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neither the particular nor the universal, you are 
beyond both. As the tiny point of a pencil can draw 
innumerable pictures, so does the dimensionless 
point of awareness draw the contents of the vast 
universe. Find that point and be free. 
 

annak látásáig, hogy nem vagy sem az egyedi, sem 
az univerzális, mindegyiken túl vagy. Mint ahogy a 
ceruza parányi hegye számtalan rajzot képes 
megrajzolni, úgy rajzolja meg a tudat dimenzió 
nélküli pontja a hatalmas univerzum tartalmát. Találd 
meg ezt a pontot, és légy szabad. 
 

Q: Out of what do I create this world? 
 

K: Miből hozom létre ezt a világot? 
 

M: Out of your own memories. As long as you are 
ignorant of yourself as the creator, your world is 
limited and repetitive. Once you go beyond your self-
identification with your past, you are free to create a 
new world of harmony and beauty. Or you just 
remain -- beyond being and non-being. 
 

M: Saját emlékeidből. Amíg nem vagy tudatában 
önmagadnak, mint teremtőnek, világod korlátozott, 
és ismétlődő. Amint túllépsz önmagad múlttal való 
azonosításán, szabadságodban áll a harmónia és 
szépség egy új világának a megteremtése. Vagy 
csak megmaradni – léten és nemléten túl. 
 

Q: What will remain with me if I let go my memories? 
 

K: Mi fog velem maradni, ha elengedek minden 
emléket? 
 

M: Nothing will remain. 
 

M: Semmi nem fog maradni. 
 

Q: I am afraid. 
 

K: Félek. 
 

M: You will be afraid until you experience freedom 
and its blessings. Of course, some memories are 
needed to identify and guide the body and such 
memories do remain, but there is no attachment left 
to the body as such; it is no longer the ground for 
desire or fear. All this is not very difficult to 
understand and practice, but you must be interested. 
Without interest nothing can be done. 
 
Having seen that you are a bundle of memories held 
together by attachment, step out and look from the 
outside. You may perceive for the first time 
something which is not memory. You cease to be a 
Mr-so-and-so, busy about his own affairs. You are at 
last at peace. You realise that nothing was ever 
wrong with the world -- you alone were wrong and 
now it is all over. Never again will you be caught in 
the meshes of desire born of ignorance. 
 

M: Félni fogsz egészen addig, amíg meg nem 
tapasztalod a szabadságot, és annak áldásait. 
Természetesen, bizonyos emlékek szükségesek a 
test felismeréséhez, és irányításához, és az ilyen 
emlékek megmaradnak, de a testhez való 
ragaszkodás nem marad meg; nincs többé alapja 
vágynak és félelemnek. Nem túl bonyolult dolog 
megérteni, és gyakorolni mindezt, de muszáj, hogy 
érdekeljen. Érdek nélkül semmi nem vihető végbe. 
 
Meglátván, hogy egy kötöttségek által összetartott 
emlékcsomag vagy, lépj ki, és nézd kívülről. Már 
előszörre is észrevehetsz valamit, ami nem emlék. 
Abbahagyod, hogy ez-és-ez-Úr legyél, aki saját 
ügyeivel van elfoglalva. Végre békében vagy. 
Felismered, hogy soha semmi baj nem volt a 
világgal – egyedül veled volt baj, és ennek most 
vége van. Soha többé nem fogsz belekerülni a 
tudatlanság szülte vágy hálójába. 
 

 

78. All Knowledge is Ignorance 78. Minden tudás tudatlanság 
Questioner: Are we permitted to request you to tell 
us the manner of your realisation? 

 

Kérdező: Megengeded, hogy arra kérjünk, meséld 
el nekünk, hogyan történt a megvalósulásod? 
 

Maharaj: Somehow it was very simple and easy in 
my case. My Guru, before he died, told me: Believe 
me, you are the Supreme Reality. Don't doubt my 
words, don't disbelieve me. I am telling you the truth 
-- act on it. I could not forget his words and by not 
forgetting -- I have realised. 
 

Maharaj: Az én esetemben ez valahogy ez nagyon 
egyszerű és könnyű volt. Halála előtt Gurum azt 
mondta: Higgy nekem, te vagy a Legfelsőbb 
Valóság. Ne vond kétségbe a szavaimat, ne 
kételkedj bennem. Én az igazságot mondom neked 
– cselekedj annak megfelelően. Szavait nem tudtam 
feledni, és mivel nem felejtettem – megvalósultam. 
 

Q: But what were you actually doing? K: De mit csináltál tulajdonképpen? 
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M: Nothing special. I lived my life, plied my trade, 
looked after my family, and every free moment I 
would spend just remembering my Guru and his 
words. He died soon after and I had only the 
memory to fall back on. It was enough. 
 

M: Semmi különöset. Éltem az életem, gyakoroltam 
a mesterségem, gondoskodtam a családomról, és 
minden szabad pillanatomat arra fordítottam, hogy 
Gurumra emlékezzem, és az ő szavaira. Ő nem 
sokkal ezután meghalt, és én csak az emlékre 
támaszkodhattam. 
 

Q: It must have been the grace and power of your 
Guru. 
 

K: Ez Gurud kegyelme és hatalma kellett, hogy 
legyen. 
 

M: His words were true and so they came true. True 
words always come true. My Guru did nothing; his 
words acted because they were true. Whatever I did, 
came from within, un-asked and unexpected. 
 

M: Az ő szavai igazak voltak, és így igaznak 
bizonyultak. Az igaz szavak mindig igaznak 
bizonyulnak. Gurum nem csinált semmit; szavai 
működtek, mivel igazak voltak. Bármit csináltam én, 
az belülről jött, kéretlenül, és váratlanul. 
 

Q: The Guru started a process without taking any 
part in it? 
 

K: A Guru elindított egy folyamatot anélkül, hogy 
részt vett volna benne? 
 

M: Put it as you like. Things happen as they happen 
-- who can tell why and how? I did nothing 
deliberately. All came by itself -- the desire to let go, 
to be alone, to go within. 
 

M: Fogalmazz, ahogy tetszik. A dolgok történnek, 
ahogy történnek – ki tudná megmondani miért, és 
hogyan? Semmit nem szándékosan tettem. Minden 
jött magától – az elengedés, az egyedüllét, a befelé 
fordulás vágya. 
 

Q: You made no efforts whatsoever? 
 

K: Egyáltalán semmilyen erőfeszítést nem tettél? 
 

M: None. Believe it or not, I was not even anxious to 
realise. He only told me that I am the Supreme and 
then died. I just could not disbelieve him. The rest 
happened by itself. I found myself changing -- that is 
all. As a matter of fact, I was astonished. But a 
desire arose in me to verify his words. I was so sure 
that he, could not possibly have told a lie, that I felt I 
shall either realise the full meaning of his words or 
die. I was feeling quite determined, but did not know 
what to do. I would spend hours thinking of him and 
his assurance, not arguing, but just remembering 
what he told me. 
 

M: Nem. Hiszed, vagy sem, még csak nem is vártam 
a megvalósulást. Ő csak annyit mondott nekem, 
hogy én vagyok a Legfelsőbb, és azután meghalt. 
Én csupán nem tudtam nem hinni neki. A többi 
magától történt. Úgy találtam, hogy változom – ez 
minden. Tulajdonképpen meglepődtem. De vágy 
ébredt bennem, hogy szavait beteljesítsem. Oly 
biztos voltam benne, hogy lehetetlen hazudnia, hogy 
úgy éreztem, vagy hiánytalanul beteljesítem, amit 
szavai jelentenek, vagy meghalok. Teljesen 
határozottan éreztem, de nem tudtam, mit kell tenni. 
Órákat töltöttem azzal, hogy rá gondoltam, és az ő 
állítására, nem vitatkozva vele, hanem csak 
emlékezve arra, amit mondott nekem. 
 

Q: What happened to you then? How did you know 
that you are the Supreme? 
 

K: Mi történt veled azután? Hogy tudtad meg, hogy 
te vagy a Legfelsőbb? 
 

M: Nobody came to tell me. Nor was I told so 
inwardly. In fact, it was only in the beginning when I 
was making efforts, that I was passing through some 
strange experiences; seeing lights, hearing voices, 
meeting gods and goddesses and conversing with 
them. Once the Guru told me: 'You are the Supreme 
Reality', I ceased having visions and trances and 
became very quiet and simple. I found myself 
desiring and knowing less and less, until I could say 
in utter astonishment: 'I know nothing, I want 
nothing.' 
 

M: Senki nem jött, hogy elmondja nekem. Belülről 
sem hallottam. Valójában, csak kezdetben fordult 
elő, amikor erőfeszítéseket tettem, hogy különös 
tapasztalásokon mentem keresztül; fényeket láttam, 
hangokat hallottam, istenekkel és istennőkkel 
találkoztam, és beszélgettem. Amikor a Guru azt 
mondta nekem: ‟te vagy a Legfelsőbb Valóság‟, 
vízióim és révületeim megszűntek, és nagyon 
csendes és egyszerű lettem. Úgy találtam, vágyam 
és tudásom egyre kevesebb és kevesebb, mígnem 
elmondhattam, legteljesebb megdöbbenésemre: 
‟nem tudok semmit, nem akarok semmit‟. 
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Q: Were you genuinely free of desire and 
knowledge, or did you impersonate a gnani 
according to the image given to you by your Guru? 
 

K: Természetes módon szabadultál meg a vágytól, 
és tudástól, vagy a gnani szerepét személyesítetted 
meg, a Gurud által adott képpel összhangban? 
 

M: I was not given any image, nor did I have one. 
My Guru never told me what to expect. 
 

M: Nem kaptam semmilyen képet, és nem is volt 
semmi ilyenem. Gurum soha nem beszélt arról, mire 
számítsak. 
 

Q: More things may happen to you. Are you at the 
end of your journey? 
 

K: További dolgok történhetnek veled. Utad végén 
vagy? 
 

M: There was never any journey. I am, as I always 
was. 
 

M: Soha nem volt semmiféle út. Én vagyok, ami 
mindig is voltam. 
 

Q: What was the Supreme Reality you were 
supposed to reach? 
 

K: Mi a Legfelsőbb Valóság, amit el kívántál érni? 
 

M: I was undeceived, that is all. I used to create a 
world and populate it -- now I don't do it any more. 
 

M: Felnyílt a szemem, ez minden. Egy világot 
teremtettem, és benépesítettem azt – most már 
többé semmit nem teszek. 
 

Q: Where do you live, then? 
 

K: Hol élsz akkor? 
 

M: In the void beyond being and non-being, beyond 
consciousness. This void is also fullness; do not pity 
me. It is like a man saying: 'I have done my work, 
there is nothing left to do'. 
 

M: A léten és nemléten túli ürességben, túl a 
tudatosságon. Ez az üresség teljesség is; ne sajnálj 
engem. Ez olyan, mint amikor azt mondja az ember: 
‟megcsináltam a munkámat, semmi teendőm nem 
maradt‟. 
 

Q: You are giving a certain date to your realisation. 
It means something did happen to you at that date. 
What happened? 
 

K: Megvalósulásodat egy konkrét dátummal jelölöd. 
Ez azt jelenti, hogy történt valami azon a napon. Mi 
történt? 
 

M: The mind ceased producing events. The ancient 
and ceaseless search stopped -- l wanted nothing, 
expected nothing -- accepted nothing as my own. 
There was no 'me' left to strive for. Even the bare 'I 
am' faded away. The other thing that I noticed was 
that I lost all my habitual certainties. Earlier I was 
sure of so many things, now I am sure of nothing. 
But I feel that I have lost nothing by not knowing, 
because all my knowledge was false. My not 
knowing was in itself knowledge of the fact that all 
knowledge is ignorance, that 'I do not know' is the 
only true statement the mind can make. Take the 
idea 'I was born'. You may take it to be true. It is not. 
You were never born, nor will you ever die. It is the 
idea that was born and shall die, not you. By 
identifying yourself with it you became mortal. Just 
like in a cinema all is light, so does consciousness 
become the vast world. Look closely, and you will 
see that all names and forms are but transitory 
waves on the ocean of consciousness, that only 
consciousness can be said to be, not its 
transformations. 
 
In the immensity of consciousness a light appears, a 
tiny point that moves rapidly and traces shapes, 
thoughts and feelings, concepts and ideas, like the 
pen writing on paper. And the ink that leaves a trace 

M: Az elme abbahagyta az események létrehozását. 
A régi szakadatlan keresés leállt – nem akartam 
semmit, nem vártam semmit – nem fogadtam el 
semmit önmagamként. Nem volt ‟én‟, hogy 
törekedjen. Még a meztelen ‟én vagyok‟ is eltűnt. A 
másik dolog amit észrevettem az volt, hogy 
elvesztettem minden megrögzött bizonyosságomat. 
Korábban oly sok dologban biztos voltam, most nem 
voltam biztos semmiben. De úgy érzem, nem 
vesztettem semmit a nem tudással, mert minden 
ismeretem hamis volt. Nem tudásom önmagában 
annak a ténynek a tudása volt, hogy minden tudás 
tudatlanság, hogy a ‟nem tudom‟ az elme egyetlen 
igaz kijelentése. Vegyük az ‟én születtem‟ ideát. 
Lehet, hogy te ezt igaznak tartod. Nem az. Te soha 
nem születtél, és soha nem is fogsz meghalni. Az 
idea, hogy születtél, és meg fogsz halni, nem a tiéd. 
A vele való azonosulásoddal váltál halandóvá. Mint 
ahogy a moziban minden fény, épp úgy válik a 
tudatosság a végtelen világgá. Vizsgáld meg 
gondosan, és látni fogod, hogy a nevek és formák 
csak múló hullámok a tudatosság óceánján, hogy 
csak a tudatosságról mondható el, hogy van, annak 
átalakulásairól nem.  
 
A tudatosság végtelenségében megjelenik egy 
fénysugár, egy gyorsan mozgó, apró pont, amely 
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is memory. You are that tiny point and by your 
movement the world is ever re-created. Stop 
moving, and there will be no world. Look within and 
you will find that the point of light is the reflection of 
the immensity of light in the body, as the sense 'I 
am'. There is only light, all else appears. 
 

formák, gondolatok, érzések, fogalmak és eszmék 
nyomát hagyja, ahogy a toll nyomot hagy a papíron. 
És a tinta az, amely az emlékezetben a nyomot 
hagyja. Te vagy ez az apró pont, és mozgásoddal 
örökké újrateremted a világot. Állítsd le a mozgást, 
és nem lesz világ. Tekints befelé, és úgy fogod 
találni, hogy a fénypont a fény végtelenségének a 
testben való tükröződése, mint ‟én vagyok‟ érzés. 
 

Q: Do you know that light? Have you seen it? 
 

K: Ismered azt a fényt? Láttad már? 
 

M: To the mind it appears as darkness. It can be 
known only through its reflections. All is seen in 
daylight -- except daylight. 
 

M: Az elme számára sötétségnek tűnik. Ismerni azt 
csak visszatükröződésein keresztül lehet. Minden a 
napfényben látható –a napfényt kivéve. 
 

Q: Have I to understand that our minds are similar? 
 

K: Úgy értsem, hogy elméink hasonlók? 
 

M: How can it be? You have your own private mind, 
woven with memories, held together by desires and 
fears. I have no mind of my own; what I need to 
know the universe brings before me, as it supplies 
the food I eat. 
 

M: Hogy lehetnének azok? Neked saját egyedi 
elméd van, emlékekkel átszőve, vágyaktól és 
félelmekkel összetartva. Nekem nincs saját elmém; 
amit tudnom kell, azt az univerzum hozza 
tudomásomra, mint ahogy az étellel is ellát, amit 
megeszem. 
 

Q: Do you know all you want to know? 
 

K: Mindent tudsz, amit tudni akarsz? 
 

M: There is nothing I want to know. But what I need 
to know, I come to know. 
 

M: Semmit nem akarok tudni. De amit tudnom kell, 
azt megtudom. 
 

Q: Does this knowledge come to you from within or 
from outside? 
 

K: Ez a tudás belülről, vagy kívülről érkezik hozzád? 
 

M: It does not apply. My inner is outside and my 
outer is inside. I may get from you the knowledge 
needed at the moment, but you are not apart from 
me. 
 

M: Nem számít, honnan. Belsőm kívül van, és 
külsőm belül. Lehet, hogy tőled kapom a tudást, 
amelyre e pillanatban szükségem van, de te nem 
rajtam kívül vagy. 
 

Q: What is turiya, the fourth state we hear about? 
 

K: Mi a turiya, vagy ahogy mi ismerjük, a negyedik 
állapot? 
 

M: To be the point of light tracing the world is turiya. 
To be the light itself is turiyatita. But of what use are 
names when reality is so near? 
 

M: A turiya azt jelenti, a világot rajzoló fénypontnak 
lenni. A turiyatita azt jelenti, magának a fénynek 
lenni. De mi haszna a neveknek, amikor a valóság 
oly közel van? 
 

Q: Is there any progress in your condition? When 
you compare yourself yesterday with yourself today, 
do you find yourself changing, making progress? 
Does your vision of reality grow in width and depth? 
 

K: Van fejlődés az állapotodban? Amikor tegnapi 
magadat mai magaddal hasonlítod, változónak 
találod-e magad, mutatsz-e haladást? 
Valóságlátásod szélesedik, és mélyül? 
 

M: Reality is immovable and yet in constant 
movement. It is like a mighty river -- it flows and yet 
it is there -- eternally. What flows is not the river with 
its bed and banks, but its water, so does the sattva 
guna, the universal harmony, play its games against 
tamas and rajas, the forces of darkness and despair. 
In sattva there is always change and progress, in 
rajas there is change and regress, while tamas 
stands for chaos. The three Gunas play eternally 
against each other -- it is a fact and there can be no 

M: A valóság megmozdíthatatlan, és mégis állandó 
mozgásban van. Akár egy hatalmas folyó – folyik, és 
mégis helyben van – örökérvényű. Ami folyik, az 
nem a folyó, annak ágyával, és partjaival, hanem a 
vize, ugyanígy tesz a sattva guna is, az univerzális 
harmónia eljátssza a játékait a tamassal és a 
rajassal, a sötétség és reménytelenség erőivel 
szemben. A sattvában mindig változás és haladás, a 
rajasban változás és hanyatlás van, míg a tamas a 
káoszt jelenti. A három Guna örökké egymás ellen 
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quarrel with a fact. 
 

játszik – ez tény, és tényekkel nem lehet vitázni. 
 

Q: Must I always go dull with tamas and desperate 
with rajas? What about sattva? 
 

K: A tamassal mindig eltompultság, és a rajassal 
reménytelenség jár együtt? Mi a véleményed a 
sattváról? 
 

M: Sattva is the radiance of your real nature. You 
can always find it beyond the mind and its many 
worlds. But if you want a world, you must accept the 
three gunas as inseparable -- matter -- energy -- life 
-- one in essence, distinct in appearance. They mix 
and flow -- in consciousness. In time and space 
there is eternal flow, birth and death again, advance, 
retreat, another advance, again retreat -- apparently 
without a beginning and without end; reality being 
timeless, changeless, bodyless, mindless 
awareness is bliss. 
 

M: A sattva valódi természeted sugárzása. Mindig 
megtalálhatod az elmén túl, és annak számtalan 
világában. De ha egy világot akarsz, a három gunát 
el kell, hogy fogadd, mint lényegüket tekintve egy, 
megjelenésükben különböző, elválaszthatatlan 
anyag–energia–életet. Ezek a tudatosságban 
keverednek és áramlanak. Időben és térben örök 
folyamat, születés és halál, haladás, hátrálás, 
megint haladás, megint hátrálás – látszólag kezdet, 
és vég nélkül; a valóság időtlen, változhatatlan, test 
nélküli, elme nélküli tudat lévén – boldogság. 
 

Q: I understand that, according to you, everything is 
a state of consciousness. The world is full of things -
- a grain of sand is a thing, a planet is a thing. How 
are they related to consciousness? 
 

K: Megértettem, hogy szerinted minden a 
tudatosság állapota. A világ dolgokkal van tele –
dolog a porszem, és dolog a bolygó is. Hogyan 
viszonyulnak ezek a tudatossághoz? 
 

M: Where consciousness does not reach, matter 
begins. A thing is a form of being which we have not 
understood. It does not change -- it is always the 
same -- it appears to be there on its own -- 
something strange and alien. Of course it is in the 
chit, consciousness, but appears to be outside 
because of its apparent changelessness. The 
foundation of things is in memory -- without memory 
there would be no recognition. Creation -- reflection -
- rejection: Brahma -- Vishnu -- Shiva: this is the 
eternal process. All things are governed by it. 
 

M: Ahová tudatosság nem ér el, az az anyag 
kezdete. Az anyag a létezés egy olyan formája, 
amelyet nem értettünk meg. Nem változik – mindig 
ugyanaz – látszólag saját jogán létezik – valami 
különös, és idegen. Természetesen, a csiten, a 
tudatosságon belül van, de rajta kívül lévőnek 
látszik, látszólagos változatlansága miatt. A dolgok 
alapja az emlékezetben van – emlékezet nélkül nem 
volna lehetséges a megismerés. Teremtés – 
tükrözés – elvetés: Brahma – Vishnu – Shiva: ez az 
örökérvényű folyamat. Minden dolog felet ez 
uralkodik. 
 

Q: Is there no escape? 
 

K: Nincs menekülés? 
 

M: I am doing nothing else, but showing the escape. 
Understand that the One includes the Three and that 
you are the One, and you shall be free of the world 
process. 
 

M: Semmi mást sem teszek, mint a menekülés útját 
mutatom. Értsd meg, hogy az Egy magában foglalja 
a Hármat, és hogy te vagy az Egy, és szabaddá 
válsz a világ folyamattól. 
 

Q: What happens then to my consciousness? 
 

K: Mi fog történni a tudatosságommal? 
 

M: After the stage of creation, comes the stage of 
examination and reflection and, finally, the stage of 
abandonment and forgetting. The consciousness 
remains, but in a latent, quiet state. 
 

M: A teremtés fázisa után jön a felülvizsgálat és 
tükrözés fázisa, és végül a lemondás és felejtés 
fázisa. A tudatosság megmarad, de egy látens, 
csendes állapotban. 
 

Q: Does the state of identity remain? 
 

K: Az önazonosság állapota megmarad? 
 

M: The state of identity is inherent in reality and 
never fades. But identity is neither the transient 
personality (vyakti), nor the karma-bound 
individuality (vyakta). It is what remains when all 
self-identification is given up as false -- pure 
consciousness, the sense of being all there is, or 
could be. Consciousness is pure in the beginning 
and pure in the end; in between it gets contaminated 

M: Az önazonosság állapota elválaszthatatlan a 
valóságtól, és soha veszti erejét. De az 
önazonosság nem azonos sem a tünékeny 
személyiséggel (vyakti), sem a karma-kötött 
személyiséggel (vyakta). Ha minden önazonosság 
hamisként feladásra kerül, utána a tiszta tudatosság, 
a minden létező, vagy lehetséges létének az érzése 
marad. A tudatosság tiszta a kezdetkor, és tiszta a 
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by imagination which is at the root of creation. At all 
times consciousness remains the same. To know it 
as it is, is realisation and timeless peace. 
 

végén; a kettő között szennyezetté válik képzelőerő 
által, amely a teremtés gyökerén van. A tudatosság 
egész idő alatt ugyanaz marad. Annak ismerni ami, 
ez a megvalósulás és az időtlen béke. 
 

