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1. The Sense of ‘I am’ 1. Az 'én vagyok' érzése 
Questioner: It is a matter of daily experience that on 
waking up the world suddenly appears. Where does 
it come from? 
 

Kérdező: Minden napos tapasztalat, hogy amikor 
felébredünk, a világ azonnal megjelenik. Honnan 
jön? 
 

Maharaj: Before anything can come into being there 
must be somebody to whom it comes. All 
appearance and disappearance presupposes a 
change against some changeless background. 
 

Maharaj: Mielőtt bármi létrejöhetne, lennie kell 
valakinek, aki számára az létrejön. Minden 
megjelenés és eltűnés egy valamilyen változatlan 
háttér előtti változást feltételez. 
 

Q: Before waking up I was unconscious. 
 

K: Ébredés előtt tudattalan voltam. 
 

M: In what sense? Having forgotten, or not having 
experienced? Don‟t you experience even when 
unconscious? Can you exist without knowing? A 
lapse in memory: is it a proof of non-existence? And 
can you validly talk about your own non-existence as 
an actual experience? You cannot even say that 
your mind did not exist. Did you not wake up on 
being called? And on waking up, was it not the 
sense „I am‟ that came first? Some seed 
consciousness must be existing even during sleep, 
or swoon. On waking up the experience runs: „I am -
- the body -- in the world.‟ It may appear to arise in 
succession but in fact it is all simultaneous, a single 
idea of having a body in a world. Can there be the 
sense of „I am‟ without being somebody or other? 
 

M: Milyen értelemben? Nem emlékszel semmire, 
vagy semmit sem tapasztaltál? Amikor tudattalan 
vagy tapasztalni sem vagy képes? Létezhetsz-e 
tudás nélkül? Az emlékezet kihagyás bizonyíthatja-e 
a nemlétezést? És joggal beszélhetünk-e saját 
nemlétezésedről, mint valóságos tapasztalatról? De 
azt sem állíthatjuk, hogy nem létezett az elméd. 
Nem ébredtél-e fel, mikor eljött az ébresztő ideje? 
És az ébredés során nem az 'én vagyok' érzet volt-e 
az, ami először megjelent? A tudatosság valamilyen 
csírájának még alvás közben, vagy ájult állapotban 
is léteznie kell. A felébredés során kibontakozó 
személyes tapasztalatod: 'én vagyok -- a test -- a 
világban'. Ez látszólag egymás után keletkező 
gondolatok sora, valójában teljesen egyidejű, a 
testnek a világban való birtoklásának egyetlen 
gondolata. Lehet-e 'én vagyok' érzésed anélkül, 
hogy lennél valaki? 
 

Q: I am always somebody with its memories and 
habits. I know no other „I am‟. 
 

K: Én mindig valaki vagyok, annak emlékeivel és 
szokásaival. Nem ismerek másik 'én vagyok'-ot. 
 

M: Maybe something prevents you from knowing? 
When you do not know something which others 
know, what do you do? 
 

M: Valami gátolja talán a megismerésedet? Amikor 
valami olyan dolgot nem tudsz, amit mások igen, mit 
teszel? 
 

Q: I seek the source of their knowledge under their 
instruction. 
 

K: Útbaigazításuknak megfelelően felkutatom a 
tudásuk forrását. 
 

M: Is it not important to you to know whether you are 
a mere body, or something else? Or, maybe nothing 
at all? Don‟t you see that all your problems are your 
body‟s problems -- food, clothing, shelter, family, 
friends, name, fame, security, survival -- all these 
lose their meaning the moment you realise that you 
may not be a mere body? 
 

M: Nem fontos-e tudnod, hogy vajon puszta test 
vagy-e, vagy valami más? Vagy, esetleg, egyáltalán 
semmi? Nem látod, hogy minden problémád a teste 
problémája -- ennivaló, ruházat, lakás, család, 
barátok, hírnév, dicsőség, biztonság, túlélés -- 
amelyek mindegyike abban a pillanatban elveszíti a 
jelentőségét, amint felismered, hogy nem puszta test 
vagy? 
 

Q: What benefit is there in knowing that I am not the 
body? 
 

K: Mi hasznom származik a tudásból, hogy nem a 
test vagyok? 
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M: Even to say that you are not the body is not quite 
true. In a way you are all the bodies, hearts and 
minds and much more. Go deep into the sense of „I 
am‟ and you will find. How do you find a thing you 
have mislaid or forgotten? You keep in your mind 
until you recall it. The sense of being, of 'I am' is the 
first to emerge. Ask yourself whence it comes, or 
just watch it quietly. When the mind stays in the 'I 
am' without moving, you enter a state which cannot 
be verbalised but can be experienced. All you need 
to do is try and try again. After all the sense „I am‟ is 
always with you, only you have attached all kinds of 
things to it -- body, feelings, thoughts, ideas, 
possessions etc. All these self-identifications are 
misleading. Because of them you take yourself to be 
what you are not. 
 

M: De még azt mondani, hogy nem a test vagy, sem 
teljesen igaz. Bizonyos értelemben minden test, szív 
és elme te vagy, és még ennél is sokkal több. Merülj 
mélyen az 'én vagyok' érzésébe, és megtalálod. 
Hogyan találsz meg egy elkevert, vagy elfelejtett 
dolgot? Addig töröd rajta a fejed, amíg eszedbe nem 
jut. A létezés, az 'én vagyok' érzése jelenik meg 
elsőként. Kérdezd meg önmagad, honnan jön, vagy 
csak szemléld csendesen. Amikor az elme 
moccanatlanul az 'én vagyok‟-ban tartózkodik, akkor 
egy olyan állapotba kerülsz, amely nem foglalható 
szavakba, csupán átélhető. Mindössze annyit kell 
tenned, hogy folyamatosan, újra és újra próbálkozz. 
Hiszen az 'én vagyok' érzése mindig veled van, csak 
mindenféle dolgot hozzákapcsoltál -- testet, 
érzéseket, gondolatokat, fogalmakat, javaidat, stb. 
Minden ilyen önazonosulás félrevezető. Miattuk 
tekinted magad annak, ami nem vagy. 
 

Q: Then what am I? 
 

K: Akkor mi vagyok? 
 

M: It is enough to know what you are not. You need 
not know what you are. For as long as knowledge 
means description in terms of what is already 
known, perceptual, or conceptual, there can be no 
such thing as self-knowledge, for what you are 
cannot be described, except as except as total 
negation. All you can say is: „I am not this, I am not 
that‟. You cannot meaningfully say „this is what I 
am‟. It just makes no sense. What you can point out 
as 'this' or 'that' cannot be yourself. Surely, you can 
not be 'something' else. You are nothing 
perceivable, or imaginable. Yet, without you there 
can be neither perception nor imagination. You 
observe the heart feeling, the mind thinking, the 
body acting; the very act of perceiving shows that 
you are not what you perceive. Can there be 
perception, experience without you? An experience 
must „belong'. Somebody must come and declare it 
as his own. Without an experiencer the experience 
is not real. It is the experiencer that imparts reality to 
experience. An experience which you cannot have, 
of what value is it to you? 
 

M: Elég azt tudnod, hogy mi nem vagy. Nem kell 
tudnod, hogy mi vagy. Mert amíg a tudás a már 
ismert dolgok, észleletek, fogalmak kifejezéseivel 
történő leírást jelent, addig önismeret nem 
lehetséges, mert ami vagy, azt nem tudod leírni 
másként, csak totális tagadásként. Mindössze annyit 
mondhatsz: 'én nem vagyok ez, én nem vagyok az'. 
Nem tudod értelemmel bíró módon azt mondani, 
hogy 'ez az, ami vagyok'. Ennek semmi értelme. 
Amire úgy tudsz rámutatni, mint 'ez', vagy 'az', nem 
lehetsz te. Valójában te nem lehetsz 'valami' más. 
Nem olyasvalami vagy, ami észlelhető vagy 
elképzelhető. Te nélküled nem lehetséges viszont 
sem észlelet, sem képzelet. Te észleled a szív 
érzését, az elme gondolkodását, a test működését; 
maga az észlelés aktusa mutatja, hogy te nem az 
vagy, amit észlelsz. Lehet-e észlelet, tapasztalat te 
nélküled? Egy tapasztalásnak 'tartoznia kell 
valakihez‟. Kell, hogy legyen valaki, és azt 
sajátjaként jelentse ki. Tapasztaló nélkül a 
tapasztalat nem valóságos. A tapasztaló az, aki 
valóságot ad a tapasztalatnak. Egy olyan 
tapasztalat, amellyel nem rendelkezhetsz, milyen 
értékkel bír számodra? 
 

Q: The sense of being an experiencer, the sense of 
„I am‟, is it not also an experience? 
 

K: A tapasztaló létezésének az érzése, az 'én 
vagyok' érzése, nem szintén tapasztalat-e? 
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M: Obviously, every thing experienced is an 
experience. And in every experience there arises the 
experiencer of it. Memory creates the illusion of 
continuity. In reality each experience has its own 
experiencer and the sense of identity is due to the 
common factor at the root of all experiencer-
experience relations. Identity and continuity are not 
the same. Just as each flower has its own colour, 
but all colours are caused by the same light, so do 
many experiences appear in the undivided and 
indivisible awareness, each separate in memory, 
identical in essence. This essence is the root, the 
foundation, the timeless and spaceless 'possibility' of 
all experience. 
 

M: Nyilvánvaló, hogy minden tapasztalt dolog egy 
tapasztalat. És minden tapasztalatban jelen van 
annak tapasztalója. Az emlékezet hozza létre a 
folytonosság illúzióját. Voltaképpen mindegyik 
tapasztalatnak saját tapasztalója van, és az 
önazonosság érzés az összes tapasztaló-
tapasztalat kapcsolat gyökerének közös tényezője 
miatt van. Azonosság és folytonosság nem ugyanaz. 
Mint ahogy minden virág saját színében pompázik, 
de mindegyik szín előidézője ugyanazon fény, úgy 
jelenik meg a sok tapasztalat az osztatlan és 
oszthatatlan tudatosságban, mindegyik külön 
emlékezetben, lényegükben azonosként. Ez a 
lényeg a gyökere, alapja, időtlen és korlátlan 
'lehetősége' minden tapasztalatnak. 
 

Q: How do I get at it? 
 

K: Hogyan érem el? 
 

M: You need not get at it, for you are it. It will get at 
you, if you give it a chance. Let go your attachment 
to the unreal and the real will swiftly and smoothly 
step into its own. Stop imagining yourself being or 
doing this or that and the realisation that you are the 
source and heart of all will dawn upon you. With this 
will come great love which is not choice or 
predilection, nor attachment, but a power which 
makes all things love-worthy and lovable. 
 

M: Nem kell elérned, mert az vagy. Az fog hozzád 
eljutni, ha lehetőséget adsz neki. Engedd el a 
valótlan iránti ragaszkodásodat, és a valóság 
gyorsan és akadálymentesen saját helyébe lép. 
Hagyd abba a képzelődést, hogy ez, vagy az vagy, 
hogy ezt, vagy azt csinálod, és meg fog születni 
benned a felismerés, hogy te vagy mindennek a 
forrása és szíve. Ennek velejárója egy olyan 
hatalmas szeretetet, amely nem választás vagy 
részrehajlás, sem nem ragaszkodás, hanem egy 
mindent kedvessé, szeretetreméltóvá változtató erő. 
 

 

 

2. Obsession with the body 2. A test kényszerképzete 
Questioner: Maharaj, you are sitting in front of me 
and I am here at your feet. What is the basic 
difference between us? 
 

Kérdező: Maharaj, te velem szemben ülsz, és én itt, 
a lábaidnál. Mi az alapvető különbség közöttünk? 
 

Maharaj: There is no basic difference. 
 

Maharaj: Nincs alapvető különbség. 
 

Q: Still there must be some real difference, I come 
to you, you do not come to me. 
 

K: Mégiscsak kell lennie valamilyen különbségnek, 
ha én jövök tehozzád, és nem te énhozzám. 
 

M: Because you imagine differences, you go here 
and there in search of „superior‟ people. 
 

M: Azért ezért mész ide és oda, 'felsőbbrendű' 
embert keresve, mert különbségekben hiszel. 
 

Q: You too are a superior person. You claim to know 
the real, while I do not. 
 

K: Te is felsőbbrendű személy vagy. Azt állítod, 
hogy te ismered a valóságot, míg én nem. 
 

M: Did I ever tell you that you do not know and, 
therefore, you are inferior? Let those who invented 
such distinctions prove them. I do not claim to know 
what you do not. In fact, I know much less than you 
do. 
 

M: Mondtam én neked valaha, hogy alsóbbrendű 
vagy mert nem ismered? Hagyd meg a bizonyítást 
azoknak, akik ezeket a különbségeket kiagyalták. Én 
nem, hogy tudom, amit te nem. Valójában én sokkal 
kevesebbet tudok, mint te. 
 

Q: Your words are wise, your behaviour noble, your 
grace all-powerful. 
 

K: Szavaid bölcsek, viselkedésed nemes, 
jóindulatod korlátlan. 
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M: I know nothing about it all and see no difference 
between you and me. My life is a succession of 
events, just like yours. Only I am detached and see 
the passing show as a passing show, while you stick 
to things and move along with them. 
 

M: Nem tudok erről semmit, és semmilyen 
különbséget nem látok közted és köztem. Az én 
életem ugyanúgy események egymásutánja, mint a 
tiéd. Csak én pártatlan vagyok, és az élet apró 
dolgait apró dolgoknak tekintem, te pedig 
ragaszkodsz a dolgokhoz, és magaddal cipeled 
azokat. 
 

Q: What made you so dispassionate? 
 

K: Mi tett ennyire pártatlanná? 
 

M: Nothing in particular. It so happened that I trusted 
my Guru. He told me I am nothing but my self and I 
believed him. Trusting him, I behaved accordingly 
and ceased caring for what was not me, nor mine. 
 

M: Semmi különös. Az úgy történt, hogy rábíztam 
magamat a Gurumra. Közölte velem, hogy semmi 
más nem vagyok, csupán énem, és én hittem neki. 
A belé vetett hitemnek megfelelően viselkedtem, és 
befejeztem az olyan dolgokkal való foglalkozást, ami 
nem én vagyok, és nem az enyém. 
 

Q: Why were you lucky to trust your teacher fully, 
while our trust is nominal and verbal? 
 

K: Miért volt neked olyan szerencséd, hogy teljes 
hitelt adsz tanítódnak, míg a mi hitünk jelképes, és 
szavak szintjén marad? 
 

M: Who can say? It happened so. Things happen 
without cause and reason and, after all, what does it 
matter, who is who? Your high opinion of me is your 
opinion only. Any moment you may change it. Why 
attach importance to opinions, even your own? 
 

M: Ki tudná megmondani? Így történt. A dolgok ok 
és értelem nélkül történnek, tulajdonképpen, és 
végül is mit számít, hogy ki kicsoda? A te felemelő 
véleményed rólam csupán a véleményed. Bármelyik 
pillanatban megváltoztathatod. Miért tulajdonítasz 
jelentőséget a véleményeknek, akár a sajátodnak 
is? 
 

Q: Still, you are different. Your mind seems to be 
always quiet and happy. And miracles happen round 
you. 
 

K: De te mégis más vagy. Úgy tűnik, elméd mindig 
csendes, és boldog. És csodák történnek körülötted. 
 

M: I know nothing about miracles, and I wonder 
whether nature admits exceptions to her laws, 
unless we agree that everything is a miracle. As to 
my mind, there is no such thing. There is 
consciousness in which everything happens. It is 
quite obvious and within the experience of 
everybody. You just do not look carefully enough. 
Look well, and see what I see. 
 

M: Semmiféle csodákról nem tudok, és kíváncsi 
lennék, a természet elfogadna-e kivételeket saját 
törvényei alól, hacsak egyet nem értünk abban, 
hogy minden csoda. Szerintem ilyesmi nem létezik. 
A tudatosságban történik minden. Ez teljesen 
nyilvánvaló, és mindenki tapasztalatain belüli. 
Csakhogy te nem szemléled elég gondosan. Nézz 
helyesen, és lásd, amit én látok. 
 

Q: What do you see? 
 

K: Te mit látsz? 
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M: I see what you too could see, here and now, but 
for the wrong focus of your attention. You give no 
attention to your self. Your mind is all with things, 
people and ideas, never with your self. Bring your 
self into focus, become aware of your own 
existence. See how you function, watch the motives 
and the results of your actions. Study the prison you 
have built around yourself by inadvertence. By 
knowing what you are not, you come to know your 
self. The way back to your self is through refusal and 
rejection. One thing is certain: the real is not 
imaginary, it is not a product of the mind. Even the 
sense „I am‟ is not continuous, though it is a useful 
pointer; it shows where to seek, but not what to 
seek. Just have a good look at it. Once you are 
convinced that you cannot say truthfully about your 
self anything except „I am‟, and that nothing that can 
be pointed at, can be your self, the need for the „I 
am‟ is over -- you are no longer intent on verbalising 
what you are. All you need is to get rid of the 
tendency to define your self. All definitions apply to 
your body only and to its expressions. Once this 
obsession with the body goes, you will revert to your 
natural state, spontaneously and effortlessly. The 
only difference between us is that I am aware of my 
natural state, while you are bemused. Just like gold 
made into ornaments has no advantage over gold 
dust, except when the mind makes it so, so are we 
one in being -- we differ only in appearance. We 
discover it by being earnest, by searching, enquiring, 
questioning daily and hourly, by giving one's life to 
this discovery. 

 

M: Azt látom, amit te is láthatnál, itt és most, de te a 
rosszul fókuszált figyelmed miatt nem figyelsz 
önmagadra. A te elméd csak dolgokkal, emberekkel 
és gondolatokkal foglalkozik, önmagaddal soha. 
Állítsd önmagadat a fókuszba, válj tudatossá saját 
létezésedre. Lásd, hogyan működsz, figyeld meg 
tetteid indítékait és következményeit. Tanulmányozd 
a börtönt, amit figyelmetlenséged miatt építettél 
önmagad köré. Annak megértésével, hogy ki nem 
vagy, jutsz el önmagad megismeréséhez. Az 
önmagad felé fordulás elutasításon, elvetésen 
keresztül vezet. Egy dolog biztos: a valóság nem 
képzelet szülte, nem az elme terméke. Még ha az 
'én vagyok' érzése nem is folytonos, mégis hasznos 
iránytű; megmutatja, hogy hol kell keresni, de azt 
nem, hogy mit. Csak vizsgáld meg alaposan. Mihelyt 
meggyőződtél róla, hogy semmilyen más hitelt 
érdemlő dolgot nem tudsz önmagadról mondani, 
azon kívül, hogy ‟én vagyok‟, és hogy semmi olyan 
nincs, ami rámutathatna, hogy mi lehet az Éned, az 
‟én vagyok‟ iránti szükségleted elmúlik – nem lesz 
többé szándékod szavakkal kifejezni, hogy mi vagy. 
Mindössze arra van szükség, hogy megszabadulj 
önmagad definiálásának hajlamától. Minden 
definíció a testedre vonatkozik csak, és annak 
megnyilvánulásaira. Amint a test kényszerképzete 
elmúlik, spontán módon, és erőfeszítés nélkül 
visszatérsz természetes állapotodba. Az egyetlen 
különbség közöttünk az, hogy én tudatában vagyok 
természetes állapotomnak, míg te a gondolataidba 
vagy merülve. Mint ahogy az arany ékszer sem 
értékesebb az aranypornál, hacsak az elme azzá 
teszi, ugyanúgy vagyunk mi azonosak a létben – 
csak megjelenésünkben különbözünk. Ezt csak kellő 
komolysággal, mindennapi és -órábani kereséssel, 
érdeklődéssel, kutatással, életünknek e felfedező 
munkának való átadásával fedezzük fel. 
 

