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Elõszó

Platón Szümposzionjában Szókratész így szól: 

Az ember, aki a szerelem titkait gyakorolja, nem egy vissza tük-
rö zôdéssel áll kapcsolatban, hanem magával az igazsággal. Hogy 
megismerje az emberi természet eme áldását, az ember számára nem 
adatik jobb fogódzó, mint maga a szerelem.

Egész életemben a szerelemrõl tanítottam, ezerféle módon, az üze-
net azonban mindig ugyanaz. Csupán egyetlen alapvetõ dolgot kell 
megjegyezned: a szerelem nem az, amit ti szerelemnek gondoltok. 
Szókratész sem arról a szerelemrõl beszél, és én sem arról beszélek.

Az általad ismert szerelem nem más, mint biológiai késztetés; 
belsõ kémiád és hormonjaid függvénye. Nagyon könnyû vál-
toztatni rajta – egy apró változtatás a kémiádban, és a szerelem, 
amelyet végsõ igazságnak hittél, egyszerûen szertefoszlik. Ilyenkor 
a vágyat nevezted szerelemnek. Fontos, hogy jól az eszedbe vésd 
ezt a különbséget.

Szókratész azt mondja: „Az ember, aki a szerelem titkait gya-
korolja…” A vágynak nincsenek titkai. Az csupán egy biológiai 
játék; minden állat, minden madár, minden fa ismeri. Bizonyos, 
hogy az a szerelem, amelynek titkai vannak, egészen más, mint az 
a szerelem, amellyel általában találkozol. 
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 Az ember, aki a szerelem titkait gyakorolja, nem egy vissza tük  rö-
zôdéssel áll kapcsolatban, hanem magával az igazsággal.

Ez a szerelem, amely az igazsággal kapcsol össze, csakis a tuda-
tosságodból származhat – nem a testedbõl, hanem legbelsõbb 
lényedbõl. A vágy a testedbõl származik, a szerelem a tudatossá-
godból. Csakhogy az emberek nem ismerik a saját tudatosságukat, 
és a félreértés folyamatosan újrateremti magát – a testi vágyat ösz-
szetévesztik a szerelemmel.

Nagyon kevés ember van a világon, aki ismeri a szerelmet. Õk 
azok, akik elég csendessé, elég békéssé váltak… és ebbõl a csendbõl 
és békébõl megszületett a kapcsolatuk legbelsõbb lényükkel, a lel-
kükkel. Ha egyszer összekapcsolódsz a lelkeddel, szerelmed nem 
lesz többé viszony, hanem csupán az árnyékod. Akárhová mégy, 
akárkivel vagy, szeretsz.

Amit most szerelemnek nevezel, valakire irányul, valakihez 
kötõdik. Pedig a szerelem nem olyan jelenség, amelyet le lehetne 
kötni. Megtarthatod a nyitott tenyereden, de nem tarthatod meg 
összeszorított öklödben. Abban a pillanatban, hogy becsukod a ke-
zed, már üres is. És ahogy kinyitod, a létezés teljessége elérhetõvé 
válik a számodra.

Szókratésznek igaza van: aki ismeri a szerelmet, ismeri az igazsá-
got, mert ezek ugyanannak a tapasztalatnak a különbözõ megneve-
zései. És ha nem ismered az igazságot, ne feledd, hogy a szerelmet 
sem ismered.

 Hogy megismerje az emberi természet eme áldását, az ember számára 
nem adatik jobb fogódzó, mint maga a szerelem. 
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ELSÕ RÉSZ

Szerelem

Meglepetésként érhet, hogy az angol love ’sze re lem’ 
 szó a szanszkrit lobha szóból ered; a lobha ’mohó sá-

got’ jelent. Talán csupán véletlen volt, hogy az angol love 
szó egy olyan szanszkrit szóból alakult ki, amelyik mo hó-
sá got jelent, nekem azonban az az érzésem, hogy ez nem 
le het puszta véletlenség. Kell lennie valami nagyobb ti-
tok nak emögött, valami alkímikus értelemnek. Valójában 
a feldolgozott mohóság szeretetté válik. Vagyis a mohóság, 
a lobha az, amely jól megemészt ve szerelemmé válik.