Q: Is the sense 'I am' real or unreal? 
 

K: Az ‟én vagyok‟ érzése valódi, vagy valótlan? 
 

M: Both. It is unreal when we say: 'I am this, I am 
that'. It is real when we mean 'I am not this, nor that'. 
 
The knower comes and goes with the known, and is 
transient; but that which knows that it does not 
know, which is free of memory and anticipation, is 
timeless. 
 

M: Mind a kettő. Valótlan, amikor az mondjuk: ‟én ez 
vagyok, én az vagyok‟. Valós, amikor komolyan azt 
gondoljuk: ‟én nem vagyok ez, sem az‟. 
 
Az ismerő az ismerttel együtt jelenik meg, és tűnik 
el, és múlandó; de ami tudja, hogy nem tud, amely 
emléktől és várakozástól mentes, az időtlen. 
 

Q: Is 'I am' itself the witness, or are they separate? 
 

K: Az ‟én vagyok‟ a tanú, vagy ezek különböznek 
egymástól? 
 

M: Without one the other cannot be. Yet they are not 
one. It is like the flower and its colour. Without flower 
-- no colours; without colour -- the flower remains 
unseen. Beyond is the light which on contact with 
the flower creates the colour. Realise that your true 
nature is that of pure light only, and both the 
perceived and the perceiver come and go together. 
That which makes both possible, and yet is neither, 
is your real being, which means not being a 'this' or 
'that', but pure awareness of being and not-being. 
When awareness is turned on itself, the feeling is of 
not knowing. When it is turned outward, the 
knowables come into being. To say: 'I know myself' 
is a contradiction in terms for what is 'known' cannot 
be 'myself'. 
 

M: Egyik a másik nélkül nem létezhet. De azért nem 
azonosak. Ez olyan, mint a virág, és a színe. Virág 
nélkül – nincsenek színek; szín nélkül – a virág 
látatlan marad. Felette ott a fény, amely a virággal 
érintkezve megteremti a színt. Ismerd fel, hogy igaz 
természeted a tiszta fényével azonos, és mind az 
észlelet, mind az észlelő együtt jelennek meg, és 
tűnnek el. Ami mindkettőt lehetővé teszi, de 
mégsem azonos egyikkel sem, az a te valódi 
természeted, amely nem az ‟ez‟, vagy ‟az‟ vagyságot 
jelenti, hanem a lét és nemlét tiszta tudatát. Amikor 
a tudat önmagára irányul, az érzés a nem 
megismerésé. Amikor kifelé fordul, megszületnek a 
megismerhetők. Azt mondani: ‟én ismerem magam‟ 
önellentmondás, mert ami ‟ismert‟, az nem lehet 
‟önmagam‟. 
 

Q: If the self is for ever the unknown, what then is 
realised in self-realisation? 
 

K: Ha az Én soha nem lehet ismert, akkor mi 
valósítható meg az önmegvalósítás során? 
 

M: To know that the known cannot be me nor mine, 
is liberation enough. Freedom from self-identification 
with a set of memories and habits, the state of 
wonder at the infinite reaches of the being, its 
inexhaustible creativity and total transcendence, the 
absolute fearlessness born from the realisation of 
the illusoriness and transiency of every mode of 
consciousness -- flow from a deep and inexhaustible 
source. To know the source as source and 
appearance as appearance, and oneself as the 
source only is self-realisation. 
 

M: Tudni, hogy az ismert nem lehet én, sem az 
enyém, már elegendő megszabadulás. Egy emlék- 
és szokás csomaggal való önazonosítástól 
mentesség a csoda állapota, amelyben a végtelen 
eléri a létet, annak kimeríthetetlen kreativitását, és 
totális transzcendenciáját, a tudatosság minden 
módja illuzórikusságának és átmenetiségének a 
felismeréséből megszületett abszolút 
félelemnélküliséget – amely egy mély és 
kimeríthetetlen forrásból eredő folyam. A forrást 
forrásként, a jelenséget jelenségként, és önmagadat 
a forrásként ismerni, az egyetlen megvalósulás. 
 

Q: On what side is the witness? Is it real or unreal? 
 

K: Melyik oldalon van a tanú? Valódi ő, vagy nem 
valódi? 
 

M: Nobody can say: „I am the witness'. The „I am' is 
always witnessed. The state of detached awareness 
is the witness-consciousness, the 'mirror-mind'. It 
rises and sets with its object and thus it is not quite 
the real. Whatever its object, it remains the same, 
hence it is also real. It partakes of both the real and 

M: Senki nem tudja azt mondani: ‟én vagyok a tanú‟. 
Az ‟én vagyok‟ mindig tanúsított. A pártatlan tudat 
állapota a tanú-tudatosság, a ‟tükör-elme‟. 
Objektumaival együtt kel és nyugszik, és így nem 
egészen valódi. Bármi is legyen az objektuma, 
változatlan marad, ennél fogva valódi is. Részese 
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the unreal and is therefore a bridge between the 
two. 
 

mind a valódinak, mind a nem valódinak, és ezért a 
kettő közötti híd szerepét tölti be.  
  

Q: If all happens only to the 'I am', if the 'I am' is the 
known and the knower and the knowledge itself, 
what does the witness do? Of what use is it? 
 

K: Ha minden csupán az ‟én vagyok‟ számára 
történik, ha az ‟én vagyok‟ azonos az ismerttel, a 
megismerővel, és az ismerettel, akkor mit csinál a 
tanú? Mi haszna neki? 
 

M: It does nothing and is of no use whatsoever. 
 

M: Semmit nem csinál, és semmilyen haszna nincs. 
 

Q: Then why do we talk of it? 
 

K: Akkor miért beszélünk róla? 
 

M: Because it is there. The bridge serves one 
purpose only -- to cross over. You don't build houses 
on a bridge. The 'I am' looks at things, the witness 
sees through them. It sees them as they are -- 
unreal and transient. To say 'not me, not mine' is the 
task of the witness. 
 

M: Mert létezik. A híd egyetlen célt szolgál csupán – 
hogy átmenjenek rajta. Ne építs házakat a hídra. Az 
‟én vagyok‟ nézi a dolgokat, a tanú beléjük lát. Úgy 
látja azokat, ahogyan vannak – valótlannak, és 
mulandónak. Azt mondani, hogy ‟nem én, nem az 
enyém‟, a tanú feladata.  
 

Q: Is it the manifested (saguna) by which the 
unmanifested (nirguna) is represented? 
 

K: A megnyilvánult (saguna) az, ami által a 
megnyilvánulatlan (nirguna) megjelenítésre kerül? 
 

M: The unmanifested is not represented. Nothing 
manifested can represent the unmanifested. 
 

M: A megnyilvánulatlan nem kerül megjelenítésre. 
Semmilyen megnyilvánult nem tudja megjeleníteni a 
megnyilvánulatlant. 
 

Q: Then why do you talk of it? 
 

K: Akkor miért beszélünk róla? 
 

M: Because it is my birthplace. 
 

M: Mert az az én születési helyem. 
 

 

79. Person, Witness and the Supreme 79. Személy, tanú és a Legfelsőbb 
Questioner: We have a long history of drug-taking 
behind us, mostly drugs of the consciousness-
expanding variety. They gave us the experience of 
other states of consciousness, high and low, and 
also the conviction, that drugs are unreliable and, at 
best, transitory and, at worst, destructive of 
organism and personality. We are in search of better 
means for developing consciousness and 
transcendence. We want the fruits of our search to 
stay with us and enrich our lives, instead of turning 
to pale memories and helpless regrets. If by the 
spiritual we mean self-investigation and 
development, our purpose in coming to India is 
definitely spiritual. The happy hippy stage is behind 
us; we are serious now and on the move. We know 
there is reality to be found, but we do not know how 
to find and hold on to it. We need no convincing, 
only guidance. Can you help us? 

 

Kérdező: Régóta drogozunk, többnyire különféle 
tudat tágító szereket szedtünk. Ezek a drogok más 
tudatállapotok élményét nyújtották, amelyek hol 
felemelők, hol alantasok, és azt  a meggyőződést is, 
hogy a drogok megbízhatatlanok, és legjobb 
esetben átmeneti hatásúak, a legrosszabb esetben 
károsítják a szervezetet, és a személyiséget. Jobb 
eszközöket szeretnénk találni a tudatosság 
fejlesztésére, és meghaladására. Azt akarjuk, hogy 
keresésünk gyümölcsei velünk maradjanak, és 
gazdagítsák életünket, az emlékezet eltompulása és 
gyámoltalan sajnálkozások helyett. Ha a 
spiritualitáson ön-kutatást és ön-fejlesztést értünk, 
akkor Indiába jövetelünk célja határozottan 
spirituális. A boldog hippi állapot már mögöttünk; 
megkomolyodtunk, és az útra léptünk. Tudjuk, a 
valóságot kell, hogy megtaláljuk, de nem tudjuk, 
hogyan keressük, és tartsuk meg azt. Nem 
meggyőzésre van szükségünk, csak útmutatásra. 
Tudnál nekünk segíteni? 
 

Maharaj: You do not need help, only advice. What 
you seek is already in you. Take my own case. I did 
nothing for my realisation. My teacher told me that 
the reality is within me; I looked within and found it 

Maharaj: Nem segítségre van szükségetek, csupán 
tanácsra. Amit kerestek, az már bennetek van. 
Vegyük az én esetemet. Én semmit sem tettem a 
megvalósulásomért. Tanítóm azt mondta, a valóság 
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there, exactly as my teacher told me. To see reality 
is as simple as to see one's face in a mirror. Only 
the mirror must be clear and true. A quiet mind, 
undistorted by desires and fears, free from ideas 
and opinions, clear on all the levels, is needed to 
reflect the reality. Be clear and quiet -- alert and 
detached, all else will happen by itself. 
 

bennem van; befelé tekintettem, és megtaláltam ott, 
pontosan úgy, ahogy a tanítóm nekem elmondta. A 
valóságot meglátni olyan könnyű, mint az arcodat a 
tükörben meglátni. Csak a tükör tiszta és igazi 
legyen. Vágyaktól és félelmektől torzítatlan, ideáktól 
és véleményektől mentes, minden szinten tiszta, 
csendes elme szükséges a valóság tükrözésére. 
Légy tiszta és csendes – éber és pártatlan, és 
minden más meg fog történni önmagától. 
 

Q: You had to make your mind clear and quiet 
before you could realise the truth. How did you do it? 
 

K: Elmédet meg kellett tisztítanod, és csendessé 
kellett tenned, mielőtt megvalósíthattad volna az 
valóságot. Hogyan csináltad? 
 

M: I did nothing. It just happened. I lived my life, 
attending to my family's needs. Nor did my Guru do 
it. It just happened, as he said it will. 
 

M: Nem csináltam semmit. Csak úgy megtörtént. 
Éltem az életemet, családom szükségleteiről 
gondoskodva. Gurum sem csinálta. Éppen úgy 
történt, ahogy ő megmondta. 
 

Q: Things do not just happen. There must be a 
cause for everything. 
 

K: A dolgok nem történnek csak úgy. Muszáj, hogy 
oka legyen mindennek. 
 

M: All that happens is the cause of all that happens. 
Causes are numberless; the idea of a sole cause is 
an illusion. 
 

M: Minden, ami történik az oka mindennek, ami 
történik. Az okok megszámlálhatatlanok; az egyedüli 
ok ideája illúzió. 
 

Q: You must have been doing something specific -- 
some meditation or Yoga. How can you say that 
realisation will happen on its own? 
 

K: Kellett, hogy valami különlegeset csinálj – 
valamilyen meditációt, vagy Yogát. Hogy mondhatsz 
olyat, hogy a megvalósulás magától fog 
bekövetkezni? 
 

M: Nothing specific. I just lived my life. 
 

M: Semmi különleges. Csak éltem az életem. 
 

Q: I am amazed. 
 

K: Meg vagyok lepődve, 
 

M: So was I. But what was there to be amazed at? 
My teacher's words came true. So what? He knew 
me better than I knew myself, that is all. Why search 
for causes? In the very beginning I was giving some 
attention and time to the sense 'I am', but only in the 
beginning. Soon after my Guru died, I lived on. His 
words proved to be true. That is all. It is all one 
process. You tend to separate things in time and 
then look for causes. 

M: Én is meg voltam. De min kellett lepődjek? 
Tanítóm szavai beigazolódtak. Na és? Ő jobban 
ismert engem, mint ahogy én ismertem önmagam, 
ez minden. Minek okokat keresni? A legelején 
fordítottam bizonyos figyelmet és időt az ‟én vagyok‟ 
érzésére, de csak az elején. Röviddel Gurum halála 
után megéltem. Szavai beigazolódtak. Ez minden. 
Mindez egy folyamat. Hajlamos vagy rá, hogy 
időben elkülönítsd a dolgokat, hogy azután okokat 
keress. 
  

Q: What is your work now? What are you doing? 
 

K: Most mi a munkád? Mit csinálsz? 
 

M: You imagine being and doing as identical. It is 
not so. The mind and the body move and change 
and cause other minds and bodies to move and 
change and that is called doing, action. I see that it 
is in the nature of action to create further action like 
fire that continues by burning. I neither act nor cause 
others to act; I am timelessly aware of what is going 
on. 
 

M: Azt képzeled, hogy a lét és a tevékenység 
azonosak. Nem így van. Az elme és a test 
mozognak, és változnak, és okai más elmék 
mozgásának és változásának, és ezt nevezik 
cselekvésnek, akciónak. Úgy látom, hogy az 
akciónak az a természete, hogy további akciókat 
hoz létre, hasonlóan a tűzhöz, amely izzásban 
folytatódik. Én nem cselekszem, s nem késztetek 
mást sem cselekvésre; Én időtlenül tudatában 
vagyok annak, ami zajlik. 
 

Q: In your mind, or also in other minds? K: A te elmédben, vagy más elmékben is? 
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M: There is only one mind, which swarms with 
ideas; 'I am this, I am that, this is mine, that is mine'. 
I am not the mind, never was, nor shall be. 
 

M: Csupán egy elme van, ami hemzseg az ideáktól; 
‟én ez vagyok, én az vagyok, ez az enyém, az az 
enyém‟. Én nem az elme vagyok, nem voltam az, és 
nem is leszek soha. 
 

Q: How did the mind come into being? 
 

K: Hogyan született az elme? 
 

M: The world consists of matter, energy and 
intelligence. They manifest themselves in many 
ways. Desire and imagination create the world and 
intelligence reconciles the two and causes a sense 
of harmony and peace. To me it all happens; I am 
aware, yet unaffected. 
 

M: A világ anyagból, energiából és intelligenciából 
áll. Ezek sokféle módon nyilvánítják meg magukat. A 
vágy és a képzelet létrehozzák a világot, és az 
intelligencia kibékíti a kettőt, és előidézi a harmónia 
és a béke érzését. Számomra ez mind megtörténik; 
én tudatos vagyok, mégis érzéketlen. 
 

Q: You cannot be aware, yet unaffected. There is a 
contradiction in terms. Perception is change. Once 
you have experienced a sensation, memory will not 
allow you to return to the former state. 
 

K: Nem lehetsz tudatos, mégis érzéketlen. Ezek 
ellentétes kifejezések. Az észlelés, változás. Amikor 
tapasztalsz egy érzetet, az emlékezet nem fogja 
engedni, hogy visszatérj a korábbi állapotodba. 
 

M: Yes, what is added to memory cannot be erased 
easily. But it can surely be done and, in fact, I am 
doing it all the time. Like a bird on its wings, I leave 
no footprints. 
 

M: Igen, ami az emlékezethez hozzáadódott, az 
nem könnyen törölhető. De biztos, hogy megtehető, 
ami azt illeti, én ezt csinálom szakadatlanul. Akár a 
szárnyaló madár, én sem hagyok hátra 
lábnyomokat. 
 

Q: Has the witness name and form, or is it beyond 
these? 
 

K: Rendelkezik a tanú névvel és formával, vagy túl 
van ezeken? 
 

M: The witness is merely a point in awareness. It 
has no name and form. It is like the reflection of the 
sun in a drop of dew. The drop of dew has name 
and form, but the little point of light is caused by the 
sun. The clearness and smoothness of the drop is a 
necessary condition but not sufficient by itself. 
Similarly clarity and silence of the mind are 
necessary for the reflection of reality to appear in the 
mind, but by themselves they are not sufficient. 
There must be reality beyond it. Because reality is 
timelessly present, the stress is on the necessary 
conditions. 
 

M: A tanú egy pont csupán a tudatosságban. Nincs 
neve és formája. Ez a napfény harmatcseppben való 
tükröződéséhez hasonlít. A harmatcseppnek neve 
és formája van, de a kis fénypontot a nap idézi elő. 
A csepp tisztasága és sima felülete szükséges 
feltétel, de önmagában nem elég. Hasonlóképpen, 
az elme világosságára és csendjére van szükség, 
hogy a valóság tükrözése megjelenjen az elmében, 
de önmagukban nem elegendők. Azokon túl ott kell, 
hogy legyen a valóság. Mivel a valóság időtlenül 
jelen van, a nehézség a szükséges feltételekben 
van. 
 

Q: Can it happen that the mind is clear and quiet 
and yet no reflection appears? 
 

K: Előfordulhat, hogy az elme tiszta és csendes, és 
mégsem jelenik meg tükröződés? 
 

M: There is destiny to consider. The unconscious is 
in the grip of destiny, it is destiny, in fact. One may 
have to wait. But however heavy may be the hand of 
destiny, it can be lifted by patience and self-control. 
Integrity and purity remove the obstacles and the 
vision of reality appears in the mind. 
 

M: Tekintetbe kell venni a sorsot. A tudattalan a 
végzet szorításában van, ez a sors, alapjában véve. 
Lehet, hogy az embernek várnia kell. De bármilyen 
súlyos is a sors keze, türelemmel, és önkontrollal 
fölemelhető. A teljesség és a tisztaság eltávolítják az 
akadályokat, és a valóság látványa megjelenik az 
elmében. 
 

Q: How does one gain self-control? I am so weak-
minded. 
 

K: Hogy tesz szert az ember önkontrollra? Én olyan 
erélytelen vagyok. 
 

M: Understand first that you are not the person you 
believe yourself to be. What you think yourself to be 
is mere suggestion or imagination. You have no 
parents, you were not born, nor will you die. Either 

M: Azt értsd meg előbb, hogy te nem a személy 
vagy, akinek hiszed magad. Aminek hiszed 
magadat, az puszta szuggesztió, képzelődés. 
Nincsenek szüleid, nem születtél, meghalni sem 
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trust me when I tell you so, or arrive to it by study 
and investigation. The way of total faith is quick, the 
other is slow but steady. Both must be tested in 
action. Act on what you think is true -- this is the way 
to truth. 
 

fogsz. Vagy elhiszed nekem, amit mondok, vagy 
tanulással, és kutatással jutsz el odáig. A teljes hit 
útja gyors, a másik lassú, de tartós. Mindkettőt 
cselekvés során kell ellenőrizni. Cselekedj aszerint, 
amit igaznak hiszel – ez az igazsághoz vezető út. 
 

Q: Are deserving the truth and destiny one and the 
same? 
 

K: Az igazság és a sors kiérdemlése egy és 
ugyanaz? 
 
 

M: Yes, both are in the unconscious. Conscious 
merit is mere vanity. Consciousness is always of 
obstacles; when there are no obstacles, one goes 
beyond it. 
 

M: Igen, mindkettő a tudattalanban van. A tudatos 
érdem puszta hiúság. A tudattalan mindig az 
akadályoké; amikor nincsenek akadályok, az ember 
túllép rajtuk ezeket. 
 

Q: Will the understanding that I am not the body give 
me the strength of character needed for self-control? 
 

K: A megértés, hogy nem a test vagyok, meg fogja 
adni az önkontrollhoz szükséges jellem erőt? 
 
 

M: When you know that you are neither body nor 
mind, you will not be swayed by them. You will 
follow truth, wherever it takes you, and do what 
needs be done, whatever the price to pay. 
 

M: Amikor tudod, hogy sem a test, sem az elme nem 
vagy, azoknak nem lesz hatalma fölötted. Követni 
fogod az igazságot, akárhová vezet, és csinálni 
fogod, amit kell, bármilyen árat kell fizetni. 
 

Q: Is action essential for self-realisation? 
 

K: Nélkülözhetetlen cselekedni az 
önmegvalósításhoz? 
 

M: For realisation, understanding is essential. Action 
is only incidental. A man of steady understanding 
will not refrain from action. Action is the test of truth. 
 

M: A megvalósuláshoz megértés nélkülözhetetlen. A 
cselekvés velejárója csupán. A szilárd megértés 
embere nem fog a cselekvéstől tartózkodni. A 
cselekvés az igazság ellenőrzése. 
 

Q: Are tests needed? 
 

K: Szükség van ellenőrzésekre? 
 

M: If you do not test yourself all the time, you will not 
be able to distinguish between reality and fancy. 
Observation and close reasoning help to some 
extent, but reality is paradoxical. How do you know 
that you have realised unless you watch your 
thoughts and feelings, words and actions and 
wonder at the changes occurring in you without your 
knowing why and how? It is exactly because they 
are so surprising that you know that they are real. 
The foreseen and expected is rarely true. 
 

M: Ha nem ellenőrzöd magad szakadatlanul, nem 
fogsz tudni különbséget tenni valóság és képzelet 
között. Megfigyelés és logikus érvelés segítenek 
bizonyos mértékig, de a valóság paradox. Honnan 
tudod, hogy megvalósultál, hacsak onnan nem, hogy 
szemléled gondolataidat, érzéseidet, szavaidat és 
cselekedeteidet, és eltűnődsz a változásokon, 
amelyek végbemennek benned, anélkül, hogy 
tudnád a miértet, és a hogyant? Pontosan azért 
olyan meglepőek, mert tudod, hogy valódiak. Az 
előre látott, és elvárt ritkán valódi.  
 

Q: How does the person come into being? 
 

K: Hogyan születik a személy? 

 
M: Exactly as a shadow appears when light is 
intercepted by the body, so does the person arise 
when pure self-awareness is obstructed by the 'I-
am-the-body' idea. And as the shadow changes 
shape and position according to the lay of the land, 
so does the person appear to rejoice and suffer, rest 
and toil, find and lose according to the pattern of 
destiny. When the body is no more, the person 
disappears completely without return, only the 
witness remains and the Great Unknown. 
 
The witness is that which says 'I know'. The person 

M: Ahogy a fény útjában álló testnek árnyéka 
keletkezik, pontosan úgy keletkezik a személy, 
amikor a tiszta ön-tudatosságot elzárja az ‟én-
vagyok-a-test‟ idea. És ahogy az árnyék az alakját 
és helyzetét a terepviszonyoknak megfelelően 
változtatja, úgy mutatkozik a személy örvendezőnek 
és szenvedőnek, nyugvónak és fáradozónak, 
találónak és veszítőnek, a sors mintázatának 
megfelelően. Amikor a test megszűnik létezni, a 
személy teljesen eltűnik, a visszatérés lehetősége 
nélkül, a tanú marad csupán, és a Nagy Ismeretlen.  
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says 'I do'. Now, to say 'I know' is not untrue -- it is 
merely limited. But to say 'I do' is altogether false, 
because there is nobody who does; all happens by 
itself, including the idea of being a doer. 
 