 

 

3. The Living Present 3. Az élő jelen 
Questioner: As I can see, there is nothing wrong 
with my body nor with my real being. Both are not of 
my making and need not be improved upon. What 
has gone wrong is the „inner body‟, call it mind, 
consciousness, antahkarana, whatever the name. 

 

Kérdező: Ahogy én látom, semmi baj a testemmel, s 
valódi létemmel sem. Egyiket sem én hoztam létre, 
és nincs szükség a megjavításukra. Ami elromlott, 
az a ‟belső test‟, nevezzük azt elmének, 
tudatosságnak, antahkaranának, akármilyen néven. 
 

Maharaj: What do you consider to be wrong with 
your mind? 
 

Maharaj: Mire gondolsz, mi a baj az elméddel? 
 

Q: It is restless, greedy of the pleasant and afraid of 
the unpleasant. 
 

K: Nyugtalan, sóvárog az élvezetek után, és fél a 
kellemetlen dolgoktól. 
 

M: What is wrong with its seeking the pleasant and 
shirking the unpleasant? Between the banks of pain 
and pleasure the river of life flows. It is only when 
the mind refuses to flow with life, and gets stuck at 
the banks, that it becomes a problem. By flowing 
with life I mean acceptance -- letting come what 

M: Mi a baj az élvezet keresésével és a kellemetlen 
dolgok kerülésével? Az élet folyója a fájdalom és az 
élvezet partjai között folyik. Amikor az elme 
visszautasítja az élettel való együttfolyást, és 
megakad a partoknál, csak ekkor válik ez 
problémává. Az élettel való együttfolyás alatt 
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comes and go what goes. Desire not, fear not, 
observe the actual, as and when it happens, for you 
are not what happens, you are to whom it happens. 
Ultimately even the observer you are not. You are 
the ultimate potentiality of which the all-embracing 
consciousness is the manifestation and expression. 
 

elfogadást értek – jönni hagyni, ami jön, menni 
hagyni, ami megy. Ne vágyj, ne félj, figyeld meg ami 
van, ahogyan és amikor az történik, mert te nem az 
vagy, ami történik, hanem az vagy, akinek az 
történik. Végső soron még a megfigyelő sem te 
vagy. Te a végső potencialitás vagy, aminek a 
mindent felölelő tudatosság a megnyilvánulása és 
kifejeződése. 
 

Q: Yet, between the body and the self there lies a 
cloud of thoughts and feelings, which neither server 
the body nor the self. These thoughts and feelings 
are flimsy, transient and meaningless, mere mental 
dust that blinds and chokes, yet they are there, 
obscuring and destroying. 
 

K: De a test és az Én között ott van a gondolatok és 
érzések felhője, amely nem szolgálója sem a 
testnek, sem az Énnek. Ezek a gondolatok és 
érzések gyengék, átmenetiek és értelmetlenek, 
merő mentális por, amely vakít, és fullaszt, sőt 
zavaros és romboló. 
 

M: Surely, the memory of an event cannot pass for 
the event itself. Nor can the anticipation. There is 
something exceptional, unique, about the present 
event, which the previous, or the coming do not 
have. There is a livingness about it, an actuality; it 
stands out as if illuminated. There is the „stamp of 
reality‟ on the actual, which the past and the future 
do not have. 
 

M: Nyilvánvaló, hogy az esemény emléke nem 
felelhet meg magának az eseménynek. Az 
előrelátása sem. Van valami kivételes, egyedülálló, 
ami a jelenben zajló eseményhez kapcsolódik, 
amivel a megelőző vagy az elkövetkező nem 
rendelkezik. Életteliség, realitás jellemzi; élesen 
kirajzolódik, mintha ki lenne világítva. A jelenlegi 
magán viseli a ‟realitás bélyegét‟, amivel a múlt és a 
jövő nem rendelkezik. 
 

Q: What gives the present that 'stamp of reality‟? 
 

K: Mi ragasztja a jelenre a ‟realitás bélyegét‟? 
 

M: There is nothing peculiar in the present event to 
make it different from the past and future. For a 
moment the past was actual and the future will 
become so. What makes the present so different? 
Obviously, my presence. I am real for I am always 
now, in the present, and what is with me now shares 
in my reality. The past is in memory, the future -- in 
imagination. There is nothing in the present event 
itself that makes it stand out as real. It may be some 
simple, periodical occurrence, like the striking of the 
clock. In spite of our knowing that the successive 
strokes are identical, the present stroke is quite 
different from the previous one and the next -- as 
remembered, or expected. A thing focussed in the 
now is with me, for I am ever present; it is my own 
reality that I impart to the present event. 
 

M: Nincs semmilyen sajátossága a jelenben zajló 
eseménynek, ami a múlthoz vagy a jövőhöz képest 
mássá tenné. Egy pillanatra a múlt jelen volt, és a 
jövő hasonlóképpen azzá fog válni. Mi teszi a jelent 
annyira mássá? Nyilvánvalóan az én jelenlétem. Én 
a magam számára mindig most vagyok valóságos, a 
jelenben, és ami velem van, most osztozik a 
realitásomban. A múlt az emlékezetben van, a jövő 
– a képzeletben. Magában a jelen eseményben 
semmi olyan nincs, ami azt valósággá tenné. 
Tekintsünk valamilyen egyszerű, periodikus 
eseményt, pl. az óraütést. Ismereteink dacára, 
miszerint az egymást követő ütések egyformák, a 
jelenben hallatszó ütés meglehetősen különbözik az 
előzőtől és a következőtől – ahogy emlékeztünk, 
vagy elvártuk. A jelen gyújtópontjában lévő dolog 
velem van, mert én örökké jelen vagyok; az én saját 
realitásom az, ami a jelen eseményhez adódik. 
 

Q: But we deal with things remembered as if they 
were real. 
 

K: De mi úgy tekintjük az emlékeinkben lévő 
dolgokat, mintha azok ténylegesek lennének. 
 

M: We consider memories, only when they come 
into the present The forgotten is not counted until 
one is reminded -- which implies, bringing into the 
now. 
 

M: Csak akkor törődünk az emlékekkel, amikor azok 
belépnek a jelenbe. Az elfeledett dolog nem számít 
addig, amíg nem emlékezünk rá – vagyis a mostba 
nem hozzuk. 
 

Q: Yes, I can see there is in the now some unknown 
factor that gives momentary reality to the transient 
actuality. 
 

K: Igen, úgy látom, hogy a mostban van valamilyen 
ismeretlen tényező, amely a múlékony aktualitás 
számára pillanatnyi realitást biztosít. 
 

M: You need not say it is unknown, for you see it in M: Azért mert állandó működésben lévőnek látod, 
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constant operation. Since you were born, has it ever 
changed? Things and thoughts have been changing 
all the time. But the feeling that what is now is real 
has never changed, even in dream. 
 

nem kell azt mondanod, hogy ismeretlen. 
Születésed óta változott-e egyszer is? A dolgok és 
gondolatok folyton változnak. De az érzés, hogy ami 
most van az reális, soha nem változott, még 
álomban sem. 
 

Q: In deep sleep there is no experience of the 
present reality. 
 

K: Mély álomban nem tapasztalható a jelen 
realitása. 
 

M: The blankness of deep sleep is due entirely to 
the lack of specific memories. But a general memory 
of well-being is there. There is a difference in feeling 
when we say „I was deeply asleep‟ from „I was 
absent‟. 
 

M: A mély álom üressége kizárólag a specifikus 
emlékek hiányának köszönhető. Jelen van viszont a 
jólét általános emléke. Különbséget teszünk a 
‟mélyen aludtam‟, és a ‟nem voltam jelen‟ 
érzésében. 
 

Q: We shall repeat the question we began with: 
between life‟s source and life‟s expression (which is 
the body), there is the mind and its ever-changeful 
states. The stream of mental states is endless, 
meaningless and painful. Pain is the constant factor. 
What we call pleasure is but a gap, an interval 
between two painful states. Desire and fear are the 
weft and warp of living, and both are made of pain. 
Our question is: can there be a happy mind? 
 

K: Térjünk vissza kezdeti kérdésünkre: az élet 
forrása és az élet kifejeződése (a test) között ott van 
az elme, és annak folyton változó állapota. A 
mentális állapotok áramlata vég nélküli, értelmetlen 
és szenvedéssel teli. A szenvedés az állandó 
tényező. Amit mi élvezetnek nevezünk, az csupán 
két fájdalmas állapot közötti hézag, szünet. Az élet 
szövete és fonala a vágy és a félelem, és mindkettő 
szenvedést hoz létre. Azt kérdezzük: lehetséges-e 
boldog elme? 
 

M: Desire is the memory of pleasure and fear is the 
memory of pain. Both make the mind restless. 
Moments of pleasure are merely gaps in the stream 
of pain. How can the mind be happy? 
 

M: A vágy az élvezet emléke és a félelem a fájdalom 
emléke. Mindkettő nyugtalanná teszi az elmét. Az 
élvezet pillanatai csupán hézagok a szenvedés 
folyamában. Hogyan lehetne az elme boldog? 
 

Q: That is true when we desire pleasure or expect 
pain. But there are moments of unexpected, 
unanticipated joy. Pure joy, uncontaminated by 
desire -- unsought, undeserved, God-given. 
 

K: Ez akkor igaz, ha élvezetre vágyunk, vagy 
fájdalomra számítunk. De vannak olyan pillanatok is, 
amikor váratlanul jön, nem látjuk előre az örömöt. 
Tiszta öröm, vágytól romlatlan – kéretlen, ki nem 
érdemelt, Isten-adta. 
 

M: Still, joy is joy only against a background of pain. 
 

M: Az öröm mégis csak a fájdalom hátterével 
szembeni öröm. 
 

Q: Is pain a cosmic fact, or purely mental? 
 

K: A szenvedés kozmikus dolog, vagy csupán 
mentális? 
 

M: The universe is complete and where there is 
completeness, where nothing lacks, what can give 
pain? 
 

M: A mindenség teljes, és ahol teljesség van, ahol 
semmi nem hiányzik, mi okozhat szenvedést? 
 

Q: The Universe may be complete as a whole, but 
incomplete in details. 
 

K: Lehet a Mindenség teljes, mint egész, de 
részleteiben tökéletlen. 
 

M: A part of the whole seen in relation to the whole 
is also complete. Only when seen in isolation it 
becomes deficient and thus a seat of pain. What 
makes for isolation? 
 

M: Az egész képnek a része is teljes, az egészhez 
viszonyítva. Csak akkor válik hiányossá, és így a 
szenvedés székhelyévé, ha elszigetelten vizsgálod. 
Mi az elszigeteltség oka? 
 

Q: Limitations of the mind, of course. The mind 
cannot see the whole for the part. 
 

K: Az elme korlátai, természetesen. Az elme nem 
látja az egészet a részek miatt. 
 

M: Good enough. The mind, by its very nature, 
divides and opposes. Can there be some other 

M: Úgy van. Az elme, valóságos természete szerint, 
szétválaszt és ellentétbe állít. Vannak másmilyen 
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mind, which unites and harmonises, which sees the 
whole in the part and the part as totally related to the 
whole? 
 

elmék, amelyek egyesítenek és harmonizálnak, 
amelyek a részben látják az egészet, és a részt az 
egésszel teljesen összefüggő dologként látják? 
 

Q: The other mind -- where to look for it? 
 

K: Másmilyen elme – hol lehet olyat találni? 
 

M: In the going beyond the limiting, dividing and 
opposing mind. In ending the mental process as we 
know it. When this comes to an end, that mind is 
born. 
 

M: A korlátozó, megosztó és szembeállító elmét 
meghaladásában. Az általunk ismert mentális 
folyamat végén. Amikor ennek vége, akkor születik 
meg az elme. 
 

Q: In that mind, the problem of joy and sorrow exist 
no longer? 
 

K: Abban az elmében nem létezik többé az öröm és 
bánat problémája? 
 

M: Not as we know them, as desirable or repugnant. 
It becomes rather a question of love seeking 
expression and meeting with obstacles. The 
inclusive mind is love in action, battling against 
circumstances, initially frustrated, ultimately 
victorious. 
 

M: Nem, ahogyan mi ezeket ismerjük, kívánatosként 
vagy ellenszenvesként. Inkább a kifejezés, és az 
akadályokkal való szembesülés szeretetének 
kérdésévé válik. Az ezt tartalmazó elme cselekvő 
szeretetként harcol a körülmények ellen, kezdetben 
hasztalanul, végül győzedelmesen. 
 

Q: Between the spirit and the body, is it love that 
provides the bridge? 
 

K: A szellem és a test között a szeretet létesíti a 
hidat? 
 

M: What else? Mind creates the abyss, the heart 
crosses it. 
 

M: Mi más? Az elme hozza létre a szakadékot, a 
szív hidalja azt át. 
 

 

 

4. Real World is Beyond the Mind 4. A valódi világ az elmén túl van 
Questioner: On several occasions the question was 
raised as to whether the universe is subject to the 
law of causation, or does it exist and function 
outside the law. You seem to hold the view that it is 
uncaused, that everything, however small, is 
uncaused, arising and disappearing for no known 
reason whatsoever. 

 

Kérdező: Számtalanszor felmerülő kérdés, hogy az 
univerzum az okság törvényének van alávetve, vagy 
pedig e törvénytől függetlenül létezik és működik. 
Úgy tűnik, hogy te az ok nélküliség pártján állsz, 
hogy minden, bármennyire kis dolog is önmagától 
való, keletkezése és elmúlása mindenféle ismert 
magyarázat híján van. 
 

Maharaj: Causation means succession in time of 
events in space, the space being physical or mental. 
Time, space, causation are mental categories, 
arising and subsiding with the mind. 
 

Maharaj: Az okság a térbeli események időbeni 
egymásutániságát jelenti, legyen a tér fizikai vagy 
mentális. Idő, tér, okság, mind mentális kategória, 
amelyek az elmével keletkeznek, és múlnak el. 
 

Q: As long as the mind operates, causation is a valid 
law. 
 

K: Amíg az elme működik, az okság érvényes 
törvény. 
 

M: Like everything mental, the so-called law of 
causation contradicts itself. No thing in existence 
has a particular cause; the entire universe 
contributes to the existence of even the smallest 
thing; nothing could be as it is without the universe 
being what it is. When the source and ground of 
everything is the only cause of everything, to speak 
of causality as a universal law is wrong. The 
universe is not bound by its content, because its 
potentialities are infinite; besides it is a 
manifestation, or expression of a principle 
fundamentally and totally free. 
 

M: Mint minden mentális dolog, az úgynevezett 
okság törvénye is ellentmond önmagának. A létező 
dolgoknak nincs egyedi oka; a teljes univerzum 
közreműködik, még a legkisebb dolog létezése 
esetén is; emiatt semmi nem lehetne az ami, az 
univerzum nélkül. Amikor mindennek a forrása és az 
alapja azonos, akkor okságról, mint univerzális 
törvényről beszélni helytelen. Az univerzum nem 
korlátozott saját tartalma által, mivel lehetőségei 
végtelenek; ezenkívül alapvető és teljesen szabad 
elvek megnyilvánulása, vagy kifejezése. 
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Q: Yes, one can see that ultimately to speak of one 
thing being the only cause of another thing is 
altogether wrong. Yet, in actual life we invariably 
initiate action with a view to a result. 
 

K: Igen, végtére is belátható, hogy teljesen hibás azt 
mondani, hogy valamely dolog léte egyedüli okozója 
egy másik dolognak. A valóságos életben mégis 
mindig cselekedni kezdünk, ha eredményt akarunk 
elérni. 
 

M: Yes, there is a lot of such activity going on, 
because of ignorance. 'Would people know that 
nothing can happen unless the entire universe 
makes it happen, they would achieve much more 
with less expenditure of energy. 
 

M: Igen, sok ilyen tevékenység folyik a tudatlanság 
miatt. Ha az emberek tudnák, hogy semmi nem 
történhet meg csak akkor, ha azt a teljes univerzum 
lehetővé teszi, akkor sokkal többet érnének el, 
kevesebb energia ráfordításával. 
 

Q: If everything is an expression of the totality of 
causes, how can we talk of a purposeful action 
towards an achievement? 
 

K: Ha minden az oksági totalitás kifejeződése, akkor 
hogyan beszélhetünk valamely eredmény felé 
mutató szándékos tevékenységről? 
 

M: The very urge to achieve is also an expression of 
the total universe. It merely shows that the energy 
potential has risen at a particular point. It is the 
illusion of time that makes you talk of causality. 
When the past and the future are seen in the 
timeless now, as parts of a common pattern, the 
idea of cause-effect loses its validity and creative 
freedom takes its place. 
 

M: Valójában a cél elérésének a kényszere is a 
teljes univerzum kifejeződése. Csupán azt mutatja, 
hogy az energia potenciál bizonyos szintre 
emelkedett. Az idő illúziója késztet arra, hogy az 
okságról beszélj. A múltat és a jövőt az időtlen 
mostban tekintve, egy általános minta részeiként, az 
oksági elv elveszíti érvényességét, és a kreatív 
szabadság foglalja el a helyét. 
 

Q: Yet, I cannot see how can anything come to be 
without a cause. 
 

K: Még mindig nem értem, hogyan tud bármi ok 
nélkül bekövetkezni. 
 

M: When I say a thing is without a cause, I mean it 
can be without a particular cause. Your own mother 
was needed to give you birth; But you could not 
have been born without the sun and the earth. Even 
these could not have caused your birth without your 
own desire to be born. It is desire that gives birth, 
that gives name and form. The desirable is imagined 
and wanted and manifests itself as something 
tangible or conceivable. Thus is created the world in 
which we live, our personal world. The real world is 
beyond the mind's ken; we see it through the net of 
our desires, divided into pleasure and pain, right and 
wrong, inner and outer. To see the universe as it is, 
you must step beyond the net. It is not hard to do so, 
for the net is full of holes. 
 

