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IUBIREA
Cuvântul englezesc love (n.n. iubire) provine din
sanscritul lobha, care înseamnã lãcomie. Dupã pãrerea mea,
nu este vorba de o simplã coincidenþã. Existã probabil o
anumitã explicaþie care stã la baza acestei aparente
coincidenþe. Adevãrul este cã, dacã este digeratã foarte bine,
lãcomia se poate transforma în iubire.
Iubirea înseamnã a împãrtãºi. Lãcomia înseamnã a
aduna pentru tine. Lãcomia nu îºi doreºte altceva decât sã
acumuleze; ea nu dãruieºte niciodatã. Iubirea nu face decât
sã dãruiascã ºi nu cere niciodatã nimic pentru sine. Ea este
necondiþionatã. Existã probabil o explicaþie alchimicã pentru
care în limba englezã lobha a devenit love. Procesul alchimic
al evoluþiei interioare transformã lobha în iubire.

IUBIREA OBIªNUITÃ
Iubirea înseamnã cu totul altceva decât ceea ce înþeleg
în mod obiºnuit oamenii prin acest termen. Iubirea obiºnuitã
nu este decât o mascaradã. În spatele ei se ascunde cu totul
altceva. Adevãrata iubire are o naturã complet diferitã.
10
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Iubirea obiºnuitã nu face decât sã cearã. Adevãrata iubire
nu cere nimic; ea dãruieºte. Unica ei bucurie este dãruirea
de sine.
Iubirea obiºnuitã are mult prea multe pretenþii. Iubirea
adevãratã nu cere nimic; ea este, pur ºi simplu. Iubirea
obiºnuitã îþi dã o stare de leºin, de greaþã, te sufocã. Cea
autenticã hrãneºte sufletul, îl fortificã. Iubirea obiºnuitã nu
hrãneºte decât egoul. Ea nu hrãneºte sinele real, ci pe cel
iluzoriu. Reþineþi: iluzoriul nu poate fi alimentat decât cu o
hranã iluzorie, la fel cum realitatea nu poate creºte decât
dacã este hrãnitã cu ceva real.
Deveniþi slujitori ai iubirii adevãrate; altfel spus, ai
iubirii de o puritate extremã. Dãruiþi, împãrtãºiþi cu ceilalþi
tot ce aveþi, ºi bucuraþi-vã de aceastã dãruire. Nu o
transformaþi într-o datorie, cãci atunci, întreaga bucurie se
va pierde. Atunci când dãruiþi ceva, nu consideraþi nici o
clipã cã celãlalt vã rãmâne obligat. Iubirea nu creeazã
obligaþii. Dimpotrivã, atunci când altcineva îþi primeºte
iubirea, tu eºti cel care se simte obligat. Iubirea este
întotdeauna recunoscãtoare cã a fost primitã.
Iubirea nu aºteaptã niciodatã sã fie rãsplãtitã, sã i se
mulþumeascã. Atunci când primeºte mulþumiri, ea rãmâne
întotdeauna surprinsã. Ce-i drept, este o surprizã plãcutã,
cãci nu se aºtepta la acest lucru.
Iubirea adevãratã nu se simte niciodatã frustratã, cãci
nu are aºteptãri. În schimb, iubirea comunã nu se simte
niciodatã împlinitã, aºteaptã prea mult ºi nu considerã
niciodatã cã a primit suficient pentru serviciile sale. Iubirea
obiºnuitã este sinonimã cu frustrarea, în timp ce iubirea
autenticã aduce cu sine o stare de împlinire.

Atunci când spun: „Fiþi slujitorii iubirii“, nu vreau sã
spun în nici un caz cã trebuie sã deveniþi slujitorii celui pe
care îl iubiþi. Nici vorbã de aºa ceva! Nu deveniþi slujitorii
cuiva, ci ai iubirii. Slujiþi ideea purã de iubire. Iubitul sau
iubita reprezintã una din multele forme ale acestei iubiri,
dar existenþa în ansamblul ei este plinã de asemenea forme.
Practic, ea nu conþine altceva decât forme ale iubirii pure.
O floare este o asemenea idee. Luna este o altã formã de
iubire purã. Iubitul sau iubita, copilul, mama, tatãl, fratele
– toate sunt idei pure, forme de iubire, valuri la suprafaþa
marelui ocean al iubirii. Nu pierdeþi niciodatã din vedere
acest lucru: iubitul sau iubita dumneavoastrã nu sunt altceva
decât expresii minuscule ale marii iubiri.
Deveniþi slujitori ai iubirii folosindu-vã de iubitul sau
iubita dumneavoastrã, ferindu-vã sã vã ataºaþi însã de el/ea.
