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right thing to do? 
 

esetekben? 
 

M: You are never without a Guru, for he is timelessly 
present in your heart. Sometimes he externalises 
himself and comes to you as an uplifting and 
reforming factor in your life, a mother, a wife, a 
teacher; or he remains as an inner urge toward 
righteousness and perfection. All you have to do is 
obey him and do what he tells you. What he wants 
you to do is simple, learn self-awareness, self-
control, self-surrender. It may seem arduous, but it is 
easy if you are earnest. And quite impossible if you 
are not. Earnestness is both necessary and 
sufficient. Everything yields to earnestness. 
 

M: Soha nem vagy Guru nélkül, mert ő időtlenül 
jelen van a szívedben. Némelykor külsőleg is 
megnyilvánítja magát, és eljön hozzád, életed 
felemelő és megújító tényezőjeként, anyaként, 
feleségkén, tanítóként; vagy megmarad az 
igazságosság és tökéletesség felé mutató belső 
ösztönzőként. Mindössze annyi a teendőd, hogy 
engedelmeskedsz neki, és csinálod, amit mond 
neked. Azt kívánj tőled, az egyszerű, tanulj 
öntudatosságot, önuralmat, önátadást. A komolyság 
szükséges, egyszersmind elégséges. A 
komolyságnak minden behódol. 
 

Q: What makes one earnest? 
 

K: Mi teszi az embert komollyá? 
 

M: Compassion is the foundation of earnestness. 
Compassion for yourself and others, born of 
suffering, your own and others. 
 

M: A könyörület a komolyság alapja. Az önmagad, 
és mások iránti könyörület a saját, vagy mások 
szenvedéséből születnek. 
 

Q: Must I suffer to be earnest? 
 

K: Szenvednem kell, hogy komoly legyek? 
 

M: You need not, if you are sensitive and respond to 
the suffering of others, as Buddha did. But if you are 
callous and without pity, your own suffering will 
make you ask the inevitable questions. 
 

M: Nem kell, ha érzékeny vagy, és hat rád mások 
szenvedése, ahogy Buddhára is. De ha érzéketlen 
vagy, és nincs benned szánalom, a saját 
szenvedésed fogja elérni, hogy feltedd az 
elkerülhetetlen kérdéseket. 
 

Q: I find myself suffering, but not enough. Life is 
unpleasant, but bearable. My little pleasures 
compensate me for my small pains and on the whole 
I am better off than most of the people I know. I 
know that my condition is precarious, that a calamity 
can overtake me any moment. Must I wait for a crisis 
to put me on my way to truth? 
 

K: Úgy látom, hogy szenvedek, de nem eléggé. Az 
élet nem kellemes, de elviselhető. Apró örömeim 
kárpótolnak a kis fájdalmaimért, és mindent 
egybevetve jobban vagyok, mint a legtöbb ember, 
akit ismerek. Tudom, hogy helyzetem bizonytalan, 
hogy bármely pillanatban érhet szerencsétlenség. 
Muszáj egy krízisre várnom, amely elindít az igazság 
felé vezető úton? 
 

M: The moment you have seen how fragile is your 
condition, you are already alert. Now, keep alert, 
give attention, enquire, investigate, discover your 
mistakes of mind and body and abandon them. 
 

M: A pillanatban, hogy megláttad, milyen törékeny 
az állapotod, már felkészültél. Na már most, maradj 
készenlétben, figyeld, kutasd, tanulmányozd, fedezd 
fel elméd és tested hibáit, és hagyd figyelmen kívül 
őket. 
 

Q: Where is the energy to come from? I am like a 
paralysed man in a burning house. 
 

K: Honnan jön az energia? Olyan vagyok, mint béna 
ember egy égő házban. 
 

M: Even paralysed people sometimes find their legs 
in a moment of danger. But you are not paralysed, 
you merely imagine so. Make the first step and you 
will be on your way. 
 

M: Még a béna ember is megtalálja néha a lábait, a 
veszély pillanatában. De te nem vagy béna, csupán 
képzeled azt. Tedd meg az első lépést, és utadon 
leszel. 
 

Q: I feel my hold on the body is so strong that I just 
cannot give up the idea that I am the body. It will 
cling to me as long as the body lasts. There are 
people who maintain that no realisation is possible 
while alive and I feel inclined to agree with them. 
 