A szerelem ad; a mohóság harácsol. A mohóság csak akar 
és sosem ad, a szerelem pedig csak az adakozást ismeri, és 
sosem kér cserébe semmit; feltétel nélkül ad. Lehet mögötte 
valami alkimikus értelem, hogy épp a lobhából ered a love 
az angol nyelvben. A lobha szerelemmé alakul, ami a belsõ 
alkímiát illeti.
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Elsõ fejezet

Már megint itt van 
a szerelem…

A szerelem nem az, amit általában ezen a szón értenek. 
 A hétköznapi értelemben vett szerelem csupán álarcos 

komédia; valami más húzódik meg mögötte. Az igazi szerelem 
egészen más jelenség. A hétköznapi szerelem követelés; az iga-
zi szerelem megosztás. Nem ismer követelést; csakis az adakozás 
örömét ismeri. 

A hétköznapi szerelem túlságosan nagyhangú. Az igazi szere-
lem szerény; egyszerûen csak van. A hétköznapi szerelem szinte 
émelyítõ, szirupos, csöpögõs, erre mondják, hogy „nyálas”. Az 
embernek felfordul tõle a gyomra. Az igazi szerelem táplál, és 
megerõsíti a lelket. A hétköznapi szerelem csak az egót hizlalja – 
nem igaz valódat, hanem hamis énedet. A hamis mindig a hamisat 
táplálja, ne feledd; az igaz pedig az igazat táplálja.

Légy az igazi szerelem szolgálója – ez pedig azt jelenti, hogy 
szolgáld a szerelmet a maga végsõ tisztaságában. Add oda, oszd meg 
mindenedet, amid van, osztozz, és élvezd az osztozást. Ne úgy 
végezd, mint valami kötelességet – akkor az egész öröm elillan. És 
ne érezd, hogy lekötelezed a másikat, soha, egyetlen pillanatra se. 
A szerelem sosem kötelez semmire. Épp ellenkezõleg – ha valaki 
elfogadja a szerelmedet, te érzed magad lekötelezve. A szerelem 
hálás azért, hogy elfogadták.  

A szerelem sosem várja, hogy elnyerje jutalmát, vagy köszö-
netet mondjanak érte. Ha a másik fél kifejezi a háláját, a szerelem 
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mindig meglepõdik – ez örömteli meglepetés, hiszen nem elõzte 
meg elvárás.

Az igazi szerelemnek nem lehet csalódást okozni, mert nem az 
elvárásból nõ ki. A hamis szerelemet pedig nem lehet kielégíte-
ni, mert olyannyira az elvárásban gyökerezik, hogy bármit is tesz 
a másik, az mindig kevés. Az elvárásai olyan nagyok, hogy nincs 
ember, aki képes volna kielégíteni õket. A hamis szerelem tehát 
mindig csalódást szül, az igazi szerelem pedig mindig elégedett-
séget szül.

És amikor azt mondom: „Légy a szerelem szolgálója”, nem azt 
mondom, hogy legyél a szolgálója valakinek, akit szeretsz, nem, 
egyáltalán nem. Nem azt mondom, hogy legyél a szerelmesed szol-
gálója. Azt mondom, hogy legyél a szerelem szolgálója. A szerelem 
tiszta ideáját kell magasztalnod. A szerelmesed csupán egy formája 
annak a tiszta ideának, és az egész létezés nem más, mint milliónyi 
formája annak a tiszta ideának. A virág egy forma, a hold egy má-
sik, a szerelmesed megint egy másik… a gyermeked, az anyád, az 
apád, õk mind formák, mind hullámok a szerelem hatalmas óce-
ánján. De sose legyél a szerelmesed szolgálója. Sose feledd, hogy 
a szerelmesed csupán egyetlen aprócska kifejezõdés.