A tanú az, ami azt mondja ‟tudom‟. A személy azt 
mondja ‟cselekszem'. Na már most, azt mondani, 
hogy ‟tudom‟ nem valótlan – csupán korlátozott. De 
azt mondani, hogy ‟cselekszem‟ teljes tévedés, mert 
senki nincs, aki cselekszik; minden magától történik, 
beleértve a cselekvő ideáját is. 
 

Q: Then what is action? 
 

K: Akkor mi a cselekvés? 
 

M: The universe is full of action, but there is no 
actor. There are numberless persons small and big 
and very big, who, through identification, imagine 
themselves as acting, but it does not change the fact 
that the world of action (mahadakash) is one single 
whole in which all depends on, and affects all. The 
stars affect us deeply and we affect the stars. Step 
back from action to consciousness, leave action to 
the body and the mind; it is their domain. Remain as 
pure witness, till even witnessing dissolves in the 
Supreme. 
 
Imagine a thick jungle full of heavy timber. A plank is 
shaped out of the timber and a small pencil to write 
on it. The witness reads the writing and knows that 
while the pencil and the plank are distantly related to 
the jungle, the writing has nothing to do with it. It is 
totally super-imposed and its disappearance just 
does not matter. The dissolution of personality is 
followed always by a sense of great relief, as if a 
heavy burden has fallen off. 
 

M: Az univerzum tele van cselekvéssel, de nincs 
cselekvő. Számtalan kicsi, nagy, és nagyon nagy 
személy van, akik azonosulás révén, cselekvőnek 
képzelik magukat, de ez nem változtatja meg a 
tényt, hogy a cselekvés világa (mahadakash) 
egyetlen egész, amelyben minden függ mindentől, 
és hat mindenre. A csillagok mélységes hatással 
vannak ránk, és mi hatunk a csillagokra. Lépj vissza 
a cselekvésből a tudatosságba, hagyd a cselekvést 
a testre, és az elmére; ez az ő hatókörük. Maradj a 
tiszta tanú, mígnem a tanú is felolvad a 
Legfelsőbben. 
 
Képzelj el egy sűrű dzsungelt, hatalmas fákkal tele. 
A fából lehet kialakítani palánkot is, és ceruzát is, 
amivel írni lehet rá. A tanú olvassa az írást, és tudja, 
hogy míg a ceruza és a palánk távoli rokonai a 
dzsungelnek, az írásnak semmi köze hozzá. Ez egy 
teljesen ráhelyezett dolog, és eltűnése még csak 
nem is probléma. A személy megsemmisülését 
mindig egy nagy megkönnyebbülés érzése követi, 
mintha egy nagy tehertől szabadulnál meg.  
 

Q: When you say, I am in the state beyond the 
witness, what is the experience that makes you say 
so? In what way does it differ from the stage of 
being a witness only? 
 

K: Amikor azt mondod, én a tanún túli állapotban 
vagyok, akkor ezt milyen tapasztalat alapján 
mondod? Miben különbözik az a tanú állapotától? 
 

M: It is like washing printed cloth. First the design 
fades, then the background and in the end the cloth 
is plain white. The personality gives place to the 
witness, then the witness goes and pure awareness 
remains. The cloth was white in the beginning and is 
white in the end; the patterns and colours just 
happened -- for a time. 
 

M: Ez ahhoz hasonlít, mint amikor mintás szövetet 
mosol. Először a minta halványodik el, majd az 
alapszín, és a végén a szövet tiszta fehér lesz. A 
személyiség átadja a helyét a tanúnak, majd a tanú 
távozik, és csak a tiszta tudatosság marad. A szövet 
először fehér volt, és a végén is fehér; a minták és 
színek csak megtörténtek – egy időre. 
 

Q: Can there be awareness without an object of 
awareness? 
 

K: Létezhet tudatosság a tudatosság objektuma 
nélkül? 
 

M: Awareness with an object we called witnessing. 
When there is also self-identification with the object, 
caused by desire or fear, such a state is called a 
person. In reality there is only one state; when 
distorted by self-identification it is called a person, 
when coloured with the sense of being, it is the 
witness; when colourless and limitless, it is called 
the Supreme. 
 

M: A tudatosságot az objektummal nevezzük 
tanúnak. Amikor létrejön az objektummal az 
önazonosulás is, amelyet öröm és fájdalom okoz, az 
ilyen állapotot nevezzük személynek. Valójában 
csak egyetlen állapot van; amikor ez az ön-
azonosulás által eltorzításra kerül, személynek 
nevezzük, amikor beszínezi a lét érzése, akkor a 
tanú; amikor színtelen és korlátlan, akkor hívjuk a 
Legfelsőbbnek. 
 

Q: I find that I am always restless, longing, hoping, 
seeking, finding, enjoying, abandoning, searching 

K: Úgy látom, ismét állandó nyugtalanság, 
reménykedés, keresés, találás, élvezés, elvetés, 
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again. What is it that keeps me on the boil? 
 

majd keresés jellemez. Mi az, ami forrásban tart 
engem? 
 

M: You are really in search of yourself, without 
knowing it. You are love-longing for the love-worthy, 
the perfectly lovable. Due to ignorance you are 
looking for it in the world of opposites and 
contradictions. When you find it within, your search 
will be over. 
 

M: Valójában önmagadat keresed, anélkül, hogy 
tudnál róla. Epedve vágysz a szeretetre méltóra, a 
tökéletes kedvesre. A tudatlanság miatt keresed az 
ellentétek és ellentmondások világában. Amikor 
megtalálod belül, keresésed véget ér. 
 

Q: There will be always this sorrowful world to 
contend with. 
 

K: Mindig itt lesz ez a szomorú világ, amellyel 
harcolni kell. 
 

M: Don't anticipate. You do not know. It is true that 
all manifestation is in the opposites. Pleasure and 
pain, good and bad, high and low, progress and 
regress, rest and strife they all come and go 
together -- and as long as there is a world, its 
contradictions will be there. There may also be 
periods of perfect harmony, of bliss and beauty, but 
only for a time. What is perfect, returns to the source 
of all perfection and the opposites play on. 
 

M: Ne várd el. Nem tudod. Az az igazság, hogy 
minden megnyilvánulás az ellentétekben áll. Öröm 
és fájdalom, jó és rossz, magas és alacsony, 
haladás és visszaesés, nyugalom és törekvés, mind 
együtt jelenik meg és távozik – és amíg a világ 
létezik, addig ellentmondásai is lesznek neki. 
Lehetnek olyan periódusok, amelyekre a tökéletes 
harmónia, mennyei boldogság és szépség a 
jellemző, de csak egy ideig. Ami tökéletes, visszatér 
a minden tökéletesség forrásába, és az ellentétek 
játéka folytatódik. 
 

Q: How am I to reach perfection? 
 

K: Hogyan érhetem el a tökéletességet? 
 

M: Keep quiet. Do your work in the world, but 
inwardly keep quiet. Then all will come to you. Do 
not rely on your work for realisation. It may profit 
others, but not you. Your hope lies in keeping silent 
in your mind and quiet in your heart. Realised 
people are very quiet. 
 

M: Maradj csendes. Végezd a munkádat a világban, 
de belsőleg maradj csendes. Akkor minden el fog 
jönni hozzád. Ne a megvalósulásért végzett 
munkádban bízz. Mások számára nyereséget 
jelenthet, de számodra nem. A te reményed abban 
áll, hogy elmédben csendes, és szívedben nyugodt 
maradsz. A megvalósult emberek nagyon 
nyugodtak. 
 

 

80. Awareness 80. Tudat 
Questioner: Does it take time to realise the Self, or 
time cannot help to realise? Is self-realisation a 
matter of time only, or does it depend on factors 
other than time? 

 

Kérdező: Az Én megvalósításához idő kell, vagy az 
idő nem tudja segíteni a megvalósulást? Az ön-
megvalósítás csupán idő kérdése, vagy az időn kívül 
más tényezőktől is függ? 
 

Maharaj: All waiting is futile. To depend on time to 
solve our problems is self-delusion. The future, left 
to itself merely repeats the past. Change can only 
happen now, never in the future. 
 

Maharaj: Mindenféle várakozás haszontalan. 
Problémáink megoldását időtől függőnek tekinteni 
önámítás. A jövő csupán a múltat ismétli. Változás 
csak most történhet, soha nem a jövőben. 
 

Q: What brings about a change? 
 

K: Mi idéz elő változást? 
 

M: With crystal clarity see the need of change. This 
is all. 
 

M: Kristály tisztasággal lásd a változás 
szükségességét. Ez minden. 
 

Q: Does self-realisation happen in matter, or 
beyond? Is it not an experience depending on the 
body and the mind for its occurrence? 
 

K: Az ön-megvalósulás az anyagban történik, vagy 
azon túl? Nem a testtel és elmével történtek 
megtapasztalása? 
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M: All experience is illusory, limited and temporal. 
Expect nothing from experience. Realisation by itself 
is not an experience, though it may lead to a new 
dimension of experiences. Yet the new experiences, 
however interesting, are not more real than the old. 
Definitely realisation is not a new experience. It is 
the discovery of the timeless factor in every 
experience. It is awareness, which makes 
experience possible. Just like in all the colours light 
is the colourless factor, so in every experience 
awareness is present, yet it is not an experience. 
 

M: Minden tapasztalás illuzórikus, korlátozott, és 
időleges. Ne remélj semmit a tapasztalástól. A 
megvalósulás önmagában nem egy megtapasztalás, 
habár a tapasztalásoknak egy új dimenziójához 
vezethet. Mégis, az új tapasztalások, bármennyire is 
érdekesek, nem valóságosabbak, mint a régiek. 
Kétségtelen, hogy a megvalósulás nem egy új 
tapasztalás. Felfedezése a minden tapasztalásban 
benne rejlő időtlen elemnek. Ez a tudat, amely a 
tapasztalást lehetővé teszi. Akárcsak az összes 
színben a fény a színtelen elem, úgy van minden 
tapasztalásban jelen a tudat, és az mégsem 
tapasztalás. 
  

Q: If awareness is not an experience, how can it be 
realised? 
 

K: Ha a tudat nem tapasztalás, akkor hogyan 
realizálható? 
 

M: Awareness is ever there. It need not be realised. 
Open the shutter of the mind, and it will be flooded 
with light. 
 

M: A tudat örökké jelen van. Nyisd ki a spalettáit, és 
az elmét el fogja árasztani a fény.  
 

Q: What is matter? 
 

K: Mi az anyag? 
 

M: What you do not understand is matter. 
 

M: Amit nem értesz, az anyag. 
 

Q: Science understands matter. 
 

K: A tudomány érti az anyagot. 
 

M: Science merely pushes back the frontiers of our 
ignorance. 
 

M: A tudomány csupán kijjebb tolja tudatlanságunk 
határait. 
 

Q: And what is nature? 
 

K: És mi a természet? 
 

M: The totality of conscious experiences is nature. 
As a conscious self you are a part of nature. As 
awareness, you are beyond. Seeing nature as mere 
consciousness is awareness. 
 

M: A tudatos tapasztalások összessége a természet. 
Mint tudatos én, te a természet része vagy. Mint 
tudat, azon túl vagy. A természetet puszta 
tudatosságként látni, tudat. 
 

Q: Are there levels of awareness? 
 

K: Vannak szintjei a tudatnak? 
 

M: There are levels in consciousness, but not in 
awareness. It is of one block, homogeneous. Its 
reflection in the mind is love and understanding. 
There are levels of clarity in understanding and 
intensity in love, but not in their source. The source 
is simple and single, but its gifts are infinite. Only do 
not take the gifts for the source. Realise yourself as 
the source and not as the river; that is all. 
 

M: A tudatosságnak vannak szintjei, de a tudatnak 
nincsenek. A tudat egyetlen homogén tömb. 
Elmebeli tükörképe szeretet és értelem. Az értelem 
világosságának, és a szeretet erősségének vannak 
szintjei, de forrásuknak nincsenek. A forrás 
egyszerű, és egyetlen, de ajándékai végtelenek. A 
forrásként ismerd fel magad, és ne a folyóként; ez 
minden.  
 

Q: I am the river too. 
 

K: A folyó is én vagyok. 
 

M: Of course, you are. As an 'I am' you are the river, 
flowing between the banks of the body. But you are 
also the source and the ocean and the clouds in the 
sky. Wherever there is life and consciousness, you 
are. Smaller than the smallest, bigger than the 
biggest, you are, while all else appears. 
 

M: Természetesen, te vagy. ‟Én vagyok‟-ként te 
vagy a folyó, amely a test partjai között folyik. De te 
vagy a forrás is, és az óceán, és a felhők az égen. 
Bárhol, ahol élet és tudatosság van, az te vagy. A 
legkisebbnél kisebb, a legnagyobbnál nagyobb, az 
te vagy, míg minden más csak jelenség. 
 

Q: The sense of being and the sense of living -- are 
they one and the same, or different? 
 

K: A lét érzése, és az élet érzése – ugyanazok, vagy 
különbözők?  
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M: The identity in space creates one, the continuity 
in time creates the other. 
 

M: A térbeli azonosság teremti az egyiket, és az 
időbeli folytonosság a másikat. 
 

Q: You said once that the seer, seeing and the seen 
are one single thing, not three. To me the three are 
separate. I do not doubt your words, only I do not 
understand. 
 

K: Mondtad egy ízben, hogy a látó, a látás és a 
látott egyetlen dolog, nem három. Számomra három 
különálló dolog. Nem vonom kétségbe a szavaidat, 
csak nem értem. 
 

M: Look closely and you will see that the seer and 
the seen appear only when there is seeing. They are 
attributes of seeing. When you say 'I am seeing this', 
'I am' and 'this' come with seeing, not before. You 
cannot have an unseen 'this' nor an unseeing 'I am'. 
 

M: Ha gondosan megvizsgálod rájössz, hogy a látó 
és a látott csak látás esetén jelennek meg. 
Tulajdonságai a látásnak. Amikor azt mondod, ‟én 
ezt látom‟, akkor az ‟én‟ és az ‟ez‟ a látással jönnek 
létre, nem előtte. Nem lehet sem egy nem látott ‟ez‟-
ed, sem egy nem látó ‟én‟-ed. 
 

Q: I can say: 'I do not see'. 
 

K: Azt is mondhatom: ‟én nem látom‟. 
 

M: The 'I am seeing this' has become 'l am seeing 
my not seeing', or 'I am seeing darkness'. The 
seeing remains. In the triplicity: the known, knowing 
and the knower, only the knowing is a fact. The 'I 
am' and 'this' are doubtful. Who knows? What is 
known? There is no certainty, except that there is 
knowing. 
 

M: Az ‟én látom ezt‟-ből ‟én látom a nem látásomat‟, 
vagy ‟én látom a sötétséget‟ válik. A látás 
megmarad. A tudott, a tudás és a tudó 
hármasságában csak a tudás létezik tényszerűen. 
Az ‟én‟ és az ‟ez‟ bizonytalan dolgok. Ki tud? Mi a 
tudott? Ezek nem biztos tények, csak akkor, ha ott 
van a tudás. 
  

Q: Why am I sure of knowing, but not of the knower? 
 

K: Miért legyek biztos a tudásban, azonban a 
tudóban nem? 
 

M: Knowing is a reflection of your true nature along 
with being and loving. The knower and the known 
are added by the mind. It is in the nature of the mind 
to create a subject-object duality, where there is 
none. 
 

M: A tudás a te igaz természeted tükröződése, a 
léten és a szereteten kívül. A tudó és a tudott az 
elme által kerül hozzáadásra. Az elmének az a 
természete, hogy szubjektum-orientált dualitást hoz 
létre, ahol az nincs.  
 

Q: What is the cause of desire and fear? 
 

K: Mi az oka a vágynak és a félelemnek? 
 

M: Obviously, the memory of past pains and 
pleasures. There is no great mystery about it. 
Conflict arises only when desire and fear refer to the 
same object. 
 

M: Nyilvánvalóan a múlt emléke fájdalmat, és 
örömet okoz. Nem olyan nagy a rejtély ezzel 
kapcsolatban. Konfliktus akkor merül fel csak, ha az 
öröm és fájdalom tárgya ugyanaz.  
 

Q: How to put an end to memory? 
 

K: Hogyan lehet véget vetni az emlékeknek? 
 

M: It is neither necessary, nor possible. Realise that 
all happens in consciousness and you are the root, 
the source, the foundation of consciousness. The 
world is but a succession of experiences and you 
are what makes them conscious, and yet remain 
beyond all experience. It is like the heat, the flame 
and the burning wood. The heat maintains the flame, 
the flame consumes the wood. Without heat there 
would be neither flame nor fuel. Similarly, without 
awareness there would be no consciousness, nor 
life, which transforms matter into a vehicle of 
consciousness. 
 

M: Ez nem szükséges, és nem is lehetséges. Ismerd 
fel, hogy minden a tudatosságban történik, és te 
vagy a gyökere, a forrása, a tudatosság alapja. A 
világ csak tapasztalatok egymásutánisága, és te az 
vagy, ami azokat tudatossá teszi, és mégis minden 
tapasztalaton túl marad. Olyan ez, mint a hő, a láng, 
és az égő fa. A hő fenntartja a lángot, a láng 
felemészti a fát. Hő nélkül nem lenne se láng, se 
tüzelőanyag. Hasonlóképpen, tudat nélkül nem 
lenne se tudatosság, se élet, amely az anyagot a 
tudatosság hordozójává alakítja. 
 
 

Q: You maintain that without me there would be no 
world, and that the world and my knowledge of the 
world are identical. Science has come to a quite 
different conclusion: the world exists as something 

K: Te azt képviseled, hogy nélkülem nem lenne 
világ, és, hogy a világ és a világról való ismeretem 
tudásom azonosak. A tudomány teljesen eltérő 
következtetésre jutott: a világ konkrét és folytonos 
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concrete and continuous, while I am a by-product of 
biological evolution of the nervous system, which is 
primarily not so much a seat of consciousness, as a 
mechanism of survival as individual and species. 
Yours is altogether a subjective view, while science 
tries to describe everything in objective terms. Is this 
contradiction inevitable? 
 

valamiként létezik, míg én az idegrendszer biológiai 
evolúciójának a mellékterméke vagyok, amely 
elsősorban nem annyira a tudatosság székhelye, 
mint inkább az egyén és a faj túlélésének a 
mechanizmusa. A te nézeted teljesen szubjektív, 
míg a tudomány mindent objektív módon próbál meg 
leírni. Ez egy szükségszerű elkerülhetetlen? 
 

M: The confusion is apparent and purely verbal. 
What is, is. It is neither subjective nor objective. 
Matter and mind are not separate, they are aspects 
of one energy. Look at the mind as a function of 
matter and you have science; look at matter as the 
product of the mind and you have religion. 
 

M: Az ellentét látszólagos, és verbális csupán. Ami 
van, az van. Sem nem szubjektív, sem nem objektív. 
Anyag és elme nem önállóak, aspektusai csupán 
egyazon energiának. Tekints az elmét, mint az 
anyag egy funkcióját, és tudományod van; tekintsd 
az anyagot, mint az elme termékét, és vallásod van.  
 

Q: But what is true? What comes first, mind or 
matter? 
 

K: De mi az igazság? Melyik az elsődleges, az elme, 
vagy anyag? 
 

M: Neither comes first. For neither appears alone. 
Matter is the shape, mind is the name. Together 
they make the world. Pervading and transcending is 
Reality, pure being -- awareness -- bliss, your very 
essence. 
 

M: Egyik sem elsődleges. Mert egyik sem jelenik 
meg önmagában. Az anyag a forma, az elme a név. 
Együtt alkotják a világot. A mindent betöltő és 
meghaladó Valóság, a tiszta lét – tudat – üdv a 
valódi lényeged. 
 

Q: All I know is the stream of consciousness, an 
endless succession of events. The river of time 
flows, bringing and carrying away relentlessly. 
Transformation of the future into past is going on all 
the time. 
 

K: Nekem csak a tudatfolyamról, és az események 
végtelen egymásutániságáról van tudomásom. Az 
idő folyója könyörtelen áramlással hozza és hordja 
el a dolgokat. A jövő múlttá alakulása zajlik 
szakadatlanul. 
 

M: Are you not the victim of your language? You 
speak about the flow of time, as if you were 
stationary. But the events you have witnessed 
yesterday somebody else may see tomorrow. It is 
you who are in movement and not time. Stop moving 
and time will cease. 
 

M: Nem vagy te a szavak áldozata? Úgy beszélsz 
az idő folyásáról, mintha te állandó lennél. De az 
eseményeket, aminek tegnap tanúja voltál, holnap 
valaki más láthatja. Te vagy az, ami mozgásban 
van, és nem az idő. Állítsd le a mozgást, és az idő 
megszűnik. 
 

Q: What does it mean -- time will cease? 
 

K: Mit jelent az, hogy – az idő meg fog szűnni? 
 

M: Past and future will merge in the eternal now. 
 

M: Múlt és jövő össze fog olvadni az örök mostban. 
 

Q: But what does it mean in actual experience? How 
do you know that for you time has ceased? 
 

K: De mit jelent ez a valóságos tapasztalat szerint? 
Honnan tudod, hogy számodra az idő megszűnt? 
 

M: It may mean that past and future do not matter 
any more. It may also mean that all that happened 
and will happen becomes an open book to be read 
at will. 
 

M: Jelentheti, hogy múlt és jövő nem számítanak 
többé. Azt is jelentheti, hogy minden, ami történt, és 
történni fog, tetszés szerint olvasható, nyitott 
könyvvé válik. 
 

Q: I can imagine a sort of cosmic memory, 
accessible with some training. But how can the 
future be known? The unexpected is inevitable. 
 

K: El tudok képzelni egyfajta kozmikus memóriát, 
amely elérhető valamilyen tréninggel. De hogyan 
ismerhető meg a jövő? A váratlan elkerülhetetlen. 
 

M: What is unexpected on one level may be certain 
to happen, when seen from a higher level. After all, 
we are within the limits of the mind. In reality nothing 
happens, there is no past nor future; all appears and 
nothing is. 
 

M: Ami az egyik szinten váratlan, lehet, hogy egy 
magasabb szintről nézve biztosan megtörténik. 
Végül is, az elme korlátai között vagyunk. Valójában 
nem történik semmi, nincs múlt és jövő; minden 
megjelenik, és semmi nincs. 
 

Q: What does it mean, nothing is? Do you turn K: Mit jelent az, hogy semmi nincs? Üressé válsz, 
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blank, or go to sleep? Or do you dissolve the world 
and keep us all in abeyance, until we are brought 
back to life at the next flicker of your thought? 
 

vagy elalszol? Vagy feloldod a világot, és hatályon 
kívül helyezel bennünket, amíg gondolkodásod 
következő rezzenésekor vissza nem hozol az 
életbe? 
 

M: Oh, no, it is not that bad. The world of mind and 
matter, of names and shapes, continues, but it does 
not matter to me at all. It is like having a shadow. It 
is there -- following me wherever I go, but not 
hindering me in any way. It remains a world of 
experiences, but not of names and forms related to 
me by desires and fears. The experiences are 
qualityless, pure experiences, if I may say so. I call 
them experiences for the lack of a better word. They 
are like the waves on the surface of the ocean, the 
ever-present, but not affecting its peaceful power. 
 