K: Olyan erősnek érzem a testhez való 
ragaszkodásomat, hogy alig tudok lemondani arról 
az ideáról, hogy én a test vagyok. Ez hozzám fog 
tapadni, amíg a test fennmarad. Vannak, akik szerint 
nem lehetséges megvalósulni amíg élsz, és én 
hajlamos vagyok egyetérteni velük. 
 

M: Before you agree or disagree, why not M: Az egyetértés vagy egyet nem értés előtt miért 
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investigate the very idea of a body? Does the mind 
appear in the body or the body in the mind? Surely 
there must be a mind to conceive the „I-am-the-body‟ 
idea. A body without a mind cannot be „my body‟. 
„My body‟ is invariably absent when the mind is in 
abeyance. It is also absent when the mind is deeply 
engaged in thoughts and feelings. Once you realise 
that the body depends on the mind, and the mind on 
consciousness, and consciousness on awareness 
and not the other way round, your question about 
waiting for self-realisation till you die is answered. It 
is not that you must be free from „I-am-the-body‟ 
idea first, and then realise the self. It is definitely the 
other way round -- you cling to the false, because 
you do not know the true. Earnestness, not 
perfection, is a precondition to self-realisation. 
Virtues and powers come with realisation, not 
before. 
 

nem tanulmányozod a test valóságos ideáját? Az 
elme jelenik meg a testben, vagy a test az elmében? 
Kétségtelen, hogy lennie kell elmének, amely 
elgondolja az ‟én-vagyok-a-test‟ ideát. Egy elme 
nélküli test nem lehet az ‟én testem‟. Az ‟én testem‟ 
akkor is ugyanígy hiányzik, amikor az elme hatályon 
kívül van. Amint felismered, hogy a test függ az 
elmétől, és az elme a tudatosságtól, és a tudatosság 
a tudattól, és nem valami másról van szó, akkor a 
kérdésed, hogy a halálodig kell-e várnod az 
önmegvalósításra, megválaszolásra került. Nem 
arról van szó, hogy előbb meg kell szabadulnod az 
‟én-vagyok-a-test‟ ideától, és aztán realizálni az Ént. 
Egészen másról van szó – a hamisba kapaszkodsz, 
mert nem ismered az igazat. A komolyság, nem 
pedig a tökéletesség az önmegvalósításnak az 
előfeltétele. Az erények és erők a megvalósulással 
jönnek, nem előtte. 
 
 

 

85. ‘I am’: The Foundation of all 
Experience 

85. ’Én vagyok’: minden tapasztalat 
alapja 

Questioner: I hear you making statements about 
yourself like: „I am timeless, immutable beyond 
attributes‟, etc. How do you know these things? And 
what makes you say them? 

 

Kérdező: Hallom, olyanokat állítasz magadról, mint 
hogy: ‟időtlen vagyok, tulajdonságok feletti 
változhatatlan‟, és így tovább. Honnan tudsz e 
dolgokról? És mi mondatja veled? 
 

Maharaj: I am only trying to describe the state 
before the „I am‟ arose, but the state itself, being 
beyond the mind and language, is indescribable. 
 

Maharaj: Csupán azt az állapotot próbálom leírni, 
amely az ‟én vagyok‟ előtt felmerül, de az állapot 
maga elme és nyelv fölött áll, elmondhatatlan. 
 

Q: The „I am‟ is the foundation of all experience. 
What you are trying to describe must also be an 
experience, limited and transitory. You speak of 
yourself as immutable. I hear the sound of the word, 
I remember its dictionary meaning, but the 
experience of being immutable I do not have. How 
can I break through the barrier and know personally, 
intimately, what it means to be immutable? 
 

K: Az ‟én vagyok‟ az alapja minden tapasztalatnak. 
Amit leírni próbálsz, szintén tapasztalatnak kell, 
hogy legyen, amely korlátok közé szorított, 
múlékony. Te önmagadról mint megváltozhatatlanról 
beszélsz. Hallom a szó hangzását, ismerem szótári 
jelentését, de a változhatatlan lét tapasztalatával 
nem rendelkezem. Hogyan törhetem át a korlátot, és 
ismerhetem meg személyesen, közvetlenül, hogy 
mit jelent megváltozhatatlannak lenni? 
 

