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CAPITOLUL 1

EGOUL
Ce este egoul?
Egoul este chiar opusul sinelui real. Voi nu sunteþi
una cu egoul vostru. Acesta este doar o amãgire, o iluzie
creatã de societate, o jucãrie cu care sã vã puteþi juca,
uitând astfel sã cereþi adevãrul. De aceea insist atât de
mult asupra faptului cã dacã nu veþi renunþa la ego, nu
veþi ajunge niciodatã sã vã cunoaºteþi pe sine.
Omul se naºte cu sinele sãu autentic. Încã din primii
ani de viaþã, societatea începe însã sã construiascã în
jurul lui o personalitate falsã: el este creºtin, catolic, de
rasã albã, german, aparþine rasei alese de Dumnezeu,
trebuie sã guverneze întreaga lume, ºi aºa mai departe.
Societatea vã creeazã astfel o idee falsã despre ceea ce
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sunteþi. Ei vã dau un nume ºi þes în jurul acestuia o
întreagã structurã alcãtuitã din ambiþii ºi condiþionãri.
Încetul cu încetul (cãci acest proces dureazã aproape
o treime din viaþã), ei vã ºlefuiesc egoul prin intermediul
ºcolii, al bisericii, al colegiului, al universitãþii etc. La
întoarcerea din universitate, orice om ºi-a uitat complet
fiinþa inocentã. Din el nu a mai rãmas decât un ego
uriaº, medaliile obþinute în ºcoalã, premiile, diplomele
sale. Acum, el se simte pregãtit sã intre în lume.
Acest ego are toate dorinþele din lume, este plin de
ambiþii ºi îºi propune sã fie întotdeauna mai presus decât
ceilalþi. El este un instrument de exploatare, prin care nu
mai rãzbate nici mãcar un licãr din sinele vostru real, în
timp ce adevãrata viaþã nu poate fi gãsitã decât în
autenticitate. De aceea, acest ego nu poate produce
altceva decât suferinþã, durere, conflicte, frustrãri, nebunie,
sinucideri, tot felul de crime.
Acesta este punctul din care trebuie sã îºi înceapã
cãutarea cel care doreºte sã descopere adevãrul: orice v-a
spus societatea cã sunteþi, renunþaþi la aceastã imagine.
Cu siguranþã nu sunteþi aºa, cãci nimeni nu poate ºti cum
sunteþi cu adevãrat decât numai voi înºivã – nici pãrinþii
voºtri, nici profesorii, nici preoþii. Cu excepþia voastrã,
nimeni nu poate pãtrunde în sanctuarul fiinþei voastre.
De aceea, nimeni nu poate cunoaºte ceva în legãturã cu
voi. Orice v-au învãþat pânã acum cã sunteþi este greºit.
Renunþaþi la aceastã imagine. Distrugeþi-vã egoul
bucatã cu bucatã, ºi vã veþi descoperi astfel adevãrata
fiinþã. Aceasta este cea mai mare descoperire posibilã,

cãci de aici începe adevãratul pelerinaj cãtre viaþa eternã,
cãtre fericirea absolutã.
Nu depinde decât de voi. Puteþi alege frustrarea,
suferinþa, durerea; în acest caz, cultivaþi-vã egoul. Sau
puteþi opta pentru pace, liniºte, beatitudine; în acest caz,
va trebui sã vã redescoperiþi inocenþa.