M: Ó, nem, a helyzet nem ilyen rossz. Az elme, 
anyag, nevek, és formák világa folytatódik, de az 
egyáltalán nem lényeges számomra. Ez olyan, mint 
az árnyék. Ott van – követ engem, akárhová 
megyek, de semmilyen módon nem gátol. A 
tapasztalatok világa megmarad, de a vágyak és 
félelmek által hozzám kapcsolódó nevek és formák 
világa nem. A tapasztalatok minőség nélküli, tiszta 
tapasztalatok, ha lehet így mondani. Jobb szó híján 
nevezem őket tapasztalatoknak. Olyanok, mint 
hullámok az óceán felszínén, amelyek mindig jelen 
vannak, de nincsenek hatással az óceán nyugodt 
erejére. 
 

Q: You mean to say an experience can be 
nameless, formless, undefined? 
 

K: Azt akarod mondani, hogy a tapasztalat lehet 
névtelen, forma nélküli, meghatározatlan? 
 

M: In the beginning all experience is such. It is only 
desire and fear, born of memory, that give it name 
and form and separate it from other experiences. It 
is not a conscious experience, for it is not in 
opposition to other experiences, yet it is an 
experience all the same. 
 

M: Kezdetben minden tapasztalat ilyen. Csak a vágy 
és a félelem, az emlékezet szülői azok, amelyek 
neki nevet és formát adnak, és más tapasztalatoktól 
elkülönítik. Nem tudatos tapasztalat, mert nincs 
ellentétben más tapasztalatokkal, mégis tapasztalat, 
ennek ellenére. 
  

Q: If it is not conscious, why talk about it? 
 

K: Ha nem tudatos, miért beszélünk róla? 
 

M: Most of your experiences are unconscious. The 
conscious ones are very few. You are unaware of 
the fact because to you only the conscious ones 
count. Become aware of the unconscious. 
 

M: A legtöbb tapasztalatod tudattalan. A tudatos 
tapasztalat nagyon ritka. Nem vagy e tény 
tudatában, mert csak a tudatos tapasztalatokat 
tartod számon. Légy tudatában a tudattalannak. 
 

Q: Can one be aware of the unconscious? How is it 
done? 
 

K: Tudatában lehet lenni a tudattalannak? Hogy kell 
ezt csinálni? 
 

M: Desire and fear are the obscuring and distorting 
factors. When mind is free of them the unconscious 
becomes accessible. 
 

M: A vágy és félelem a zavaró és torzító tényezők. 
Amikor az elme mentes ezektől, a tudattalan 
hozzáférhetővé válik. 
 

Q: Does it mean that the unconscious becomes 
conscious? 
 

K: Ez a tudattalan tudatossá válását jelenti? 
 

M: It is rather the other way round. The conscious 
becomes one with the unconscious. The distinction 
ceases, whichever way you look at it. 
 

M: Inkább az ellenkezője. A tudatos eggyé válik a 
tudattalannal. A különbség megszűnik, akárhogy is 
nézed. 
 

Q: I am puzzled. How can one be aware and yet 
unconscious? 
 

K: Össze vagyok zavarodva. Hogy lehet tudatos 
valaki, és mégis tudattalan? 
 

M: Awareness is not limited to consciousness. It is 
of all that is. Consciousness is of duality. There is no 
duality in awareness. It is one single block of pure 
cognition. In the same way one can talk of the pure 
being and pure creation -- nameless, formless, silent 
and yet absolutely real, powerful, effective. Their 
being indescribable does not affect them in the least. 

M: A tudat nem korlátozódik a tudatosságra. 
Mindenre létezőre kiterjed. A tudatosság a dualitás 
sajátja. A tudatban nincs dualitás. Az a tiszta 
észlelés egyetlen tömbje. Ugyanilyen módon 
beszélhetünk tiszta létről, és tiszta teremtésről – név 
nélküliek, forma nélküliek, csendesek, és mégis 
abszolút valósak, erőteljesek, hatékonyak. Létük 
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While they are unconscious, they are essential. The 
conscious cannot change fundamentally, it can only 
modify. Any thing, to change, must pass through 
death, through obscuration and dissolution. Gold 
jewellery must be melted down before it is cast into 
another shape. What refuses to die cannot be 
reborn. 
 

leírhatatlan módon a legkevésbé sincs hatással 
rájuk. Amíg tudattalanok, addig lényegesek. A 
tudatos nem tud megváltozni alapvetően, csak 
módosulni tud. Bármilyen dolog, ami változik, 
keresztül kell, hogy menjen a halálon, az 
elsötétülésen és a feloldódáson. Az arany ékszert 
be kell, hogy olvaszd, mielőtt másik formába 
öntenéd. Ami elutasítja a halált, nem tud újjászületni. 
 

Q: Barring the death of the body, how does one die? 
 

K: Nem számítva a test halálát, hogy lehet 
meghalni? 
 

M: Withdrawal, aloofness, letting go is death. To live 
fully, death is essential; every ending makes a new 
beginning. On the other hand, do understand, that 
only the dead can die, not the living. That which is 
alive in you, is immortal. 
 

M: A halál visszavonulást, tartózkodást, elengedést 
jelent. A teljes élethez nélkülözhetetlen a halál; 
minden befejeződés egy új kezdést teremt. Másfelől, 
értsd meg, hogy csak a halott tud meghalni, az élő 
nem. Ami élő benned, az halhatatlan.  
  

Q: From where does desire draw its energy? 
 

K: A vágy honnan veszi az energiáját? 
 

M: Its name and shape it draws from memory. The 
energy flows from the source. 
 

M: Nevét és formáját az emlékezetből nyeri. Az 
energia a forrásból származik.  
 

Q: Some desires are altogether wrong. How can 
wrong desires flow from a sublime source? 
 

K: Egyes vágyak teljesen rosszak. Magasztos 
forrásból hogy származhatnak rossz vágyak? 
 

M: The source is neither right nor wrong. Nor is 
desire by itself right or wrong. It is nothing but 
striving for happiness. Having identified yourself with 
a speck of a body you feel lost and search 
desperately for the sense of fullness and 
completeness you call happiness. 
 

M: A forrás se nem jó, se nem rossz. Önmagában a 
vágy sem jó, vagy rossz. A vágy semmi más, mint 
boldogságra való törekvés. Azonosítod önmagad a 
test egy részecskéjével, amit úgy érzed elvesztettél, 
és reménytelenül keresed, hogy teljesnek 
hiánytalannak érezd magad – ezt nevezed 
boldogságnak. 
 

Q: When did I lose it? I never had it. 
 

K: Mikor veszítettem el? Sosem volt az enyém. 
 

M: You had it before you woke up this morning. Go 
beyond your consciousness and you will find it. 
 

M: Tied volt, mielőtt felébredtél ma reggel. Lépj túl a 
tudatosságodon, és megtalálod. 
 

Q: How am I to go beyond? 
 

K: Hogyan kell túllépnem? 
 

M: You know it already; do it. 
 

M: Már tudod; csináld. 
 

Q: That's what you say. I know nothing about it. 
 

K: Ezt te mondod. Én semmit nem tudok róla. 
 

M: Yet I repeat -- you know it. Do it. Go beyond, 
back to your normal, natural, supreme state. 
 

M: Még egyszer megismétlem – tudod. Csináld. Lépj 
túl, vissza, a normális, természetes, mindenek fölött 
való állapotodba. 
 

Q: I'm puzzled. 
 

K: Össze vagyok zavarodva. 
 

M: A speck in the eye makes you think you are 
blind. Wash it out and look. 
 

M: A szemedbe került folt miatt hiszed, hogy vak 
vagy. Mosd ki, és láss. 
 

Q: I do look. I see only darkness. 
 

K: Nézek. De csak sötétséget látok. 
 

M: Remove the speck and your eyes will be flooded 
with light. The light is there -- waiting. The eyes are 
there -- ready. The darkness you see is but the 
shadow of the tiny speck. Get rid of it and come 

M: Távolítsd el a foltot, és a szemedet elárasztja a 
fény. A fény ott van – várakozik. A szemed ott van – 
készen. A sötétség, amit látsz, csak annak a kis 
foltnak az árnyéka. Tüntesd el, és nyerd vissza 
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back to your natural state. természetes állapotodat. 
 

 

81. Root Cause of Fear 81. A félelem eredendő oka 
Maharaj: Where do you come from? 

 
Maharaj: Honnan jössz? 
 

Questioner: I am from the United States, but I live 
mostly in Europe. To India I came recently. I was in 
Rishikesh, in two Ashrams. I was taught meditation 
and breathing. 
 

Kérdező: Amerikai vagyok, de többnyire Európában 
élek. Indiába nemrég érkeztem. Két rishikeshi 
ashramban voltam. Meditációt, és légző gyakorlatot 
tanultam. 
 

M: How long were you there? 
 

M: Meddig voltál ott? 
 

Q: Eight days in one, six days in another. I was not 
happy there and I left. Then for three weeks I was 
with the Tibetan Lamas. But they were all wrapped 
up in formulas and rituals. 
 

K: Nyolc napig az egyik, hat napig a másik 
ashramban. Onnan eljöttem, mert ott nem jól 
éreztem magam. Azután három hetet töltöttem a 
tibeti lámáknál. De ott minden formulákba és 
rituálékba van csomagolva. 
 

M: And what was the net result of it all? 
 

M: És mi volt ennek az egésznek az eredménye? 
 

Q: Definitely there was an increase of energy. But 
before I left for Rishikesh, I did some fasting and 
dieting at a Nature Cure Sanatorium at Pudukkotai 
in South India. It has done me enormous good. 
 

K: Az energiám határozottan növekedett. De mielőtt 
Rishikesből eljöttem volna, némi böjtöt és diétát 
tartottam a dél indiai Pudukkotaiban a Nature Cure 
Sanatoriumban. Ez roppant jó hatással volt rám. 
 

M: Maybe the access of energy was due to better 
health. 
 

M: Energiád talán megjavult egészséged miatt 
növekedett. 
 

Q: I cannot say. But as a result of all these attempts 
some fires started burning in various places in my 
body and I heard chants and voices where there 
were none. 
 

K: Nem tudom. De mindezen próbálkozások 
eredményeképpen testem különböző helyein 
valamiféle gyulladások keletkeztek, valamint 
kántálásokat és hangokat hallottam olyan helyeken, 
ahol senki se volt. 
 

M: And what are you after now? 
 

M: És mi vagy ezután?  
 

Q: Well, what are we all after? Some truth, some 
inner certainty, some real happiness. In the various 
schools of self-realisation there is so much talk of 
awareness, that one ends with the impression that 
awareness itself is the supreme reality. Is it so? The 
body is looked after by the brain, the brain is 
illumined by consciousness; awareness watches 
over consciousness; is there anything beyond 
awareness? 
 

K: Nos, mik vagyunk mindezek után? Valamilyen 
igazság, valamilyen belső bizonyosság, valamilyen 
valódi boldogság. Az ön-megvalósítás különböző 
iskoláiban annyit beszélnek a tudatról, hogy az 
egyén azzal az impresszióval ér véget, hogy a tudat 
maga a legfelsőbb valóság. Ez így van? A testnek 
gondját viseli az agy, az agyat megvilágosítja 
tudatosság; a tudat a tudatosságon túlra figyel; van 
valami a tudaton túl? 
 

M: How do you know that you are aware? 
 

M: Honnan tudod, hogy tudatos vagy? 
 

Q: I feel that I am. I cannot express it otherwise. 
 

K: Érzem, hogy vagyok. Nem tudom másként 
kifejezni. 
 

M: When you follow it up carefully from brain 
through consciousness to awareness, you find that 
the sense of duality persists. When you go beyond 
awareness, there is a state of non-duality, in which 
there is no cognition, only pure being, which may be 

M: Ha a dualitás érzését figyelmesen követed az 
agytól a tudatosságon keresztül a tudatig, úgy 
találod, hogy végig megmarad. Amikor túllépsz a 
tudaton, akkor a nem-kettősség állapota következik, 
amelyben nincs észlelés, csak tiszta lét, amely 
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as well called non-being, if by being you mean being 
something in particular. 
 

ugyanúgy nevezhető nemlétnek is, ha lét alatt 
valami egyénit értesz. 
 

Q: What you call pure being is it universal being, 
being everything? 
 

K: Amit te tiszta létnek nevezel, az az univerzális lét, 
a mindenként való lét? 
 

M: Everything implies a collection of particulars. In 
pure being the very idea of the particular is absent. 
 

M: A minden az egyedi dolgok összességét jelenti. 
A tiszta létből valójában az egyedi ideája hiányzik. 
 

Q: Is there any relationship between pure being and 
particular being? 
 

K: Van valamilyen kapcsolat a tiszta lét és az egyedi 
lét között? 
 

M: What relationship can there be between what is 
and what merely appears to be? Is there any 
relationship between the ocean and its waves? The 
real enables the unreal to appear and causes it to 
disappear. The succession of transient moments 
creates the illusion of time, but the timeless reality of 
pure being is not in movement, for all movement 
requires a motionless background. It is itself the 
background. Once you have found it in yourself, you 
know that you had never lost that independent 
being, independent of all divisions and separations. 
But don't look for it in consciousness, you will not 
find it there. Don't look for it anywhere, for nothing 
contains it. On the contrary, it contains everything 
and manifests everything. It is like the daylight that 
makes everything visible while itself remaining 
invisible. 
 

M: Milyen kapcsolat lehet aközött, ami van, és ami 
csak lenni látszik? Van valamilyen kapcsolat az 
óceán és hullámai között? A valódi lehetővé teszi a 
valótlan megjelenését, és oka az eltűnésének. A 
múló pillanatok egymásra következése teremti meg 
az idő illúzióját, de a tiszta lét időtlen valósága nem 
a mozgásban van, mert minden mozgás egy 
mozdulatlan hátteret követel meg. Az maga a háttér. 
Amikor megtaláltad önmagadban, tudod, hogy soha 
nem veszítetted el ezt a független létet, amely 
minden elkülönüléstől, és elválasztástól független. 
De azt ne a tudatosságban keresd, ott nem fogod 
megtalálni. Sehol ne keresd, mert semmi nem 
foglalja magában. Ellenkezőleg, az foglal magában 
mindent, és nyilvánít meg mindent. Olyan, mint a 
napfény, amely mindent láthatóvá tesz, míg önmaga 
láthatatlan marad. 
 

Q: Sir, of what use to me is your telling me that 
reality cannot be found in consciousness? Where 
else am I to look for it? How do you apprehend it? 
 

K: Uram, mi a haszna, ha arról beszélsz nekem, 
hogy a valóság nem lehet a tudatosságban? Hol 
egyebütt keressem azt? Hogy érzékeled azt? 
 

M: It is quite simple. If I ask you what is the taste of 
your mouth all you can do is to say: it is neither 
sweet nor bitter, nor sour nor astringent; it is what 
remains when all these tastes are not. Similarly, 
when all distinctions and reactions are no more, 
what remains is reality, simple and solid. 
 

M: Ez teljesen egyszerű. Ha azt kérdezem tőled, 
milyen ízű a szád, akkor csak azt tudod mondani: se 
nem édes, se nem keserű, se nem savanyú, se nem 
csípős; ami akkor marad, amikor mindezen ízeket 
kizártuk. Hasonlóképpen, mikor semmilyen 
megkülönböztetés és reakció nincs többé, ami 
marad, az a valóság, ami egyszerű, és szilárd. 
 

Q: All that I understand is that I am in the grip of a 
beginningless illusion. And I do not see how it can 
come to an end. If it could, it would -- long ago. I 
must have had as many opportunities in the past as 
I shall have in the future. What could not happen 
cannot happen. Or, if it did, it could not last. Our very 
deplorable state after all these untold millions of 
years carries, at best, the promise of ultimate 
extinction, or, which is worse, the threat of an 
endless and meaningless repetition. 
 

K: Csupán annyit értek, hogy a kezdetnélküliség 
illúziójának markában vagyok. És nem látom, 
hogyan érhetne véget. Ha tudott volna, véget ért 
volna – már régen. Annyi lehetőségem a múltban is 
kellett, hogy legyen, mint amennyi a jövőben lesz. 
Ami nem történhetett meg, az nem tud megtörténni. 
Vagy ha megtörtént, nem tudtam megtartani. A mi 
nagyon siralmas helyzetünk, amit eme számtalan 
évmilliók eredményeztek, legjobb esetben a végső 
megsemmisülés ígérete, vagy rosszabb esetben, a 
végtelen, és értelmetlen ismétlés fenyegetése. 
 

M: What proof have you that your present state is 
beginningless and endless? How were you before 
you were born? How will you be after death? And of 
your present state -- how much do you know? You 
do not know even what was your condition before 
you woke up this morning? You only know a little of 

M: Milyen bizonyítékod van arra, hogy jelen 
állapotod kezdet és vég nélküli? Mi voltál, mielőtt 
megszülettél? Mi leszel halálod után? És jelen 
állapotod – mennyire ismered? Még azt sem tudod, 
mi volt az állapotod, mielőtt ma reggel felkeltél? 
Csak jelen állapotodat ismered egy kicsit, és abból 
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your present state and from it you draw conclusions 
for all times and places. You may be just dreaming 
and imagining your dream to be eternal. 
 

vonsz le minden időre és helyre vonatkozó 
következtetéseket. Lehet, hogy álmodsz csupán, és 
álmodat örökérvényűnek képzeled.  
 

Q: Calling it a dream does not change the situation. I 
repeat my question: what hope is left which the 
eternity behind me could not fulfil? Why should my 
future be different from my past? 
 

K: Azzal nem változik a helyzet, hogy álomnak 
nevezed. Ismét felteszem a kérdést: milyen remény 
marad, amelyet a mögöttem lévő örökkévalóság 
nem tud beteljesíteni be? Miért kellene a jövőmnek 
különböznie a múltamtól? 
 

M: In your fevered state, you project a past and a 
future and take them to be real. In fact, you know 
only your present moment. Why not investigate what 
is now, instead of questioning the imaginary past 
and future? Your present state is neither 
beginningless nor endless. It is over in a flash. 
Watch carefully from where it comes and where it 
goes. You will soon discover the timeless reality 
behind it. 
 

M: Lázas állapotodban múltat, és jövőt vetítesz ki, 
és azokat valódinak tartod. Valójában, neked csak a 
jelen pillanatról van tudomásod. Miért nem azt 
tanulmányozod, hogy mi a most, az elképzelt múlt, 
és jövő kutatása helyett? Jelen állapotod sem 
kezdet, sem vég nélküli. Egy pillanaton át tart. 
Vizsgáld meg figyelmesen, honnan jön, és hová tart. 
Hamarosan fel fogod fedezni a mögötte lévő időtlen 
valóságot. 
 

Q: Why have I not done it before? 
 

K: Miért nem tettem meg ezt azelőtt? 
 

M: Just as every wave subsides into the ocean, so 
does every moment return to its source. Realisation 
consists in discovering the source and abiding there. 
 

M: Mint ahogy minden hullám alászáll az óceánba, 
úgy tér vissza minden pillanat az ő forrásához. A 
megvalósulás a forrás felfedezésében, és a benne 
maradásban áll. 
 

Q: Who discovers? 
 

K: Ki a felfedező? 
 

M: The mind discovers. 
 

M: Az elme. 
 

Q: Does it find the answers? K: Megtalálja a válaszokat? 
 

M: It finds that it is left without questions, that no 
answers are needed. 
 

M: Felfedezi, hogy kétségtelen, hogy nincs szükség 
válaszokra. 
 

Q: Being born is a fact. Dying is another fact. How 
do they appear to the witness? 
 

K: A születés tény. A halál szintén tény. Hogy 
mutatkoznak ezek a tanú számára? 
 

M: A child was born; a man has died -- just events in 
the course of time. 
 

M: Fiúként született; férfi halt meg – ezek pusztán 
időbeli események. 
 

Q: Is there any progress in the witness? Does 
awareness evolve? 
 

K: Van fejlődés a tanúságban? Fejlődik a tudat? 
 

M: What is seen may undergo many changes when 
the light of awareness is focussed on it, but it is the 
object that changes, not the light. Plants grow in 
sunlight, but the sun does not grow. By themselves 
both the body and the witness are motionless, but 
when brought together in the mind, both appear to 
move. 
 

M: Ami látható sok változáson mehet keresztül, míg 
a tudat fénye rá összpontosul, de az objektum az, 
ami változik, nem a fény. A növények gyarapszanak 
a napfényben, de a napfény nem gyarapszik. 
Önmagában mind a test, mind a tanú mozdulatlan, 
de amikor összejönnek az elmében, akkor mindkettő 
mozogni látszik. 
 

Q: Yes, I can see that what moves and changes is 
the 'I am' only. Is the 'I am' needed at all? 
 

K: Igen, tudom, hogy ami mozog és változik, az az 
‟én vagyok‟ csupán. Szükséges az ‟én vagyok‟ 
egyáltalán? 
 

M: Who needs it? It is there -- now. It had a 
beginning it will have an end. 
 

M: Kinek van szüksége rá? Létezik – most. Volt egy 
kezdete, és lesz egy vége. 
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Q: What remains when the „I am‟ goes? 
 

K: Mi marad, amikor az ‟én vagyok‟ eltűnik? 
 

M: What does not come and go -- remains. It is the 
ever greedy mind that creates ideas of progress and 
evolution towards perfection. It disturbs and talks of 
order, destroys and seeks security. 

M: Ami nem jön és megy – megmarad. Az örökké 
sóvárgó elme az, ami a haladás, és a tökéletesség 
felé való fejlődés ideáit teremti. Az zavar össze, és 
beszél rendről, rombol, és keres biztonságot. 
 

Q: Is there progress in destiny, in karma? 
 

K: Van a sorsban, a karmában fejlődés? 
 

M: Karma is only a store of unspent energies, of 
unfulfilled desires and fears not understood. The 
store is being constantly replenished by new desires 
and fears. It need not be so for ever. Understand the 
root cause of your fears -- estrangement from 
yourself: and of desires -- the longing for the self, 
and your karma will dissolve like a dream. Between 
earth and heaven life goes on. Nothing is affected, 
only bodies grow and decay. 
 

M: A karma egy raktára csupán a fel nem használt 
energiáknak, beteljesítetlen vágyaknak, és meg nem 
értett félelmeknek. A raktár folytonosan utántöltésre 
kerül új vágyakkal és félelmekkel. Ennek nem kell 
örökké így lennie. Értsd meg félelmeid eredendő 
okát – az érzelmi eltávolodást önmagadtól és 
vágyaidtól – az én utáni sóvárgástól, és karmád 
szertefoszlik, mint egy álom. Föld és menny között 
az élet tovább zajlik. Semmi nem érintett, csak 
testek fejlődnek, és pusztulnak. 

 
Q: Between the person and the witness, what is the 
relation? 
 

K: A személy és a tanú között mi a kapcsolat? 
 
 

M: There can be no relation between them because 
they are one. Don't separate and don't look for 
relationship. 
 

M: Nem lehet közöttük kapcsolat, mert egyek. Ne 
válaszd szét őket, és ne keress kapcsolatot. 
 
 

Q: If the seer and the seen are one, how did the 
separation occur? 
 

K: Ha a látó és a látott egyek, hogyan következett 
be az elkülönülés? 
 

M: Fascinated by names and forms, which are by 
their very nature distinct and diverse, you distinguish 
what is natural and separate what is one. The world 
is rich in diversity, but your feeling strange and 
frightened is due to misapprehension. It is the body 
that is in danger, not you. 
 

M: A valójában természetüknél fogva különböző, és 
sokféle nevektől és formáktól megbűvölten 
megkülönbözteted, ami természetes, és elkülöníted, 
ami egy. A világ változatosságban gazdag, de te 
furcsán és rémülten érzed magad, ami félreértésnek 
köszönhető. A test van veszélyben, nem te. 
 