M: Amikor azt mondom, hogy egy dolog ok nélküli, 
azt úgy értem, hogy létezhet egyéni ok nélkül. 
Szükség volt édesanyádra, hogy életet adjon neked; 
nem születhettél volna meg a Nap és a Föld nélkül. 
De mindezek nem idézhették volna elő a 
születésedet a te megszületésre irányuló vágyad 
nélkül. A vágy az, ami megszül, az adja a nevet és a 
formát. Bekövetkezik a kívánatos elképzelése és 
akarása, és valamilyen tapinthatóként vagy 
elképzelhetőként manifesztálja magát. Így 
keletkezett a világ, amelyben élünk, a mi személyes 
világunk. A valós világ az elme látókörén túl van; mi 
vágyaink fátylán keresztül látjuk, felosztva azt 
örömre és fájdalomra, jóra és rosszra, belsőre és 
külsőre. Ahhoz, hogy úgy lássuk az univerzumot, 
amilyen az valójában, a fátyol mögé kell lépni. Nem 
olyan nehéz ezt megtenni, mert a fátyol tele van 
lyukakkal. 
 

Q: What do you mean by holes? And how to find 
them? 
 

K: Mit értesz lyukakon? És hogy lehet őket 
megtalálni? 
 

M: Look at the net and its many contradictions. You 
do and undo at every step. You want peace, love, 
happiness and work hard to create pain, hatred and 
war. You want longevity and overeat, you want 
friendship and exploit. See your net as made of such 
contradictions and remove them -- your very seeing 
them will make them go. 
 

M: Vedd szemügyre a hálót és annak számtalan 
ellentmondását. Alkotsz és rombolsz minden egyes 
lépéssel. Békét akarsz, szeretetet, boldogságot, és 
keményen dolgozol, hogy szenvedést, gyűlöletet és 
háborút hozz teremts. Hosszú életet akarsz és 
túleszed magad, barátságot akarsz és kihasználod a 
másikat. Tekintsd olybá a fátyladat, mint ami ilyen 
ellentmondásokból készült, és távolítsd el őket – ha 
valóban látod őket, el fognak tűnni. 
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Q: Since my seeing the contradiction makes it go, is 
there no causal link between my seeing and its 
going? 
 

K: Ha látom az ellentmondásokat, és ez eltünteti 
azokat, nincs-e oksági kapcsolat látásom és 
eltűnésük között? 
 

M: Causality, even as a concept, does not apply to 
chaos. 
 

M: Az okság, éppen úgy, mint a fogalom, nem 
érvényes az őskáoszra. 
 

Q: To what extent is desire a causal factor? 
 

K: A vágy mennyire okozati tényező? 
 

M: One of the many. For everything there are 
innumerable causal factors. But the source of all that 
is, is the Infinite Possibility, the Supreme Reality, 
which is in you and which throws its power and light 
and love on every experience. But, this source is not 
a cause and no cause is a source. Because of that, I 
say everything is uncaused. You may try to trace 
how a thing happens, but you cannot find out why a 
thing is as it is. A thing is as it is, because the 
universe is as it is. 
 

M: Egy a sok közül. Mert minden dolognak 
számtalan okozati tényezője van. De a forrása 
mindennek egy, a benned lévő Végtelen Lehetőség, 
a Legfelsőbb Valóság, amely erejét, fényét és 
szeretetét minden tapasztalatra rávetíti. De ez a 
forrás nem ok, és az okok egyike sem forrás. Emiatt 
mondom, hogy minden önmagától való. 
Megpróbálhatod nyomon követni, hogyan történik 
valamely dolog, de nem fogod tudni felfedezni, hogy 
az a dolog miért úgy van, ahogy van. Egy dolog 
azért van úgy, ahogy van, mert az univerzum olyan, 
amilyen. 
 
 

 

5. What is Born must Die 5. Ami megszületett, meg is kell halnia 
Questioner: Is the witness-consciousness 
permanent or not? 

 

Kérdező: A tanú-tudatosság állandó, vagy sem? 
 

Maharaj: It is not permanent. The knower rises and 
sets with the known. That in which both the knower 
and the known arise and set, is beyond time. The 
words permanent or eternal do not apply. 
 

Maharaj: Nem állandó. A tudó a tudottal együtt 
keletkezik, és múlik el. Az, amiben mind a tudó, 
mind a tudott keletkezik és elmúlik, az időn túl van. 
Az állandó vagy örök szavak itt nem érvényesek. 
 

Q: In sleep there is neither the known, nor the 
knower. What keeps the body sensitive and 
receptive? 
 

K: Alvás közben nincs sem tudott, sem tudó. Mi 
tartja meg a test érzékenységét és fogékonyságát? 
 

M: Surely you cannot say the knower was absent. 
The experience of things and thoughts was not 
there, that is all. But the absence of experience too 
is experience. It is like entering a dark room and 
saying: 'I see nothing'. A man blind from birth knows 
not what darkness means. Similarly, only the knower 
knows that he does not know. Sleep is merely a 
lapse in memory. Life goes on. 
 

M: Azt nyilvánvalóan nem állíthatod, hogy a tudó 
nem létezett. Nem tapasztaltál dolgokat és 
gondolatokat, ez minden. De a tapasztalat hiánya is 
tapasztalat. Ez ahhoz hasonló, mint amikor belépsz 
egy sötét szobába, és azt mondod, hogy ‟nem látok 
semmit‟. A születésétől vak ember nem ismeri a 
sötétség jelentését. Hasonlóképpen, csak a tudó 
tudja, hogy ő nem tud. Az alvás csupán egy 
kihagyás az emlékezetben. Az élet megy tovább. 
 

Q: And what is death? 
 

K: És mi a halál? 
 

M: It is the change in the living process of a 
particular body. Integration ends and disintegration 
sets in. 
 

M: Ez egy konkrét test életfolyamatában 
bekövetkező változás. Az integráció megszűnik, és 
kezdetét veszi a szétesés. 
 

Q: But what about the knower. With the 
disappearance of the body, does the knower 
disappear? 
 

K: De mi történik a tudóval? A test elmúlásával a 
tudó is semmivé lesz? 
 

M: Just as the knower of the body appears at birth, 
so he disappears at death. 

M: Ahogy a test tudója a születéskor megjelenik, 
úgy a halálkor eltűnik. 
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Q: And nothing remains? 
 

K: És semmi nem marad fenn? 
 

M: Life remains. Consciousness needs a vehicle 
and an instrument for its manifestation. When life 
produces another body, another knower comes into 
being, 
 

M: Az élet fennmarad. A tudatosságnak szüksége 
van egy hordozóra, és egy eszközre, a 
megnyilvánulásához. Amikor az élet teremt egy 
másik testet, megszületik egy másik tudó. 
 

Q: Is there a causal link between the successive 
bodyknowers, or body-minds? 
 

K: Van-e okozati kapcsolat az egymásra következő 
test-tudók vagy test-elmék között? 
 

M: Yes, there is something that may be called the 
memory body, or causal body, a record of all that 
was thought, wanted and done. It is like a cloud of 
images held together 
 

M: Igen, létezik valami olyasmi, amit emlékezet-
testnek, vagy kauzális testnek nevezhetünk, amely 
minden olyan dolgot feljegyzett, amit gondoltunk, 
akartunk és tettünk. Ez valamiféle egységbe foglalt 
képek tömege. 
 

Q: What is this sense of a separate existence? 
 

K: Miben áll az önálló létezés érzete? 
 

M: It is a reflection in a separate body of the one 
reality. In this reflection the unlimited and the limited 
are confused and taken to be the same. To undo 
this confusion is the purpose of Yoga. 
 

M: Ez az egyetlen valóság elkülönült testként való 
tükröződése. Ebben a tükröződésben a korlátlan és 
a korlátos összekeveredjük, és azonosnak hisszük. 
E felfordulás helyreállítása Yoga a célja. 
 

Q: Does not death undo this confusion? 
 

K: A halál nem állítja helyre ezt az felfordulást? 
 

M: In death only the body dies. Life does not, 
consciousness does not, reality does not. And the 
life is never so alive as after death. 
 

M: A halálban csak a test hal meg. Az élet nem hal 
meg, a tudatosság sem, a valóság sem. És az élet 
soha nem olyan eleven, mint a halál után. 
 

Q: But does one get reborn? 
 

K: De újjászületik az ember? 
 

M: What was born must die. Only the unborn is 
deathless. Find what is it that never sleeps and 
never wakes, and whose pale reflection is our sense 
of 'I'. 
 

M: A születettnek meg kell halnia. Csak a nem-
született halhatatlan. Találd meg azt, ami soha nem 
alszik, és soha nem ébred, és akinek ‟én‟ érzetünk a 
halvány visszfénye? 
 

Q: How am I to go about this finding out? 
 

K: Hogyan lássak neki a keresésnek? 
 

M: How do you go about finding anything? By 
keeping your mind and heart in it. Interest there 
must be and steady remembrance. To remember 
what needs to be remembered is the secret of 
success. You come to it through earnestness. 
 

M: Hogyan igyekszel megtalálni valamit? Elmédet és 
szívedet benne tartva. Legyen benned érdekelődés, 
és állhatatosság az emlékezetben. Észben tartani, 
amire emlékezni kell – ez a siker titka. El fogod érni, 
kellő komolyság révén. 
 

Q: Do you mean to say that mere wanting to find out 
is enough? Surely, both qualifications and 
opportunities are needed. 
 

K: Azt állítod, hogy elegendő a megtalálás puszta 
akarása? Szerintem mind képességre, mind 
lehetőségre szükség van. 
 

M: These will come with earnestness. What is 
supremely important is to be free from 
contradictions: the goal and the way must not be on 
different levels; life and light must not quarrel; 
behaviour must not betray belief. Call it honesty, 
integrity, wholeness; you must not go back, undo, 
uproot, abandon the conquered ground. Tenacity of 
purpose and honesty in pursuit will bring you to your 
goal. 
 

M: Ezek meg fognak érkezni a komolysággal. Ami a 
leginkább fontos, hogy legyél mentes az 
ellentmondásoktól: a cél és az út nem lehetnek 
különböző szinteken; az élet és a fény nem lehetnek 
egymásnak ellenségei; a magatartás nem lehet 
árulója a meggyőződésnek. Nevezd tisztességnek, 
integritásnak, teljességnek; nem szabad 
visszalépned, nem szabad visszacsinálnod, nem 
szabad kitépned a gyökerét, nem szabad elhagynod 
a meghódított terepet. Szándékod állhatatossága, 
és őszinteséged a törekvésben, el fog juttatni a 
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célodhoz. 
 

Q: Tenacity and honesty are endowments, surely. 
Not a trace of them I have. 
 

K: Állhatatosság és becsületesség, bizonyosan. 
Nyomuk sincs bennem. 
 

M: All will come as you go on. Take the first step 
first. All blessings come from within. Turn within. 'l 
am' you know. Be with it all the time you can spare, 
until you revert to it spontaneously. There is no 
simpler and easier way. 
 

M: Jönni fognak, ahogy haladsz. Először az első 
lépést kell meglépni. Minden áldás belülről jön. 
Fordulj befelé. Az ‟Én vagyok‟ felé. Légy vele, 
amikor csak időd engedi, míg spontán módon nem 
térsz vissza hozzá. Nem létezik egyszerűbb és 
könnyebb út. 
 

 

6. Meditation 6. Meditáció 
Questioner: All teachers advise to meditate. What 
is the purpose of meditation? 

 

Kérdező: Minden tanító meditációt javasol. Mi a 
célja a meditációnak? 
 

Maharaj: We know the outer world of sensations 
and actions, but of our inner world of thoughts and 
feelings we know very little. The primary purpose of 
meditation is to become conscious of, and familiar 
with, our inner life. The ultimate purpose is to reach 
the source of life and consciousness. 
 
Incidentally practice of meditation affects deeply our 
character. We are slaves to what we do not know; of 
what we know we are masters. Whatever vice or 
weakness in ourselves we discover and understand 
its causes and its workings, we overcome it by the 
very knowing; the unconscious dissolves when 
brought into the conscious. The dissolution of the 
unconscious releases energy; the mind feels 
adequate and become quiet. 
 

Maharaj: Az érzékelés és történés külső világát 
ismerjük, de a gondolkodás és érzés belső világáról 
nagyon keveset tudunk. A meditáció elsődleges 
célja, hogy tudatosítsuk és megismerjük belső 
életünket. A végső cél az, hogy eljussunk az életnek 
és a tudatosságnak forrásához. 
 
Egyébként a meditáció gyakorlása mélyen hat a 
személyiségünkre. Amit nem tudunk annak szolgái 
vagyunk; amit tudunk, annak mesterei. Bármilyen 
hibát vagy gyengeséget felfedezünk magunkban, és 
megértjük annak okait és működését, tökéletes 
ismerete révén úrrá leszünk rajta; a tudattalan a 
tudatosba emelkedve szertefoszlik. A tudattalan 
megszűnése felszabadítja az energiákat; az elme 
adekvátnak és elcsendesültnek érzi magát. 
 

Q: What is the use of a quiet mind? 
 

K: Mire használható a csendes elme? 
 

M: When the mind is quiet, we come to know 
ourselves as the pure witness. We withdraw from 
the experience and its experiencer and stand apart 
in pure awareness, which is between and beyond 
the two. The personality, based on self-identification, 
on imagining oneself to be something: 'I am this, I 
am that', continues, but only as a part of the 
objective world. Its identification with the witness 
snaps. 
 

M: Amikor az elme csendes, önmagunkat a tiszta 
tanúként ismerjük fel. Visszavonulunk a 
tapasztalatból és annak tapasztalójából, és a kettő 
között és fölött álló tiszta, legfelsőbb tudatossággá 
válunk. Továbbra is megmarad az önazonosság 
alapján önmagát valaminek képzelő személyiség: 
‟én ez vagyok, én az vagyok‟, de csupán az objektív 
világ részeként. A tanúval való önazonosulása 
megszakad. 
 

Q: As I can make out, I live on many levels and life 
on each level requires energy. The self by its very 
nature delights in everything and its energies flow 
outwards. Is it not the purpose of meditation to dam 
up the energies on the higher levels, or to push them 
back and up, so as to enable the higher levels to 
prosper also? 
 

K: Felfogásom szerint én több szinten élek, és az 
élet minden szintjén energiára van szükségem. Az 
Én, természete szerint, valójában mindenben 
örömét leli, és energiái a külvilág felé áramolnak. 
Nem az a meditáció célja, hogy az energiát 
magasabb szintre emelje, vagy, hogy vissza- és 
felnyomja, hogy lehetővé tegye a felsőbb szintek 
prosperálását is? 
 

M: It is not so much the matter of levels as of gunas 
(qualities). Meditation is a sattvic activity and aims at 
complete elimination of tamas (inertia) and rajas 
(motivity). Pure sattva (harmony) is perfect freedom 

M: Ez nem annyira a szintek problémája, mint 
inkább a gunáké (minőségeké). A meditáció 
szattvikus tevékenység, aminek a célja a tamasz 
(tehetetlenség) és a rajasz (mozgékonyság) teljes 
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from sloth and restlessness. 
 

megszüntetése. A tiszta szattva (harmónia) a 
tunyaságtól és a nyugtalanságtól való tökéletes 
szabadságot jelenti. 
 

Q: How to strengthen and purify the sattva? 
 

K: Hogyan kell a szattvát erősíteni és tisztítani? 
 

M: The sattva is pure and strong always. It is like the 
sun. It may seem obscured by clouds and dust, but 
only from the point of view of the perceiver. Deal 
with the causes of obscuration, not with the sun. 
 

M: A szattva mindig tiszta és erős. Olyan, mint a 
nap. Ha a felhőktől és portól homályosnak látszik, az 
csak az észlelő szempontjából van így. Foglalkozz a 
homály okaival, ne a nappal. 
 

Q: What is the use of sattva? 
 

K: Mi a haszna szattvának? 
 

M: What is the use of truth, goodness, harmony, 
beauty? They are their own goal. They manifest 
spontaneously and effortlessly, when things are left 
to themselves, are not interfered with, not shunned, 
or wanted, or conceptualised, but just experienced in 
full awareness, such awareness itself is sattva. It 
does not make use of things and people -- it fulfils 
them. 
 

M: Mi a haszna az igazságnak, jóságnak, 
harmóniának, szépségnek? Ezek önmagukért valók. 
Spontán és erőfeszítés nélkül megnyilvánulnak 
amikor a dolgokat békén hagyjuk, nem gátoljuk, nem 
kerüljük, vagy akarjuk, vagy konceptualizáljuk, 
hanem csak teljes tudatossággal tapasztaljuk őket, 
az ilyen legfelsőbb tudatosság maga a szattva. Nem 
jár haszonnal a dolgok és emberek számára – 
beteljesíti őket. 
 

Q: Since I cannot improve sattva, am I to deal with 
tamas and rajas only? How can I deal with them? 
 

K: Miután a szattva tehát nem fejleszthető, csak a 
tamasszal és a rajasszal kell törődnöm? Hogyan 
tudok velük foglalkozni? 
 

M: By watching their influence in you and on you. Be 
aware of them in operation, watch their expressions 
in your thoughts, words and deeds, and gradually 
their grip on you will lessen and the clear light of 
sattva will emerge. It is neither difficult, nor a 
protracted process; earnestness is the only condition 
of success. 
 

M: A benned és rajtad okozott hatásuk 
megfigyelésével. Légy tudatában működésüknek, 
figyeld kifejeződésüket gondolataidban, szavaidban 
és tetteidben, és rád gyakorolt hatásuk fokozatosan 
csökkenni fog, és a szattva tiszta fénye megjelenik. 
Ez sem nem bonyolult, sem nem hosszadalmas 
eljárás; siker egyetlen feltétele a komolyság. 
 

 

7. The Mind 7. Az elme 
Questioner: There are very interesting books 
written by apparently very competent people, in 
which the illusoriness of the world is denied (though 
not its transitoriness). According to them, there 
exists a hierarchy of beings, from the lowest to the 
highest; on each level the complexity of the 
organism enables and reflects the depth, breadth 
and intensity of consciousness, without any visible 
or knowable culmination. One law supreme rules 
throughout: evolution of forms for the growth and 
enrichment of consciousness and manifestation of 
its infinite potentialities. 