Dacã nu vã veþi ataºa de iubit(ã), veþi constata cã iubirea
dumneavoastrã ajunge la apogeu. De îndatã ce apare
ataºamentul, iubirea începe sã decadã. Ataºamentul este un
fel de forþã a gravitaþiei; lipsa de ataºament este o graþie, un
zbor. Ceea ce oamenii numesc iubire nu este altceva decât
o formã de ataºament; iubirea autenticã este sinonimã cu
detaºarea.
Iubirea comunã îºi face tot timpul griji. Cea adevãratã
þine cont de starea partenerului, dar nu îºi face niciodatã
griji. Atunci când iubeºti cu adevãrat pe cineva, þii cont de
nevoile sale, dar nu îþi faci griji în legãturã cu fanteziile lui
stupide. Îi respecþi necesitãþile, dar nu faci nimic pentru a-i
respecta dorinþele bolnave. Dacã ai proceda altfel, nu i-ai
face nici un bine. De pildã, nu faci nimic pentru egoul lui,
deºi acesta este foarte solicitant. Oamenii foarte ataºaþi,
care îºi fac tot timpul griji pentru celãlalt, le împlinesc
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toate dorinþele egotice, otrãvindu-ºi astfel singuri partenerii.
Respectul faþã de partener înseamnã sã discerni între nevoile
sale reale ºi cele ale egoului, împlinindu-le pe primele, dar
nu ºi pe cele din urmã.
Iubirea este plinã de compasiune, dar nu îºi face
niciodatã griji. Uneori este de-a dreptul durã, cãci acest
lucru se dovedeºte necesar. Alteori pare foarte distantã, sau
chiar rece. Dacã aceastã atitudine se dovedeºte folositoare
pentru partener, ea nu ezitã nici o clipã sã o adopte. Pe
scurt, oricare ar fi necesitãþile reale ale partenerului, iubirea
þine cont de ele, dar nu îºi face niciodatã griji. Ea nu se
grãbeºte sã împlineascã nici o nevoie care nu este autenticã.
Meditaþi asupra iubirii, experimentaþi. Ea reprezintã
experienþa supremã în viaþã, iar cei care trãiesc fãrã sã facã
experienþe cu ea nu vor cunoaºte niciodatã viaþa. Ei vor
rãmâne la suprafaþa ei, fãrã a-i cunoaºte vreodatã
profunzimile.
Întreaga mea învãþãturã este orientatã cãtre iubire. Nu
m-ar deranja deloc sã renunþ la cuvântul Dumnezeu, dar nu
aº putea renunþa nici o clipã la cuvântul iubire. Dacã ar
trebui sã aleg între cele douã cuvinte, aº alege fãrã doar ºi
poate iubirea. Aº uita cu totul de Dumnezeu, cãci cei care
cunosc iubirea îl vor cunoaºte automat ºi pe Dumnezeu.
Afirmaþia inversã nu este însã adevãratã. Cei care se gândesc
la Dumnezeu într-o manierã filozoficã nu vor afla niciodatã
ce este iubirea (ºi oricum, nu îl vor cunoaºte nici pe
Dumnezeu).
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DISTINCÞIA ÎNTRE IUBIREA REALÃ
ªI CEA AMÃGITOARE – PRIMUL PAS
Iubeºte-te pe tine însuþi ºi contemplã – astãzi, mâine,
de-a pururi.
Vom începe astãzi cu una dintre cele mai profunde
învãþãturi ale lui Gautama Buddha.
Iubeºte-te pe tine însuþi.
Toate celelalte tradiþii ale lumii, toate civilizaþiile,
culturile ºi religiile, v-au învãþat de-a lungul timpului o
filozofie opusã. Ele v-au spus: Iubeºte-i pe ceilalþi, nu pe
tine însuþi. Existã o anumitã strategie plinã de viclenie în
spatele învãþãturii lor.
Iubirea este hrana sufletului. La fel cum alimentele
hrãnesc trupul fizic, iubirea hrãneºte sufletul. Dacã trupul
nu primeºte alimentele de care are nevoie, el devine slab.
La fel se petrec lucrurile ºi cu sufletul. Dacã nu beneficiazã
de iubirea de care are nevoie, devine slab, se poate chiar
îmbolnãvi. Nici un stat, nici o bisericã, nici un politician
nu ºi-a dorit vreodatã ca oamenii sã aibã suflete puternice,
cãci orice persoanã înzestratã cu o energie spiritualã
puternicã va fi înclinatã cãtre revoltã.
Iubirea face din om un revoluþionar. Ea îi dã aripi,
împingându-l sã zboare cât mai sus. Îi oferã o perspectivã
mai amplã asupra lucrurilor, astfel încât nimeni nu îl mai
poate amãgi, exploata, oprima. Pe de altã parte, preoþii ºi
politicienii nu pot supravieþui decât sugând sângele
oamenilor. Ei trãiesc din exploatarea acestora.