Q: I can see that the basic biological anxiety, the 
flight instinct, takes many shapes and distorts my 
thoughts and feelings. But how did this anxiety come 
into being? 
 

K: Tudom, hogy az alapvető biológiai vágyakozás, a 
menekülési ösztön sokféle formát ölt, és eltorzítja 
gondolataimat és érzéseimet. De hogyan született 
ez a vágyakozás? 
 

M: It is a mental state caused by the 'I-am-the-body' 
idea. It can be removed by the contrary idea: 'I-am-
not-the-body'. Both the ideas are false, but one 
removes the other. Realise that no ideas are your 
own, they all come to you from outside. You must 
think it all out for yourself, become yourself the 
object of your meditation. The effort to understand 
yourself is Yoga. Be a Yogi, give your life to it, 
brood, wonder, search, till you come to the root of 
error and to the truth beyond the error. 

M: Ez egy mentális állapot, amelynek az oka az ‟én-
a-test-vagyok‟ idea. Ez eltávolítható az ellentétes, 
‟én-nem-a-test-vagyok‟ ideával. Mindkét idea téves, 
de az egyik törli a másikat. Ismerd fel, hogy 
semmilyen idea sem a sajátod, azok mind kívülről 
jönnek. Mindegyiket önmagadon kívülinek kell 
gondolnod, válj önmagad a meditációd tárgyává. A 
törekvés, hogy megértsd önmagad, a Yoga. Légy 
Yogi, add át neki az életedet, merengj el, tűnődj el 
rajta, addig kutasd, amíg el nem jutsz a tévedés 
gyökeréig, és a tévedésen túli igazságig. 
 

Q: In meditation, who meditates, the person or the 
witness? 
 

K: Meditációban ki meditál, a személy, vagy a tanú? 
 

M: Meditation is a deliberate attempt to pierce into 
the higher states of consciousness and finally go 
beyond it. The art of meditation is the art of shifting 

M: A meditáció egy szándékos kísérlet a magasabb 
tudatossági állapotba való hatolásra, és végül, az 
azon való túllépésre. A meditáció művészete a 
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the focus of attention to ever subtler levels, without 
losing one's grip on the levels left behind. In a way it 
is like having death under control. One begins with 
the lowest levels: social circumstances, customs and 
habits; physical surroundings, the posture and the 
breathing of the body, the senses, their sensations 
and perceptions; the mind, its thoughts and feelings; 
until the entire mechanism of personality is grasped 
and firmly held. The final stage of meditation is 
reached when the sense of identity goes beyond the 
'I-am-so-and-so', beyond 'so-l-am', beyond 'I-am-the-
witness-only', beyond 'there-is', beyond all ideas into 
the impersonally personal pure being. But you must 
be energetic when you take to meditation. It is 
definitely not a part-time occupation. Limit your 
interests and activities to what is needed for you and 
your dependents' barest needs. Save all your 
energies and time for breaking the wall your mind 
had built around you. Believe me, you will not regret. 

figyelem fókusza egyre finomabb szintekre való 
áthelyezésének a művészete, anélkül, hogy az 
elhagyott szinteken elakadnál. Bizonyos fokig a 
kontrollált meghaláshoz hasonlít. A legalacsonyabb 
szinten kezded: társas viszonyok, szokások és 
viselkedésmód; fizikai környezet, testtartások és 
légző gyakorlatok, érzékek, benyomások és 
észleletek; az elme, annak gondolatai és érzései; 
amíg a személyiség egész mechanizmusa 
határozott uralásra nem kerül. A meditáció végső 
állapotát akkor éred el, amikor az önazonosság 
érzése túllép az ‟én-ez-és-ez-vagyok‟-on, túl az ‟ez-
vagyok‟-on, túl az ‟én-csak-a-tanú-vagyok‟-on, túl a 
‟létezik‟-en, túl minden ideán a személytelenül 
személyes tiszta létbe. Elhatározottnak kell azonban 
lenned, ha meditálni kezdesz. Kifejezetten nem 
részidős elfoglaltság. Érdeklődésedet és 
tevékenységeidet korlátozd a szükségleteidre, és a 
tőled függők legszűkebb igényeire. Tartogasd 
minden energiádat és idődet fal áttörésére, amit 
elméd épített köréd. Higgy nekem, nem fogod 
sajnálni. 
 

Q: How do I come to know that my experience is 
universal? 
 

K: Honnan fogom tudni, hogy a tapasztalatom 
univerzális? 
 

M: At the end of your meditation all is known 
directly, no proofs whatsoever are required. Just as 
every drop of the ocean carries the taste of the 
ocean, so does every moment carry the taste of 
eternity. Definitions and descriptions have their 
place as useful incentives for further search, but you 
must go beyond them into what is undefinable and 
indescribable, except in negative terms. 
 
After all, even universality and eternity are mere 
concepts, the opposites of being place and time-
bound. Reality is not a concept, nor the 
manifestation of a concept. It has nothing to do with 
concepts. Concern yourself with your mind, remove 
its distortions and impurities. Once you had the taste 
of your own self, you will find it everywhere and at all 
times. Therefore, it is so important that you should 
come to it. Once you know it, you will never lose it. 
 
But you must give yourself the opportunity through 
intensive, even arduous meditation. 
 

M: Meditációd végén mindent közvetlenül fogsz 
ismerni, semmiféle bizonyítékra nem lesz 
szükséged. Miképpen az óceán minden cseppje 
hordozza az óceán ízét, úgy hordozza minden 
pillanat az örökkévalóság ízét. A definícióknak és a 
leírásoknak a tovább keresés hasznos serkentőiként 
megvan a maguk szerepe, de neked túl kell lépned 
rajtuk abba, ami csak negatív meghatározásokkal 
meghatározható és kifejezhető. 
 
Végül is, még az egyetemesség és örökkévalóság is 
puszta fogalmak, a lét ellentétei helyhez, és időhöz 
kötöttek. A valóság nem egy fogalom, s nem is egy 
fogalom megnyilvánulása. Fogalmakkal nem lehet 
mit kezdeni. Törődj az elméddel, távolítsd el 
torzulásait, és szennyeződéseit. Amikor megérezted 
saját éned ízét, meg fogod találni azt mindenhol, és 
minden időben. Ezért olyan fontos, eljuss odáig. Ha 
egyszer megismered, soha nem fogod elveszíteni.  
 
De a lehetőséget intenzív, sőt, fáradságos 
meditációval kell megadnod önmagadnak. 
 

Q: What exactly do you want me to do? 
 

K: Mit akarsz pontosan, hogy csináljak? 
 

M: Give your heart and mind to brooding over the 'I 
am', what is it, how is it, what is its source, its life, its 
meaning. It is very much like digging a well. You 
reject all that is not water, till you reach the life-
giving spring. 
 

M: Add át szívedet és elmédet az ‟én vagyok‟ feletti 
tűnődésnek, annak, hogy mi az, mi a forrása, élete, 
jelentése. Ez nagyon hasonlít a kútásáshoz. Utasíts 
el mindent, ami nem víz, amíg el nem éred az 
életadó forrást. 
 

Q: How shall I know that I am moving in the right 
direction? 
 

K: Honnan fogom tudni, hogy a helyes irányba 
megyek? 
 



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

383 

 

M: By your progress in intentness, in clarity and 
devotion to the task. 
 

M: A feladat iránti figyelem, világosság és odaadás 
terén való előrehaladásodból. 
 

Q: We, Europeans, find it very difficult to keep quiet. 
The world is too much with us. 
 

K: Mi európai emberek nagyon nehéznek találjuk, 
hogy csendben maradjunk. A világ túlságosan 
velünk van. 
 

M: Oh, no, you are dreamers too. We differ only in 
the contents of our dreams. You are after perfection 
-- in the future. We are intent on finding it -- in the 
now. The limited only is perfectible. The unlimited is 
already perfect. You are perfect, only you don't know 
it. Learn to know yourself and you will discover 
wonders. 
 
All you need is already within you, only you must 
approach your self with reverence and love. Self-
condemnation and self-distrust are grievous errors. 
Your constant flight from pain and search for 
pleasure is a sign of love you bear for your self, all I 
plead with you is this: make love of your self perfect. 
Deny yourself nothing -- glue your self infinity and 
eternity and discover that you do not need them; you 
are beyond. 
 

M: Ó, nem, ti szintén álmodók vagytok. Álmainknak 
csak a tartalma tekintetében különbözünk. Ti a 
tökéletesedést keresitek – a jövőben. Mi fel akarjuk 
azt fedezni – a mostban. Csak a korlátozott 
tökéletesíthető. A korlátlan már tökéletes. 
Tökéletesek vagytok, csak nem tudjátok. Tanuld 
meg önmagad ismeretét, és csodákat fogsz 
felfedezni. 
 
Amire szükséged van, az már mind megvan belül, 
csak tisztelettel és szeretettel kell közeledned 
énedhez. Az önhibáztatás és az önbizalom hiánya 
súlyos hibák. Állandó fájdalomtól menekülésed való 
és öröm keresésed az éned iránt érzett szeretet jele, 
mindössze arra kérlek: tökéletesítsd éned iránti 
szeretetet. Ne gyakorolj önmegtagadást – ragaszd 
énedet a végtelenséghez és örökkévalósághoz, és 
fedezd fel, hogy nincs szükséged rájuk; te ezeken 
túl vagy. 
 

 

82. Absolute Perfection is Here and Now 82. Abszolút tökéletesség itt és most 
Questioner: The war is on. What is your attitude to 
it? 

 

Kérdező: Háború van. Mi az álláspontod ezzel 
kapcsolatban? 
 

Maharaj: In some place or other, in some form or 
other, the war is always on. Was there a time when 
there was no war? Some say it is the will of God. 
Some say it is God's play. It is another way of saying 
that wars are inevitable and nobody is responsible. 
 

Maharaj: Valahol vagy másutt, ilyen vagy olyan 
formában, mindig háború van. Volt olyan időszak, 
amikor nem volt háború? Némelyek azt mondják, ez 
Isten akarata. Némelyek azt, hogy Isten játéka. Ez 
egy más kifejezésmód arra, hogy a háborúk 
óhatatlanul bekövetkeznek, és senki nem felelős.  
 

Q: But what is your own attitude? 
 

K: De mi a te álláspontod? 
 

M: Why impose attitudes on me? I have no attitude 
to call my own. 
 

M: Miért tulajdonítasz nekem álláspontokat? Nekem 
nincs álláspontom, amit a sajátomnak lehet nevezni. 
 

Q: Surely somebody is responsible for this horrible 
and senseless carnage. Why do people kill each 
other so readily? 
 

K: Biztosan felelős valaki ezért a szörnyű, és 
értelmetlen vérontásért. Miért oly hajlamosak az 
emberek arra, hogy egymást öljék? 
 

M: Search for the culprit within. The ideas of 'me' 
and 'mine' are at the root of all conflict. Be free of 
them and you will be out of conflict. 
 

M: Belül keresd a bűnöst. Az ‟én‟ és ‟enyém‟ ideák 
vannak minden konfliktus gyökerén. Szabadulj meg 
tőlük, és nem lesz konfliktus. 
 

Q: What of it that I am out of conflict? It will not 
affect the war. If I am the cause of war, I am ready to 
be destroyed. Yet, it stands to reason that the 
disappearance of a thousand like me will not stop 
wars. They did not start with my birth nor will end 

K: Mi van, ha megszabadulok a konfliktustól? Az 
nem lesz hatással a háborúra. Ha én vagyok a 
háború oka, kész vagyok meghalni. De nyilvánvaló, 
hogy a hozzám hasonló ezrek eltűnése nem fogja 
megállítani a háborúkat. Nem az én születésemmel 
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with my death. I am not Responsible. Who is? 
 

kezdődnek, és nem fognak véget érni a halálommal. 
Nem én vagyok a Felelős. Ki az? 
 

M: Strife and struggle are a part of existence. Why 
don't you enquire who is responsible for existence? 
 

M: A küzdelem és a harc része a létezésnek. Miért 
nem azt kutatod, ki a felelős a létezésért? 
 

Q: Why do you say that existence and conflict are 
inseparable? Can there be no existence without 
strife? I need not fight others to be myself. 
 

K: Miért mondod, hogy a létezés és a konfliktus 
elválaszthatatlanok? Nem lehet létezés küzdelem 
nélkül? Nekem nem kell másokkal harcolnom, hogy 
önmagam legyek.  
 

M: You fight others all the time for your survival as a 
separate body-mind, a particular name and form. To 
live you must destroy. From the moment you were 
conceived you started a war with your environment -
- a merciless war of mutual extermination, until 
death sets you free. 
 

M: Szakadatlanul másokkal harcolsz a túlélésedért, 
úgy mint elkülönült test-elme, konkrét név és forma. 
Az élethez pusztítanod kell. Attól a pillanattól, hogy 
ezt felfogtad, háborút kezdtél a környezeteddel – a 
kölcsönös megsemmisítés könyörtelen háborúját, 
amely megszabadító halálodig tart. 
 

Q: My question remains unanswered. You are 
merely describing what I know -- life and its sorrows. 
But who is responsible, you do not say. When I 
press you, you throw the blame on God, or karma, 
or on my own greed and fear -- which merely invites 
further questions. Give me the final answer. 
 

K: Nem válaszoltál a kérdésemre. Te azt ecseteled 
csupán, amit magam is ismerek – az életet, és 
annak csapásait. De hogy ki a felelős, arról nem 
beszélsz. Ha presszionállak, áttolod a felelősséget 
Istenre, vagy a karmára, vagy az én kapzsiságomra 
és félelmemre – ami további kérdésekre ösztönöz 
csupán. Add meg számomra a végső választ. 
 

M: The final answer is this: nothing is. All is a 
momentary appearance in the field of the universal 
consciousness; continuity as name and form is a 
mental formation only, easy to dispel. 
 

M: A végső válasz ez: semmi nincs. Minden egy 
pillanatnyi jelenség az univerzális tudatosság 
terében; a név- és formakénti folytonosság egy 
mentális formáció csupán, könnyű eloszlatni. 
 

Q: I am asking about the immediate, the transitory, 
the appearance. Here is a picture of a child killed by 
soldiers. It is a fact -- staring at you. You cannot 
deny it. Now, who is responsible for the death of the 
child? 
 

K: Én a közvetlenről, a múlóról, a jelenségről 
kérdezlek. Itt egy kép egy gyermekről, akit katonák 
öltek meg. Ez tény – rád mered. Nem tagadhatod. 
Nos, ki a felelős a gyermek haláláért? 
 
 

M: Nobody and everybody. The world is what it 
contains and each thing affects all others. We all kill 
the child and we all die with it. Every event has 
innumerable causes and produces numberless 
effects. It is useless to keep accounts, nothing is 
traceable. 
 

M: Senki, és mindenki. A világ az, amely magában 
foglalja, és minden dolog minden másikra hat. Mi 
mindannyian öljük a gyermeket, és mi mindannyian 
meghalunk vele együtt. Minden esemény oka 
megszámlálhatatlan, és megszámlálhatatlan hatást 
hoz létre. Haszontalan dolog a számvetés, semmi 
nem mutatható ki. 
 

Q: Your people speak of karma and retribution. 
 

K: A te néped karmáról és büntetésről beszél. 
 

M: It is merely a gross approximation: in reality we 
are all creators and creatures of each other, causing 
and bearing each other's burden. 
 

M: Ez egy merőben durva megközelítés: valójában 
valamennyien teremtői és teremtettjei vagyunk 
egymásnak, okozva és cipelve egymás terheit. 
 

Q: So, the innocent suffers for the guilty? 
 

K: Tehát az ártatlan szenved a bűnös helyett? 
 

M: In our ignorance we are innocent; in our actions 
we are guilty. We sin without knowing and suffer 
without understanding. Our only hope: to stop, to 
look, to understand and to get out of the traps of 
memory. For memory feeds imagination and 
imagination generates desire and fear. 

M: Tudatlanságunkban ártatlanok vagyunk; 
cselekedeteinkben bűnösök. Vétkezünk, anélkül, 
hogy tudnánk, és szenvedünk, anélkül, hogy 
megértenénk. Egyetlen reményünk: megállni, nézni, 
megérteni, és eltávolítani az emlékezet kelepcéit. 
Mert az emlékezet táplálja a képzeletet, és a 
képzelet hozza létre a vágyat és a félelmet. 
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Q: Why do I imagine at all? 
 

K: Miért képzelődöm egyáltalán? 
 

M: The light of consciousness passes through the 
film of memory and throws pictures on your brain. 
Because of the deficient and disordered state of 
your brain, what you perceive is distorted and 
coloured by feelings of like and dislike. Make your 
thinking orderly and free from emotional overtones, 
and you will see people and things as they are, with 
clarity and charity. 
 
The witness of birth, life and death is one and the 
same. It is the witness of pain and of love. For while 
the existence in limitation and separation is 
sorrowful, we love it. We love it and hate it at the 
same time. We fight, we kill, we destroy life and 
property and yet we are affectionate and self-
sacrificing. We nurse the child tenderly and orphan it 
too. Our life is full of contradictions. Yet we cling to 
it. This clinging is at the root of everything. Still, it is 
entirely superficial. We hold on to something or 
somebody, with all our might and next moment we 
forget it; like a child that shapes its mud-pies and 
abandons them light-heartedly. Touch them -- it will 
scream with anger, divert the child and he forgets 
them. For our life is now, and the love of it is now. 
We love variety, the play of pain and pleasure, we 
are fascinated by contrasts. For this we need the 
opposites and their apparent separation. We enjoy 
them for a time and then get tired and crave for the 
peace and silence of pure being. The cosmic heart 
beats ceaselessly. I am the witness and the heart 
too. 
 

M: A tudatosság fénye az emlékezet filmjén 
keresztülhaladva képeket vetít az agyadra. Agyad 
hiányos és zavaros állapota miatt észlelésed torzult, 
és tetszik nem tetszik érzések által színezett. Tedd 
rendbe a gondolkodásodat, szabadítsd meg az 
érzelmi felhangoktól, és úgy fogod látni az 
embereket és dolgokat, ahogyan azok vannak, 
tisztasággal és könyörületességgel. 
 
A születés, élet és halál tanúja egy és ugyanaz. Ő a 
fájdalom és szeretet tanúja. Szeretjük az egy ideig 
korlátozottságban és elkülönültségben szomorkodó 
létet. Szeretjük, és ugyanakkor gyűlöljük. Harcolunk, 
ölünk, életet és tulajdont pusztítunk, és mégis 
szeretetteljesek és önfeláldozók vagyunk. 
Szeretetben neveljük a gyermeket, ugyanakkor 
árvaságra juttatjuk. Életünk ellentmondásokkal van 
tele. Mégis kapaszkodunk belé. Ez a kapaszkodás a 
gyökere mindennek. Mindazonáltal, teljesen 
felszínes. Minden erőnkkel ragaszkodunk 
valamihez, vagy valakihez, és a következő 
pillanatban elfelejtjük; mint a gyermek, aki 
homoktortákat formázik, majd könnyű szívvel 
sorsára hagyja őket. Érj hozzájuk – dühösen 
visítanak, tereld el a figyelmét, és elfelejti őket. Mert 
most élünk, és azt most szeretjük. Szeretjük a 
változatosságot, a szenvedés és öröm játékát, 
megigéznek bennünket az ellentétükkel. Ezért van 
szükségünk az ellentétekre, és látszólagos 
elkülönülésükre. Élvezzük őket egy darabig, majd 
kifáradunk, és követeljük a békét, és a tiszta lét 
csendjét. A kozmikus szív szüntelenül dobog. Én 
vagyok a tanú, és a szív egyaránt. 
 
 

Q: I can see the picture, but who is the painter? Who 
is responsible for this terrible and yet adorable 
experience? 
 

K: Látom a képet, de ki a festő? Ki felelős ezért a 
rettenetes, és mégis elragadó tapasztalatért? 
 

M: The painter is in the picture. You separate the 
painter from the picture and look for him. Don't 
separate and don't put false questions. Things are 
as they are and nobody in particular is responsible. 
The idea of personal responsibility comes from the 
illusion of agency. 'Somebody must have done it, 
somebody is responsible'. Society as it is now, with 
its framework of laws and customs, is based on the 
idea of a separate and responsible personality, but 
this is not the only form a society can take. There 
may be other forms, where the sense of separation 
is weak and responsibility diffused. 
 

M: A festő a képben van. Elkülöníted a festőt a 
képtől, majd keresed őt. Ne különítsd el, és ne tégy 
fel helytelen kérdéseket. A dolgok vannak, ahogy 
vannak, és senki nem egyénileg felelős. A személyi 
felelősség ideája a tevékenység illúziójából 
származik. ‟Valakinek meg kellett tennie, valaki 
felelős‟. Jelen társadalom, a maga törvényi 
kereteivel és szokásaival, a személyi függetlenség 
és felelősség eszméjére épül, de nem ez az 
egyetlen forma, amit a társadalom magára ölthet. 
Létezhetnek más formák, ahol az elkülönültség 
érzése gyenge, és a felelősség elszórt. 
 

Q: An individual with a weak sense of personality -- 
is he nearer self-realisation? 
 

K: A személyiség gyenge érzésével rendelkező 
egyén – közelebb áll az ön-megvalósuláshoz? 
 

M: Take the case of a young child. The sense of 'I-
am' is not yet formed, the personality is rudimentary. 

M: Vegyük egy fiatal gyermek esetét. Az ‟én-vagyok‟ 
érzése még nem kialakult, a személyiség fejletlen. 
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The obstacles to self knowledge are few, but the 
power and the clarity of awareness, its width and 
depth are lacking. In the course of years awareness 
will grow stronger, but also the latent personality will 
emerge and obscure and complicate. Just as the 
harder the wood, the hotter the flame, so the 
stronger the personality, brighter the light generated 
from its destruction. 
 

Az önismeretnek még kevés az akadálya, de a tudat 
ereje és világossága, szélessége és mélysége 
hiányzik. Az évek során a tudat erősödik, de a 
lappangó személyiség is felbukkan, és zavar, és 
komplikál. Mint ahogy minél keményebb a fa, annál 
melegebb a tűz, úgy minél erősebb a személyiség, 
annál ragyogóbb a fény, amit annak lerombolása 
generál. 
 

Q: Have you no problems? 
 

K: Nincsenek problémáid? 
 

M: I do have problems. I told you already. To be, to 
exist with a name and form is painful, yet I love it. 
 

M: Vannak problémáim. Már beszéltem róluk. Lenni, 
névvel és formával létezni fájdalmas dolog, mégis 
szeretem. 
 

Q: But you love everything. 
 

K: De te mindent szeretsz. 
 

M: In existence everything is contained. My very 
nature is to love; even the painful is lovable. 
 

M: A létezés mindent magában foglal. Az én valódi 
természetem a szeretet; még a fájdalom is 
szeretetre méltó. 
 

Q: It does not make it less painful. Why not remain 
in the unlimited? 
 

K: Az nem teszi kevésbé fájdalmassá. Miért nem 
maradsz a korlátok nélküliben? 
 

M: It is the instinct of exploration, the love of the 
unknown, that brings me into existence. It is in the 
nature of being to see adventure in becoming, as it 
is in the very nature of becoming to seek peace in 
being. This alteration of being and becoming is 
inevitable; but my home is beyond. 
 