M: The word itself is the bridge. Remember it, think 
of it, explore it, go round it, look at it from all 
directions, dive into it with earnest perseverance: 
endure all delays and disappointments till suddenly 
the mind turns round, away from the word, towards 
the reality beyond the word. It is like trying to find a 
person knowing his name only. A day comes when 
your enquiries bring you to him and the name 
becomes reality. Words are valuable, for between 
the word and its meaning there is a link and if one 
investigates the word assiduously, one crosses 
beyond the concept into the experience at the root of 
it. As a matter of fact, such repeated attempts to go 
beyond the words is called meditation. Sadhana is 
but a persistent attempt to cross over from the 

M: A szó maga a híd. Tartsd észben, gondolj rá, 
fedezd fel, járd körül, nézd meg minden irányból, 
merülj bele komoly állhatatossággal: viselj el minden 
késlekedést és csalódást, míg az elme hirtelen el 
nem fordul a világtól, a szavakon túli valóság felé. 
Ez egy csak névről ismert személy megkereséséhez 
hasonló. Eljön a nap, amikor kutatásaid elvezetnek 
hozzá, és a név valósággá válik. A szavak 
értékesek, mert a szavak és azok jelentése között 
kapcsolat van, és ha valaki kitartóan tanulmányozza 
a szavakat, a fogalmon keresztül a valóságba lép, 
annak gyökeréhez. A szavak mögé tekintésnek az 
ilyen ismétlődő kísérleteit nevezik tulajdonképpen 
meditációnak. A sadhana csak a verbálisból a 
nonverbálisba való átlépésnek egy állhatatos 



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

403 

 

verbal to the non-verbal. The task seems hopeless 
until suddenly all becomes clear and simple and so 
wonderfully easy. But, as long as you are interested 
in your present way of living, you will shirk from the 
final leap into the unknown. 
 

kísérlete. A feladat mindaddig reménytelennek 
látszik, amíg minden hirtelen tisztává és egyszerű, 
és oly csodálatosan könnyűvé nem válik. De amíg 
érdeklődést tanúsítasz a jelenlegi életmódod iránt, 
addig húzódozni fogsz attól, hogy végleg belevesd 
magad az ismeretlenbe. 
 

Q: Why should the unknown interest me? Of what 
use is the unknown? 
 

K: Miért kellene ismeretlennek érdekelnie? Miféle 
haszna van az ismeretlennek? 
 

M: Of no use whatsoever. But it is worthwhile to 
know what keeps you within the narrow confines of 
the known. It is the full and correct knowledge of the 
known that takes you to the unknown. You cannot 
think of it in terms of uses and advantages; to be 
quite detached, beyond the reach of all self-concern, 
all selfish consideration, is an inescapable condition 
of liberation. You may call it death; to me it is living 
at its most meaningful and intense, for I am one with 
life in its totality and fullness -- intensity, 
meaningfulness, harmony; what more do you want? 
 

M: Semmiféle haszna nincs. De érdemes tudni, mi 
tart az ismert szűk korlátai között. Az ismert teljes és 
kifogástalan ismerete vezet el az ismeretlenhez. 
Nem gondolkodhatsz róla a hasznosság és előny 
kategóriáiban; a teljes elfogulatlanság, a minden  
önvonatkozáson, a minden önző megfontolás 
hatókörén való túllépés elkerülhetetlen feltétele a 
megszabadulásnak. Lehet, hogy te halálnak 
nevezed; számomra élet, annak legsokatmondóbb 
és legmélyebb értelmében, mert egy vagyok az 
élettel, annak teljességében és gazdagságában – 
intenzitásában, jelentőségteljességében, 
harmóniájában; mi többet akarsz? 
 

Q: Nothing more is needed, of course. But you are 
talking of the knowable. 
 

K: Semmi többre nincs szükség, természetesen. De 
te a megismerhetőről beszélsz. 
 

M: Of the unknowable only silence talks. The mind 
can talk only of what it knows. If you diligently 
investigate the knowable, it dissolves and only the 
unknowable remains. But with the first flicker of 
imagination and interest the unknowable is obscured 
and the known comes to the fore-front. The known, 
the changeable, is what you live with -- the 
unchangeable is of no use to you. It is only when 
you are satiated with the changeable and long for 
the unchangeable, that you are ready for the turning 
round and stepping into what can be described, 
when seen from the level of the mind, as emptiness 
and darkness. For the mind craves for content and 
variety, while reality is, to the mind, contentless and 
invariable. 
 