Szolgáld a szerelmet a szerelmeseden keresztül úgy, hogy sose 
alakíts ki ragaszkodást a szerelmesedhez. Ha az ember nem ragasz-
kodik a szerelmeséhez, akkor a szerelem eléri legmagasabb csúcsait. 
Abban a pillanatban, hogy az emberben kialakul a ragaszkodás, 
már el is kezd zuhanni. A ragaszkodás egyfajta gravitáció – a nem 
ragaszkodás kegyelem. A hamis szerelem a ragaszkodás egy másik 
elnevezése; az igazi szerelem a ragaszkodás teljes hiánya.

A hamis szerelem rengeteg aggállyal küzd – folyton aggályos-
kodik. Az igazi szerelem törõdõ, de sosem aggodalmas. Ha igazán 
szeretsz egy embert, tisztában vagy a valós szükségleteivel, de nem 
mutatsz felesleges figyelmességet buta, gyermeteg fantáziái iránt. 
Mindent megteszel, hogy igényeit kielégítsd, de nem azért vagy 
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� Már megint itt van a szerelem…  �

ott, hogy kielégítsd koholt vágyait. Semmi olyannak nem teszel 
eleget, ami árthat neki. Például nem elégíted ki az egóját, jóllehet 
az egója minden bizonnyal igen követelõzõ lesz. Az ember, aki 
túlságosan aggodalmas és ragaszkodó, kielégíti az egó követelése-
it – ez pedig egyenlõ azzal, hogy megmérgezed azt, akit szeretsz. 
A törõdés azt jelenti, hogy látod, ha valami nem valós szükséglet, 
hanem az egó szükséglete; és nem elégíted ki. 

A szerelem ismeri az együttérzést, de nem az aggodalmat. Néha 
kemény, mert néha szükség van rá, hogy kemény legyen. Néha 
nagyon tartózkodó. Ha segít, hogy tartózkodó, akkor tartózkodó. 
Néha nagyon hideg – ha szükség van rá, hogy hideg legyen, akkor 
hideg. Bármire is legyen szükség, a szerelem törõdõ – nem aggo-
dalmas. Nem elégít ki egyetlen hamis szükségletet sem; a másik 
egyetlen mérgezõ ideáját sem.

Kutasd a szerelmet, meditálj rajta, kísérletezz vele. A szerelem 
az élet legnagyobb kísérlete, és azok, akik anélkül élnek, hogy 
a szerelemmel kísérleteznének, sosem fogják megtudni, mi is az 
élet. Örökké a felszínen maradnak anélkül, hogy leereszkednének 
a mélybe.

Az én tanításom szerelemközpontú. Az Isten szót könnyen 
mellõzöm – nem okoz problémát –, a szerelem szót azonban nem 
mellõzhetem. Ha választanom kell a szerelem és az Isten szavak 
közt, a szerelmet választom; teljesen megfeledkezem az Istenrôl, mert 
azok, akik ismerik a szerelmet, elkerülhetetlenül ismerik Istent is. 
A fordítottja azonban nem igaz: azok, akik Istenrõl gondolkodnak, 
és Istenrõl filozofálnak, könnyen lehet, hogy sosem tudják meg, 
mi a szerelem – és azt sem, hogy kicsoda Isten.
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Második fejezet

Igaz és hamis – az elsõ lépés

Szeresd magad és fi gyelj – ma, holnap, mindig.

Kezdjük Gautama Buddha egyik legmélyebb tanításával:

Szeresd magad.

A világ összes tradíciója ennek épp az ellenkezõjét tanítja 
 – az összes civilizáció, az összes kultúra, az összes egyház. 

Azt mondják: Szeress másokat, ne önmagadat. És e tanítás mögött 
nagyon alattomos stratégia bújik meg.

A szeretet a lélek tápláléka. Amilyen az étel a testnek, olyan 
a szeretet a léleknek. Étel nélkül a test elgyengül, szeretet nél-
kül a lélek elgyengül. És egyetlen állam, egyetlen egyház, egyet-
len anyagi érdekeltség sem akarta soha, hogy az embereknek 
erõs lelkük legyen, mert aki bõvelkedik szellemi energiában, 
szükségszerûen lázadó.