 

Kérdező: Látszólag nagyon hozzáértő emberek 
nagyon érdekes könyveket írtak, amelyekben 
tagadják, hogy a világ illuzió (habár azt nem, hogy 
múlandóság). Szerintük a lények egy hierarchiába 
sorolhatók, a legalacsonyabb rendűtől a 
legmagasabb rendűig; az organizmus bonyolultsága 
minden szinten a tudatosság adott mélységét, 
emelkedettségét és intenzitását teszi lehetővé, 
illetve tükrözi, látható vagy megismerhető felső 
korlát nélkül. Egyetlen legfelsőbb törvény hat át 
mindent: a formák evolúciója a tudatosság 
növekedése és gyarapodása, és végtelen 
lehetőségeinek kifejezésre jutása érdekében. 
 

Maharaj: This may or may not be so. Even if it is, it 
is only so from the mind‟s point of view, but In fact 
the entire universe (mahadakash) exists only in 
consciousness (chidakash), while I have my stand in 
the Absolute (paramakash). In pure being 
consciousness arises; in consciousness the world 
appears and disappears. All there is is me, all there 
is is mine. Before all beginnings, after all endings -- I 
am. All has its being in me, in the „I am‟, that shines 

Maharaj: Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. De 
ha így is lenne, akkor is csak az elme nézőpontjából 
lenne így, valójában a teljes univerzum 
(mahadakash) a tudatosságban (chidakash) létezik 
csupán, én ellenben az Abszolútban (paramakash) 
tartózkodom. A tiszta létezésben megjelenik a 
tudatosság; a tudatosságban jelenik meg, és múlik 
el a világ. Minden, ami van, én vagyok, minden, ami 
van, az enyém. Minden kezdetek előtt, minden 
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in every living being. Even not-being is unthinkable 
without me. Whatever happens, I must be there to 
witness it. 
 

végek után – én vagyok. Minden létező bennem 
van, az ‟én vagyok‟-ban, ami benne ragyog minden 
élőlényben. Még a nemlétezés is elgondolhatatlan 
nélkülem. Akármi történik, én ott kell legyek, hogy 
tanúja legyek. 
 

Q: Why do you deny being to the world? 
 

K: Miért tagadod a világ létezését? 
 

M: I do not negate the world. I see it as appearing in 
consciousness, which is the totality of the known in 
the immensity of the unknown. 
 
What begins and ends is mere appearance. The 
world can be said to appear, but not to be. The 
appearance may last very long on some scale of 
time, and be very short on another, but ultimately it 
comes to the same. Whatever is time bound is 
momentary and has no reality. 
 

M: Én nem tagadom a világot. Úgy látom, ahogy 
megjelenik a tudatosságban, amely az ismert 
összessége az ismeretlen végtelenségében.  
 
Aminek kezdete van és vége, csupán megjelenés. A 
világról lehet mondani, hogy megjelenik, de azt nem, 
hogy létezik. A megjelenés nagyon hosszú ideig 
eltarthat, bizonyos időskálán, és lehet nagyon rövid, 
egy másikon, de végső soron ugyanoda érkezik. 
Minden ami időfüggő, az pillanatnyi, és nem 
valóságos. 
 

Q: Surely, you see the actual world as it surrounds 
you. You seem to behave quite normally. 
 

K: De te is biztos, hogy látod a téged körülvevő 
valóságos világot. Egészen normálisnak látszik a 
viselkedésed. 
 

M: That is how it appears to you. What in your case 
occupies the entire field of consciousness, is a mere 
speck in mine. The world lasts, but for a moment. It 
is your memory that makes you think that the world 
continues. Myself, I don't live by memory. I see the 
world as it is, a momentary appearance in 
consciousness. 
 

M: Ez számodra tűnik így. Ami a te esetedben a 
tudatosság teljes terét betölti, az enyémben csupán 
egy szikra. A világ egy pillanatig tart. Az 
emlékezeted miatt gondolod folyamatosnak a 
világot. Ami engem illet, én nem emlékezet alapján 
élek. Én annak látom a világot, ami, egy pillanatnyi 
megjelenésnek a tudatosságban. 
 

Q: In your consciousness? 
 

K: A te tudatosságodban? 
 

M: All idea of „me‟ and „mine‟, even of „I am‟ is in 
consciousness. 
 

M: A ‟nekem‟ és ‟enyém‟ fogalmai, de még az ‟én 
vagyok‟-é is, a tudatosságban vannak. 
 

Q: Is then your „absolute being‟ (paramakash) un-
consciousness? 
 

K: Akkor te ‟abszolút létező‟ (paramakash) nem-
tudatosság vagy? 
 

M: The idea of un-consciousness exists in 
consciousness only. 
 

M: A nem-tudatosság fogalma csak a 
tudatosságban létezik. 
 

Q: Then, how do you know you are in the supreme 
state? 
 

K: Akkor honnan tudod, hogy a legfelsőbb 
állapotban vagy? 
 

M: Because I am in it. It is the only natural state. 
 

M: Mert abban vagyok. Ez az egyetlen természetes 
állapot. 
 

Q: Can you describe it? 
 

K: Le tudod írni? 
 

M: Only by negation, as uncaused, independent, 
unrelated, undivided, uncomposed, unshakable, 
unquestionable, unreachable by effort. Every 
positive definition is from memory and, therefore, 
inapplicable. And yet my state is supremely actual 
and, therefore, possible, realisable, attainable. 
 

M: Csak tagadással, úgy, mint önmagától valót, 
függetlent, semmivel kapcsolatban nem lévőt, 
osztatlant, forma nélkülit, rendíthetetlent, 
kétségbevonhatatlant, erőfeszítéssel nem elérhetőt. 
Minden pozitív definíció az emlékezetből ered, ezért 
alkalmazhatatlan. És állapotom mégis a legteljesebb 
mértékben valóságos, és ezért lehetséges, 
megvalósítható, elérhető. 
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Q: Are you not immersed timelessly in an 
abstraction? 
 

K: Nem vagy te belemerülve egy végtelen 
absztrakcióba? 
 

M: Abstraction is mental and verbal and disappears 
in sleep, or swoon; it reappears in time; I am in my 
own state (swarupa) timelessly in the now. Past and 
future are in mind only -- I am now. 
 

M: Az absztrakció mentális és verbális, és alvásban 
vagy ájulásban megszűnik; egy idő után ismét 
megjelenik; én a saját állapotomban vagyok 
(swarupa), időtlenül a mostban. Múlt és jövő az 
elmémben léteznek csak – én most vagyok. 
 

Q: The world too is now. 
 

K: A világ szintén most van. 
 

M: Which world? 
 

M: Melyik világ? 
 

Q: The world around us. 
 

K: A körülöttünk lévő világ. 
 

M: It is your world you have in mind, not mine. What 
do you know of me, when even my talk with you is in 
your world only? You have no reason to believe that 
my world is identical with yours. My world is real, 
true, as it is perceived, while yours appears and 
disappears, according to the state of your mind. 
Your world is something alien, and you are afraid of 
it. My world is myself. I am at home. 
 

M: A te világod, ami az elmédben van, nem az 
enyém. Mit tudsz rólam, mikor még a veled való 
beszélgetésem is csak a te világodban van? Nincs 
okod azt hinni, hogy az én világom azonos a tiéddel. 
Az én világom valódi, igazi, olyan, amilyennek 
észlelem, míg a tiéd megjelenik és eltűnik, az elméd 
állapotának megfelelően. A te világod valami idegen, 
és te rettegsz tőle. Az én világom én magam 
vagyok. Én itthon vagyok. 
 

Q: If you are the world, how can you be conscious of 
it? Is not the subject of consciousness different from 
its object? 
 

K: Ha te vagy a világ, hogyan lehetsz neki 
tudatában? A tudatosság alanya és tárgya nem 
különböznek? 
 

M: Consciousness and the world appear and 
disappear together, hence they are two aspects of 
the same state. 
 

M: A tudatosság és a világ együtt jelenik meg és 
tűnik el, ennél fogva egyazon állapot két aspektusa. 
 

Q: In sleep I am not, and the world continues. 
 

K: Alváskor én nem vagyok, és a világ folytatódik. 
 

M: How do you know? 
 

M: Honnan tudod? 
 

Q: On waking up I come to know. My memory tells 
me. 
 

K: Ébredéskor a tudatára ébredek. Az emlékezetem 
mondja nekem. 
 

M: Memory is in the mind. The mind continues in 
sleep. 
 

M: Az emlékezet az elmében van. Az elme 
megmarad alvás közben. 
 

Q: It is partly in abeyance. 
 

K: Részben felfüggesztődik. 
 

M: But its world picture is not affected. As long as 
the mind is there, your body and your world are 
there. Your world is mind-made, subjective, 
enclosed within the mind, fragmentary, temporary, 
personal, hanging on the thread of memory. 
 

M: De világképét ez nem érinti. Amíg az elme jelen 
van, addig tested és világod is jelen vannak. A 
világod elme-alkotta, szubjektív, az elmébe zárt, 
töredékes, időleges, személyes, az emlékezet 
fonalán függő. 
 

Q: So is yours? 
 

K: A tied is ilyen? 
 

M: Oh no. I live in a world of realities, while yours is 
of imagination. Your world is personal, private, 
unshareable, intimately your own. Nobody can enter 
it, see as you see, hear as you hear, feel your 
emotions and think your thoughts. In your world you 
are truly alone, enclosed in your ever-changing 
dream, which you take for life. My world is an open 

M: Ó, nem Én a realitások világában élek, míg te a 
fantázia világában. A te világod személyes, 
magántermészetű, nem megosztható, a te intim 
sajátod. Senki nem léphet bele, hogy úgy lásson, 
ahogy te, úgy halljon, ahogy te, érezze az 
érzéseidet, és gondolja a gondolataidat. A te 
világodban igazából te vagy egyedül, bezárva egy 
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world, common to all, accessible to all. In my world 
there is community, insight, love, real quality; the 
individual is the total, the totality -- in the individual. 
All are one and the One is all. 
 

örökké változó álomba, amit életnek hiszel. Az én 
világom nyitott világ, mindenkinek általános, 
mindenkinek elérhető. Az én világomban közösség, 
belátás, szeretet, valódi minőség van; az egyén 
ugyanaz, mint a teljes egész, a teljesség – benne 
van az egyénben. Minden egy, és az Egy minden. 
 

Q: Is your world full of things and people as is mine? 
 

K: A te világod is tele van dolgokkal és emberekkel, 
mint az enyém? 
 

M: No, it is full of myself. 
 

M: Nem, az velem van tele. 
 

Q: But do you see and hear as we do? 
 

K: De látsz és hallasz, mint ahogy mi? 
 

M: Yes, l appear to hear and see and talk and act, 
but to me it just happens, as to you digestion or 
perspiration happens. The body-mind machine looks 
after it, but leaves me out of it. Just as you do not 
need to worry about growing hair, so I need not 
worry about words and actions. They just happen 
and leave me unconcerned, for in my world nothing 
ever goes wrong. 
 

M: Igen, látszólag hallok és látok, beszélek és 
cselekszem, de ezek csak úgy történnek nálam, mint 
ahogy nálad az emésztés vagy a verejtékezés 
történik. A test-elme gépezet gondját viseli, de 
engem kihagy belőle. Ahogy neked nem kell a haj 
növesztésével vesződnöd, úgy nekem nem kell 
vesződnöm a szavakkal és a cselekvésekkel. Azok 
csak megtörténnek, és engem nem érintenek, mert 
az én világomban soha semmi nem romlik el. 
 

 

8. The Self Stands Beyond Mind 8. Az Én az elmén túl van 
Questioner: As a child fairly often I experienced 
states of complete happiness, verging on ecstasy: 
later, they ceased, but since I came to India they 
reappeared, particularly after I met you. Yet these 
states, however wonderful, are not lasting. They 
come and go and there is no knowing when they will 
come back. 
 

Kérdező: Gyermekként elég gyakran tapasztaltam 
tökéletes, eksztázissal határos boldogság 
állapotokat: később ezek megszűntek, de mióta 
Indiába jöttem újra megjelentek, különösen mióta 
veled találkoztam. De ezek az állapotok bármilyen 
csodálatosak, nem maradandóak. Jönnek és 
távoznak, és nem lehet tudni, hogy mikor térnek 
vissza. 
 

Maharaj: How can anything be steady in a mind 
which itself is not steady? 
 

Maharaj: Hogyan lehetne bármi állandó egy 
elmében, amely önmaga nem állandó? 
 

Q: How can I make my mind steady? 
 

K: Hogyan tudnám az elmémet állhatatossá tenni? 
 

M: How can an unsteady mind make itself steady? 
Of course it cannot. It is the nature of the mind to 
roam about. All you can do is to shift the focus of 
consciousness beyond the mind. 
 

M: Hogyan tudná egy állhatatlan elme állhatatossá 
tenni magát? Természetesen nem tudja. Az 
elmének természete, hogy a kóboroljon. Mindössze 
annyit tehetsz, hogy a tudatosság fókuszát az elmén 
túlra tolod. 
 

Q: How is it done? 
 

K: Hogyan kell ezt csinálni? 
 

M: Refuse all thoughts except one: the thought 'I 
am'. The mind will rebel in the beginning, but with 
patience and perseverance it will yield and keep 
quiet. Once you are quiet, things will begin to 
happen spontaneously and quite naturally without 
any interference on your part. 
 

M: Utasíts vissza minden gondolatot, egyet kivéve: 
az ‟én vagyok‟ gondolatát. Az elme ellen fog állni 
kezdetben, de türelem és kitartás esetén feladja, és 
elcsendesedik. Amint elcsendesedtél, a dolgok 
elkezdenek spontán és teljesen természetes módon 
történni anélkül, hogy te bármi módon beavatkoznál. 
 

Q: Can I avoid this protracted battle with my mind? 
 

K: Elkerülhetem az elmémmel való hosszadalmas 
küzdelmet? 
 

M: Yes, you can. Just live your life as it comes, but 
alertly, watchfully, allowing everything to happen 

M: Igen, elkerülheted. Csak éld az életedet, ahogy 
az jön, de éberen, figyelmesen, megengedve 
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as it happens, doing the natural things the natural 
way, suffering, rejoicing -- as life brings. This also is 
a way. 
 

mindennek, hogy történjen, ahogy történik, a 
természetes dolgokat a természetes módon 
végezve, szenvedéssel, vagy örömmel – ahogy az 
élet hozza. Ez is egy út. 
 

Q: Well, then I can as well marry, have children, run 
a business… be happy. 
 

K: Szóval, akkor meg is nősülhetek, gyerekeim 
lehetnek, üzletet vezethetek … boldog lehetek. 
 

M: Sure. You may or may not be happy, take it in 
your stride. 
 

M: Így van. Légy boldog, vagy boldogtalan, fogadd 
természetesen. 
 

Q: Yet I want happiness. 
 

K: Mégiscsak a boldogságot szeretném. 
 

M: True happiness cannot be found in things that 
change and pass away. Pleasure and pain alternate 
inexorably. Happiness comes from the self and can 
be found in the self only. Find your real self 
(swarupa) and all else will come with it. 
 

M: A valódi boldogság nem változó és múló 
dolgokban található. Öröm és fájdalom 
kérlelhetetlenül váltakoznak. Boldogság csak az 
Énből származhat, és csak az Énben található. 
Keresd valódi önmagad (swarupa), és minden más 
eljön vele. 
 

Q: If my real self is peace and love, why is it so 
restless? 
 

K: Ha az én valódi önmagam a béke és a szeretet, 
akkor miért olyan nyugtalan? 
 

M: It is not your real being that is restless, but its 
reflection in the mind appears restless because the 
mind is restless. It is just like the reflection of the 
moon in the water stirred by the wind. The wind of 
desire stirs the mind and the 'me', which is but a 
reflection of the Self in the mind, appears changeful. 
But these ideas of movement, of restlessness, of 
pleasure and pain are all in the mind. The Self 
stands beyond the mind, aware, but unconcerned. 
 

M: Nem a valódi lényed nyugtalan, hanem annak az 
elmében való tükröződése mutatkozik annak, az 
elméd nyugtalansága miatt. Olyan ez, mint amikor a 
vízen tükröződő holdfényt megborzolja a szél. A 
vágy szele megborzolja az elmét, és az ‟én‟, amely 
csak elmebeli tükröződése az Énnek, 
változékonynak mutatkozik. De mindeme mozgás, 
nyugtalanság, öröm és fájdalom ideák, mind az 
elmében vannak. Az Én az elme felett áll, éberen, 
de pártatlanul. 
 

Q: How to reach it? 
 

K: Hogyan érhetem el? 
 

M: You are the Self, here and now Leave the mind 
alone, stand aware and unconcerned and you will 
realise that to stand alert but detached, watching 
events come and go, is an aspect of your real 
nature. 
 

M: Te vagy az Én, itt és most. Hagyd az elmét 
békén, légy éber és semleges, és realizálni fogod, 
hogy a kötődés nélküli éberség, a jövő-menő 
események szemlélése, a te valódi természeted egy 
aspektusa. 
 

Q: What are the other aspects? 
 

K: Mi a többi aspektus? 
 

M: The aspects are infinite in number. Realise one, 
and you will realise all. 
 

M: Végtelen sok aspektusa van. Ismerj fel egyet, és 
mindet felismered. 
 

Q: Tell me some thing that would help me. 
 

K: Mondj valami olyasmit, ami segítségemre lehet. 
 

M: You know best what you need. 
 

M: Te tudod legjobban, mire van szükséged. 
 

Q: I am restless. How can I gain peace? 
 

K: Nyugtalan vagyok. Hogy érhetem el a békét? 
 

M: For what do you need peace? 
 

M: Miért van szükséged békére? 
 

Q: To be happy. 
 

K: Hogy boldog legyek. 
 

M: Are you not happy now? 
 

M: Most nem vagy boldog? 
 

Q: No, I am not. K: Nem, nem vagyok. 



Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT,  magyarul: Én Az vagyok 
 

23 

 

  

M: What makes you unhappy? 
 

M: Mi tesz boldogtalanná? 
 

Q: I have what I don‟t want, and want what I don‟t 
have. 
 

K: Amim van, azt nem akarom, és azt akarom, amim 
nincs. 
 

M: Why don‟t you invert it: want what you have and 
care not for what you don‟t have? 
 

M: Miért nem fordítod meg: akard azt, amid van, és 
ne érdekeljen az, amid nincs. 
 

Q: I want what is pleasant and don‟t want what is 
painful. 
 

K: Akarom, ami kellemes, és nem akarom, ami 
fájdalmas. 
 

M: How do you know what is pleasant and what is 
not? 
 

M: Honnan tudod, hogy mi kellemes és mi nem az? 
 

Q: From past experience, of course. 
 

K: A múltbeli tapasztalataim alapján, természetesen. 
 

M: Guided by memory you have been pursuing the 
pleasant and shunning the unpleasant. Have you 
succeeded? 
 

M: Emlékezettől vezettetve hajszoltad az élvezetet, 
és kerülted a kellemetlent. Sikerrel jártál? 
 