M: A megismerhetetlenről csak a csend beszél. Az 
elme csak arról tud beszélni, amit ismer. Ha 
gondosan tanulmányozod a megismerhetőt, az 
szertefoszlik, és csak a megismerhetetlen marad. 
De a képzelet és érdeklődés első felvillanásával a 
megismerhetetlen elhomályosul, és az ismert kerül 
az előtérbe. Az ismert, a változékony, amivel együtt 
élsz – a megváltozhatatlannak nincs haszna 
számodra. Csak, amikor elteltél a változékonnyal, és 
vágyódsz a megváltozhatatlanra, csak akkor állsz 
készen, hogy megfordulj, és belépj abba, ami az 
elme szintjéről nézve úgy írható le, mint üresség és 
sötétség. Ugyanis az elme tartalmat és 
változatosságot követel, míg a valóság az elme 
számára tartalom nélküli, és változatlan. 
  

Q: It looks like death to me. 
 

K: Ez halálnak látszik számomra. 
 

M: It is. It is also all-pervading, all-conquering, 
intense beyond words. No ordinary brain can stand it 
without being shattered; hence the absolute need for 
sadhana. Purity of body and clarity of mind, non-
violence and selflessness in life are essential for 
survival as an intelligent and spiritual entity. 
 

M: Az. Ugyanakkor mindent betöltő, mindenen 
győzedelmeskedő, mérhetetlen szavakon túli. 
Közönséges agy nem tudja elviselni anélkül, hogy 
össze ne törne; innen ered a sadhana igazi 
szükségessége. A test tisztasága, és az elme 
világossága, az erőszakmentesség és önzetlenség 
az életben, lényeges dolgok az intelligens és 
spirituális entitásként való életben maradáshoz.  
 

Q: Are there entities in reality? 
 

K: Vannak entitások a valóságban? 
 

M: Identity is Reality, Reality is identity. Reality is not 
shapeless mass, a wordless chaos. It is powerful, 
aware, blissful; compared to it your life is like a 
candle to the sun. 

M: Az önazonosság Valóság, a Valóság 
önazonosság. A Valóság nem formátlan massza, 
szótlan káosz. Erős, tudatos, üdvözült; hozzá képest 
az életed olyan, mint gyertya a naphoz képest. 
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Q: By the grace of God and your teacher‟s you lost 
all desire and fear and reached the immovable state. 
My question is simple -- how do you know that your 
state is immovable? 
 

K: Isten és tanítód kegyelméből elveszítetted 
minden vágyadat és félelmedet, és elérted a 
megváltozhatatlan állapotot. Kérdésem egyszerű – 
honnan tudod, hogy állapotod megváltozhatatlan? 
 

M: Only the changeable can be thought of and 
talked about. The unchangeable can only be 
realised in silence. Once realised, it will deeply affect 
the changeable, itself remaining unaffected. 
 

M: Csak a változtathatónak lehetnek gondolatai, és 
csak az tud beszélni róla. A megváltozhatatlan csak 
csendben tud megvalósult lenni. Amint megvalósult, 
mély hatással van a változtatatóra, míg önmaga 
érintetlen marad. 
 

Q: How do you know that you are the witness? 
 

K: Honnan tudod, hogy te a tanú vagy? 
 

M: I do not know, I am. I am, because to be 
everything must be witnessed. 
 

M: Nem tudom, vagyok. Vagyok, mert ahhoz, hogy 
legyek, mindennek a tanújának kell lenni. 
 

Q: Existence can also be accepted on hearsay. 
 

K: A létezés hallomás alapján is elfogadható. 
 

M: Still, finally you come to the need of a direct 
witness. Witnessing, if not personal and actual, must 
at least be possible and feasible. Direct experience 
is the final proof. 
 

M: Mégis a végén te jössz a közvetlen tanúság 
igényével. A tanúság, ha nem személyes és 
valóságos, legyen legalább lehetséges, és 
megvalósítható. A közvetlen tapasztalat a végső 
bizonyíték. 
 