Copilul nu se naºte înzestrat cu un ego. Egoul este
predat de societate, de religie, de culturã. Aþi vãzut cu
siguranþã felul în care vorbesc copiii mici. Dacã lui Bob
îi este foame, el nu spune: „Îmi este foame“, ci „Lui Bob
îi este foame“. Copiii nu au simþul eului. Ei se referã la
sine întotdeauna la persoana a treia. Dacã cei din jur îl
numesc Bob, copilul va începe sã-ºi spunã ºi el astfel.
Dar va veni o zi… Pe mãsurã ce creºte, pãrinþii îl învaþã:
„Bob este numele pe care te strigã ceilalþi. Nu este normal
sã te numeºti singur Bob. Tu ai o personalitate separatã.
De aceea, trebuie sã înveþi sã spui ‚eu’“.
În clipa în care Bob devine „eu“, el pierde contactul
cu realitatea fiinþei sale ºi cade în abisul fãrã fund al unei
halucinaþii. Din momentul în care a început sã-ºi spunã
„eu“, în fiinþa lui începe sã opereze o energie cu totul
diferitã. Acum, eul doreºte sã creascã, sã devinã din ce
în ce mai mare, sã dobândeascã tot felul de lucruri, sã
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ocupe o poziþie din ce în ce mai înaltã în ierarhia valorilor,
sã deþinã un teritoriu mai mare.
Dacã cineva are un ego mai mare decât al vostru, el
vã creeazã un complex de inferioritate. Faceþi atunci
efortul de a deveni mai-tare-ca-tine, mai-sfânt-ca-tine,
mai-presus-ca-tine. Întreaga voastrã viaþã devine astfel
dedicatã unui singur ideal, absolut stupid, pus în slujba
unui lucru care nu existã. Aþi intrat astfel pe o cale a
visului. Avansaþi pe ea, iar egoul vostru devine din ce în
ce mai mare. ªi astfel se nasc toate problemele voastre.
Chiar ºi Alexandru cel Mare avea probleme imense.
„Eul“ lui dorea ca el sã devinã cel mai mare cuceritor al
lumii, ºi aproape cã a reuºit acest lucru. Spun „aproape“
din douã motive. La vremea lui, jumãtate din lume nu
era deloc cunoscutã (de pildã, America). În al doilea
rând, el nu a putut cuceri India. A ajuns la hotarele ei,
dar nu a putut-o cuceri.
Nu avea decât 33 de ani; era încã tânãr. Dar în
aceºti 33 de ani nu a fãcut altceva decât sã se lupte, sã
se lupte încontinuu. Nu este de mirare cã s-a îmbolnãvit,
plictisit de atâtea rãzboaie, de atâtea crime, de atâta sânge.
ªi-a propus sã se întoarcã acasã ºi sã se odihneascã, dar
nu a mai reuºit. Nu a mai ajuns niciodatã acasã la el, în
Atena. A murit cu numai o zi înainte…
Ce experienþã de viaþã – sã devii din ce în ce mai
puternic, mai bogat ºi mare mãreþ… ªi totuºi, ce neajutorare – sã nu-þi poþi amâna moartea mãcar cu 24 de ore…
Îi promisese mamei sale cã dupã ce va cuceri lumea o