Q: No, I have not. The pleasant does not last. Pain 
sets in again. 
 

K: Nem, nem jártam. Az élvezet nem tartós. A 
fájdalom újra beköszönt. 
 

M: Which pain? 
 

M: Milyen fájdalom? 
 

Q: The desire for pleasure, the fear of pain, both are 
states of distress. Is there a state of unalloyed 
pleasure? 
 

K: Mind az élvezet iránti vágy, mind a fájdalomtól 
való félelem nyomorúságos állapot. Létezik a tiszta 
öröm állapota? 
 

M: Every pleasure, physical or mental, needs an 
instrument. Both the physical and mental 
instruments are material, they get tired and worn 
out. The pleasure they yield is necessarily limited in 
intensity and duration. Pain is the background of all 
your pleasures. You want them because you 
suffer. On the other hand, the very search for 
pleasure is the cause of pain. It is a vicious circle. 
 

M: Minden élvezethez, legyen az fizikai vagy 
mentális, eszközre van szükség. Minden fizikai és 
mentális eszköz anyagi, elfáradnak és 
elhasználódnak. Az élvezet intenzitásában és 
időtartamában szükségszerűen korlátozott. Minden 
élvezetednek a fájdalom a háttere. Azért vágysz rá, 
mert szenvedsz. Másfelől, az élvezet keresésének 
valódi oka a fájdalom. Ez egy ördögi kör. 
 

Q: I can see the mechanism of my confusion, but I 
do not see my way out of it. 
 

K: Értem az összezavarodásom mechanizmusát, de 
nem látom a kivezető utat. 
 

M: The very examination of the mechanism shows 
the way. After all, your confusion is only in your 
mind, which never rebelled so far against confusion 
and never got to grips with it. It rebelled only 
against pain. 
 

M: Pontosan a mechanizmus vizsgálata mutatja 
meg az utat. Végül is a zavar csak az elmédben 
van, amely soha nem lázadt fel mostanáig a 
zűrzavar ellen, és soha szállt szembe vele. Csak a 
fájdalom ellen lázadt fel. 
 

Q: So, all I can do is to stay confused? 
 

Q: Tehát csak annyit tehetek, hogy véget vetek a 
zavarodottságnak? 
 

M: Be alert. Question, observe, investigate, learn all 
you can about confusion, how it operates, what it 
does to you and others. By being clear about 
confusion you become clear of confusion. 
 

M: Légy éber. Kérdezz, figyelj, vizsgálódj, tudj meg 
mindent a zűrzavarról, hogyan működik, mit okoz 
neked és másoknak. Tisztába kerülvén a 
zűrzavarral, megtisztulttá válsz a zűrzavartól. 

Q: When I look into myself, I find my strongest 
desire is to create a monument, to build something 
which will outlast me. Even when I think of a home, 
wife and child, it is because it is a lasting, solid, 

K: Amikor magamba nézek, legerősebb vágyamnak 
azt látom, hogy egy emlékművet hozzak létre, hogy 
valami olyat építsek, ami túl fog élni engem. Még 
amikor az otthonomra gondolok, a feleségemre és a 
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testimony to myself. 
 

gyerekeimre, az is azért van, mert ezek önmagam 
maradandó, szilárd tanúságtételei. 
 

M: Right, build yourself a monument. How do you 
propose to do it? 
 

M: Rendben, építs önmagadnak emlékművet. Hogy 
akarod azt megtenni? 
 

Q: It matters little what I build, as long as it is 
permanent. 
 

K: Kevéssé számít, hogy mit építek, ameddig az 
maradandó. 
 

M: Surely, you can see for yourself that nothing is 
permanent. All wears out, breaks down, dissolves. 
The very ground on which you build gives way. What 
can you build that will outlast all? 
 

M: Kétség nélkül te magad is láthatod, hogy semmi 
nem állandó. Minden elhasználódik, eltörik, 
szertefoszlik. Még az alap is beomlik, amire építesz. 
Mi olyat építhetsz, ami mindent túlél? 
 

Q: Intellectually, verbally, I am aware that all is 
transient. Yet, somehow my heart wants 
permanency. I want to create something that lasts. 
 

K: Intellektuálisan, verbálisan, tudatában vagyok 
annak, hogy minden mulandó. A szívem valahogy 
mégis állandóságra vágyik. Szeretnék valami 
időtállót alkotni. 
 

M: Then you must build it of something lasting. What 
have you that is lasting? Neither your body nor 
mind will last. You must look elsewhere. 
 

M: Akkor azt valamilyen időtállóból kell építened. Mi 
olyanod van, ami időtálló? Sem a tested, sem az 
elméd nem fog örökké fennmaradni. Máshol kell 
keresned. 
 

Q: I long for permanency, but I find it nowhere. 
 

K: Állandóság után sóvárgok, de sehol nem találom. 
 

M: Are you, yourself, not permanent? 
 

M: Te magad nem vagy állandó? 
 

Q: I was born, I shall die. 
 

K: Megszülettem, majd meghalok. 
 

M: Can you truly say you were not before you were 
born and can you possibly say when dead: „Now I 
am no more‟? You cannot say from your own 
experience that you are not. You can only say „I am‟. 
Others too cannot tell you „you are not‟. 
 

M: Állíthatod-e bizonyosan, hogy nem voltál, mielőtt 
megszülettél, és mondanod-e igazán a halálodkor: 
‟mostantól nem vagyok többé‟? Nem mondhatod 
saját tapasztalatod alapján, hogy nem vagy. Csak 
azt mondhatod, hogy ‟én vagyok‟. Mások sem 
mondhatják neked, hogy ‟te nem vagy‟. 
 

Q: There is no „I am‟ in sleep. 
 

K: Alvás közben nincs ‟én vagyok‟. 

M: Before you make such sweeping statements, 
examine carefully your waking state. You will soon 
discover that it is full of gaps, when the min blanks 
out. Notice how little you remember even when fully 
awake. You just don‟t remember. A gap in memory 
is not necessarily a gap in consciousness. 
 

M: Mielőtt ilyen túlságosan sommás állításra 
ragadtatod magad, vizsgáld meg gondosan az 
ébrenléti állapotodat. Hamarosan felfedezed, hogy 
az tele van olyan hézagokkal, amikor az elme kiürül. 
Figyeld meg, hogy milyen kevésre emlékszel, főleg 
mire teljesen felébredsz. Alig emlékszel valamire. Az 
emlékezetbeli hézag nem szükségszerűen jelent a 
tudatosságban is hézagot. 
 

Q: Can I make myself remember my state of deep 
sleep? 
 

K: Van rá mód, hogy emlékezzek a mély alvás alatti 
állapotomra? 
 

M: Of course. By eliminating the intervals of 
inadvertence during your waking hours you will 
gradually eliminate the long interval of absent-
mindedness, which you call sleep. You will be aware 
that you are asleep. 
 

M: Természetesen. Ébrenléti óráid figyelmetlenségi 
intervallumainak a kiküszöbölésével fokozatosan ki 
fogod küszöbölni a feledékenység azon hosszú 
intervallumait, amelyet alvásnak nevezel. Tudatában 
leszel, hogy alszol. 
 

Q: Yet, the problem of permanency, of continuity of 
being, is not solved. 
 

K: De az állandóságnak, a létezés 
folyamatosságának a problémája ezzel még nincs 
megoldva. 
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M: Permanency is a mere idea, born of the action of 
time. Time again depends of memory. By 
permanency you mean unfailing memory through 
endless time. You want to eternalise the mind, which 
is not possible. 
 

M: Az állandóság puszta idea, ami az idő hatására 
született. Az idő viszont az emlékezet alá van 
rendelve. Állandóságon te végtelen ideig tartó 
hiánytalan emlékezetet értesz. Örökkévalóvá akarod 
tenni az elmét, ami nem lehetséges. 
 

Q: Then what is eternal? 
 

K: Akkor mi örökkévaló? 
 

M: That which does not change with time. You 
cannot eternalise a transient thing -- only the 
changeless is eternal. 
 

M: Az, ami nem változik az idővel. Nem teheted 
örökkévalóvá a múlandó dolgot – csak a változatlan 
örökkévaló. 
 

Q: I am familiar with the general sense of what you 
say. I do not crave for more knowledge. All I want 
is peace. 
 

K: Általános értelemben ismert számomra, amiről 
beszélsz. Nem követelek több tudást. Mindössze 
békére vágyom. 
 

M: You can have for the asking all the peace you 
want. 
 

M: Tiéd lehet, ha kéred a teljes béke, amire vágysz. 
 

Q: I am asking. 
 

K: Kérem. 
 

M: You must ask with an undivided heart and live an 
integrated life. 
 

M: Osztatlan szívvel kell kérned, és teljes életet kell 
élned. 
 

Q: How? 
 

K: Hogyan? 
 

M: Detach yourself from all that makes your mind 
restless. Renounce all that disturbs its peace. If you 
want peace, deserve it. 
 

M: Különítsd el önmagad mindattól, ami elmédet 
nyugtalanná teszi. Adj fel mindent, ami békéjét 
háborgatja. Ha békét akarsz, érdemeld ki azt. 
 

Q: Surely everybody deserves peace. 
 

K: Biztosan mindenki megérdemli a békét. 
 

M: Those only deserve it, who don't disturb it. 
 

M: Csak azok érdemlik meg, akik nem háborgatják 
azt. 
 

Q: In what way do I disturb peace? 
 

K: Milyen módon háborgatom én a békét? 
 

M: By being a slave to your desires and fears. 
 

M: Azzal, hogy vágyaid és félelmeid szolgájává 
válsz. 
 

Q: Even when they are justified? 
 

K: Még akkor is, ha azok indokoltak? 
 

M: Emotional reactions, born of ignorance or 
inadvertence, are never justified. Seek a clear mind 
and a clean heart. All you need is to keep quietly 
alert, enquiring into the real nature of yourself. This 
is the only way to peace. 
 

M: A tudatlanság vagy gondatlanság miatt született 
emocionális reakciók soha nem indokoltak. Keresd a 
tiszta elmét és a tiszta szívet. Mindössze az 
szükséges, hogy légy teljesen éber, kutasd 
önmagad valódi természetét. Ez az egyetlen út a 
békéhez. 
 

  

 

9. Responses of Memory 9. Az emlékezet válaszai 
Questioner: Some say the universe was created. 
Others say that it always existed and is for ever 
undergoing transformation. Some say it is subject to 
eternal laws. Others deny even causality. Some say 
the world is real. Others -- that it has no being 
whatsoever. 

Kérdező: Egyesek azt mondják, hogy az univerzum 
teremtetett. Mások azt mondják, hogy mindig 
létezett, és örökké változásoknak alávetett. 
Némelyek azt mondják, hogy örök törvényeknek 
alárendelt. Mások tagadnak minden kauzalitást. 
Egyesek azt mondják, a világ valóságos. Mások – 
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 hogy nem bír létezéssel semmilyen módon. 
 

Maharaj: Which world are you enquiring about? 
 

Maharaj: Melyik világról kérdezel? 
 

Q: The world of my perceptions, of course. 
 

K: Az általam érzékelt világról, természetesen. 
 

M: The world you can perceive is a very small world 
indeed. And it is entirely private. Take it to be a 
dream and be done with it. 
 

M: A világ, amit érzékelsz, valójában nagyon kis 
világ. És teljesen magántermészetű. Vedd úgy, hogy 
álom, és ess át rajta. 
 

Q: How can I take it to be a dream? A dream does 
not last. 
 

K: Hogyan tekinthetném álomnak? Egy álom nem 
marad fenn. 
 

M: How long will your own world last? 
 

M: Meddig fog a te saját világod fennmaradni? 
 

Q: After all, my little world is but a part of the total. 
 

K: Végül is, az én kis világom csak része az 
egésznek. 
 

M: Is not the idea of a total world a part of your 
personal world? The universe does not come to tell 
you that you are a part of it. It is you who have 
invented a totality to contain you as a part. In fact all 
you know is your own private world, however well 
you have furnished it with your imaginations and 
expectations. 
 

M: Nem az egész világ ideája a te személyes 
világod része? Az univerzum nem jön oda hozzád 
elmondani, hogy te az ő része vagy. Te vagy az, aki 
kitalált egy teljességet, amelynek téged, mint részt, 
tartalmaznia kell. Mindaz amit ismersz, az valójában 
a te privát világod, bármilyen jól berendezted is 
elképzeléseiddel és elvárásaiddal. 
 

Q: Surely, perception is not imagination. 
 

K: De hát az észlelés az nem képzelődés. 
 

M: What else? Perception is recognition, is it not? 
Something entirely unfamiliar can be sensed, but 
cannot be perceived. Perception involves memory. 
 

M: Mi más lenne? Az észlelés az felismerés, ugye? 
Ha valami teljesen ismeretlen, az észlelhető, de nem 
ismerhető fel. Az észlelés magában foglalja az 
emlékezetet. 
 

Q: Granted, but memory does not make it illusion. 
 

K: Rendben van, de az emlékezet nem teszi azt 
illúzióvá. 
 

M: Perception, imagination, expectation, 
anticipation, illusion -- all are based on memory. 
There are hardly any border lines between them. 
They just merge into each other. All are responses 
of memory. 
 

M: Észlelés, képzelet, elvárás, megérzés, illúzió – 
mind emlékezeten alapulnak. Alig van közöttük 
határvonal. Csaknem összeolvadnak egymással. 
Mindezek az emlékezet válaszai. 
 

Q: Still, memory is there to prove the reality of my 
world. 
 

K: De mégiscsak az emlékezet a próbája a világom 
realitásának. 
 

M: How much do you remember? Try to write down 
from memory what you were thinking, saying and 
doing on the 30

th
 of the last month. 

 

M: Mennyire emlékszel? Próbáld meg emlékezetből 
leírni, hogy mit gondoltál, mondtál és csináltál múlt 
hónap 30-án. 
 

Q: Yes, there is a blank. 
 

K: Hát igen, ez kitörlődött. 
 

M: It is not so bad. You do remember a lot -- 
unconscious memory makes the world in which you 
live so familiar. 
 

M: Nem olyan rossz a helyzet. Sok mindenre 
emlékszel – a tudattalan emlékezet teszi a világot, 
amelyben élsz, olyan jól ismertté. 
 

Q: Admitted that the world in which I live is 
subjective and partial. What about you? In what kind 
of world do you live? 
 

K: Elfogadom, hogy a világ, amelyben élek 
szubjektív és részleges. És te? Miféle világ az, 
amiben te élsz? 
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M: My world is just like yours. I see, I hear, I feel, I 
think, I speak and act in a world I perceive, just like 
you. But with you it is all, with me it is nothing. 
Knowing the world to be a part of myself, I pay it no 
more attention than you pay to the food you have 
eaten. While being prepared and eaten, the food is 
separate from you and your mind is on it; once 
swallowed, you become totally unconscious of it. I 
have eaten up the world and I need not think of it 
any more. 
 

M: Az én világom éppen olyan, mint a tied. Látok, 
hallok, érzek, gondolok, beszélek és cselekszem az 
általam észlelt világban, éppen úgy, mint te. De ami 
veled van, az minden, ami velem van, az semmi. A 
világot önmagam egy részeként tudva, nem fordítok 
rá több figyelmet, mint amennyit te fordítasz arra az 
ételre, amit megettél. Miközben készíted és eszed, 
az étel tőled különálló dolog, és az elméd rá irányul; 
amint lenyelted, teljesen tudattalanná válsz rá 
nézve. Én megettem a világot, és nem kell 
gondolnom rá soha többé. 
 

Q: Don‟t you become completely irresponsible? 
 

K: Nem lettél teljesen felelőtlen? 
 

M: How could I? How can I hurt something which is 
one with me. On the contrary, without thinking of the 
world, whatever I do will be of benefit to it. Just as 
the body sets itself right unconsciously, so am I 
ceaselessly active in setting the world right. 
 

M: Hogy váltam volna azzá? Hogyan bánthatnék 
valamit, ami egy velem? Ellenkezőleg, a világra való 
gondolás nélkül akármi, amit teszek, a hasznára 
lesz. Ahogy a test is rendbe hozza magát 
tudattalanul, úgy vagyok én szüntelenül aktív a világ 
rendbe hozása terén. 
 

Q: Nevertheless, you are aware of the immense 
suffering of the world? 
 

K: Mindamellett, tudatában vagy-e a világ 
mérhetetlen szenvedésének? 
 

M: Of course I am, much more than you are. 
 

M: Természetesen igen, sokkal inkább, mint te. 
 

Q: Then what do you do? 
 

K: Aztán mit teszel? 
 

M: I look at it through the eyes of God and find that 
all is well. 
 

M: Én Isten szemével tekintek rá, és úgy találom, 
hogy minden jól van. 
 

Q: How can you say that all is well? Look at the 
wars, the exploitation, the cruel strife between the 
citizen and the state. 
 

K: Hogy mondhatod, hogy minden jól van? Tekintsd 
a háborúkra, a kizsákmányolásra, a lakosság és az 
állam közötti kegyetlen küzdelemre. 
 

M: All these sufferings are man-made and it is within 
man's power to put an end to them. God helps by 
facing man with the results of his actions and 
demanding that the balance should be restored. 
Karma is the law that works for righteousness; it is 
the healing hand of God. 
 

M: Mindezen szenvedéseket az ember hozta létre, 
és hatalmában áll az embernek, hogy véget vessen 
nekik. Isten az embert úgy segíti, hogy szembesíti 
cselekedetei eredményeivel, és az egyensúly 
helyreállításának az igényével. A Karma az a 
törvény, amely az igazságosság érdekében 
működik; ez Isten gyógyító keze. 
 

  

 

10. Witnessing 10. Tanúság 
Questioner: I am full of desires and want them 
fulfilled. How am I to get what I want? 

 

Kérdező: Teli vagyok vágyakkal, amelyek 
szeretném, ha beteljesednének. Hogyan kaphatom 
meg, amit akarok? 
 

Maharaj: Do you deserve what you desire? In some 
way or other you have to work for the fulfilment of 
your desires. Put in energy and wait for the results. 
 

Maharaj: Kiérdemled, amire vágysz? Így vagy úgy, 
de meg kell dolgoznod vágyaid beteljesüléséért. 
Fektess be energiát, és várd az eredményeket. 
 

Q: Where am I to get the energy? 
 

K: Honnan vegyem az energiát? 
 

M: Desire itself is energy. 
 

M: Maga a vágy az energia. 
 

Q: Then why does not every desire get fulfilled? K: Akkor miért nem teljesedik be minden vágy? 
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M: Maybe it was not strong enough and lasting. 
 

M: Lehet, hogy nem volt elég erős és tartós. 
 

Q: Yes, that is my problem. I want things, but I am 
lazy when it comes to action. 
 

K: Igen, na ez a problémám. Akarok dolgokat, de 
amikor eljön a cselekvés ideje, ellustulok. 
 