Q: Experience may be faulty and misleading. 
 

K: A tapasztalat lehet hibás, és félrevezető is. 
 

M: Quite, but not the fact of an experience. 
Whatever may be the experience, true or false, the 
fact of an experience taking place cannot be denied. 
It is its own proof. Watch yourself closely and you 
will see that whatever be the content of 
consciousness, the witnessing of it does not depend 
on the content. Awareness is itself and does not 
change with the event. The event may be pleasant 
or unpleasant, minor or important, awareness is the 
same. Take note of the peculiar nature of pure 
awareness, its natural self-identity, without the least 
trace of self-consciousness, and go to the root of it 
and you will soon realise that awareness is your true 
nature and nothing you may be aware of, you can 
call your own. 
 

M: Igaz, de ez nem vonatkozik a tapasztalat 
tényére. Akármi is a tapasztalat, igaz, vagy hamis, a 
tapasztalat megtörténtének a ténye nem tagadható. 
Önmaga bizonyítéka. Figyeld meg gondosan 
önmagadat, és látni fogod, hogy bármi lett légyen a 
tudatosság tartalma, annak tanúsága nem függ a 
tartalomtól. A tudat önmaga, és nem változik az 
eseménnyel. Az esemény lehet kellemes, vagy 
kellemetlen, jelentéktelen, vagy fontos, a tudat 
ugyanaz. Vedd tudomásul a tiszta tudat különleges 
természetét, az öntudatosság legkisebb nyoma 
nélküli természetes önazonosságát, és áss le a 
gyökeréig, és hamarosan fel fogod ismerni, hogy a 
tudat a te igaz természeted, és semmi olyannak 
nem lehetsz tudatában, amit a te sajátodnak 
nevezhetsz. 
 

Q: Is not consciousness and its content one and the 
same? 
 

K: A tudatosság, és annak tartalma nem egy és 
ugyanazok? 
 

M: Consciousness is like a cloud in the sky and the 
water drops are the content. The cloud needs the 
sun to become visible, and consciousness needs 
being focussed in awareness. 
 

M: A tudatosság olyan, mint felhő az égen, és a 
vízcseppek a tartalom. A felhőnek szüksége van a 
napra, hogy láthatóvá váljon, és a tudatosságnak 
létre van szüksége, lévén, hogy a tudatban 
összpontosul. 
 

Q: Is not awareness a form of consciousness? 
 

K: A tudat a tudatosság egy formája? 
 

M: When the content is viewed without likes and 
dislikes, the consciousness of it is awareness. But 
still there is a difference between awareness as 
reflected in consciousness and pure awareness 
beyond consciousness. Reflected awareness, the 

M: Amikor a tartalom szemlélése rokon- és 
ellenszenv nélküli, akkor annak tudatossága a tudat. 
Mindazonáltal különbség van a tudatosságban 
tükrözött tudat és a tudatosságon túli tiszta tudat 
között. A tükrözött tudat, az ‟én tudatos vagyok‟ 
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sense „I am aware‟ is the witness, while pure 
awareness is the essence of reality. Reflection of the 
sun in a drop of water is the reflection of the sun, no 
doubt, but not the sun itself. Between awareness 
reflected in consciousness as the witness and pure 
awareness there is a gap, which the mind cannot 
cross. 
 

érzése a tanúság, míg a tiszta tudat a valóság 
eszenciája. A napnak a vízcseppen való 
tükröződése kétségtelenül a nap tükörképe, de nem 
a nap maga. A tudatosságban tanúként tükröződő 
tudat és a tiszta tudat között szakadék van, amelyet 
az elme képtelen áthidalni. 
 

Q: Does it not depend on the way you look at it? The 
mind says there is a difference. The heart says there 
is none. 
 

K: Ez nem a megfigyelésének módjától függ? Az 
elme azt mondja, van különbség. A szív azt mondja, 
nincs. 
 

M: Of course there is no difference. The real sees 
the real in the unreal. It is the mind that creates the 
unreal and it is the mind that sees the false as false. 
 

M: Természetesen, nincs különbség. A valódi az , 
ami látja a valódit a nem valódiban. Az elme az, 
amely létrehozza a nem valódit, és az elme az, 
amely a hamisat hamisnak látja.  
 