va depune la picioarele sale, ca un cadou,. Nici un fiu nu
mai fãcuse aºa ceva pentru mama lui. Era ceva unic.
Dar s-a simþit neajutorat, înconjurat de cei mai buni
medici din lume. Aceºtia i-au spus: „Nu poþi supravieþui.
Aceastã cãlãtorie de 24 de ore… te va ucide. Este mai
bine sã te odihneºti aici, poate mai ai o ºansã. Important
este sã nu te miºti. ªansele tale de recuperare sunt minime
– te scufunzi. Te apropii din ce în ce mai tare, dar nu de
casã, ci de moarte; nu de cãmin, ci de mormânt.
Nu te putem ajuta cu nimic. Noi putem vindeca
boala, dar nu ºi moartea. Tu nu suferi însã de o boalã.
În cei 33 de ani ai tãi, te-ai epuizat complet. Þi-ai risipit
toate energiile luptând cu diferite popoare. Þi-ai risipit
inutil viaþa. Aceasta nu este o boalã. Este doar o lipsã de
energie, cãci þi-ai risipit-o, ºi încã inutil“.
Alexandru era un om inteligent. Era discipol al
marelui logician ºi filosof Aristotel. Acesta era mentorul
sãu. Alexandru a murit înainte de a putea ajunge în
capitalã. La scurt timp înainte de moarte, i-a spus
comandantului armatei sale: „Iatã care este ultima mea
dorinþã, ºi ea va trebui îndeplinitã“. Care credeþi cã a fost
ultima sa dorinþã? A fost o dorinþã foarte ciudatã: „Când
îmi veþi duce sicriul la groapã, lãsaþi-mi mâinile sã atârne
în afara lui“.
Comandantul l-a întrebat: „Ce fel de dorinþã este
aceasta? Mâinile trebuie sã stea întotdeauna în interiorul
sicriului. Nimeni nu a auzit vreodatã de un mort dus la
groapã cu mâinile atârnând în afara sicriului“.
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Alexandru i-a rãspuns: „Nu mai am suficientã forþã
ca sã-þi dau un rãspuns amplu. Pe scurt, ceea ce doresc
este sã demonstrez astfel lumii cã plec din ea cu mâinile
goale. Am crezut cã voi deveni tot mai mare, mai bogat
ºi mai puternic, dar în realitate nu am devenit decât din
ce în ce mai sãrac ºi mai slab. Când m-am nãscut, am
venit pe lume cu pumnii strânºi, fãrã sã þin nimic în ei.
Acum, în momentul morþii, nu doresc sã plec tot cu
pumnii strânºi“.
Pentru a þine pumnii strânºi este nevoie de energie,
de viaþã. Nici un mort nu îºi mai poate þine pumnii strânºi.
Cine i-ar mai putea strânge? Omul nu mai existã. Energia
lui a dispãrut, iar mâinile i se deschid de la sine.
„Doresc ca toatã lumea sã ºtie cã Alexandru cel
Mare a murit cu mâinile goale, la fel ca un cerºetor.“
Se pare însã cã nimeni nu a învãþat nimic din aceastã
lecþie a mâinilor goale, cãci urmaºii lui Alexandru au
continuat sã facã acelaºi lucru, deºi în maniere diferite.
Egoul omului este sursa tuturor problemelor sale, a
tuturor rãzboaielor, conflictelor, geloziilor, temerilor ºi
depresiilor. Convingerea cã ai dat greº, permanenta
comparaþie cu cei din jur, sunt extrem de greu de suportat,
cãci nimeni nu poate avea totul.
Va exista întotdeauna cineva mai frumos decât tine,
iar acest lucru te doare. Va exista întotdeauna cineva cu
mai mulþi bani decât tine, iar acest lucru þi se pare
insuportabil. Existã milioane de lucruri care vã rãnesc,
dar ceea ce nu ºtiþi voi este cã nu lucrurile în sine vã