M: When your desire is not clear nor strong, it 
cannot take shape. Besides, if your desires are 
personal, for your own enjoyment, the energy you 
give them is necessarily limited; it cannot be more 
than what you have. 
 

M: Amikor a vágyad nem tiszta és erős, nem ölthet 
alakot. Ezenfelül, ha vágyaid személyesek, a saját 
élvezetedet szolgálják, a rájuk irányított energiád 
szükségképpen korlátozott; nem lehet belőle több, 
mint amennyivel rendelkezel. 
 

Q: Yet, often ordinary persons do attain what they 
desire. 
 

K: Átlagemberek mégis gyakran elérik, amire 
vágynak. 
 

M: After desiring it very much and for a long time. 
Even then, their achievements are limited. 
 

M: Azután, hogy vágyakozásuk nagyon erős és 
hosszú ideig tartott. De teljesítményük még ekkor is 
korlátozott. 
 

Q: And what about unselfish desires? 
 

K: És mi van az önzetlen vágyakkal? 
 

M: When you desire the common good, the whole 
world desires with you. Make humanity's desire your 
own and work for it. There you cannot fail, 
 

M: Amikor a közjót vágyod, az egész világ együtt 
vágyik veled. Tedd az emberiség vágyát a 
magadévá, és dolgozz érte. Nem bukhatsz el. 
 

Q: Humanity is God‟s work, not mine. I am 
concerned with myself. Have I not the right to see 
my legitimate desires fulfilled? They will hurt no one. 
My desires are legitimate. They are right desires, 
why don‟t they come true? 
 

K: Az emberiség Isten dolga, nem az enyém. 
Nekem saját magammal kell törődnöm. Nincs jogom, 
hogy legitim vágyaim teljesülését keressem? Azok 
senkit nem bántanak. Az én vágyaim helyénvalók. 
Ezek helyesek vágyak, miért nem válnak valóra? 
 

M: Desires are right or wrong according to 
circumstances; it depends on how you look at them. 
It is only for the individual that a distinction between 
right and wrong is valid. 
 

M: A vágyak a körülményektől függően jók vagy 
rosszak; attól függ, hogy tekintesz rájuk. A jó és a 
rossz közötti különbség csak az egyén számára 
igazolgató. 
 

Q: What are the guide-lines for such distinction? 
How am I to know which of my desires are right and 
which are wrong? 
 

K: Mik az ilyen különbségek irányelvei? Honnan 
tudom, hogy mely vágyaim jók, és melyek rosszak? 
 

M: In your case desires that lead to sorrow are 
wrong and those which lead to happiness are right. 
But you must not forget others. Their sorrow and 
happiness also count. 
 

M: A te esetedben a szomorúsághoz vezető vágyak 
rosszak, és a boldogsághoz vezetők jók. De nem 
szabad megfeledkezned másokról. Az ő 
szomorúságuk és boldogságuk szintén számít. 
 

Q: Results are in the future. How can I know what 
they will be? 
 

K: Az eredmények a jövőben jelentkeznek. Honnan 
tudom, hogy mik lesznek azok? 
 

M: Use your mind. Remember. Observe. You are 
not different from others. Most of their experiences 
are valid for you too. Think clearly and deeply, go 
into the entire structure of your desires and their 
ramifications. They are a most important part of your 
mental and emotional make-up and powerfully affect 
your actions. Remember, you cannot abandon what 
you do not know. To go beyond yourself, you must 
know yourself. 
 

M: Használd az eszedet. Emlékezz. Figyelj. Nem 
különbözöl másoktól. Az ő legtöbb tapasztalatuk rád 
is érvényes. Gondolkozz tisztán és mélyen, menj 
bele a vágyaid és azok következményei teljes 
struktúrájába. Ezek a te mentális és emocionális 
szerkezeted legfontosabb részei, és erőteljesen 
hatnak a tetteidre. Jegyezd meg, nem tudod feladni 
azt, amit nem ismersz. Önmagad meghaladásához 
először ismerned kell önmagad. 
 

Q: What does it mean to know myself? By knowing 
myself what exactly do I come to know? 

K: Mit jelent ismerni önmagam? Önmagam 
megismerésével tulajdonképpen mit ismerek meg? 
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M: All that you are not. 
 

M: Mindazt, ami nem vagy. 
 

Q: And not what I am? 
 

K: És nem azt, ami vagyok? 
 

M: What you are, you already are. By knowing what 
you are not, you are free of it and remain in your 
own natural state. It all happens quite spontaneously 
and effortlessly. 
 

M: Ami vagy, az már vagy. Megismerve, hogy mi 
nem vagy, szabaddá válsz tőle, és megmaradsz 
saját természetes állapotodban. Mindez teljesen 
spontán és erőfeszítés-mentesen történik. 
 

Q: And what do I discover? 
 

K: És mit fedezek fel? 
 

M: You discover that there is nothing to discover. 
You are what you are and that is all. 
 

M: Felfedezed, hogy nincs mit felfedezni. Az vagy 
ami vagy, és ez minden. 
  

Q: I do not understand. 
 

K: Nem értem. 
 

M: It is your fixed idea that you must be something 
or other, that blinds you. 
 

M: Az a rögeszméd, hogy ennek vagy annak kell 
lenned, ami megvakít téged. 
 

Q: How can I get rid of this idea? 
 

K: Hogyan szabadulhatok meg ettől az eszmétől? 
 

M: If you trust me, believe when I tell you that you 
are the pure awareness that illuminates 
consciousness and its infinite content. Realise this 
and live accordingly. If you do not believe me, then 
go within, enquiring „What am I‟? or, focus your mind 
on „I am‟, which is pure and simple being. 
 

M: Ha bízol bennem, ha elhiszed, ha azt mondom 
neked, hogy te a tiszta tudatosság vagy, amely 
fénnyel árasztja el a tudatosságot és annak végtelen 
tartalmát. Ébredj ennek tudatára, és élj ennek 
megfelelően. Ha nem hiszel nekem, akkor haladj 
befelé a ‟mi vagyok én?‟ kutatással, vagy tartsd 
elméd fókuszát az ‟én vagyok‟-on, amely tiszta és 
egyszerű létezés. 
 

Q: On what my faith in you depends? 
 

K: Mitől függ, hogy hiszek-e benned? 
 

M: On your insight into other people‟s hearts. If you 
cannot look into my heart, look into your own. 
 

M: Hogy belelátsz-e más emberek szívébe. Ha nem 
tudsz az én szívembe látni, nézz a sajátodba. 
 

Q: I can do neither. 
 

K: Egyiket sem tudom megcsinálni. 
 

M: Purify yourself by a well-ordered and useful life. 
Watch over your thoughts, feelings, words and 
actions. This will clear your vision. 
 

M: Tisztítsd meg magad egy jól vezetett, és hasznos 
élettel. Ügyelj gondolataidra, érzéseidre, szavaidra 
és tetteidre. Ez meg fogja tisztítani látásodat. 
  

Q: Must I not renounce every thing first, and live a 
homeless life? 
 

K: Nem kell mindenről lemondanom először, és 
remeteként élnem? 
 

M: You cannot renounce. You may leave your home 
and give trouble to your family, but attachments are 
in the mind and will not leave you until you know 
your mind in and out. First thing first -- know 
yourself, all else will come with it. 
 

M: Nem tudsz lemondani. Otthonodat elhagyhatod, 
családodnak gondot okozhatsz, de a kötelékek az 
elmédben vannak, és nem fognak elengedni, amíg 
az elmédet kívül-belül meg nem ismered. Először az 
első dolog – ismerd meg magad, minden más jönni 
fog vele. 
 

Q: But you already told me that I am the Supreme 
Reality. Is it not self-knowledge? 
 

K: De te már közölted velem, hogy én a Legfelsőbb 
Valóság vagyok. Ez nem önismeret? 
 

M: Of course you are the Supreme Reality. But what 
of it? Every grain of sand is God; to know it is 
important, but that is only the beginning. 
 

M: Természetesen, te vagy a Legfelsőbb Valóság. 
De hát aztán? Minden porszem Isten; fontos ezt 
tudni, de ez csak a kezdet. 
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Q: Well, you told me that I am the Supreme Reality. 
I believe you. What next is there for me to do? 
 

K: Nos, az mondtad, én vagyok a Legfelsőbb 
Valóság. Hiszek neked. Mit a következő teendőm? 
 

M: I told you already. Discover all you are not. Body, 
feelings, thoughts, ideas, time, space, being and 
not-being, this or that -- nothing concrete or abstract 
you can point out to is you. A mere verbal statement 
will not do -- you may repeat a formula endlessly 
without any result whatsoever. You must watch 
yourself continuously -- particularly your mind -- 
moment by moment, missing nothing. This 
witnessing is essential for the separation of the self 
from the not-self. 
 

M: Már mondtam. Fedezd fel, hogy mi nem vagy. 
Test, érzések, gondolatok, ideák, idő, tér, lét és 
nemlét, ez és az – semmilyen konkrét vagy 
absztrakt dolog, amire rá tudsz mutatni, nem te 
vagy. A pusztán verbális kijelentés nem működik – 
vég nélkül ismételhetsz egy formulát, anélkül, hogy 
bármilyen eredménnyel járna. Folyamatosan 
figyelned kell magad – különösen az elmédet – 
pillanatról pillanatra, semmit el nem mulasztva. Ez a 
tanúság elengedhetetlen az Énnek a nem-Éntől való 
elválasztásához. 
 

Q: The witnessing -- is it not my real nature? 
 

K: A tanúság – nem ez az én valódi természetem? 
 

M: For witnessing, there must be something else to 
witness. We are still in duality. 
 

M: A tanúsághoz kell valami más, amit tanúsítasz. 
Még mindig a dualitásban vagyunk. 
 

Q: What about witnessing the witness? Awareness 
of awareness? 
 

K: Mi a véleményed a tanú tanúságáról? A 
tudatosság tudatossága? 
 

M: Putting words together will not take you far. Go 
within and discover what you are not. Nothing else 
matters. 
 

M: A szavak egymáshoz fűzése nem visz messzire. 
Fordulj befelé, és fedezd fel, hogy ki nem vagy. 
Semmi más nem számít. 
 

  

 

11. Awareness and Consciousness 11. Tudat és tudatosság 
Questioner: What do you do when asleep? 

 
Kérdező: Mit csinálsz, mikor alszol? 
 

Maharaj: I am aware of being asleep. 
 

Maharaj: Tudatában vagyok alvó állapotomnak. 
 

Q: Is not sleep a state of unconsciousness? 
 

K: Az alvás nem a tudattalanság állapota? 
 

M: Yes, I am aware of being unconscious. 
 

M: Igen, tudatában vagyok a tudattalan 
állapotomnak. 
 

Q: And when awake, or dreaming? 
 

K: És amikor ébren vagy, vagy álmodsz? 
 

M: I am aware of being awake or dreaming. 
 

M: Tudatában vagyok ébrenléti vagy álmodó 
állapotomnak. 
 

Q: I do not catch you. What exactly do you mean? 
Let me make my terms clear: by being asleep I 
mean unconscious, by being awake I mean 
conscious, by dreaming I mean conscious of one‟s 
mind, but not of the surroundings. 
 

K: Nem értem. Mit jelent ez pontosan? Hadd 
világítsam meg a fogalmaimat: alvó állapoton én 
tudattalanságot értek, ébrenléti állapoton 
tudatosságot, álmodás alatt azt értem, hogy az 
elmének tudatában lenni, de a környezetnek nem. 
 

M: Well, it is about the same with me, Yet, there 
seems to be a difference. In each state you forget 
the other two, while to me, there is but one state of 
being, including and transcending the three mental 
states of waking, dreaming and sleeping. 
 

M: Nos, ezek körülbelül ugyanazok, mint az enyéim, 
de van egy szembetűnő különbség. Te mindegyik 
állapotban elfelejted a másik kettőt, míg az én 
számomra csak egy létezési állapot van, magában 
foglalva és meghaladva az ébrenlét, álmodás és 
alvás három mentális állapotát. 
 

Q: Do you see in the world a direction and a 
purpose? 

K: Látsz-e a világban irányítást és szándékot? 
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M: The world is but a reflection of my imagination. 
Whatever I want to see, I can see. But why should I 
invent patterns of creation, evolution and 
destruction? I do not need them and have no desire 
to lock up the world in a mental picture. 
 

M: A világ csak a képzeletem tükröződése. Bármit 
akarok látni, láthatom. De miért találjak ki teremtési 
mintákat, evolúciót és pusztulást? Nincs szükségem 
rájuk, és nem óhajtom bezárni a világot egy mentális 
képbe. 
 

Q: Coming back to sleep. Do you dream? 
 

K: Visszatérve az alvásra. Szoktál álmodni? 
 

M: Of course. 
 

M: Természetesen. 
 

Q: What are your dreams? 
 

K: Miket álmodsz? 
 

M: Echoes of the waking state. 
 

M: Az ébrenléti állapot visszatükröződéseit. 
 

Q: And your deep sleep? 
 

K: És a mély alvásod? 
 

M: The brain consciousness is suspended. 
 

M: Az agyi tudatosság szünetel. 
 

Q: Are you then unconscious? 
 

K: Akkor tudattalan vagy? 
 

M: Unconscious of my surroundings -- yes. 
 

M: Nem vagyok tudatában a környezetemre – igen. 
 

Q: Not quite unconscious? 
 

K: Nem vagy teljesen tudattalan? 
 

M: I remain aware that I am unconscious. 
 

M: Megmarad a tudat, hogy tudattalan vagyok. 
 

Q: You use the words 'aware' and 'conscious'. Are 
they not the same? 
 

K: A ‟tudat‟ (aware) és a ‟tudatos‟ (conscious) 
szavakat használod. Ezek nem ugyanazok? 
 

M: Awareness is primordial; it is the original state, 
beginningless, endless, uncaused, unsupported, 
without parts, without change. Consciousness is on 
contact, a reflection against a surface, a state of 
duality. There can be no consciousness without 
awareness, but there can be awareness without 
consciousness, as in deep sleep. Awareness is 
absolute, consciousness is relative to its content; 
consciousness is always of something. 
Consciousness is partial and changeful, awareness 
is total, changeless, calm and silent. And it is the 
common matrix of every experience. 
 

M: A tudat az ős; ez az eredeti állapot, kezdet 
nélküli, vég nélküli, nem okozati, nem támogatott, 
részek nélküli, változás nélküli. A tudatosság a 
kettősség állapotához kapcsolódó felszíni 
tükröződés. Nem létezhet tudatosság tudat nélkül, 
tudat viszont létezhet tudatosság nélkül, például 
mély alvásban. A tudat abszolút, a tudatosság a 
saját tartalmától függ; a tudatosság mindig valamire 
tudatos. A tudatosság részleges és változékony, a 
tudat totális, megváltozhatatlan, nyugodt és 
csendes. És ez a közös mátrixa minden 
tapasztalásnak. 
 

Q: How does one go beyond consciousness into 
awareness? 
 

K: Hogyan lehet a tudatosságból a tudatba 
továbblépni? 
 

M: Since it is awareness that makes consciousness 
possible, there is awareness in every state of 
consciousness. Therefore the very consciousness of 
being conscious is already a movement in 
awareness. Interest in your stream of consciousness 
takes you to awareness. It is not a new state. It is at 
once recognised as the original, basic existence, 
which is life itself, and also love and joy. 
 

M: Mivel a tudat az, ami a tudatosságot lehetővé 
teszi, a tudatosság minden állapotában van tudat. 
Következésképpen a tudatos létezés tökéletes 
tudata is már egy tudatbeli mozgás. A tudatfolyamod 
iránti érdeklődés vezet el téged a tudathoz. Ez nem 
egy új állapot. Azonnal felismered, mint eredeti, 
alapvető létezést, amely az élet maga, és szeretet 
és öröm is. 
 

Q: Since reality is all the time with us, what does 
self-realisation consist of? 
 

K: Mivel a valóság mindig velünk van, miből áll az 
ön-megvalósítás? 
 

M: Realisation is but the opposite of ignorance. To 
take the world as real and one‟s self as unreal is 

M: A megvalósítás csupán a tudatlanság ellentéte. A 
világot valósnak, és az ember Énjét valótlannak 
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ignorance. The cause of sorrow. To know the self as 
the only reality and all else as temporal and transient 
is freedom, peace and joy. It is all very simple. 
Instead of seeing things as imagined, learn to see 
them as they are. It is like cleansing a mirror. The 
same mirror that shows you the world as it is, will 
also show you your own face. The thought 'I am' is 
the polishing cloth. Use it. 
 

tekinteni, az tudatlanság. A fájdalom okozója. Az Ént 
az egyetlen valóságnak tudni, és minden mást 
időlegesnek és múlandónak, az szabadság, béke és 
öröm. Mindez nagyon egyszerű. Ahelyett, hogy 
olyannak látnád a dolgokat, amilyennek képzeled 
őket, tanuld meg úgy látni őket, ahogyan azok 
vannak. Ez a tükör tisztításához hasonló. Ugyanaz a 
tükör, amely a világot úgy mutatja számodra, 
ahogyan az van, meg fogja mutatni neked saját 
arcodat is. Az ‟én vagyok‟ gondolat a törlőruha. 
Használd. 
 

 

12. The Person is not Reality 12. A személy nem valóságos 
Questioner: Kindly tell us how you realised. 

 
Kérdező: Légy szíves, meséld el nekünk, hogyan 
valósítottad meg önmagad? 
 

Maharaj: I met my Guru when I was 34 and realised 
by 37. 
 

Maharaj: 34 éves koromban találkoztam Gurummal, 
és 37 éves koromra megvalósultam. 
 

Q: What happened? What was the change? 
 

K: Mi történt? Mi változott? 
 

M: Pleasure and pain lost their sway over me. I was 
free from desire and fear. I found myself full, 
needing nothing. I saw that in the ocean of pure 
awareness, on the surface of the universal 
consciousness, the numberless waves of the 
phenomenal worlds arise and subside 
beginninglessly and endlessly. As consciousness, 
they are all me. As events they are all mine. There is 
a mysterious power that looks after them. That 
power is awareness, Self, Life, God, whatever name 
you give it. It is the foundation, the ultimate support 
of all that is, just like gold is the basis for all gold 
jewellery. And it is so intimately ours. Abstract the 
name and shape from the jewellery and the gold 
becomes obvious. Be free of name and form and of 
the desires and fears they create, then what 
remains? 
 