M: A felfedezés hajlama, az ismeretlen szeretete 
vesz rá a létezésre. Benne van a lét természetében, 
hogy kalandot lát a valamivé válásban, mivel a 
valamivé válás valódi természetében benne van a 
béke keresése a létben. A létnek és a valamivé 
válásnak ez a váltakozása elkerülhetetlen; de az én 
otthonom ezen túl van. 
 

Q: Is your home in God? 
 

K: A te otthonod Istenben van? 
 

M: To love and worship a god is also ignorance. My 
home is beyond all notions, however sublime. 
 

M: Istent szeretni és imádni szintén tudatlanság. Az 
én otthonom túl van minden fogalmon, legyen az 
bármennyire magasztos. 
 

Q: But God is not a notion. It is the reality beyond 
existence. 
 

K: De Isten nem egy fogalom. Ő a létezésen túli 
realitás. 
 

M: You may use any word you like. Whatever you 
may think of am beyond it. 
 

M: Fogalmazhatsz tetszésed szerint. Gondolhatsz 
akármire, én azon túl vagyok. 
 

Q: Once you know your home, why not stay in it? 
What takes you out of it? 
 

K: Ha egyszer ismered az otthonodat, miért nem 
maradsz ott? Mi vesz rá, hogy elhagyd? 

 
M: Out of love for corporate existence one is born 
and once born, one gets involved in destiny. Destiny 
is inseparable from becoming. The desire to be the 
particular makes you into a person with all its 
personal past and future. Look at some great man, 
what a wonderful man he was. And yet how troubled 
was his life and limited its fruits. How utterly 
dependent is the personality of man and how 
indifferent is its world. And yet we love it and protect 
it for its very insignificance. 
 

M: A testi létezés szeretetén kívül az egyén azért 
születik meg újra és újra, mert bele keveredett a 
sorsába. A sors elválaszthatatlan a valamivé 
válástól. Az egyénivé válás vágya tesz személlyé, 
annak minden személyes múltjával és jövőjével. 
Tekints néhány nagy embert, micsoda csodálatos 
emberek voltak. És életük mégis milyen zavaros, és 
gyümölcseikben korlátozott volt. Mily végletesen 
függő az ember személyisége, és mily jelentéktelen 
a világa. És mégis, szeretjük és védjük, annak 
ellenére, hogy nagyon jelentéktelen. 
 

Q: The war is on and there is chaos and you are K: Háború és zűrzavar van, és felkérést kapsz, hogy 
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being asked to take charge of a feeding centre. You 
are given what is needed, it is only a question of 
getting through the job. Will you refuse it? 
 

vedd át egy élelmezési központ irányítását. Mindent 
szükségeset megkapsz, egyetlen kérdés, vállalod-e 
a feladatot. Visszautasítanád? 

 
M: To work, or not to work, is one and the same to 
me. I may take charge, or may not. There may be 
others, better endowed for such tasks, than I am -- 
professional caterers for instance. But my attitude is 
different. I do not look at death as a calamity as I do 
not rejoice at the birth of a child. The child is out for 
trouble while the dead is out of it. Attachment to life 
is attachment to sorrow. We love what gives us pain. 
Such is our nature. 
 
For me the moment of death will be a moment of 
jubilation, not of fear. I cried when I was born and I 
shall die laughing. 
 

M: Dolgozni, vagy nem dolgozni, egy és ugyanaz 
számomra. Lehet, hogy átveszem az irányítást, 
lehet, hogy nem. Lehet, hogy mások alkalmasabbak 
az ilyen feladatokra, mint én – élelmezési szakértők, 
például. De az én attitűdöm más. Én nem tekintem a 
halált csapásnak, mint ahogy nem örvendezek egy 
gyermek születésének sem. A gyermek a szenvedés 
sorsára jut, míg a halállal kikerül abból. Az élethez 
való ragaszkodás a szomorúsághoz való 
ragaszkodás. Szeretjük, amit a fájdalom nyújt 
számunkra. Ilyen a természetünk. 
 
Számomra a halál pillanata az öröm pillanata lesz, 
nem a félelemé. Sírtam mikor megszülettem, és 
nevetve fogok meghalni. 
 

Q: What is the change in consciousness at the 
moment of death? 
 

K: Hogyan változik meg a tudatosság a halál 
pillanatában? 
 

M: What change do you expect? When the film 
projection ends all remains the same as when it 
started. The state before you were born was also the 
state after death, if you remember. 
 

M: Milyen változásra gondolsz? A filmvetítés végén 
minden ugyanaz marad, mint kezdetben. A 
megszületésed előtti állapot a halálod utáni 
állapotoddal azonos, ha emlékszel. 
 

Q: I remember nothing. 
 

K: Nem emlékszem semmire. 
 

M: Because you never tried. It is only a question of 
tuning in the mind. It requires training, of course. 
 

M: Mert sohasem próbáltad. Ez csak az elme 
hangolásának a kérdése. Gyakorlást igényel, 
természetesen. 
 

Q: Why don't you take part in social work? 
 

K: Miért nem végzel emberbaráti munkát? 
 

M: But I am doing nothing else all the time. And 
what is the social work you want me to do? 
Patchwork is not for me. My stand is clear: produce 
to distribute, feed before you eat, give before you 
take, think of others, before you think of yourself. 
Only a selfless society based on sharing can be 
stable and happy. This is the only practical solution. 
If you do not want it -- fight. 
 

M: De hát semmi mást sem csinálok, egész idő alatt. 
És milyen emberbaráti munkát szeretnél, hogy 
végezzek? A foltozás nem nekem való. Az én 
álláspontom világos: termelj, hogy elossz, etess 
mielőtt ennél, adj, mielőtt elvennél, gondolj másokra, 
mielőtt önmagadra gondolnál. Csak egy megosztás 
alapú, önzetlen társadalom lehet stabil és boldog. 
Ez az egyetlen praktikus megoldás. Ha nem ezt 
akarod – harcolj. 
 

Q: It is all a matter of gunas. Where tamas and rajas 
predominate, there must be war. Where sattva rules, 
there will be peace. 
 

K: Mindez a gunák problémája. Ahol a tamas és a 
rajas van túlsúlyban, ott háborúnak kell lennie. Ahol 
a sattva uralkodik, ott békének kell lennie. 
 

M: Put it whichever way you like, it comes to the 
same. Society is built on motives. Put goodwill into 
the foundations and you will not need specialised 
social workers. 
 

M: Fogalmazz tetszésed szerint, ugyanoda vezet. A 
társadalom hajtóerőkre épül. Tedd bele a jóakaratot 
az alapokba, és nem lesz szükséged szakképzett 
szociális munkásokra. 
 

Q: The world is getting better. 
 

K: A világ jobbá válna. 
 

M: The world had all the time to get better, yet it did 
not. What hope is there for the future? Of course, 
there have been and will be periods of harmony and 

M: A világnak folyton jobbá kellett volna válnia, 
mégsem tette. Mi a remény a jövőre nézve? 
Természetesen, voltak, és lesznek harmonikus és 
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peace, when sattva was in ascendance, but things 
get destroyed by their own perfection. A perfect 
society is necessarily static and, therefore, it 
stagnates and decays. From the summit all roads 
lead downwards. Societies are like people -- they 
are born, they grow to some point of relative 
perfection and then decay and die. 
 

békés periódusok, amikor a sattva uralkodott, de a 
dolgok saját tökéletességük által mennek tönkre. 
Egy tökéletes társadalom szükségszerűen statikus, 
ennélfogva stagnál, és hanyatlik. A csúcsról minden 
út lefelé vezet. A társadalmak olyanok, mint az 
emberek – megszületnek, fejlődnek a viszonylagos 
tökéletesség egy pontjáig, majd hanyatlanak, és 
meghalnak. 
 

Q: Is there not a state of absolute perfection which 
does not decay? 
 

K: Nincs egy abszolút tökéletes állapot, ahonnan 
nincs visszaesés? 
 

M: Whatever has a beginning must have an end. In 
the timeless all is perfect, here and now. 
 

M: Ha valaminek kezdete van, akkor vége is kell, 
hogy legyen. Az időtlenben minden tökéletes, itt és 
most. 
 

Q: But shall we reach the timeless in due course? 
 

K: De el fogjuk-e érni az időtlenséget kellő időben? 
 

M: In due course we shall come back to the starting 
point. Time cannot take us out of time, as space 
cannot take us out of space. All you get by waiting is 
more waiting. Absolute perfection is here and now, 
not in some future, near or far. The secret is in 
action -- here and now. It is your behaviour that 
blinds you to yourself. Disregard whatever you think 
yourself to be and act as if you were absolutely 
perfect -- whatever your idea of perfection may be. 
All you need is courage. 
 

M: Kellő időben vissza fogunk érni a kezdőpontra. 
Az idő nem tud bennünket kivezetni az időből, ahogy 
a tér sem tud kivezetni bennünket a térből. 
Várakozás által csak még több várakozást kapsz. Az 
abszolút tökéletesség itt és most van, nem valahol a 
jövőben, a közelben, vagy a távolban. A titok 
működésben van – itt és most. Hagyd figyelmen 
kívül, bármit is gondolsz magadról, és cselekedj úgy, 
mintha abszolút tökéletes lennél – bármilyen eszmét 
alkoss a tökéletességről, az lehetséges. Csupán 
bátorságra van szükséged. 
 

Q: Where do I find such courage? 
 

K: Honnan vegyek ekkora bátorságot? 
 

M: In yourself, of course. Look within. 
 

M: Magadból, természetesen. Nézz magadba. 
 

Q: Your grace will help. 
 

K: A kegyelmed segíteni fog. 
 

M: My grace is telling you now: look within. All you 
need you have. Use it. Behave as best you know, do 
what you think you should. Don't be afraid of 
mistakes; you can always correct them, only 
intentions matter. The shape things take is not within 
your power; the motives of your actions are. 
 

M: Az én kegyelmem most azt mondja neked: nézz 
magadba. Mindened megvan, amire szükséged van. 
Használd. Működj a legjobb tudásod szerint, tégy, 
ahogy gondolod, hogy kell. Ne félj a tévedésektől; 
mindig helyesbíteni tudod azokat, csak a szándékok 
számítanak. A formai dolgok megragadása nem áll 
hatalmadban; a cselekedeteid indítékaié, igen. 
 

Q: How can action born from imperfection lead to 
perfection? 
 

K: Hogyan vezethet egy tökéletlenségből születő 
cselekedet tökéletességhez? 
 

M: Action does not lead to perfection; perfection is 
expressed in action. As long as you judge yourself 
by your expressions give them utmost attention; 
when you realise your own being your behaviour will 
be perfect -- spontaneously. 
 

M: Nem a cselekvés nem vezet tökéletességhez; a 
tökéletesség fejeződik ki a cselekvésben. Amíg 
megnyilvánulásaid alapján ítéled meg önmagad, 
biztosíts számukra a lehető legnagyobb figyelmet; 
amikor megvalósítod tulajdon létedet, magatartásod 
tökéletes lesz – teljesen spontán módon.  
 

Q: If I am timelessly perfect, then why was I born at 
all? What is the purpose of this life? 
 

K: Ha időtlenül tökéletes vagyok, akkor minek 
születtem egyáltalán? Mi a célja ennek az életnek? 
 

M: It is like asking: what does it profit gold to be 
made into an ornament? The ornament gets the 
colour and the beauty of gold; gold is not enriched. 

M: Ez olyan, mint azt kérdezni: mit nyer belőle az 
arany, ha ékszert készítenek belőle? Az ékszer 
elnyeri az arany színét és szépségét; az arany nem 
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Similarly, reality expressed in action makes the 
action meaningful and beautiful. 
 

gyarapszik semmivel. Hasonlóképpen teszi a 
cselekvésben kifejeződő valóság a cselekvést 
jelentőségteljessé és széppé. 
 

Q: What does the real gain through its expressions? 
 

K: Mit nyer a valóság a kifejeződései révén? 
 

M: What can it gain? Nothing whatsoever. But it is in 
the nature of love to express itself, to affirm itself, to 
overcome difficulties. Once you have understood 
that the world is love in action, you will look at it 
quite differently. But first your attitude to suffering 
must change. Suffering is primarily a call for 
attention, which itself is a movement of love. More 
than happiness, love wants growth, the widening 
and deepening of consciousness and being. 
Whatever prevents becomes a cause of pain, and 
love does not shirk from pain. Sattva, the energy 
that works for righteousness and orderly 
development, must not be thwarted. When 
obstructed it turns against itself and becomes 
destructive. Whenever love is withheld and suffering 
allowed to spread, war becomes inevitable. Our 
indifference to our neighbour‟s sorrow brings 
suffering to our door. 
 

M: Mit tudna nyerni? Egyáltalán semmit. De benne 
van a szeretet természetében, hogy kifejezze 
magát, hogy megerősítse magát, hogy legyőzze a 
nehézségeket. Amint megértetted, hogy a világ 
cselekvő szeretet, egészen másképp fogsz ránézni. 
De először a szenvedéssel kapcsolatos 
hozzáállásodat kell megváltoztatnod. A szenvedés 
eredetileg kiáltás a figyelemért, amely maga a 
szeretet mozgása. Több, mint boldogság, a szeretet 
növekedést akar, a tudatosság és a lét szélesedését 
és mélyülését. Akármi gátolja, a fájdalom okává 
válik, és a szeretet nem bújik el a fájdalom elől. A 
sattvát, az igazságosság, és a szabályos fejlődés 
érdekében működő energiát, nem szabad 
akadályozni. Amikor eltorlaszolódik szembefordul 
önmagával, és romboló hatásúvá válik. 
Valahányszor a szeretet elfojtásra kerül, és a 
szenvedésnek lehetősége van, hogy szétterjedjen, 
elkerülhetetlen a háború. Szomszédunk 
szomorúsága iránti közönyünk a szenvedést az 
ajtónkhoz kíséri. 
 

 

83. The True Guru 83. A valódi Guru 
Questioner: You were saying the other day that at 
the root of your realisation was the trust in your 
Guru. He assured you that you were already the 
Absolute Reality and there was nothing more to be 
done. You trusted him and left it at that, without 
straining, without striving. Now, my question is: 
without trust in your Guru would you have realised? 
After all, what you are, you are, whether your mind 
trusts or not; would doubt obstruct the action of the 
Guru's words and make them inoperative? 

 

Kérdező: Mondtad minap, hogy megvalósulásod a 
Gurudba vetett hitedben gyökerezett. Biztosított róla, 
hogy te már az Abszolút Valóság vagy, és hogy 
semmi többet nem kell tenned. Hittél neki, és 
ráhagyatkoztál, erőltetés nélkül, küzdelem nélkül. Na 
már most, kérdésem a következő: Gurudba vetett 
hited nélkül megvalósultál volna? Végül is, az vagy 
ami vagy, akár elhiszi az elméd, akár nem; ha 
kételkedsz, az gátolta volna a Guru szavainak 
befolyását, és hatástalanította volna azokat? 
 

Maharaj: You have said it -- they would have been 
made inoperative -- for a time. 
 

Maharaj: Ahogy mondod – hatástalanná váltak 
volna – egy időre. 
 

Q: And what would happen to the energy, or power 
in the Guru's words? 
 

K: És mi történt volna a Guru szavainak 
energiájával, vagy erejével? 
 

M: It would remain latent, unmanifested. But the 
entire question is based on a misunderstanding. The 
master, the disciple, the love and trust between 
them, these are one fact, not so many independent 
facts. Each is a part of the other. Without love and 
trust there would have been no Guru nor disciple, 
and no relationship between them. It is like pressing 
a switch to light an electric lamp. It is because the 
lamp, the wiring, the switch, the transformer, the 
transmission lines and the power house form a 

M: Rejtve maradt volna, megnyilvánulatlanul. De az 
egész kérdés félreértésen alapul. A mester, a 
tanítvány, a közöttük lévő szeretet és bizalom, ezek 
mind egy dolog, nem pedig ahány annyiféle, több 
független dolog. Mindegyik része a másiknak. 
Szeretet és hit nélkül nem lenne Guru, sem 
tanítvány, és kapcsolat sem lenne közöttük. Ez 
olyan, mint felkapcsolni egy villanylámpát a 
kapcsolóval, hogy világítson. Mivel a lámpa, a 
vezeték, a kapcsoló, a transzformátor, a villamos 
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single whole, that you get the light. Any one factor 
missing and there would be no light. You must not 
separate the inseparable. Words do not create facts; 
they either describe them or distort. The fact is 
always non-verbal. 
 

távvezetékek, és az erőműtelep egységes egészet 
alkotnak, ezért gyullad fel a fény. Bármelyik elem 
hiányozzon, és a fény nem fog felgyulladni. Nem kell 
elválasztanod az elválaszthatatlant. A szavak nem 
teremtenek tényeket; leírják, vagy eltorzítják azokat. 
A tények soha nem írhatók le szavakkal.  
 

Q: I still do not understand; can the Guru's word 
remain unfulfilled or will it invariably prove true? 
 
 

K: Még mindig nem értem; lehetséges, hogy a Guru 
szavai beteljesületlenek maradnak, vagy mindig 
igaznak bizonyulnak? 
 

M: Words of a realised man never miss their 
purpose. They wait for the right conditions to arise 
which may take some time, and this is natural, for 
there is a season for sowing and a season for 
harvesting. But the word of a Guru is a seed that 
cannot perish. Of course, the Guru must be a real 
one, who is beyond the body and the mind, beyond 
consciousness itself, beyond space and time, 
beyond duality and unity, beyond understanding and 
description. The good people who have read a lot 
and have a lot to say, may teach you many useful 
things, but they are not the real Gurus whose words 
invariably come true. They also may tell you that you 
are the ultimate reality itself, but what of it? 
 

M: A megvalósult ember szavai soha nem tévesztik 
el a céljukat. Várnak a megfelelő feltételekre, ami 
eltarthat bizonyos ideig, és ez természetes, mert 
ideje van a vetésnek, és ideje van az aratásnak. De 
a Guru szava olyan mag, amely nem tud elenyészni. 
Természetesen, a Gurunak valódinak kell lennie, aki 
túl van a testen és az elmén, túl van a tudatosságon 
magán, túl téren és időn, túl kettősségen és 
egységen, túl megértésen és leíráson. A tündérek, 
akik sokat olvastak, és sokat beszélnek, sok 
hasznos dologra megtaníthatnak, de nem ők a 
valódi Guruk, akik szava megváltozhatatlanul 
megvalósul. Ők szintén közölhetik veled, hogy te 
vagy a végső valóság maga, de mire mész vele? 
 

Q: Nevertheless, if for some reason I happen to trust 
them and obey, shall I be the loser? 
 

K: Mindamellett, ha hiszek és engedelmeskedem 
nekik bizonyos okokból, vesztes kell, hogy legyek? 
 

M: If you are able to trust and obey, you will soon 
find your real Guru, or rather, he will find you. 
 

M: Ha képes vagy hinni, és engedelmeskedni, 
hamarosan megtalálod igazi Gurudat, azaz inkább, 
ő talál meg téged. 
 

Q: Does every knower of the Self become a Guru, or 
can one be a knower of Reality without being able to 
take others to it? 
 

K: Az Én minden ismerője Guruvá válik, vagy lehet 
ismerője valaki anélkül a Valóságnak, hogy képes 
lenne másokat elvezetni hozzá? 
 

M: If you know what you teach, you can teach what 
you know. Here seership and teachership are one. 
But the Absolute Reality is beyond both. The self-
styled Gurus talk of ripeness and effort, of merits 
and achievements, of destiny and grace; all these 
are mere mental formations, projections of an 
addicted mind. Instead of helping, they obstruct. 
 

M: Ha tudod amit tanítasz, akkor tanítani tudod amit 
tudsz. Itt a látnokság és a tanítóság egyek. De az 
Abszolút Valóság mindkettőn túl van. A magukat 
Gurunak kiadók érettségről és erőfeszítésről, 
érdemről és teljesítményről, sorsról és kegyelemről 
beszélnek; mindezek puszta mentális 
képződmények, egy függő elme kivetítései. Segítség 
helyett akadályoznak. 
 

Q: How can I make out whom to follow and whom to 
mistrust? 
 

K: Hogy tudom felismerni, kit kövessek, és kiben 
kételkedjek? 
  

M: Mistrust all, until you are convinced. The true 
Guru will never humiliate you, nor will he estrange 
you from yourself. He will constantly bring you back 
to the fact of your inherent perfection and encourage 
you to seek within. He knows you need nothing, not 
even him, and is never tired of reminding you. But 
the self appointed Guru is more concerned with 
himself than with his disciples. 
 

M: Kételkedj mindenben, amíg meggyőződésre nem 
jutsz. A valódi Guru soha nem aláz meg téged, és 
nem fog elidegeníteni önmagadtól. Állhatatosan 
belső tökéletességed tényéhez vezet vissza, és 
belső keresésre buzdít. Tudja, hogy semmire nincs 
szükséged, még őrá sem, és soha nem lankad, 
hogy erre emlékeztessen téged. De az önjelölt Guru 
többet foglalkozik önmagával, mint tanítványaival. 
 

Q: You said that reality is beyond the knowledge 
and the teaching of the real. Is not the knowledge of 

K: Azt mondtad, a valóság túl van a tudáson, és a 
valóság tanításán. Nem a valóság ismerete a 
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reality the supreme itself and teaching the proof of 
its attainment? 
 

legfelsőbb maga, és nem a tanítás az ő 
elnyerésének a bizonyítéka? 
 

M: The knowledge of the real, or the self, is a state 
of mind. Teaching another is a movement in duality. 
They concern the mind only; sattva is a Guna all the 
same. 
 

M: A valóság, vagy az én ismerete, elme állapot. A 
tanítás egy további mozgás a kettősségben. Ezek 
csak az elmét érintik; a sattva azért mégis egy 
Guna. 
 

Q: What is real then? 
 

K: Mi valódi akkor? 
 

M: He who knows the mind as non-realised and 
realised, who knows ignorance and knowledge as 
states of mind, he is the real. When you are given 
diamonds mixed with gravel, you may either miss 
the diamonds or find them. It is the seeing that 
matters. Where is the greyness of the gravel and the 
beauty of the diamond, without the power to see? 
The known is but a shape and knowledge is but a 
name. The knower is but a state of mind. The real is 
beyond. 
 

M: Az a valóság, aki az elmét nem-megvalósultként 
és megvalósultként ismeri, aki a tudatlanságot és a 
tudást az elme állapotaiként ismeri. Amikor hajlamos 
vagy rá, hogy a gyémántokat összetéveszd a 
kavicsokkal, vagy megtalálod őket, vagy nem. A 
látás a lényeg. Hol van a kavics szürkesége, és a 
gyémánt szépsége, a látás ereje nélkül? Az ismert 
csupán egy forma, és az ismeret csupán egy név. 
Az ismerő csak egy elmeállapot. A valóság ezeken 
túl van. 
  

Q: Surely, objective knowledge and ideas of things 
and self knowledge are not one and the same thing. 
One needs a brain, the other does not. 
 

K: Az objektív tudás, a dolgok ideái, és az önismeret 
bizonyára nem azonos dolgok. Az egyikhez 
szükséges az agy, a másikhoz nem. 
 

M: For the purpose of discussion you can arrange 
words and give them meaning, but the fact remains 
that all knowledge is a form of ignorance. The most 
accurate map is yet only paper. All knowledge is in 
memory; it is only recognition, while reality is beyond 
the duality of the knower and the known. 
 

M: Ha vitatkozni akarsz egymáshoz fűzheted a 
szavakat, és jelentést adhatsz nekik, de a tény 
változatlan marad, hogy minden tudás a tudatlanság 
egy formája. A legpontosabb térkép is csak papír 
csupán. Minden tudás az emlékezetben van, 
megismerés csupán, míg a valóság túl van az 
ismerő és az ismert kettősségén. 
 