Orice preot ºi orice politician reprezintã un parazit. Ei
au gãsit metoda cea mai sigurã, 100% garantatã, de a-i face
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pe oameni niºte fiinþe slabe din punct de vedere spiritual.
Le-au spus: Nu te iubi pe tine însuþi, ºtiind prea bine cã
cine nu se iubeºte pe sine nu îi poate iubi cu adevãrat nici
pe alþii. Învãþãtura lor este foarte perfidã. Ei le spun
oamenilor: Iubeºte-i pe ceilalþi, ºtiind însã cã acest lucru
este imposibil în mãsura în care nu te iubeºti mai întâi pe
tine însuþi. Continuã sã le spunã în permanenþã: Iubeºte-i
pe ceilalþi, iubeºte umanitatea, iubeºte-l pe Dumnezeu.
Iubeºte natura, iubeºte-þi soþul sau soþia, pãrinþii, copiii.
Dar nu te iubi pe tine însuþi, cãci, în viziunea lor, iubirea
de sine este egoistã. Nimic nu este atât de condamnat în
aceastã lume ca iubirea de sine.
Nu s-au limitat însã la atâta. Au început sã îºi
argumenteze filozofia, dându-i o aparenþã logicã. Ei spun:
„Dacã te iubeºti pe tine însuþi, vei deveni un om egoist, un
narcisist“. Aceastã afirmaþie este falsã.
Cel care se iubeºte cu adevãrat pe sine descoperã cã în
interiorul sãu nu existã nici un ego. Egoul apare din iubirea
celorlalþi fãrã a te iubi pe tine însuþi, mai bine zis din
încercarea de a-i iubi pe ceilalþi. Deloc întâmplãtor,
misionarii, reformatorii sociali, marii slujitori ai societãþii
– au cele mai mari egouri, cãci se considerã superiori
celorlalþi. Ei nu sunt oameni obiºnuiþi, nu se iubesc pe ei
înºiºi, ci iubesc umanitatea, îºi iubesc idealurile, îl iubesc
pe Dumnezeu.
Iubirea lor este însã falsã, cãci este lipsitã de rãdãcini.
Cel care se iubeºte pe sine face primul pas cãtre iubirea
adevãratã. Este ca ºi cum ai arunca o pietricicã în apa liniºtitã
a unui lac. Prima undã circularã apare în imediata apropiere
a locului în care a cãzut piatra ºi este foarte micã. Acest
lucru este natural. Unde altundeva ar putea apãrea? Unda

nu stã însã pe loc. Ea continuã sã se dilate, devenind din
ce în ce mai mare, pânã când atinge malul cel mai îndepãrtat
al lacului. Dacã blochezi prima undã, cea din apropierea
pietrei, blochezi practic întregul proces. Nu vei mai obþine
astfel o undã care sã atingã malul opus, care sã cãlãtoreascã
pânã la capãt.
Preoþii ºi politicienii cunosc foarte bine acest fenomen.
Ei ºtiu cã dacã îi împiedici pe oameni sã se iubeascã pe
sine, le distrugi practic capacitatea de a iubi. Orice ar crede
ei despre iubire va fi de acum înainte ceva amãgitor, o
minciunã. De pildã, ar putea-o confunda cu datoria. Cuvântul
datorie este un cuvânt murdar. Pãrinþii îºi fac datoria faþã
de copii. La rândul lor, aceºtia sunt obligaþi sã îºi facã
datoria faþã de pãrinþi. Soþia îºi face datoria faþã de soþ, ºi
invers. Ce legãturã au toate aceste lucruri cu iubirea?
Iubirea nu are simþul datoriei. Orice îndatorire este o
povarã, o formalitate. Iubirea înseamnã bucurie, comuniune,
dãruire. Ea nu este formalã, ci informalã. Omul care iubeºte
nu considerã niciodatã cã a fãcut suficient. El este convins
cã ar fi putut face mai mult pentru celãlalt. El nu se gândeºte
niciodatã în termenii: „Acum, îmi este obligat“. Dimpotrivã,
se simte obligat el însuºi, cãci iubirea sa a fost primitã,
pentru cã darul sãu a fost acceptat.
Omul care îºi face datoria gândeºte altfel: „Sunt un
om superior, ieºit din comun, spiritual. Priviþi cum îi slujesc
pe cei din jur!“ Aceºti slujitori ai umanitãþii sunt cei mai
perverºi oameni din lume. Dacã oamenii ar scãpa de ei, ar
simþi o mare uºurare. Oamenii ar dansa, ar cânta, s-ar bucura
din nou.
Secole la rând, rãdãcinile voastre au fost tãiate,
otrãvite. Aþi învãþat sã vã temeþi de iubirea de sine – ºi
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