M: Élvezet és fájdalom elveszítették a hatalmukat 
felettem. Szabad voltam vágytól és félelemtől. 
Teljesnek találtam önmagamat, szükségletek 
nélkülinek. Láttam, hogy a tiszta éberség 
óceánjában, az egyetemes tudatosság felszínén a 
jelenségvilág megszámlálhatatlan hulláma 
keletkezik és tűnik el, kezdet és vég nélkül. Mint 
tudatosság, ők mind én vagyok. Mint események, ők 
mind az enyémek. Létezik egy titokzatos erő, amely 
gondjukat viseli. Ez az erő az éberség, Én, Élet, 
Isten, bárhogy is nevezd. Ez az alapja, végső 
támasza mindennek, ami van, pontosan úgy, ahogy 
az arany alapja minden arany ékszernek. És ez 
ennyire közvetlen módon a miénk. Vonatkoztasd el 
a nevet és a formát az ékszertől, és az arany 
nyilvánvalóvá válik. Szabadulj meg névtől és 
formától, és az általuk keltett vágytól és félelemtől, 
mi marad akkor? 
 

Q: Nothingness. 
 

K: Semmi. 
 

M: Yes, the void remains. But the void is full to the 
brim. It is the eternal potential as consciousness is 
the eternal actual. 
 

M: Igen, az üresség marad. De az üresség színültig 
tele van. Ez az örök lehetőség, mint tudatosság az 
örök realitás. 
 

Q: By potential you mean the future? 
 

K: Lehetőség alatt a jövőt érted? 
 

M: Past, present and future -- they are all there. And 
infinitely more. 
 

M: Múlt, jelen és jövő – ezek mind benne vannak. 
És végtelenszer több. 
 

Q: But since the void is void, it is of little use to us. 
 

K: De, minthogy az üresség üres, kevés haszna van 
számunkra. 
 

M: How can you say so? Without breach in 
continuity how can there be rebirth? Can there be 
renewal without death? Even the darkness of sleep 
is refreshing and rejuvenating. Without death we 
would have been bogged up for ever in eternal 

M: Hogy mondhatsz ilyet? A folytonosságbeli 
szakadás nélkül hogyan lehetne újjászületés? 
Lehet-e megújulás halál nélkül? Még az alvás 
sötétsége is frissítő és megújító. Halál nélkül 
belesüllyednénk az örök vénségbe. 
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senility. 
 

 

Q: Is there no such thing as immortality? 
 

K: Nincs olyan, hogy halhatatlanság? 
 

M: When life and death are seen as essential to 
each other, as two aspects of one being, that is 
immortality. To see the end in the beginning and 
beginning in the end is the intimation of eternity. 
Definitely, immortality is not continuity. Only the 
process of change continues. Nothing lasts. 
 

M: Amikor az életet és a halált egyformán 
lényegesnek tekintik, mint az emberi létezés két 
aspektusát, az a halhatatlanság. Látni a véget a 
kezdetkor és a kezdetet a végkor, az örökkévalóság 
üzenete. Kétségtelen, hogy az öröklét nem 
állandóság. Csak a változás állandó. Semmi nem 
tart örökké. 
 

Q: Awareness lasts? 
 

K: A tudat örök? 
 

M: Awareness is not of time. Time exists in 
consciousness only. Beyond consciousness where 
are time and space? 
 

M: A tudat nem időbeli. Idő csak a tudatosságban 
létezik. A tudatosságon túl hol van idő és tér? 
 

Q: Within the field of your consciousness there is 
your body also. 
 

K: A tudatosságod terén belül van a tested is. 
 

M: Of course. But the idea 'my body', as different 
from other bodies, is not there. To me it is 'a body', 
not 'my body', 'a mind', not 'my mind'. The mind 
looks after the body all right, I need not interfere. 
What needs be done is being done, in the normal 
and natural way. 
 
 
You may not be quite conscious of your 
physiological functions, but when it comes to 
thoughts and feelings, desires and fears you 
become acutely self-conscious. To me these too are 
largely unconscious. I find myself talking to people, 
or doing things quite correctly and appropriately, 
without being very much conscious of them. It looks 
as if I live my physical, waking life automatically, 
reacting spontaneously and accurately. 
 

M: Természetesen. De az ‟én testem‟ idea, mint ami 
más testektől különbözik, nincs benne. Számomra 
ez ‟egy test‟ nem az ‟én testem‟, ‟egy elme‟, nem az 
‟én elmém‟. Az elme megfelelően gondoskodik a 
testről, nekem nem kell közbeavatkoznom. Ami meg 
kell, hogy történjen, az megtörténik, normális és 
természetes módon. 
 
Nem lehetsz teljesen tudatában pszichológiai 
funkcióidnak, csak akkor leszel hirtelen öntudatos, 
amikor azok belépnek a gondolataidba, érzéseidbe, 
vágyaidba és félelmeidbe. Nálam ezek is jórészt 
tudattalanok. Úgy találom, hogy teljesen hibátlanul 
és helyénvalóan beszélek emberekkel, vagy teszek 
dolgokat, anélkül, hogy túlságosan tudatában 
lennénk. Úgy látszik, mintha fizikai, felébredett 
életemet automatikusan élném, önkéntelen és 
hibátlan reagálással. 
 

Q: Does this spontaneous response come as a 
result of realisation, or by training? 
 

K: Ez az önkéntelen reakció önmegvalósulás 
eredménye, vagy gyakorlásé? 
 

M: Both. Devotion to you goal makes you live a 
clean and orderly life, given to search for truth and to 
helping people, and realisation makes noble virtue 
easy and spontaneous, by removing for good the 
obstacles in the shape of desires and fears and 
wrong ideas. 
 

M: Mindkettő. Önmagad célnak szentelése arra 
késztet, hogy tiszta és rendszeres életet élj, az 
igazság keresése, az emberek segítése, és az 
önmegvalósítás nemes erényeket és spontaneitást 
teremt, a vágyakban, félelmekben és rossz ideákban 
megtestesülő akadályok végleges eltávolításával. 
 

Q: Don‟t you have desires and fears any more? K: Nincsenek többé vágyaid és félelmeid? 
 

M: My destiny was to be born a simple man, a 
commoner, a humble tradesman, with little of formal 
education. My life was the common kind, with 
common desires and fears. When, through my faith 
in my teacher and obedience to his words, I realised 
my true being, I left behind my human nature to look 
after itself, until its destiny is exhausted. 
Occasionally an old reaction, emotional or mental, 

M: Az én sorsom az volt, hogy egyszerű emberként 
születve átlagember, egyszerű kereskedő legyek, 
kevés formális képzettséggel. Az életem az átlagos 
módon telt, a szokásos vágyakkal és félelmekkel. 
Amikor tanítómba vetett hitem révén, és szavainak 
engedelmeskedve megvalósítottam valódi létemet, 
magam mögött hagytam emberi természetemet, 
amely önmagáról gondoskodik, míg végzete kimerül. 
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happens in the mind, but it is at once noticed and 
discarded. After all, as long as one is burdened with 
a person, one is exposed to its idiosyncrasies and 
habits. 
 

Egyszer-egyszer egy régi, emocionális vagy 
mentális reakció megjelenik az elmémben, de 
egyből észreveszem, és törlöm. Elvégre ameddig az 
ember személyiséggel terhelt, addig ki van téve 
annak a gondolkodásmódjának és szokásainak. 
 

Q: Are you not afraid of death? 
 

K: Nem félsz a haláltól? 
 

M: I am dead already. 
 

M: Én már halott vagyok. 
 

Q: In what sense? 
 

M: Milyen értelemben? 
 

M: I am double dead. Not only am I dead to my 
body, but to my mind too. 
 

M: Kétszeresen is halott vagyok. Nemcsak 
testemnek haltam meg, hanem elmémnek is. 
 

Q: Well, you do not look dead at all. 
 

K: Nos, egyáltalán nem látszol halottnak. 
 

M: That‟s what you say. You seem to know my state 
better than I do. 
 

M: Mondod te. Úgy látszik, hogy te jobban tudod, 
milyen állapotban vagyok, mint én. 
 

Q: Sorry. But I just do not understand. You say you 
are bodyless and mindless, while I see you very 
much alive and articulate. 
 

K: Bocsánat. Én csak nem értem. Azt mondod, hogy 
test nélküli és elme nélküli vagy, miközben én úgy 
látlak, mint aki nagyon is élő, és magát kifejezni 
képes. 
 

M: A tremendously complex work is going on all the 
time in your brain and body, are you conscious of it? 
Not at all. Yet for an outsider all seems to be going 
on intelligently and purposefully. Why not admit that 
one‟s entire personal life may sink largely below the 
threshold of consciousness and yet proceed sanely 
and smoothly? 
 

M: Rettenetesen bonyolult működés megy végbe az 
agyadban és a testedben, tudatában vagy? 
Egyáltalán nem. Mégis, egy kívülállónak minden 
intelligensnek és átgondoltnak tűnik. Miért nem 
fogadod el, hogy az ember egész személyes élete 
nagymértékben lesüllyedhet a tudatküszöb alá, és 
mégis ésszerűen és zökkenőmentesen működik? 
 

Q: Is it normal? 
 

K: Normális ez? 
 

M: What is normal? Is your life -- obsessed by 
desires and fears, full of strife and struggle, 
meaningless and joyless -- normal? To be acutely 
conscious of your body id it normal? To be torn by 
feelings, tortured by thoughts: is it normal? A healthy 
body, a healthy mind live largely unperceived by 
their owner; only occasionally, through pain or 
suffering they call for attention and insight. Why not 
extend the same to the entire personal life? One can 
function rightly, responding well and fully to 
whatever happens, without having to bring it into the 
focus of awareness. When self-control becomes 
second nature, awareness shifts its focus to deeper 
levels of existence and action. 
 

M: Mi a normális? A te életed – vágyakkal és 
félelmekkel gyötörten, tele viszállyal és 
küzdelemmel, értelem és öröm nélkül – normális? 
Hirtelen tudatossá válni a testedre, az normális? 
Érzelmek, gondolatok által kínoztatni – az normális? 
Az egészséges test, az egészséges elme 
nagyobbrészt észrevétlen a tulajdonosa számára; 
csak esetenként, fájdalom vagy szenvedés révén 
követelnek figyelmet és bepillantást. Miért nem 
terjeszted ki ugyanezt egész személyes életedre? 
Az ember helyesen funkcionálhatna, megfelelően és 
teljesen reagálva bármire, ami történik, anélkül, 
hogy az éberség fókuszába kellene hozni. Amikor az 
önuralom második természetté válik, az éberség 
áttolja fókuszát a létezés és cselekvés mélyebb 
szintjeire. 
 

Q: Don‟t you become a robot? 
 

K: Nem váltál robottá? 
 

M: What harm is there in making automatic, what is 
habitual and repetitive? It is automatic anyhow. But 
when it is also chaotic, it causes pain and suffering 
and calls for attention. The entire purpose of a clean 
and well-ordered life is to liberate man from the 
thraldom of chaos and the burden of sorrow. 

M: Miért baj, hogy ami szokásos és ismétlődő, az 
automatikusan működik? Ez mindenképpen 
automatikus. De amikor kaotikus is, fájdalmat és 
szenvedést okoz, és figyelemért kiált. A tiszta és jól 
rendszerezett életnek minden szándéka, hogy 
megszabadítsa az embert a káosz leigázottságából, 
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 és a szomorúság terhétől. 
 

Q: You seem to be in favour of a computerised life. 
 

K: Úgy tűnik, hogy te a komputerizált életet 
favorizálod. 
 

M: What is wrong with a life which is free from 
problems? Personality is merely a reflection of the 
real. Why should not the reflection be true to the 
original as a matter of course, automatically? Need 
the person have any designs of its own? The life of 
which it is an expression will guide it. Once you 
realise that the person is merely a shadow of the 
reality, but not reality itself, you cease to fret and 
worry. You agree to be guided from within and life 
becomes a journey into the unknown. 
 

M: Mi rossz van egy olyan életben, amely mentes a 
problémáktól? A személyiség pusztán a valóság 
tükörképe. Miért ne felelhetne meg a tükörkép az 
eredetinek természetesen, automatikusan? 
Szüksége van a személynek önmaga valamilyen 
tervére? Az élet, amelynek ez kifejeződése, 
támogatni fogja ezt. Amint felismered, hogy a 
személy pusztán a valóságnak egy árnyképe, de 
nem maga a valóság, abbahagyod a 
nyugtalankodást és aggodalmaskodást. Egyetértesz 
vele, hogy belülről vezettess, és az élet az 
ismeretlenbe irányuló utazássá válik. 
 

  

 

13. The Supreme, the Mind and the Body 13. A Legfelsőbb, az Elme és a Test 
Questioner: From what you told us it appears that 
you are not quite conscious of your surroundings. To 
us you seem extremely alert and active. We cannot 
possibly believe that you are in a kind of hypnotic 
state, which leaves no memory behind. On the 
contrary, your memory seems excellent. How are we 
to understand your statement that the world and all it 
includes does not exist, as far as you are concerned. 

Kérdező: Amiket mondasz abból úgy tűnik, hogy 
nem vagy egészen tudatában a környezetednek. 
Nekünk rendkívül elevennek és tevékenynek tűnsz. 
Nem tudjuk igazán elhinni, hogy te egyféle 
hipnotikus állapotban vagy, ami után nem marad 
emlék. Ellenkezőleg, úgy látszik, kitűnő memóriád 
van. Hogyan kell értenünk azt az állításodat, hogy a 
ami téged illet, a világ, és minden, amit az magában 
foglal, nem létezik? 
 

Maharaj: It is all a matter of focus. Your mind is 
focussed in the world, mine is focussed in reality. It 
is like the moon in daylight -- when the sun shines, 
the moon is hardly visible. Or, watch how you take 
your food. As long as it is in your mouth, you are 
conscious of it; once swallowed, it does not concern 
you any longer. It would be troublesome to have it 
constantly in mind until it is eliminated. The mind 
should be normally in abeyance -- incessant activity 
is a morbid state. The universe works by itself -- that 
I know. What else do I need to know? 
 

Maharaj: Ez nézőpont kérdése. A te elméd a világra 
fókuszált, az enyém a valóságra. Ez olyan, mint a 
hold a nappali világosságban – amikor süt a nap, a 
hold alig látható. Vagy figyeld meg, ahogyan az ételt 
magadhoz veszed. Amíg a szádban van, addig 
tudatában vagy; amint lenyelted, nem törődsz vele 
tovább. Nagyon fáradságos lenne, ha az elme végig 
kísérné, amíg el nem távozik. Az elmének normál 
esetben hatályon kívül kell lennie – a szüntelen 
tevékenység kóros állapot. Az univerzum magától 
működik – ezt tudom. Mi egyebet kellene tudnom? 
 

Q: So a gnani knows what he is doing only when he 
turns his mind to it; otherwise he just acts, without 
being concerned. 
 

K: Tehát a gnani akkor tudja csak, hogy mit csinál, 
amikor az elméjét ráirányítja; egyébként anélkül 
cselekszik, hogy érintené a dolog. 
 

M: The average man is not conscious of his body as 
such. He is conscious of his sensations, feelings and 
thoughts. Even these, once detachment sets in, 
move away from the centre of consciousness and 
happen spontaneously and effortlessly. 
 

M: Az átlagember nincs tudatban a testének, mint 
olyannak. Benyomásainak, érzéseinek és 
gondolatainak van tudatában. De a pártatlanság 
bekövetkeztekor még ezek is távolabb kerülnek a 
tudatosság középpontjától, és spontán és 
erőfeszítés nélkül zajlanak. 
 

Q: What then is in the centre of consciousness? K: Mi van ekkor a tudatosság központjában? 
 

M: That which cannot be given name and form, for it 
is without quality and beyond consciousness. You 
may say it is a point in consciousness, which is 

M: Az, aminek nem adható név és forma, mert 
tulajdonságok nélküli, és tudatosságon túli. 
Mondhatni, ez a tudatosságnak egy olyan pontja, 



Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT,  magyarul: Én Az vagyok 
 

36 

 

beyond consciousness. Like a hole in the paper is 
both in the paper and yet not of paper, so is the 
supreme state in the very centre of consciousness, 
and yet beyond consciousness. It is as if an opening 
in the mind through which the mind is flooded with 
light. The opening is not even the light. It is just an 
opening. 
 

amely túl van a tudatosságon. Mint ahogy a 
papírban lévő lyuk, amely benne is van papírban, 
meg nincs is, úgy van a legfelsőbb állapot a kellős 
közepén tudatosságnak, és mégis túl a 
tudatosságon. Mintha egy nyílás lenne az elmében, 
amelyen keresztül fény árasztja el az elmét. A nyílás 
még nem a fény. Az csak egy nyílás. 
 

Q: An opening is just void, absence. K: Egy nyílás csak üresség, hiány. 
 

M: Quite so. From the mind's point of view, it is but 
an opening for the light of awareness to enter the 
mental space. By itself the light can only be 
compared to a solid, dense, rocklike, homogeneous 
and changeless mass of pure awareness, free from 
the mental patterns of name and shape. 
 

M: Úgy van. Az elme nézőpontjából ez csak egy 
olyan nyílás a tudatosság fényén, amelyen beléphet 
a mentális ürességbe. A fény önmagában csak 
olyan, mint a tiszta tudatosság szilárd, sűrű, 
kőszerű, homogén és megváltozhatatlan tömege, 
amely mentes a nevek és formák mentális mintáitól. 
 

Q: Is there any connection between the mental 
space and the supreme abode? 
 

K: Van valamilyen kapcsolat a mentális üresség és 
a legfelsőbb között? 
 

M: The supreme gives existence to the mind. The 
mind gives existence to the body. 
 

M: A legfelsőbb ad létezést az elmének. Az elme ad 
létezést a testnek. 
 

Q: And what lies beyond? 
 

K: És mi van azon túl? 
 

M: Take an example. A venerable Yogi, a master in 
the art of longevity, himself over 1000 years old, 
comes to teach me his art. I fully respect and 
sincerely admire his achievements, yet all I can tell 
him is: of what use is longevity to me? I am beyond 
time. However long a life may be, it is but a moment 
and a dream. In the same way I am beyond all 
attributes. They appear and disappear in my light, 
but cannot describe me. The universe is all names 
and forms, based on qualities and their differences, 
while I am beyond. The world is there because I am, 
but I am not the world. 
 

M: Vegyünk egy példát. Egy tiszteletreméltó Yogi, a 
hosszú élet művészetének mestere, aki maga 1000 
év fölötti kort megért, eljön hozzám, hogy 
megtanítsa nekem a művészetét. Én teljes 
mértékben tisztelem, és őszintén csodálom, amit 
elért, mégis csak azt tudom mondani neki: mi 
hasznom a hosszú életből? Én meghaladtam az 
időt. Bármilyen hosszú is legyen egy élet, az csak 
egy pillanat, és csak egy álom. Ugyanígy 
meghaladtam minden tulajdonságot. Megjelennek 
és eltűnnek fényemben, de nem tudnak leírni 
engem. Az univerzum nem más, mint 
tulajdonságokon, és azok eltérésein alapuló nevek 
és formák, míg én mindezeket meghaladtam. A világ 
van, mert én vagyok, de én nem a világ vagyok. 
 

