi piedici, spaime ºi plângeri.
Ci tu pieptu-þi împinge în faþã voiniceºte,
Îmbracã-te-n zâmbet, haina þi-o scoate,
ªi-apoi cântând cu credinþã-mplineºte
Lucrul ce toþi cred cã a-l face nu se poate.
Edgar A. Guest

Cu tine fii cinstit
Fii prietenos, dar nicidecum vulgar.
Prietenii ce-i ai sã-i þii aproape,
Cu cerc de fier sã-i strângi în inima-þi cãuº;
Dar palma sã nu-þi umpli cu goana în deºert
Dupã plãceri, prea tânãrul meu prieten.
Pãzeºte-þi uºa ca sfada sã nu intre; însã, aflându-te
înlãuntru,
Rabdã ca celãlalt sã se fereascã de tine uneori.
Dã fiecãrui om urechea ta, iar graiul prea puþin.
Primeºte-i judecata, tu însã sã nu judeci.
Nevoia-þi cântãreºte atât cât poþi sã cumperi,
Dar nu cu strãlucire, bogat iar nu vulgar;
Cãci haina, deºi nu-i omul, ea omul îl îmbracã;
Iar Franþa, prea nobilã ºi asprã,
E darnicã-n ispite.
Nu cere cu-mprumut ºi nici nu-mprumuta:
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Atitudine

Cãci împrumutul lesne prietenii îi pierde
ªi-n timp, el hãrnicia o toceºte.
Dar mai presus de toate – cu tine fii cinstit;
ªi va urma, aºa cum ziua nopþii de-a pururi îi
urmeazã
Cã nici pe altul astfel nu vei putea minþi.
William Shakespeare

Succesul
În limba slavei vorbeºte succesul
Când veselia o-aºterne în cale,
Când faci tot ce poþi ºi nu-þi pregeþi versul
Sã scrii hãrnicia prin faptele tale.
Mut sã rãmâi când vorba ta doare,
Rãbdãtor când vecinul cuvântu-þi reteazã,
Surd când în juru-þi sfada apare
ªi blând cu acela ce-n rãni sângereazã.
Loial sã rãspunzi datoria când cheamã,
Curajos sã înfrunþi necazul când vine,
Orele lungi sã le-aºtepþi fãrã teamã,
Prin cântec ºi râs tu fã-le depline.
Succesul nu este fala ce lumea
Þi-o pune pe frunte, nici aur nu este,
Succesul e drumul mai mult decât culmea,
Sudoarea ce-o laºi în cãrarea spre creste.
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De sunt de folos vreodat’ unui suflet
Prin munca ce-o fac, voi ºti cã succesul
Nu-i falã, nici aur, ci numai ce-n cuget
Îºi lasã prin dar de iubire prinosul.
Un gând smerit în micuþa mea lume
Poate cândva mãreþie sã nascã
De eu l-am gândit, viaþa-mi va spune
„Cu drept acest om a dorit sã trãiascã.“
Richard F. Wolfe

Omul care a construit un pod
Un bãtrân urcând o cãrare de munte
Ajunse spre seara cenuºie ºi rece
La o râpã adâncã ce între maluri abrupte
Ascundea un torent, trecãtorul nu-l trece.
Bãtrânul trecu în amurg singuratic
Râpa adâncã, dând frica zãlog,
ªi-odatã ajuns pe malul sãlbatic
Zãbovi sã dureze peste râpã un pod.
„Batrâne“, îi zise-un drumeþ, „faci risipã
Puterilor tale construind pod aci.
Aºa precum vãd ai trecut peste râpã
ªi-odatã cu seara tu drumu-i sfârºi.
Nu te întorci pe-aceeaºi cãrare,
La ce bun darã un pod sã durezi?“
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