rãnesc, cãci pe mine mã lasã complet rece. Ele vã rãnesc
numai din cauza egoului vostru.
Egoul se teme tot timpul, fiind perfect conºtient cã
nu este altceva decât un obiect artificial, creat de societate
cu scopul de a vã þine în mrejele ei, alergând dupã cai
verzi pe pereþi.
Acest joc al egoului care þinteºte tot mai sus este
numit politicã.
ªi câte jocuri nu ºtie sã joace egoul… Cãsãtoria este
un joc, banii sunt un joc, puterea este un joc. Toate
acestea sunt jocuri ale egoului. În ansamblul ei, societatea
nu este altceva decât un joc, un fel de Olimpiadã
perpetuã. Toatã lumea face eforturi sã se ridice cât mai
sus, cãlcându-i pe ceilalþi în picioare, cãci pe Everest nu
existã atâta loc încât sã încãpem cu toþii.
Competiþia este extrem de durã ºi ea devine atât de
importantã, încât voi uitaþi cu desãvârºire cã cea care a
implantat acest ego în voi a fost societatea, profesorii
voºtri. Ce fac aceºtia, de la grãdiniþã ºi pânã la
universitate? Nimic altceva decât sã vã stimuleze egoul.
Noi ºi noi titluri sunt ataºate numelui vostru, astfel încât
sã vã simþiþi din ce în ce mai importanþi, mai puternici.
Egoul este minciuna supremã, pe care voi aþi
acceptat-o drept adevãr. În jurul ei roiesc însã cele mai
meschine interese, cãci dacã toatã lumea ar renunþa la
ego, marea Olimpiadã ar înceta, nimeni nu ºi-ar mai dori
sã urce Everestul ºi toatã lumea ar fi fericitã.
Egoul vã þine mereu în aºteptare: mâine veþi reuºi,
mâine va fi mai bine. Evident, astãzi aveþi încã de suferit,
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trebuie sã vã sacrificaþi. Dacã doriþi sã aveþi succes mâine,
astãzi trebuie sã vã sacrificaþi. Succesul trebuie meritat ºi
este nevoie de multe eforturi pentru a putea fi atins.
Deocamdatã trebuie sã suferiþi, dar meritã, cãci va veni
ºi ziua succesului. Din pãcate, aceastã zi nu vine
niciodatã. Ea reprezintã o imposibilitate.
Mâine se referã pur ºi simplu la ceva ce nu va fi
atins niciodatã. Este doar o amânare a vieþii, o minunatã
strategie de a vã menþine racordaþi tot timpul la suferinþã.
Egoul nu se poate bucura de prezent. Pur ºi simplu,
el nu poate exista în prezent. El nu poate trãi decât în
trecut sau în viitor, adicã în ceea ce nu existã. Trecutul
nu mai este, viitorul nu a sosit încã. Ambele stãri sunt
non-existenþiale. Egoul nu poate trãi decât într-o asemenea
stare non-existenþialã, cãci este non-existenþial el însuºi.
Dacã veþi conºtientiza momentul prezent, nu veþi
descoperi nici o urmã a egoului în voi – doar o bucurie
tãcutã, o stare de vid liniºtit ºi pur.

era separat de ea. În caz contrar, viaþa sa ar fi devenit
foarte dificilã, aproape imposibilã.
Pentru a supravieþui în aceastã bãtãlie numitã viaþã,
omul trebuie sã înþeleagã cine este. Nimeni nu are însã
nici cea mai vagã idee despre sine. Nici nu are cum, cãci
esenþa sa reprezintã un mister profund pentru el, lucru
firesc, cãci esenþa omului nu este individualã, ci
universalã.
De aceea, dacã îl veþi întreba pe Buddha: „Cine eºti
tu?“, el va pãstra tãcerea, nu vã va rãspunde în nici un
fel. Nici nu ar avea cum, cãci el nu mai cunoaºte
separarea. El este totul în toate. În viaþa obiºnuitã, chiar
ºi un Buddha trebuie sã foloseascã cuvântul „eu“. Dacã
îi este sete, trebuie sã spunã: „Mi-e sete. Ananda, adu-mi,
te rog, niºte apã* “. De aceea, el trebuie sã foloseascã în
continuare cuvântul „eu“. Deºi o ficþiune, acesta este
plin de semnificaþii. De altfel, multe ficþiuni sunt cât se
poate de relevante.
Spre exemplu, voi aveþi un nume. Acesta reprezintã
o ficþiune, cãci v-aþi nãscut fãrã un nume, nu l-aþi adus
cu voi. Acest nume v-a fost atribuit. Apoi, prin repetarea
lui constantã, aþi început sã vã identificaþi cu el. Dar el
rãmâne o ficþiune.
Când afirm cã este o ficþiune, nu vreau sã spun însã
cã este complet lipsit de necesitate. Este o ficþiune
necesarã, este util. Altminteri, cum v-aþi mai adresa celor

Din lucrarea „De la minciunã la adevãr“, capitolul 18

Rãdãcina egoului este conceptul de centru
separat.
Rãdãcina egoului este conceptul de centru separat.
Când copilul se naºte, el vine pe lume fãrã un centru
individual. În cele nouã luni de concepþiei, el a trãit în
pântecul mamei, având-o pe aceasta drept centru; el nu
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