Q: But you are living in the world. 
 

K: De a világban élsz. 
 

M: That's what you say. I know there is a world, 
which includes this body and this mind, but I do not 
consider them to be more “mine” than other minds 
and bodies. They are there, in time and space, but I 
am timeless and spaceless. 
 

M: Ezt te mondod. Tudom, hogy van világ, amely 
magában foglalja ezt az elmét és ezt a testet, de 
nem tekintem őket jobban „enyémnek” mint a többi 
elmét és testet. Ezek időben és térben vannak, de 
én időtlen és végtelen vagyok. 
 

Q: But since all exists by your light, are you not the 
creator of the world? 
 

K: De ha minden a te fényed által létezik, nem te 
vagy a világ teremtője? 
 

M: I am neither the potentiality nor the actualisation, 
nor the actuality of things. In my light they come and 
go as the specks of dust dancing in the sunbeam. 
The light illumines the specks, but does not depend 
on them. Nor can it be said to create them. It cannot 
be even said to know them. 
 

M: Sem a potencialitás, sem a megvalósítás, sem a 
valóságos dolgok nem vagyok. A fényemben ezek 
úgy jönnek és mennek, mint a napsugárban táncoló 
porszemek. A fény megvilágítja a porszemeket, de 
nem függ tőlük. Az sem mondható, hogy létrehozza 
őket. De még azt sem lehet mondani, hogy tud 
róluk. 
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Q: I am asking you a question and you are 
answering. Are you conscious of the question and 
the answer? 
 

K: Én felteszek neked egy kérdést, te válaszolsz. 
Tudatában vagy a kérdésnek és a válasznak? 
 

M: In reality I am neither hearing nor answering. In 
the world of events the question happens and the 
answer happens. Nothing happens to me. 
Everything just happens. 
 

M: Valójában én sem nem hallok, sem nem 
válaszolok. Az események világában megtörténik a 
kérdés, és megtörténik a válasz. Semmi nem velem 
történik. Minden csak úgy megtörténik. 
 

Q: And you are the witness? 
 

K: És te a tanú vagy? 
 

M: What does witness mean? Mere knowledge. It 
rained and now the rain is over. I did not get wet. I 
know it rained, but I am not affected. I just witnessed 
the rain. 
 

M: Mit jelent, hogy tanú? Csupán tudomást. Eddig 
esett, és most elállt. Nem áztam meg. Tudom, hogy 
esett, de az nem volt rám hatással. Csak tanúja 
voltam az esőnek. 
 

Q: The fully realised man, spontaneously abiding in 
the supreme state, appears to eat, drink and so on. 
Is he aware of it, or not? 
 

K: A spontán módon a legfelsőbb állapotban lévő, 
teljesen megvalósult ember is láthatóan eszik, iszik 
stb. Tudatában van ennek, vagy sem? 
 

M: That in which consciousness happens, the 
universal consciousness or mind, we call the ether 
of consciousness. All the objects of consciousness 
form the universe. What is beyond both, supporting 
both, is the supreme state, a state of utter stillness 
and silence. Whoever goes there, disappears. It is 
unreachable by words, or mind. You may call it God, 
or Parabrahman, or Supreme Reality, but these are 
names given by the mind. It is the nameless, 
contentless, effortless and spontaneous state, 
beyond being and not being. 
 

M: Azt, ami a tudatosságot magában foglalja, az 
egyetemes tudatosságot, vagy elmét, úgy nevezzük, 
hogy a tudatosság mennyboltja. A tudatosság 
objektumai alkotják az univerzumot. Ami 
mindezeken túl van, mindezeket támogatja, a 
legfelsőbb állapot, a tökéletes nyugalom és csend 
állapota. Aki eljut oda, eltűnik. Ez szavakkal vagy 
elmével elérhetetlen. Nevezheted Istennek, vagy 
Parabrahmannak, vagy Legfelsőbb Valóságnak, de 
ezeket a neveket az elme adja. Ez egy léten és 
nemléten túli, kimondhatatlan, tartalom nélküli, 
erőfeszítés-mentes és spontán állapot. 
 

Q: But does one remain conscious? 
 

K: De megmarad a tudatosság? 
 

M: As the universe is the body of the mind, so is 
consciousness the body of the supreme. It is not 
conscious, but it gives rise to consciousness. 
 

M: Ahogy az univerzum az elmének a teste, úgy 
teste a tudatosságnak a legfelsőbb. Ő maga nem 
tudatos, de oka a tudatosságnak. 
 

Q: In my daily actions much goes by habit, 
automatically. I am aware of the general purpose, 
but not of each movement in detail. As my 
consciousness broadens and deepens, details tend 
to recede, leaving me free for the general trends. 
Does not the same happens to a gnani, but more 
so? 
 

K: Napi tevékenységeim többnyire megszokásból, 
automatikusan mennek végbe. Tudatában vagyok 
az általános célnak, de minden mozdulatnak nem. 
Ahogy tudatosságom szélesedik és mélyül, a 
részletek egyre inkább visszahúzódnak, szabadon 
hagyva engem az általános tendenciákra. Nem 
ugyanez történik egy gnani esetén, de még ennél is 
több? 
 

M: On the level of consciousness -- yes. In the 
supreme state, no. This state is entirely one and 
indivisible, a single solid block of reality. The only 
way of knowing it is to be it. The mind cannot reach 
it. To perceive it does not need the senses; to know 
it, does not need the mind. 
 

M: A tudatosság szintjén – igen. A legfelsőbb 
állapotban, nem. Az az állapot kizárólag egy és 
oszthatatlan, a valóság egyetlen, szilárd egységet 
alkotó blokkja. Megismerésének egyetlen módja 
azzá lenni. Az elme nem érheti azt el. Észleléséhez 
nincs szükség érzékszervekre; ismeréséhez nincs 
szükség elmére. 
 

Q: That is how God runs the world. 
 

K: Ez az, ahogy Isten a világot működteti. 
 

M: God is not running the world. 
 

M: Nem Isten működteti a világot. 
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Q: Then who is doing it? 
 

K: Akkor ki? 
 

M: Nobody. All happens by itself. You are asking the 
question and you are supplying the answer. And you 
know the answer when you ask the question. All is a 
play in consciousness. All divisions are illusory. You 
can know the false only. The true you must yourself 
be. 
 

M: Senki. Minden önmagától történik. Te teszed fel 
a kérdést, és te válaszolsz. És már akkor tudod a 
választ, amikor a kérdést felteszed. Minden a 
tudatosság játéka. Minden felosztás illuzórikus. 
Csak a hamisat tudhatod. Az igazságnak lenned 
kell. 
 

Q: There is the witnessed consciousness and there 
is the witnessing consciousness. Is the second the 
supreme? 
 

K: Van a szemlélt tudatosság és van a szemlélő 
tudatosság. A második a legfelsőbb? 
 

M: There are the two -- the person and the witness, 
the observer. When you see them as one, and go 
beyond, you are in the supreme state. It is not 
perceivable, because it is what makes perception 
possible. It is beyond being and not being. It is 
neither the mirror nor the image in the mirror. It is 
what is -- the timeless reality, unbelievably hard and 
solid. 
 

M: Itt ez a két dolog – a személy és a tanú, a 
megfigyelő. Amikor egynek látod, és meghaladod 
őket, akkor vagy a legfelsőbb állapotban. Ez nem 
észlelhető, mert ez az, ami az észlelést lehetővé 
teszi. Ami túl van léten és nemléten. Ami nem a 
tükör, sem nem a tükörkép. Ez az, ami – az időtlen 
valóság, hihetetlenül kemény és szilárd. 
 

Q: The gnani -- is he the witness or the Supreme? 
 

K: A gnani – ő a szemlélő, vagy a Legfelsőbb? 
 

M: He is the Supreme, of course, but he can also be 
viewed as the universal witness. 
 

M: A Legfelsőbb, természetesen, de tekinthető az 
univerzális szemlélőnek is. 
 

Q: But he remains a person? 
 

K: De személy marad? 
 

M: When you believe yourself to be a person, you 
see persons everywhere. In reality there are no 
persons, only threads of memories and habits. At 
the moment of realisation the person ceases. 
Identity remains, but identity is not a person, it is 
inherent in the reality itself. The person has no being 
in itself; it is a reflection in the mind of the witness, 
the 'I am', which again is a mode of being. 
 

M: Amikor magadat személynek hiszed, akkor 
mindenütt személyeket látsz. A valóságban 
nincsenek személyek, csak emlékek és szokások 
szálai vannak. A megvalósulás pillanatában a 
személy megszűnik. Az identitás megmarad, de az 
identitás nem személy, az magának a valóságnak a 
velejárója. A személy nem bír önálló léttel, csak egy 
tükröződés a szemlélő elméjében, az ‟én vagyok‟-
ban, egy újabb módjaként a létezésnek. 
 

Q: Is the Supreme conscious? 
 

K: A Legfelsőbb tudatos? 
 

M: Neither conscious nor unconscious, I am telling 
you from experience. 
 

M: Sem nem tudatos, sem nem nem-tudatos, ezt 
tapasztalatból mondom. 
 

Q: Pragnanam Brahma. What is this Pragna? 
 

K: Pragnanam Brahma. Mi a Pragna? 
 

M: It is the un-selfconscious knowledge of life itself. 
 

M: Magának az életnek a tudatosság nélküli tudása. 
  

Q: Is it vitality, the energy of life, livingness? 
 

K: Életerő, az élet energiája, életteliség? 
 

M: Energy comes first. For everything is a form of 
energy. Consciousness is most differentiated in the 
waking state. Less so in dream. Still less in sleep. 
Homogeneous -- in the fourth state. Beyond is the 
inexpressible monolithic reality, the abode of the 
gnani. 
 

M: Energia elsősorban. Minthogy minden az energia 
egy formája. A tudatosság az ébrenlét állapotában a 
legdifferenciáltabb. Álomban kevésbé. Alváskor még 
kevésbé. A negyedik állapotban – homogén. Ezen a 
kifejezhetetlen monolitikus realitáson túl van a gnani 
tartózkodási helye. 
 

Q: I have cut my hand. It healed. By what power did 
it heal? 
 

K: Elvágtam a kezem. Meggyógyult. Milyen erő által 
gyógyult meg? 
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M: By the power of life. 
 

M: Az életerő által. 
 

Q: What is that power? 
 

K: Mi ez az erő? 
 

M: It is consciousness. AII is conscious. 
 

M: Tudatosság. Minden tudatos. 
 

Q: What is the source of consciousness? 
 

K: Mi a tudatosság forrása? 
 

M: Consciousness itself is the source of everything. 
 

M: Maga a tudatosság a forrása mindennek. 
 

Q: Can there be life without consciousness? 
 

K: Lehet élet tudatosság nélkül? 
 

M: No, nor consciousness without life. They are both 
one. But in reality only the Ultimate is. The rest is a 
matter of name and form. And as long as you cling 
to the idea that only what has name and shape 
exists, the Supreme will appear to you nonexisting. 
When you understand that names and shapes are 
hollow shells without any content whatsoever, and 
what is real is nameless and formless, pure energy 
of life and light of consciousness, you will be at 
peace -- immersed in the deep silence of reality. 
 

M: Nem, és tudatosság sem élet nélkül. Ezek egyek. 
De valójában csak a Végső létezik. A maradékról 
szól a név és a forma. És amíg ahhoz az ideához 
ragaszkodsz, hogy csak a névvel és formával 
rendelkezők a létezők, a Legfelsőbb számodra nem 
létezőnek fog tűnni. Amikor megérted, hogy a nevek 
és formák minden tartalmat nélkülöző üres héjak, és 
a valódi név és formanélküli, tiszta életenergia, 
tudatosság-fény, akkor megtaláltad a békét – és 
belemerülsz a valóság mély csendjébe. 
 

Q: If time and space are mere illusions and you are 
beyond, please tell me what is the weather in New 
York. Is it hot or raining there? 
 

K: Ha az idő és tér puszta illúziók és te meghaladtad 
azokat, mondd meg kérlek, milyen idő van New 
Yorkban? Süt a nap, vagy esik? 
 

M: How can I tell you? Such things need special 
training. Or, just travelling to New York. I may be 
quite certain that I am beyond time and space, and 
yet unable to locate myself at will at some point of 
time and space. I am not interested enough; I see no 
purpose in undergoing a special Yogic training. I 
have just heard of New York. To me it is a word. 
Why should I know more than the word conveys? 
Every atom may be a universe, as complex as ours. 
Must I know them all? I can -- if I train. 
 

M: Hogy tudnám én ezt megmondani neked? Az 
ilyen dolgokhoz speciális gyakorlás szükséges. 
Vagy csak New Yorkba kell utazni. Egészen biztos, 
hogy meghaladtam az időt és a teret, és mégsem 
vagyok képes áthelyezni magam az idő és tér 
tetszés szerinti pontjára. Nem érdekel a dolog 
eléggé; azt hiszem, nincs szándékomban elvégezni 
egy speciális Yoga tréninget. Én csak hallomásból 
ismerem New Yorkot. Számomra ez csak egy szó. 
Miért kellene többet tudnom annál, mint amit a szó 
hordoz? Minden atom egy, a mienkéhez hasonló 
bonyolultságú univerzum. Kell nekem mindegyiküket 
ismerni? Ismerhetném – ha gyakorolnék. 
 

Q: In putting the question about the weather in New 
York, where did I make the mistake? 
 

K: A New Yorki időjárásról feltett kérdésemben hol a 
hiba? 
 

M: The world and the mind are states of being. The 
supreme is not a state. It pervades, all states, but it 
is not a state of something else. It is entirely 
uncaused, independent, complete in itself, beyond 
time and space, mind and matter. 
 

M: A világ és az elme a létezés állapotai. A 
legfelsőbb nem állapot. Áthat minden állapotot, de 
nem állapota valami másnak. Teljesen ok nélküli, 
független, önmagában teljes, túl időn és téren, 
elmén és anyagon. 
 

Q: By what sign do you recognise it? 
 

K: De milyen jelek alapján ismerhető fel? 
 

M: That's the point that it leaves no traces. There is 
nothing to recognise it by. It must be seen directly, 
by giving up all search for signs and approaches. 
When all names and forms have been given up, the 
real is with you. You need not seek it. Plurality and 
diversity are the play of the mind only. Reality is one. 
 

M: Ez a lényeg, hogy nem hagy nyomokat. Semmi 
nem teszi lehetővé a felismerését. Közvetlenül kell 
látni, feladva mindenféle keresését jeleknek és 
megközelítéseknek. Amikor minden nevet és formát 
feladtál, a valóság van veled. Sokféleség és 
különbözőség játéka csak az elmének. A valóság 
egy. 
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Q: If reality leaves no evidence, there is no speaking 
about it. 
 

K: Ha a valóságra nincs bizonyíték, akkor nincs róla 
mit beszélni. 
 

M: It is. It cannot be denied. It is deep and dark, 
mystery beyond mystery. But it is, while all else 
merely happens. 
 

M: Az van. Cáfolhatatlan. Mély és sötét, misztérium 
feletti misztérium. De van, míg minden más pusztán 
történik. 
 

Q: Is it the Unknown? 
 

K: Az az Ismeretlen? 
 

M: It is beyond both, the known and the unknown. 
But I would rather call it the known, than the 
unknown. For whenever something is known, it is 
the real that is known. 
 

M: Az túl van mind ismerten, mind ismeretlenen. De 
inkább az ismertnek nevezném, mint az 
ismeretlennek. Mert bármikor, amikor valami ismert, 
a valódi az, ami ismert. 
 

Q: Is silence an attribute of the real? 
 

K: Tulajdonsága a csend a valóságnak? 
 

M: This too is of the mind. All states and conditions 
are of the mind. 
 

M: Ez is az elme sajátja. Minden állapot és feltétel 
az elme sajátja. 
 

Q: What is the place of samadhi? 
 

K: Hol a samadhi helye? 
 

M: Not making use of one's consciousness is 
samadhi. You just leave your mind alone. You want 
nothing, neither-from your body nor from your mind. 
 

M: A tudatosság nem használata a samadhi. Csak 
hagyd elmédet magára. Ne akarj semmit, sem a 
testedtől, sem az elmédtől. 
 

  

 

14. Appearances and the Reality 14. Látszatok és a realitás 
Questioner: Repeatedly you have been saying that 
events are causeless, a thing just happens and no 
cause can be assigned to it. Surely everything has a 
cause, or several causes. How am I to understand 
the causelessness of things? 

 

Kérdező: Több ízben említetted, hogy az 
események ok nélküliek, a dolgok csak úgy 
megtörténnek, és nem tulajdonítható nekik ok. 
Biztos van mindennek oka, esetleg több is. Hogy kell 
értelmeznem a dolgok ok nélküliségét? 
 

Maharaj: From the highest point of view the world 
has no cause. 
 

Maharaj: A legfelsőbb nézőpontból a világnak nincs 
oka. 
 

Q: But what is your own experience? 
 

K: De mi a te tapasztalatod? 
 

M: Everything is uncaused. The world has no cause. 
 

M: Minden önmagától való. A világnak nincs oka. 
 

Q: I am not enquiring about the causes that led to 
the creation of the world. Who has seen the creation 
of the world? It may even be without a beginning, 
always existing. But I am not talking of the world. I 
take the world to exist -- somehow. It contains so 
many things. Surely, each must have a cause, or 
several causes. 
 

K: Nem a világ teremtéséhez vezető okokat 
tudakolom. Ki látta a világ teremtését? Lehet, hogy 
az kezdet nélküli, örökké létező. De én nem a 
világról beszélek. A világot– valami módon – 
létezőnek tételezem. Bizonyára minden rendelkezik 
okkal, vagy okokkal. 
 

M: Once you create for yourself a world in time and 
space, governed by causality, you are bound to 
search for and find causes for everything. You put 
the question and impose an answer. 
 

M: Amint teremtesz magadnak egy idő- és térbeli, 
kauzalitás által kormányozott világot, akkor arra 
kényszerülsz, hogy mindennek az okát keresd. 
Felteszed a kérdést, és előírsz egy választ. 
 

Q: My question is very simple: I see all kinds of 
things and I understand that each must have a 
cause, or a number of causes. You say they are 
uncaused -- from your point of view. But, to you 
nothing has being and, therefore, the question of 

K: A kérdésem nagyon egyszerű: a dolgokat látva 
úgy gondolom, hogy mindegyiknek kell, hogy legyen 
egy, vagy számos oka. Te azt mondod, hogy – a te 
nézőpontodból – ok nélküliek. De számodra semmi 
nem létezik, ezért a kauzalitás kérdése fel sem 


