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India ca o mega‑poveste 

În culegerea de faţă am adunat texte care 
jalonează spaţiul unei mari civilizaţii şi 

rezumă lecţia ei de înţelepciune.
Cartea aceasta este, într-un anumit sens, 

experimentală. Sau, mai bine zis, este des‑
chisă. Poveşti cu tâlcuri, pentru fiii noştri 
ispitiţi de televizor sau derutaţi de avalanşa 
informaţio nală. După multă informaţie este 
nevoie, la urmă, de o scânteie de revelaţie.

Există, în rânduirea textelor, şi o inten-
ţie de „periodizare” a culturii indiene. Dar 
fără rigoa rea unui manual. Ci pentru nevoia 
de ordine, sau, mai bine zis, pentru bucu-
 ria ordinii.

Primele texte sunt alese din Epoca profeţi‑
lor şi a vizionarilor (numiţi rishis), venind din-
spre mileniul III î.Hr. până spre secolul I 
î.Hr. Cărţile acestei epoci sunt: Vedele, Upa‑
ni şadele, Mahabha rata.
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Ignorantul şi moartea1

Trăia odată un om care râvnea să dobân-
deas că raiul şi pentru aceasta el dădea 

ca ofran dă tot ce stăpânea.
El avea un fiu numit Naciketas („cel lip-

sit de cunoaştere”).
Când încă era copil, acest fiu cădea ade-

sea pe gânduri. Întrebat la ce se gândeşte, 
el răs pundea: „Nu ştiu, dar aş vrea să aflu. 
Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât îmi 
dau seama că nu ştiu nimic”.

Acest răspuns i-a adus numele de Naci-
ke tas, „neştiutor sau sărac cu duhul.”

Tatăl său, dornic să dobândească raiul, 
s-a hotărât să renunţe la toată averea. A dat 
vitele familiei, s-a lepădat de turme, de grâne, 

1 Acest text este prelucrat după Katha Upanishad, 
una dintre Upanishadele cele mai vechi. Printr-o fru-
moasă poveste, suntem îndreptaţi spre cunoaşterea 
absolutului: aceasta derivă întâi din cugetare, apoi 
din revelaţie, ni se spune.
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Regele, maestrul  
şi lebăda raiului

sau 
Trezirea inteligenţei1

Într-o ţară din Sud era o cetate numită 
Mahi laropya – „Bucurii curate”. Acolo 

trăia un rege numit Amra Shakti – „Putere 
Nemuri toare”. Supuşii săi erau fericiţi, iar 
regii cei mari se plecau la picioarele lui. El 
era cunos cător în multe ştiinţe şi-n artele 
care înfru museţează viaţa.

Acest rege avea trei feciori care erau tare 
proşti. Ei se numeau: „Bogat în Putere”, 
„Fio ros în Putere”, „Nesfârşit în Putere”.

Văzând regele că fiii săi erau neascultă-
tori la învăţătură, i-a chemat pe sfetnici şi 
le-a zis:

1 Prescurtare după Panchatantra („Cele cinci cărţi 
ale înţelepciunii”) de Vishnu Sharma, secolul II î.Hr.
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Amita Bhose
Dragostea  

dintre Krishna şi Radha

Zorile inimii

Într-o zi, Hari1, fiul lui Nanda, stând la 
umbra unui copac cu toţi prietenii săi şi 
pă zindu-şi cireada, spuse, după un răstimp 
de tăcere, cu privirea îndreptată spre priete-
nul său Subal:

— Ci spune-mi, prietene, ce să mă fac? 
De ce inima mea e aşa de înflăcărată? Nu mai 
pot răbda. Cunoşti oare răul care-mi macină 
fiinţa? Apleacă-ţi urechea la vorbele mele, 
desluşeşte frământarea ce mă stăpâneşte.

— Inima ta suferă, îi răspunse Subal. Ce 
aş putea să-ţi spun mai mult? O minunată 
vede nie s-a înfăţişat ochilor tăi.

1 „Slăvitul”, „Cel care înlătură suferinţele”, apela-
tiv al lui Krishna. Mitologia indiană foloseşte un mare 
număr de porecle şi epitete pentru personajele impor-
tante. (Toate notele acestui text aparţin Amitei Bhose.)

EDITURA P
ARALE

LA
 45



– 193 –

Biserica văzută  
şi cea nevăzută a Indiei

„Între hinduşi există mai mulţi discipoli
ai lui Hristos decât printre creştini.”

 (Gheevarghese Mar Osthathios)

Dr. Mar Osthathios este mitropolit şi 
profesor la Old Seminary, seminarul 

teologic ortodox din Kottayam, statul Kerala, 
sudul Indiei. Are o vârstă! (n. 9 decem brie 
1918), dar este neobosit şi destoinic: l-am 
văzut mereu în mişcare, la slujba religioasă, 
la seminar, la bisericile din dioceză.

S-a afirmat ca lider ecumenic, a partici-
pat la conferinţe bisericeşti pe patru conti-
nente. A călătorit şi-n România, oaspete al 
Patriarhiei. În urmă cu câţiva ani, a primit 
în India o delegaţie de înalţi ierarhi români, 
în frunte cu Patriarhul României.

Ca autor de cărţi, a publicat circa 30 de 
volume, din care 10 în limba engleză şi 20 
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