A szerelem lázadóvá, forradalmárrá tesz. A szerelem szárnyakat 
ad, hogy felrepülj a magasba. A szerelem segít meglátnod a dolgok 
valós természetét, hogy senki se tudjon becsapni, kihasználni, el-
nyomni. A papok és a politikusok pedig a véredet szívják; õk csakis 
a kizsákmányolásból képesek élni.

Az összes pap és politikus parazita. Hogy szellemileg elgyengít-
senek, találtak egy biztos módszert, amely száz százalékig garantált, 
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� Igaz és hamis – az elsõ lépés �

ez pedig nem más, mint hogy azt tanítják neked, hogy ne szeresd 
önmagad. Mert ha egy ember nem képes szeretni önmagát, ak-
kor senki mást sem képes szeretni. A tanítás nagyon ravasz – azt 
mondják: „szeress másokat”, mert tudják jól, hogy ha magadat 
nem tudod szeretni, akkor egyáltalán nem tudsz szeretni. De õk 
egyre csak azt mondják: „Szeress másokat, szeresd az emberiséget, 
szeresd Istent. Szeresd a természetet, szeresd a feleségedet, a férje-
det, a gyermekeidet, a szüleidet.” De ne szeresd magadat – mert 
önmagunkat szeretni szerintük önzés. Olyan mértékben ítélik el 
az önszeretetet, mint semmi mást a világon.

És elérték, hogy a tanításuk nagyon logikusnak tûnjön. Azt 
mondják: „Ha szereted magadat, egoista leszel; ha szereted maga-
dat, narcisztikus leszel.” Ez nem igaz.

Az ember, aki szereti önmagát, rájön, hogy nincs benne ego. 
Ha úgy szeretsz másokat, hogy közben nem szereted önmagad, ha 
úgy próbálsz szeretni másokat, az ego akkor üti fel a fejét. A misz-
szionáriusoknak, a társadalmi reformereknek, a szociális segítõknek 
van a világon a legnagyobb egójuk – mi sem természetesebb, hi-
szen azt hiszik, õk felsõbbrendû emberi lények. Õk nem átlagosak 
– az átlagemberek szeretik önmagukat. Õk másokat szeretnek, õk 
nagy ideálokat szeretnek, õk Istent szeretik.

És közben az egész szeretetük hamis, mert nem gyökerezik 
semmiben.

Az ember, aki önmagát szereti, megtette az elsõ lépést az igazi 
szeretet felé. Olyan ez, mint amikor kavicsot dobunk egy sima 
tükrû tó vízébe: az elsõ, koncentrikus hullámok ott keletkeznek, 
ahová a kavics esett, nagyon közel a kavicshoz – még jó, hol más-
hol is keletkezhetnének? És aztán onnan terjednek tovább; eljut-
nak a legmesszibb partokig. Ha megakasztod azokat a hullámokat, 
amelyek a kavics közelében keletkeznek, egyáltalán nem lesznek 
további hullámok. Akkor aztán nem is remélheted, hogy a hul-
lámzás eljut a legtávolabbi partokig – ez lehetetlen.
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A papok meg a politikusok pedig felismerték ezt a jelenséget: 
érd el, hogy az emberek ne szeressék önmagukat, és máris tönk-
retetted a szeretetre való képességüket. Innentõl kezdve bármi, 
amit szeretetnek hisznek, hamis lesz. Talán kötelesség, de nem 
szeretet – a kötelesség pedig nem más, mint szitokszó. A szülõk 
teljesítik a kötelességüket a gyermekeik felé, és cserébe a gyerme-
kek teljesítik kötelességeiket a szüleik felé. A feleség kötelességtudó 
a férjével szemben, és a férj kötelességtudó a feleségével szemben. 
De hol a szeretet?

A szeretet nem ismeri a kötelességet. A kötelesség teher, elõírás. 
A szeretet öröm, osztozás; a szeretet kötetlen. Aki szeret, sosem 
érzi, hogy már eleget tett; aki szeret, mindig úgy érzi, hogy még 
többre lenne képes. Aki szeret, sosem érzi, hogy „most lekötelez-
tem a másikat”. Épp ellenkezõleg, úgy érzi, hogy: „Mivel elfogad-
ták a szeretetemet, engem köteleztek le. A másik lekötelezett azzal, 
hogy elfogadta az ajándékomat, nem utasította vissza.”