Q: Then by what is reality known? 
 

K: Akkor hogyan ismerhető meg a valóság? 
 

M: How misleading is your language. You assume, 
unconsciously, that reality also is approachable 
through knowledge. And then you will bring in a 
knower of reality beyond reality. Do understand that 
to be, reality need not be known. Ignorance and 
knowledge are in the mind, not in the real. 
 

M: Milyen félrevezető ez a kifejezésmód. Tudat alatt 
feltételezed, hogy a valóság is megközelíthető tudás 
révén. És aztán bevezeted a valóságon túli valóság 
ismerőjét. Értsd meg, ahhoz, hogy legyél nem 
szükséges ismerni a valóságot. Tudatlanság és 
tudás az elmében vannak, nem a valóságban. 
 

Q: If there is no such thing as the knowledge of the 
real, then how do I reach it? 
 

K: Ha nem létezik olyan dolog, mint a valóság 
ismerete, akkor hogy érjem el azt? 
 

M: You need not reach out for what is already with 
you. Your very reaching out makes you miss it. Give 
up the idea that you have not found it and just let it 
come into the focus of direct perception, here and 
now, by removing all that is of the mind. 
 

M: Nem szükséges elérned, ami már veled van. 
Valójában ezzel a te eléréseddel hibázod el a 
dolgot. Add fel az ideát, hogy még nem találtad meg, 
és csak hagyd, hogy a közvetlen érzékelés 
fókuszába kerüljön, itt és most, mindent eltávolítva, 
ami az elméből ered. 
 

Q: When all that can go, goes, what remains? 
 

K: Amikor minden ami eltávozhat eltávozik, mi 
marad? 
 

M: Emptiness remains, awareness remains, pure 
light of the conscious being remains. It is like asking 
what remains of a room when all the furniture is 
removed? A most serviceable room remains. And 
when even the walls are pulled down, space 

M: Üresség marad, tudat marad, a tudatos lét tiszta 
fénye marad. Ez olyan, mint azt kérdezni, mi marad 
a szobában, miután a bútorokat eltávolítottam? Egy 
sokkal használhatóbb szoba marad. És amikor még 
a falak is lebontásra kerülnek, a tér marad. A téren 



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

392 

 

remains. Beyond space and time is the here and the 
now of reality. 
 

és időn túl a valóságnak az ittje, és a mostja. 
 

Q: Does the witness remain? 
 

K: A tanú megmarad? 
 

M: As long as there is consciousness, its witness is 
also there. The two appear and disappear together. 
 

M: Amíg tudatosság van, tanúja is marad. A kettő 
együtt jelenik meg, és tűnik el. 
 

Q: If the witness too is transient, why is he given so 
much importance? 
 

K: Ha a tanú szintén mulandó, miért tulajdonítunk 
neki olyan nagy fontosságot? 
 

M: Just to break the spell of the known, the illusion 
that only the perceivable is real. 
 

M: Csak azért, hogy megtörjük a közismert illúzió 
varázslatát, hogy csak az észlelhető valóságos. 
 

Q: Perception is primary, the witness -- secondary. 
 

K: Az észlelet az elsődleges, a tanú – másodlagos. 

 
M: This is the heart of the matter. As long as you 
believe that only the outer world is real, you remain 
its slave. To become free, your attention must be 
drawn to the 'I am', the witness. Of course, the 
knower and the known are one not two, but to break 
the spell of the known the knower must be brought 
to the forefront. Neither is primary, both are 
reflections in memory of the ineffable experience, 
ever new and ever now, untranslatable, quicker than 
the mind. 
 

M: Ez a probléma lényege. Amíg azt hiszed, hogy 
csak a külső világ valóságos, addig szolgája 
maradsz neki. A megszabadulás érdekében 
figyelmedet az ‟én vagyokra‟, a tanúra kell 
fordítanod. Természetesen az ismerő és az ismert 
nem kettő, hanem egyek, de az ismert varázsának a 
megtörésére előtérbe kell hozni az ismerőt. Egyik 
sem elsődleges, mindkettő a szavakkal ki nem 
fejezhető tapasztalat emlékezetben való 
visszatükröződése, mindig friss és mindig mostbeli, 
lefordíthatatlan, gyorsabb, mint az elme. 
 

Q: Sir, I am an humble seeker, wandering from Guru 
to Guru in search of release. My mind is sick, 
burning with desire, frozen with fear. My days flit by, 
red with pain, grey with boredom. My age is 
advancing, my health decaying, my future dark and 
frightening. At this rate I shall live in sorrow and die 
in despair. Is there any hope for me? Or have I 
come too late? 
 

K: Uram, én egy egyszerű kereső vagyok, aki a 
valóságot keresve Gurutól Guruig vándorol. Elmém 
beteg, vágytól ég, félelemtől fagyott. Napjaim 
elröpülnek, fájdalomtól vörösek, unalomtól szürkék. 
Életkorom előrehalad, egészségem hanyatlik, jövőm 
sötét, és ijesztő. Ha ez így megy tovább, 
szomorúságban fogok élni, és kétségbeesésben 
fogok meghalni. Van számomra remény? Vagy túl 
későn jöttem? 
 

M: Nothing is wrong with you, but the ideas you 
have of yourself are altogether wrong. It is not you 
who desires, fears and suffers, it is the person built 
on the foundation of your body by circumstances 
and influences. You are not that person. This must 
be clearly established in your mind and never lost 
sight of. Normally, it needs a prolonged sadhana, 
years of austerities and meditation. 
 

M: Semmi bajod sincs, csak az önmagadról alkotott 
elképzeléseid teljesen rosszak. Nem te vagy az, aki 
vágyik, fél és szenved, a személy az, aki a 
körülmények és hatások szerint megformált alapra 
épül. Te nem a személy vagy. Ezt világosan meg 
kell állapítanod, és soha nem szabad szem elől 
tévesztened. Rendes körülmények között 
hosszadalmas sadhanára, évekig tartó 
önmegtartóztatásra és meditációra van szükség. 
 

Q: My mind is weak and vacillating. I have neither 
the strength nor the tenacity for sadhana. My case, 
is hopeless. 
 

K: Elmém gyenge és tétova. Nincs sem erőm, sem 
kitartásom a sadhanához. Reménytelen eset 
vagyok. 
  

M: In a way yours is a most hopeful case. There is 
an alternative to sadhana, which is trust. If you 
cannot have the conviction born from fruitful search, 
then take advantage of my discovery, which I am so 
eager to share with you. I can see with the utmost 
clarity that you have never been, nor are, nor will be 
estranged from realty, that you are the fullness of 
perfection here and now and that nothing can 

M: Bizonyos módon te vagy a legreményteljesebb 
eset. Van alternatívája a sadhanának, ami a hit. Ha 
meggyőződésed nem tud gyümölcsöző keresés 
alapján megszületni, akkor használd fel az én 
felfedezésemet, amit oly lelkesen meg akarok 
osztani veled. A lehető legtisztábban látom, hogy 
soha nem voltál, nem vagy, és nem is leszel 
eltávolodva a valóságtól, hogy a tökéletesség 
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deprive you of your heritage, of what you are. You 
are in no way different from me, only you do not 
know it. You do not know what you are and therefore 
you imagine your self to be what you are not. Hence 
desires and fear and overwhelming despair. And 
meaningless activity in order to escape. 
 
Just trust me and live by trusting me. I shall not 
mislead you. You are the Supreme Reality beyond 
the world and its creator, beyond consciousness and 
its witness, beyond all assertions and denials. 
Remember it, think of it, act on it. Abandon all sense 
of separation, see yourself in all and act accordingly. 
With action bliss will come and, with bliss, 
conviction. After all, you doubt yourself because you 
are in sorrow. Happiness, natural, spontaneous and 
lasting cannot be imagined. Either it is there, or it is 
not. Once you begin to experience the peace, love 
and happiness which need no outer causes, all your 
doubts will dissolve. Just catch hold of what I told 
you and live by it. 
 

teljessége vagy, itt és most, és hogy semmi nem tud 
megfosztani téged az örökségedtől, attól, ami vagy. 
A legkevésbé sem különbözöl tőlem, csak nem 
tudod. Nem tudod, mi vagy, ezért annak képzeled 
magad, ami nem vagy. Ebből erednek vágyaid és 
félelmeid, és nyomasztó kétségbeesésed. És 
értelmetlen cselekedetek a menekülés érdekében. 
 
Csak higgy nekem, és élj a belém vetett hitedből. 
Nem csaplak be. Te vagy a Legfelsőbb Valóság, túl 
a világon és annak teremtőjén, túl a tudatosságon 
és annak tanúján, túl minden állításon és tagadáson. 
Emlékezz erre, gondolj erre, cselekedj eszerint. 
Hagyj fel az elkülönültség minden érzésével, lásd 
magad mindenben, és cselekedj ennek megfelelően. 
A cselekvéssel el fog jönni a boldogság, és a 
boldogsággal a meggyőződés. Végül is azért 
kételkedsz önmagadban, mert szomorú vagy. A 
természetes, spontán és maradandó boldogságot 
nem tudod elképzelni. Az vagy van, vagy nincs. 
Amint elkezded tapasztalni a békét, szeretetet és a 
külső okok nélküli boldogságot, minden kétséged 
szertefoszlik. Csak értsd meg, amit elmondtam 
neked, és élj vele. 
 

Q: You are telling me to live by memory? 
 

K: Azt mondod, hogy emlékeim alapján éljek? 

 
M: You are living by memory anyhow. I am merely 
asking you to replace the old memories by the 
memory of what I told you. As you were acting on 
your old memories, act on the new one. Don't be 
afraid. For some time there is bound to be a conflict 
between the old and the new, but if you put yourself 
resolutely on the side of the new, the strife will soon 
come to an end and you will realise the effortless 
state of being oneself, of not being deceived by 
desires and fears born of illusion. 
 

M: Különben is emlékeid alapján élsz. Én pusztán 
arra kérlek, a régi emlékeket váltsd fel azokkal az 
emlékekkel, amelyeket én mondtam neked. Ahogy a 
régi emlékek alapján cselekedtél, úgy cselekedj az 
újak szerint. Ne félj. Egy ideig konfliktusok lehetnek 
a régi és az új között, de ha elszántan az új oldalára 
állsz, a küzdelem hamarosan véget ér, és 
tapasztalni fogod az önmagadként való lét, az 
illúziók szülte vágyak, és félelmek becsapásától 
mentes lét erőfeszítés mentes állapotát. 

 
Q: Many Gurus have the habit of giving tokens of 
their grace -- their head cloth, or their sticks, or 
begging bowl, or robe, thus transmitting or 
confirming the self-realisation of their disciples. I can 
see no value in such practices. It is not self-
realisation that is transmitted, but self-importance. 
Of what earthly use is being told something very 
flattering, but not true? On one hand you are 
warning me against the many self-styled Gurus, on 
the other you want me to trust you. Why do you 
claim to be an exception? 
 

K: Sok Gurunak szokása, hogy átadja kegyelmének 
a jelét – fejfedőjét, botját, vagy kolduló edényét, 
vagy köntösét, így adja tovább, vagy erősíti meg a 
tanítvány ön-megvalósítását. Én nem látom hasznát 
az ilyen praktikáknak. Ez nem az ön-megvalósítás 
tovább adása, hanem fontoskodás. Mi az evilági 
haszna, ha mond valamilyen hízelgőt, és az nem 
igaz? Egyfelől figyelmeztetsz, hogy sok az önjelölt 
Guru, másfelől azt szeretnéd, ha hinnék neked. 
Miért lépsz fel azzal az igénnyel, hogy te vagy a 
kivétel? 
 

M: I do not ask you to trust me. Trust my words and 
remember them, I want your happiness, not mine. 
Distrust those who put a distance between you and 
your true being and offer themselves as a go-
between. I do nothing of the kind. I do not even 
make any promises. I merely say: if you trust my 
words and put them to test, you will for yourself 
discover how absolutely true they are. If you ask for 
a proof before you venture, I can only say: I am the 
proof. I did trust my teacher's words and kept them 

M: Nem kérlek, hogy bennem higgy. Azt hidd el, 
amit mondok, és arra emlékezz, neked akarok 
boldogságot, nem magamnak. Azokkal szemben 
légy bizalmatlan, akik különbséget tesznek közted 
és az igaz lét között, és a kettőtök közötti 
közvetítőnek ajánlkoznak. Én nem csinálok semmi 
ilyesmit. Én még csak nem is ígérek semmit. Én 
csupán azt mondom: ha elhiszed amit mondok, és 
próbának veted alá, te magad fogod felfedezni, hogy 
azok milyen abszolút igazak. Ha bizonyítékot kérsz, 
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in my mind and I did find that he was right, that I 
was, am and shall be the Infinite Reality, embracing 
all, transcending all. 
 
As you say, you have neither the time nor the 
energy for lengthy practices. I offer you an 
alternative. Accept my words on trust and live anew, 
or live and die in sorrow. 
 

mielőtt kockáztatnál, csak azt tudom mondani: én 
vagyok a bizonyíték. Én hittem tanítóm szavainak, 
és emlékezetemben tartottam azokat, és úgy 
találtam, hogy igaza van, hogy én voltam, vagyok, 
és leszek a mindent átölelő, mindent meghaladó 
Végtelen Valóság.  
 
Ahogyan mondod, neked sem időd, sem energiád 
hosszadalmas gyakorlatokra. Én alternatívát kínálok 
neked. Fogadd szavaimat bizalommal, és élj újból, 
vagy élj, és halj meg szomorúságban. 
 

Q: It seems too good to be true. 
 

K: Ez túl szép ahhoz, hogy igaz lehessen. 
 

M: Don't be misled by the simplicity of the advice. 
Very few are those who have the courage to trust 
the innocent and the simple. To know that you are a 
prisoner of your mind, that you live in an imaginary 
world of your own creation is the dawn of wisdom. 
To want nothing of it, to be ready to abandon it 
entirely, is earnestness. Only such earnestness, 
born of true despair, will make you trust me. 
 

M: Ne tévesszen meg a tanács egyszerűsége. 
Nagyon kevesek azok, akik rendelkeznek a 
bátorsággal, hogy elhiggyék, ami természetes és 
egyszerű. Tudni, hogy elméd foglya vagy, hogy egy 
általad teremtett, képzelet alkotta világban élsz – a 
bölcsesség kezdete. Semmit nem akarni tőle, 
készen állni teljesen elhagyni azt – komolyság. Csak 
az ilyen, valódi kétségbeesés szülte komolyság 
révén fogsz hinni nekem. 
  

Q: Have l not suffered enough? 
 

K: Nem szenvedtem még eleget? 
 

M: Suffering has made you dull, unable to see its 
enormity. Your first task is to see the sorrow in you 
and around you; your next to long intensely for 
liberation. The very intensity of longing will guide 
you; you need no other guide. 

M: A szenvedés tompává tett, képtelen vagy 
észrevenni annak szörnyűségét. Első feladatod, 
észrevenni a szomorúságot magadban, és 
körülötted; a második, mérhetetlenül vágyódni a 
szabadság iránt. A teljes intenzitású vágyódás 
vezetni fog téged; nincs szükséged más vezetőre. 
 

Q: Suffering has made me dull, indifferent even to 
itself. 
 

K: Engem tompává tett a szenvedés, még saját 
magával szemben is közönyössé tett. 
 

M: Maybe it is not sorrow but pleasure that made 
you dull. Investigate. 
 

M: Lehet, hogy nem a szomorúság, hanem az öröm 
az, ami tompává tett. Vizsgáld meg. 
 

Q: Whatever may be the cause; I am dull. I have 
neither the will nor the energy. 
 

K: Bármi is az oka, eltompultam. Sem akaratom, 
sem energiám. 
 

M: Oh, no. You have enough for the first step. And 
each step will generate enough energy for the next. 
Energy comes with confidence and confidence 
comes with experience. 
 

M: Ó, nem. Elegendő van benned, hogy megtedd az 
első lépést. És minden lépés elegendő energiát fog 
termelni a következőhöz. Az energia az 
önbizalommal jön, és az önbizalom a tapasztalattal. 
 

Q: Is it right to change Gurus? 
 

K: Helyes dolog, ha Gurut változtatok? 
 

M: Why not change? Gurus are like milestones. It is 
natural to move on from one to another. Each tells 
you the direction and the distance, while the 
sadguru, the eternal Guru, is the road itself. Once 
you realise that the road is the goal and that you are 
always on the road, not to reach a goal, but to enjoy 
its beauty and its wisdom, life ceases to be a task 
and becomes natural and simple, in itself an 
ecstasy. 
 

M: Miért ne változtatnál? A Guruk akár a 
mérföldkövek. Természetes dolog, hogy egyiktől a 
másikhoz mész. Mindegyik megmondja neked az 
irányt és a távolságot, míg a sadguru, az örökkévaló 
Guru, az út maga. Amint felismered, hogy az út a 
cél, és hogy mindig az úton vagy, nem célt kell 
elérni, hanem élvezni annak szépségét, és 
bölcsességét, az élet megszűnik feladatnak lenni, és 
természetessé, és egyszerűvé válik, önmagától való 
elragadtatássá. 
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Q: So, there is no need to worship, to pray, to 
practice Yoga? 
 

K: Tehát nincs szükség istenimádásra, 
imádkozásra, Yoga gyakorlásra? 
 

M: A little of daily sweeping, washing and bathing 
can do no harm. Self-awareness tells you at every 
step what needs be done. When all is done, the 
mind remains quiet. 
 
Now you are in the waking state, a person with 
name and shape, joys and sorrows. The person was 
not there before you were born, nor will be there 
after you die. Instead of struggling with the person to 
make it become what it is not, why not go beyond 
the waking state and leave the personal life 
altogether? It does not mean the extinction of the 
person; it means only seeing it in right perspective. 
 

M: Egy kevés napi söprögetés, mosás, és lemosás 
nem okozhat kárt. Az ön-tudat megsúg minden 
lépést, amit meg kell lépned. Amikor minden kész, 
az elme csendes marad.  
 
Most az ébrenléti állapotban egy személy vagy 
névvel és formával, örömökkel és szomorúságokkal. 
A személy nem létezett a születésed előtt, és a 
halálod után sem fog létezni. Ahelyett, hogy a 
személlyel küzdesz, hogy átalakítsd, miért nem 
lépsz túl az ébrenléti állapoton, és hagyod el 
teljesen a személyes életet? Ez nem a személy 
megszüntetését jelenti, csak annak megfelelő 
perspektívából való szemlélését.  
 

Q: One more question. You said that before I was 
born I was one with the pure being of reality; if so, 
who decided that I should be born? 
 

K: Még egy kérdés. Azt mondtad, mielőtt 
megszülettem egy voltam a valóság tiszta létével; ha 
így van, ki döntött úgy, hogy meg kell születnem? 
 

M: In reality you were never born and never shall 
die. But now you imagine that you are, or have a 
body and you ask what has brought about this state. 
Within the limits of illusion the answer is: desire born 
from memory attracts you to a body and makes you 
think as one with it. But this is true only from the 
relative point of view. In fact, there is no body, nor a 
world to contain it; there is only a mental condition, a 
dream-like state, easy to dispel by questioning its 
reality. 
 

M: A valóságban soha nem születtél, és soha nem 
fogsz meghalni. De most azt képzeled, hogy vagy, 
illetve, hogy tested van, és azt kérdezed, hogy mi 
idézte elő ezt az állapotot. Az illúzió korlátai között a 
válasz ez: az emlékekből született vágy egy testhez 
vonz téged, és azt gondolod, hogy egy vagy vele. 
De ez csak egy viszonylagos nézőpontból igaz. 
Valójában nincs test, sem a világ, amely azt 
magában foglalja; csak mentális kondíció van, egy 
álomszerű állapot, amelyet valóságának kutatásával 
könnyű eloszlatni. 
 

Q: After you die, will you come again? If I live long 
enough, will I meet you again? 
 

K: Miután meghalsz, vissza fogsz jönni újra? Ha 
elég hosszú ideig élek, fogok veled ismét találkozni? 
 

M: To you the body is real, to me there is none. I, as 
you see me, exist in your imagination only. Surely, 
you will see me again, if and when you need me. It 
does not affect me, as the Sun is not affected by 
sunrises and sunsets. Because it is not affected, it is 
certain to be there when needed. 
 
You are bent on knowledge, I am not. I do not have 
that sense of insecurity that makes you crave to 
know. I am curious, like a child is curious. But there 
is no anxiety to make me seek refuge in knowledge. 
Therefore, I am not concerned whether I shall be 
reborn, or how long will the world last. These are 
questions born of fear. 
 

M: Számodra a test valóságos, számomra nem 
létezik. Én, ahogy te engem látsz, csak a 
képzeletedben létezem. Bizonyára látni fogsz 
megint, ha és amikor szükséged van rám. Ez rám 
nincs hatással, mint ahogy a Napra sincsenek 
hatással a napfelkelték és a naplementék. Mivel 
nincs hatással, biztosan leszek, mikor szükség lesz 
rá. 
 
Te hajlasz a tudásra, én nem. Bennem nincs meg az 
a bizonytalanság érzés, ami a te számodra a tudást 
szükségessé teszi. Én is kíváncsi vagyok, mint 
ahogyan egy gyermek kíváncsi. De nincs bennem 
vágyakozás, hogy menedéket keressek a tudásban. 
Ezért engem nem érdekel, hogy újjászületek-e, vagy 
hogy mennyi ideig tart a világ. Ezek félelemből 
születő kérdések. 
 

 

84. Your Goal is Your Guru 84. Célod a Gurud 
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Questioner: You were telling us that there are many 
self-styled Gurus, but a real Guru is very rare. There 
are many gnani who imagine themselves realised, 
but all they have is book knowledge and a high 
opinion of themselves. Sometimes they impress, 
even fascinate, attract disciples and make them 
waste their time in useless practices. After some 
years, when the disciple takes stock of himself, he 
finds no change. When he complains to his teacher, 
he gets the usual rebuke that he did not try hard 
enough. The blame is on the lack of faith and love in 
the heart of the disciple, while in reality the blame is 
on the Guru, who had no business in accepting 
disciples and raising their hopes. How to protect 
oneself from such Gurus? 

 

Kérdező: Azt mesélted nekünk, hogy sok az önjelölt 
Guru, de a valódi Guru nagyon ritka. Sok olyan 
gnani van, aki csak képzeli magát megvalósultnak, 
de mindegyik csak könyvből szerezte a tudását, és 
igen nagyra vannak magukkal. Időnként nagy 
hatással vannak a magukhoz vonzott tanítványokra, 
sőt, megigézik őket, akiknek az idejét haszontalan 
gyakorlatokkal vesztegetik. Amikor a tanítvány 
néhány év után szemügyre veszi magát, semmilyen 
változást nem talál. Mikor ezt szóvá teszi, tanítója 
rendszerint rendreutasítja, hogy nem gyakorolt elég 
keményen. A tanítvány szívéből hiányzó hitet és 
szeretetet okolja, miközben a hiba valójában a 
Guruban van, akinek nem az a szerepe, hogy 
tanítványokat fogadjon, és reményt támasszon 
bennük. Hogyan kell védekezni az ilyen Guruk 
ellen? 
 