A kötelesség embere azt gondolja: „Magasabb szinten állok, 
spirituális, különleges vagyok. Nézzétek, hogyan szolgálom az 
embereket!” Az emberek ilyen szolgái a világ legálságosabb te-
remtményei, és a legártalmasabbak is. Ha egyszer megszaba-
dulunk a közszolgáktól, óriási teher hullik majd le az emberi-
ség válláról, és újra felszabadultan táncolhat, újra dalra fakadhat. 

Évszázadokon át elvágták és megmérgezték a gyökereiteket. 
Belétek ültették a félelmet azzal kapcsolatban, hogy szeressétek 
önmagatokat – ami a szeretet felé vezetõ út elsõ lépése, és elsõ 
tapasztalata. Az ember, aki szereti magát, tiszteli magát. És az em-
ber, aki szereti és tiszteli magát, másokat is tisztel, hiszen tudja: 
„Amilyen én vagyok, olyanok a többiek is. Ahogy nekem jólesik 
a szeretet, a tisztelet, a méltóság, úgy a többieknek is.” Ráébred, 
hogy nem különbözünk egymástól, ami az alapokat illeti – egyek 
vagyunk. Ugyanazon törvény vonatkozik ránk. Buddha azt mond-
ja, hogy ugyanazon örök törvény alatt élünk – ész dhammo szanan-
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� Igaz és hamis – az elsõ lépés �

tano*. A részletekben talán vannak köztünk különbségek – ez szüli 
a változatosságot, ami gyönyörködtet –, de az alapjainkat tekintve 
ugyanannak az egy természetnek a részei vagyunk.

Az ember, aki szereti önmagát, olyannyira élvezi ezt a sze-
retetet, és olyan mértékû boldogság tölti el, hogy a szeretet el-
kezd túlcsordulni benne, és elér másokhoz is. El kell érnie! Ha 
éled a szeretetet, meg kell osztanod másokkal. Nem szeret-
heted örökké csak magadat, mert egy dolog abszolút világossá 
válik számodra: ha egy embert, vagyis magadat szeretni ennyire 
elképesztõen eksztatikus és csodálatos élmény, mennyivel több 
eksztázis vár rád, ha ezt a szeretetet megosztod sok-sok emberrel.

A hullámok lassan egyre messzebbre és messzebbre érnek. 
Elõször szereted a többi embert, aztán elkezded szeretni az álla-
tokat, a madarakat, a fákat, a köveket. Az egész világegyetemet 
betöltheted a szereteteddel. Egyetlen ember elég, hogy az egész vi-
lágegyetemet szeretettel töltse be, ahogyan egyetlen kavics is elég, 
hogy egy egész tavat betöltsön hullámokkal – egyetlen apró kavics.

Csakis egy buddha mondhatja, hogy „szeresd magad”. Nincs az 
a pap, nincs az a politikus, aki egyetértene vele, mivel ez az egész 
építményüket döntené romba, a kizsákmányolás egész struktúráját, 
amelyet létrehoztak. Ha egy embernek nem engedik meg, hogy 
szeresse önmagát, a szelleme, a lelke napról napra egyre gyengébb 
lesz. A teste talán növekszik, nincs azonban belsõ növekedés, mert 
nincs belsõ táplálék. Test marad, amelybõl szinte teljesen hiányzik 
a lélek, vagy csak rejtett képesség, lappangó lehetõség szintjén van 
meg benne. A lélek mag marad – és mindaddig mag marad, amíg 
meg nem találod számára a szeretet táptalaját. Ezt pedig egészen 
addig nem fogod megtalálni, amíg azt az ostoba gondolatot köve-
ted, amely azt mondja: „Ne szeresd önmagad.”

* Buddhának tulajdonított, páli nyelvû mondás: „ez az örök törvény”.
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