Maharaj: Why be so concerned with others? 
Whoever may be the Guru, if he is pure of heart and 
acts in good faith, he will do his disciples no harm. If 
there is no progress, the fault lies with the disciples, 
their laziness and lack of self-control. On the other 
hand, if the disciple is earnest and applies himself 
intelligently and with zest to his sadhana, he is 
bound to meet a more qualified teacher, who will 
take him further. Your question flows from three 
false assumptions: that one needs concern oneself 
with others; that one can evaluate another and that 
the progress of the disciple is the task and 
responsibility of his Guru. In reality, the Guru's role is 
only to instruct and encourage; the disciple is totally 
responsible for himself. 
 

Maharaj: Miért érintenek ennyire mások? Akárki 
lehet a Guru, ha tiszta szívű, és jóhiszeműen 
cselekszik, nem fog ártani a tanítványainak. Ha nem 
halad, a tanítványban van a hiba, mivel lusta, és 
hiányzik az önuralma. Másfelől, ha a tanítvány 
komoly, és intelligens módon és élvezettel 
alkalmazza sadhanáját, akkor készen áll egy sokkal 
alkalmasabb tanítóval való találkozásra, aki tovább 
fogja vezetni őt. Kérdésed három téves feltevésből 
ered: hogy az embereknek törődniük kell egymással, 
hogy az ember értékelni tudja a másikat, és hogy a 
tanítványnak a haladása a Guru feladata és 
felelőssége. Valójában a Guru szerepe csak annyi, 
hogy útba igazítson és bátorítson; a tanítvány teljes 
felelősséggel tartozik önmagáért. 
 

Q: We are told that total surrender to the Guru is 
enough, that the Guru will do the rest. 
 

K: Úgy hallottuk, hogy elegendő a Gurunak való 
teljes önátadás, és hogy a többi a Guru dolga. 
 

M: Of course, when there is total surrender, 
complete relinquishment of all concern with one's 
past, presents and future, with one's physical and 
spiritual security and standing, a new life dawns, full 
of love and beauty; then the Guru is not important, 
for the disciple has broken the shell of self-defence. 
Complete self-surrender by itself is liberation. 
 

M: Természetesen, teljes önátadás esetén az ember 
múltjának, jelenének és jövőjének, fizikai és 
spirituális biztonságának és állapotának tökéletes 
feladásával egy új, szeretettel és szépséggel teli élet 
kezdődik; ezután a Guru nem fontos, mert a 
tanítvány feltörte az önvédelem burkát. A teljes 
akarat feladása maga a szabadság. 
 

Q: When both the disciple and his teacher are 
inadequate, what will happen? 
 

K: Amikor mind a tanítvány, mind a tanító 
alkalmatlan, mi történik? 
 

M: In the long run all will be well. After all, the real 
Self of both is not affected by the comedy they play 
for a time. They will sober up and ripen and shift to a 
higher level of relationship. 
 

M: Hosszú távon minden jó lesz. Elvégre egyikük 
valódi Énjére sincs hatással a színjáték, amit egy 
játszottak egy ideig. Meg fognak komolyodni, meg 
fognak érni, és a kapcsolat magasabb szintjére 
fognak kerülni.  
 

Q: Or, they may separate. 
 

K: Vagy esetleg különválnak. 
 

M: Yes, they may separate. After all, no relationship 
is forever. Duality is a temporary state. 
 

M: Igen, különválhatnak. Végül is egyetlen kapcsolat 
sem tart örökké. A kettősség ideiglenes állapot. 
 

Q: Is it by accident that I met you and by another K: Véletlen lenne, hogy találkoztam veled, és egy 
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accident shall we separate never to meet again? Or 
is my meeting you a part of some cosmic pattern, a 
fragment in the great drama of our lives? 
 

másik véletlen révén el fogunk válni, hogy soha 
többé ne találkozzunk? Vagy találkozásunk 
valamilyen kozmikus minta része, életünk nagy 
színdarabjának a részlete? 
 

M: The real is meaningful and the meaningful relates 
to reality. If our relationship is meaningful to you and 
me, it cannot be accidental. The future affects the 
present as much, as the past. 
 

M: A valóság jelentőségteljes, és a jelentőségteljes 
a valóságra utal. Ha kapcsolatunk jelentőségteljes a 
te számodra és az én számomra, az nem lehet 
véletlen. A jövő ugyanannyira hat a jelenre, mint a 
múltra. 
 

Q: How can I make out who is a real saint and who 
is not? 
 

K: Hogyan tudom eldönteni, hogy ki valódi szent, és 
ki nem az? 
 

M: You cannot, unless you have a clear insight into 
the heart of man. Appearances are deceptive. To 
see clearly, your mind must be pure and unattached. 
Unless you know yourself well, how can you know 
another? And when you know yourself -- you are the 
other. 
 
Leave others alone for some time and examine 
yourself. There are so many things you do not know 
about yourself -- what are you, who are you, how did 
you come to be born, what are you doing now and 
why, where are you going, what is the meaning and 
purpose of your life, your death, your future? Have 
you a past, have you a future? How did you come to 
live in turmoil and sorrow, while your entire being 
strives for happiness and peace? These are weighty 
matters and have to be attended to first. You have 
no need, nor time for finding who is a gnani and who 
is not? 
 

M: Nem tudod, kivéve, ha tiszta bepillantásod van 
az emberi szívbe. A látszat megtévesztő. Hogy, 
tisztán láss, elmédnek színtisztának, és szabadnak 
kell lennie. Ha önmagadat nem jól ismered, hogy 
ismerhetnéd a másikat? És amikor ismered 
önmagadat – te vagy a másik. 
 
Hagyd magukra a többieket egy ideig, és vizsgáld 
meg önmagad. Oly sok dolog van, amit nem tudsz 
önmagadról – mi vagy, ki vagy, hogyan születtél 
meg, mit csinálsz most, és miért, hová mész, mi a 
jelentése és a célja életednek, halálodnak, 
jövődnek? Van-e múltad, van-e jövőd? Hogyan 
felfordult fel az életed és vált szomorúsággá, noha 
egész életedben boldogságra és békére törekedtél? 
Ezek súlyos problémák, és először ezeknek kell 
figyelmet szentelned. Sem szükséged, sem időd 
arra, hogy felismerd, ki gnani, és ki nem az. 

Q: I must select my guru rightly. 
 

K: Alkalmas Gurut kell választanom magamnak. 
 

M: Be the right man and the right Guru will surely 
find you. 
 

M: Légy az alkalmas ember, és az alkalmas Guru 
biztosan rád talál. 

 
Q: You are not answering my question: how to find 
the right Guru? 
 

K: Nem válaszoltál a kérdésemre: hogyan találjam 
meg az alkalmas Gurut? 
 

M: But I did answer your question. Do not look for a 
Guru, do not even think of one. Make your goal your 
Guru. After all, the Guru is but a means to an end, 
not the end in itself. He is not important, it is what 
you expect of him that matters to you. Now, what do 
you expect? 
 

M: De válaszoltam a kérdésedre. Ne keress Gurut, 
még csak ne is gondolj rá. Tedd a célodat a 
Guruddá. Végül is a Guru a cél elérésének az 
eszköze csupán, nem öncél. Nem ő a fontos, hanem 
amit tőle vársz, az a lényeges számodra. Nos, mi az, 
amit vársz?  

 
Q: By his grace I shall be made happy, powerful and 
peaceful. 
 

K: Az ő kegyelme által boldoggá, hatalmassá, és 
békéssé fogok válni. 

 
M: What ambitions. How can a person limited in time 
and space, a mere body-mind, a gasp of pain 
between birth and death, be happy? The very 
conditions of its arising make happiness impossible. 
Peace, power, happiness, these are never personal 
states, nobody can say „my peace‟, „my power‟ -- 
because „mine‟ implies exclusivity, which is fragile 
and insecure. 

M: Micsoda ambíciók. Hogy lehetne boldog egy 
időben és térben korlátozott, puszta test-elme, egy 
születés és halál között a fájdalomtól fulladozó 
személy? Valójában keletkezésének a feltételei 
teszik lehetetlenné a boldogságot. Béke, hatalom, 
boldogság, ezek soha nem személyes állapotok, 
senki nem mondhatja, hogy ‟az én békém‟, ‟az én 
hatalmam‟ – mivel az ‟enyém‟ kizárólagosságot von 
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 maga után, amely törékeny, és bizonytalan. 
 

Q: I know only my conditioned existence; there is 
nothing else. 
 

K: Csak az én kondicionált létezésemet ismerem, 
semmi mást. 
 

M: Surely, you cannot say so. In deep sleep you are 
not conditioned. How ready and willing you are to go 
to sleep, how peaceful, free and happy you are 
when asleep. 
 

M: Biztos, hogy nem mondhatod ezt. Mély alvásban 
nem vagy kondicionált. Milyen készséggel, és 
hajlandósággal hajtod álomra a fejed, milyen békés, 
szabad, és boldog vagy, amikor alszol. 
 

Q: I know nothing of it. 
 

K: Nem tudok erről. 
 

M: Put it negatively. When you sleep, you are not in 
pain, nor bound, nor restless. 
 

M: Fejezd ki tagadólagosan. Amikor alszol, nem 
szenvedsz, sem korlátozott, sem nyugtalan nem 
vagy. 
 

Q: I see your point. While awake, I know that I am, 
but am not happy; in sleep I am, I am happy, but I 
don‟t know it. All I need is to know that I am free and 
happy. 
 

K: Értem, hogy mire utalsz. Amíg ébren vagyok, 
tudom, hogy én vagyok, de nem vagyok boldog; 
alvás közben vagyok, boldog vagyok, de nem tudok 
róla. Mindössze arra van szükségem, hogy tudjam, 
szabad vagyok, és boldog. 
 

M: Quite so. Now, go within, into a state which you 
may compare to a state of waking sleep, in which 
you are aware of yourself, but not of the world. In 
that state you will know, without the least trace of 
doubt, that at the root of your being you are free and 
happy. The only trouble is that you are addicted to 
experience and you cherish your memories. In 
reality it is the other way round; what is remembered 
is never real; the real is now. 
 

M: Úgy van. Most menj befelé, abba az állapotba, 
amelyben hasonlíthatod az éber alvás állapotához, 
amelyben tudatában vagy önmagadnak, a világnak 
viszont nem. Abban az állapotban a kétség 
legcsekélyebb nyoma nélkül tudni fogod, hogy léted 
gyökerén szabad vagy, és boldog. Az egyetlen 
nehézség, hogy rabja vagy a tapasztalásnak, és 
csüggesz az emlékeiden. A valóságban az egy 
egészen más út; amire emlékszel, az soha nem a 
valóság; a valóság most van. 
 

Q: All this I grasp verbally, but it does not become a 
part of myself. It remains as a picture in my mind to 
be looked at. Is it not the task of the Guru to give life 
to the picture? 
 

K: A szavak szintjén felfogom mindezt, de nem válik 
önnön részemmé. Mintegy képként megmarad az 
elmémben, ami megnézhető. Nem a Guru feladata, 
hogy életre keltse a képet? 
 

M: Again, it is the other way round. The picture is 
alive; dead is the mind. As the mind is made of 
words and images, so is every reflection in the mind. 
It covers up reality with verbalisation and then 
complains. You say a Guru is needed, to do 
miracles with you. You are playing with words only. 
The Guru and the disciple are one single thing, like 
the candle and its flame. Unless the disciple is 
earnest, he cannot be called a disciple. Unless a 
Guru is all love and self-giving, he cannot be called 
a Guru. Only reality begets reality, not the false. 
 

M: Ismétlem, más az út. A kép élő, az elme halott. 
Mivel az elme szavakból és képekből áll, így minden 
visszatükrözés az elmében van. A valóságot 
verbalizációval leplezi el, és utána siránkozik. Azt 
mondod, Gurura van szükséged, hogy csodákat 
tegyen veled. Csak a szavakkal játszol. A Guru és a 
tanítvány egyetlen egységes dolog, mint gyertya, és 
fénye. Hacsak a tanítvány nem komoly, nem 
nevezhető tanítványnak. Hacsak a Guru nem szeret 
teljesen, és nem odaadó, nem nevezhető Gurunak. 
Csak valóság hoz létre valóságot, a valótlan nem. 
 

Q: I can see that I am false. Who will make me true? 
 

K: Látom, hogy valótlan vagyok. Ki fog engem 
igazzá tenni? 
 

M: The very words you said will do it. The sentence: 
„ I can see that I am false‟ contains all you need for 
liberation. Ponder over it, go into it deeply, go to the 
root of it; it will operate. The power is in the word, 
not in the person. 
 

M: Az általad kimondott szavak fogják azt megtenni. 
A mondat: ‟Látom, hogy valótlan vagyok‟, mindent 
magában foglal, ami a megszabadulásodhoz kell. 
Elmélkedj el rajta, merülj bele mélyen, hatolj a 
gyökeréig; működni fog. Az erő a szóban van, nem a 
személyben. 
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Q: I do not grasp you fully. On one hand you say a 
Guru is needed; on the other -- the Guru can only 
give advice, bit the effort is mine. Please state 
clearly -- can one realise the Self without a Guru, or 
is the finding of a true Guru essential? 
 

K: Nem teljesen értelek. Egyfelől azt mondod, q 
Guru szükséges; másfelől – a Guru csak tanácsot 
ad, az erőfeszítés az enyém. Kérlek, jelentsd ki 
világosan – az Én megvalósulhat Guru nélkül, vagy 
pedig fontos, hogy megtaláljam az igazi Gurut? 
 

M: More essential is the finding of a true disciple. 
Believe me, a true disciple is very rare, for in no time 
he goes beyond the need for a Guru, by finding his 
own self. Don‟t waste your time on trying to make 
out whether the advice you get flows from 
knowledge only, or from valid experience. Just follow 
it faithfully. Life will bring you another Guru, if 
another one is needed. Or deprive you of all outer 
guidance and leave you to your own lights. It is very 
important to understand that it is the teaching that 
matters, not the person or the Guru. You get a letter 
that makes you laugh or cry. It is not the postman 
who does it. The Guru only tells you the good news 
about your real Self and shows you the way back to 
it. In a way the Guru is its messenger. There will be 
many messengers, but the message is one: be what 
you are. Or, you can put it differently: Until you 
realise yourself, you cannot know who is your real 
Guru. When you realise, you find that all the Gurus 
you had have contributed to your awakening. Your 
realisation is the proof that your Guru was real. 
Therefore, take him as he is, do what he tells you, 
with earnestness and zeal and trust your heart to 
warn you if anything goes wrong. If doubt sets in, 
don‟t fight it. Cling to what is doubtless and leave the 
doubtful alone. 
 

M: Sokkal fontosabb, hogy megtaláld az igaz 
tanítványt. Higgy nekem, az igaz tanítvány nagyon 
ritka, mert pillanatok alatt túllép a Guru szükségén, 
megtalálva saját énjét. Ne arra fecséreld az idődet, 
hogy megpróbálod megérteni, a kapott tanács 
pusztán tanult tudásból ered, vagy valódi 
tapasztalatból. Csak kövesd azt odaadóan. Az élet 
el fog vinni egy másik Guruhoz, ha másikra van 
szükséged. Vagy mellőzd az összes külső 
útmutatást, és hagyatkozz a saját világosságodra. 
Nagyon fontos megértened, hogy a tanítás a lényeg, 
nem a személy, vagy a Guru. Kapsz egy levelet, 
amely megnevettet, vagy megríkat. Ezt nem a 
postás tette. A Guru csupán elmondja neked a 
valódi Éneddel kapcsolatos jó hírt, és megmutatja a 
visszavezető utat hozzá. Bizonyos értelemben a 
Guru az ő hírvivője. Sokan lehetnek hírvivők, de az 
üzenet ugyanaz: légy, ami vagy. Vagy másképpen is 
fogalmazhatunk: amíg nem valósítod meg önmagad, 
addig nem tudhatod, ki a valódi Gurud. Amikor 
megvalósulsz, úgy találod, hogy Guruid mindegyike 
hozzájárult a felébredésedhez. A megvalósulásod a 
bizonyíték, hogy Gurud igazi volt. Ezért fogadd el őt, 
ahogy van, tedd, amit mond neked, komolyan, és 
lelkesen, és bízz a szívedben, hogy figyelmeztetni 
fog, bármi baj érjen. Ha kételkedni kezdesz, ne 
harcolj vele. Ragaszkodj ahhoz, ami kétségtelen, és 
hagyd békén a kétségest.  
 

Q: I have a Guru and I love him very much. But 
whether he is my true Guru I do not know. 
 

K: Nekem van Gurum, és nagyon szeretem őt. De 
hogy ő-e vajon az én igazi Gurum, nem tudom. 
 

M: Watch yourself. If you see yourself changing, 
growing, it means you have found the right man. He 
may be beautiful or ugly, pleasant or unpleasant, 
flattering you or scolding; nothing matters except the 
one crucial fact of inward growth. If you don‟t, well, 
he may be your friend, but not your Guru. 
 

M: Figyeld magad. Ha változni, növekedni látod 
magad, akkor a megfelelő embert találtad meg. 
Lehet ő szép, vagy csúnya, kellemes, vagy 
kellemetlen, hízelgő vagy korholó; semmi nem 
számít, egy kritikus tény kivételével, ez a belső 
növekedés. Ha nem növekszel, nos, akkor lehet jó 
barátod, de Gurud nem. 
 

Q: When I meet a European with some education 
and talk to him about a Guru and his teachings, his 
reaction is: „the man must be mad to teach such 
nonsense‟. What am I to tell him? 
 

K: Találkoztam egyszer egy művelt európaival, és 
meséltem neki a Gururól és tanításairól, a reakciója 
ez volt: ‟őrültnek kell lenni ahhoz, hogy az ember 
ilyen értelmetlenséget tanuljon‟. Mit mondjak neki? 
 

M: Take him to himself. Show him, how little he 
knows himself, how he takes the most absurd 
statements about himself for holy truth. He is told 
that he is the body, was born, will die, has parents, 
duties, learns to like what others like and fear what 
others fear. Totally a creature of heredity and 
society, he lives by memory and acts by habits. 
Ignorant of himself and his true interests, he pursues 
false aims and is always frustrated. His life and 

M: Vezesd el őt önmagához. Mutasd meg neki, 
milyen kevéssé ismeri önmagát, hogyan tartja az 
önmagáról szóló legképtelenebb kijelentéseket a 
legszentebb igazságnak. Azt mondták neki, hogy ő a 
test, megszületett, meg fog halni, szülei vannak, 
kötelességei, megtanulta szeretni, amit mások 
szeretnek, és félni, amit mások félnek. Teljesen az 
öröklés és a társadalom teremtménye, emlékezetből 
él, és megszokásból ténykedik. Nincs tudatában 
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death are meaningless and painful, and there seems 
to be no way out. Then tell him, there is a way out 
within his easy reach, not a conversion to another 
set of ideas, but a liberation from all ideas and 
patterns of living. Don‟t tell him about Gurus and 
disciples -- this way of thinking is not for him. His is 
an inner path, he is moved by an inner urge and 
guided by an inner light. Invite him to rebel and he 
will respond. Do not try to impress on him that so-
and-so is a realised man and can be accepted as a 
Guru. As long as he does not trust himself, he 
cannot trust another. And confidence will come with 
experience. 
 

önmagának, és igazi jelentőségének, hamis célokat 
hajszol, és mindig frusztrált. Élete és halála 
értelmetlen, és fájdalmas, és nem látszik semmiféle 
kiút. Majd mondd el neki, hogy létezik kiút, amely 
könnyen hozzáférhető a számára, amely nem 
valamiféle áttérés az ideák egy másik halmazára, 
hanem megszabadulás az összes ideától, és 
életmintától. Ne beszélj neki Gurukról, és 
tanítványokról – ez a gondolkodásmód nem neki 
való. Az ő útja belső út, őt belső késztetés hajtja, és 
belső fény vezérli. Hívd fel őt a lázadásra, ez 
hatással lesz rá. Ne olyan módon próbálj hatást 
gyakorolni rá, hogy ez-és-ez megvalósult ember, és 
elfogadható Gurunak. Amíg nem hisz önmagának, 
addig másnak sem tud hinni. És a bizalom meg fog 
érkezni a tapasztalattal. 
 

Q: How strange. I cannot imagine life without a 
Guru. 
 

K: Milyen különös. Én el sem tudom elképzelni az 
életet Guru nélkül. 
 

M: It is a matter of temperament. You too are right. 
For you, singing the praises of God is enough. You 
need not desire realisation or take up a sadhana. 
God‟s name is all the food you need. Live on it. 
 

M: Ez alkat kérdése. Neked is igazad van. Mivel 
számodra az Istent magasztaló énekek éneklése 
elegendő. Neked nincs szükséged rá, hogy 
megvalósulásra, vagy sadhana követésére vágyj. 
Isten neve elegendő táplálék számodra. Élj ezzel. 
  

Q: This constant repetition of a few words, is it not a 
kind of madness? 
 

K: Ez a néhány szóból álló állandó ismételgetés 
nem valamiféle őrület?  
 

M: It is madness, but it is a deliberate madness. All 
repetitiveness is tamas, but repeating the name of 
God is sattva-tamas due to its high purpose. 
Because of the presence of sattva, the tamas will 
wear out and will take the shape of complete 
dispassion, detachment, relinquishment, aloofness, 
immutability. Tamas becomes the firm foundation on 
which an integrated life can be lived. 
 

M: Őrület, de szándékos őrület. Minden ismétlődés 
tamas, de Isten nevének ismétlése sattva-tamas, 
annak emelkedett célja miatt. A sattva jelenléte miatt 
a tamas el fog kopni, és helyét át fogja adni a teljes 
szenvedélytelenségnek, pártatlanságnak, 
önfeladásnak, közömbösségnek, 
megváltozhatatlanságnak. A tamas válik azon 
szilárd alappá, amelyen egy integrált élet élhető. 
 

Q: The immutable -- does it die? 
 

K: A megváltozhatatlan – meghal? 
 

M: It is changing that dies. The immutable neither 
lives nor dies; it is the timeless witness of life and 
death. You cannot call it dead, for it is aware. Nor 
can you call it alive, for it does not change. It is just 
like your tape-recorder. It records, it reproduces -- all 
by itself. You only listen. Similarly, I watch all that 
happens, including my talking to you. It is not me 
who talks, the words appear in my mind and then I 
hear them said. 
 

M: A változás az, amely meghal. A 
megváltozhatatlan sem nem él, sem nem hal, 
hanem élet és halál időtlen tanúja. Nem nevezheted 
halottnak, mert tudatos. Élőnek sem nevezheted, 
mert nem változik. Éppen olyan, mint a 
magnetofonod. Felvesz, lejátszik – mindezt magától. 
Te csupán hallgatod. Hasonlóképpen figyelek én 
minden történést, beleértve a veled való 
beszélgetésemet. Nem én vagyok, aki beszél, a 
szavak megjelennek az elmémben, majd hallom 
őket, hogy kimondásra kerülnek. 
 

Q: Is it not the case with everybody? 
 

K: Nem mindenkivel ez a helyzet? 
 

M: Who said no? But you insist that you think, you 
speak, while to me there is thinking, there is 
speaking. 
 

M: Ki mondta, hogy nem? De te bizonygatod, hogy 
te gondolkodsz, te beszélsz, míg számomra 
gondolkodás történik, beszéd történik. 
 

Q: There are two cases to consider. Either I have 
found a Guru, or I have not. In each case what is the 

K: Két eseten kell elgondolkozni. Vagy találtam 
Gurut, vagy nem. Mi a helyes teendő ezen 