Q: I understood that the experience of the real 
follows seeing the false as false. 
 

K: Úgy tudom, hogy a valódi tapasztalata a hamis 
hamisnak látása után következik. 
 

M: There is no such thing as the experience of the 
real. The real is beyond experience. All experience 
is in the mind. You know the real by being real. 
 

M: Nem létezik ilyesmi, hogy a valódi tapasztalata. A 
valódi tapasztalaton túli. Minden tapasztalás az 
elmében zajlik. A valódi csak úgy ismerhető, hogy 
valódiként létezel.  
 

Q: If the real is beyond words and mind, why do we 
talk so much about it? 
 

K: Ha a valódi túl van a szavakon és az elmén, 
akkor miért beszélsz róla olyan sokat? 
 

M: For the joy of it, of course. The real is bliss 
supreme. Even to talk of it is happiness. 
 

M: Annak élvezete miatt, természetesen. A valódi a 
legfőbb üdvösség. Még beszélni róla is boldogság.  
 

Q: I hear you talking of the unshakable and blissful. 
What is in your mind when you use these words? 
 

K: Hallgatom, amint a rendíthetetlenről és az 
üdvözültről beszélsz. Mi van az elmédben, mikor 
ezeket a szavakat használod? 
 

M: There is nothing in my mind. As you hear the 
words, so do I hear them. The power that makes 
everything happen makes them also happen. 
 

M: Semmi nincs az elmémben. Ahogy te hallod a 
szavakat, úgy hallom én is. Az erő, amely mindent 
megtörténtté tesz, teszi ezeket is megtörténtté. 
 

Q: But you are speaking, not me. 
 

K: De te vagy, aki beszélsz, nem én. 
 

M: That is how it appears to you. As I see it, two 
body-minds exchange symbolic noises. In reality 
nothing happens. 
 

M: Ez számodra jelenik meg így. Ahogy én látom, 
két test-elme szimbolikus zajokat cserél. A 
valóságban semmi nem történik.  
 

Q: Listen Sir. I am coming to you because I am in 
trouble. I am a poor soul lost in a world I do not 
understand. I am afraid of Mother Nature who wants 
me to grow, procreate and die. When I ask for the 
meaning and purpose of all this, she does not 
answer. I have come to you because I was told that 
you are kind and wise. You talk about the 
changeable as false and transient and this I can 
understand. But when you talk of the immutable, I 
feel lost. „Not this, not that, beyond knowledge, of no 
use‟ -- why talk of it all? Does it exist, or is it a 
concept only, a verbal opposite to the changeable? 
 

K: Hallgass meg, Uram. Azért fordulok hozzád, mert 
bajban vagyok. Én egy szegény lélek vagyok, aki 
elveszett egy világban, amit nem ért. Tartok az 
Anyatermészettől, aki azt kívánja tőlem, hogy 
növekedjek, nemzzek, és meghaljak. Amikor kérdőre 
vonom, hogy mi értelme és célja mindennek, ő nem 
válaszol. Eljöttem hozzád, mert úgy hallottam, 
jóságos, és bölcs vagy. A változtathatóról, mint 
hamisról, és múlandóról beszélsz, és ezt értem. De 
amikor a változhatatlanról beszélsz, elveszettnek 
érzem magam. ‟Nem ez, nem az, tudatosságon túli, 
haszontalan‟ – miért mondod mindezeket? Létező 
dolog ez, vagy fogalom csupán, a változtathatónak a 
verbális ellentéte? 
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M: It is, it alone is. But in your present state it is of 
no use to you. Just like the glass of water near your 
bed if of no use to you, when you dream that you are 
dying of thirst in a desert. I am trying to wake you 
up, whatever your dream. 
 

M: Van, egyedül az van. De jelenlegi állapotodban 
nincs haszna számodra. Mint ahogy az ágyad 
melletti üveg víznek nincs haszna számodra, amikor 
azt álmodod, hogy szomjúságtól haldokolsz a 
sivatagban. Én megpróbállak felébreszteni, akármit 
álmodsz. 
 

Q: Please don‟t tell me that I am dreaming and that I 
will soon wake up. I wish it were so. But I am awake 
and in pain. You talk of a painless state, but you add 
that I cannot have it in my present condition. I feel 
lost. 
 

K: Ne mondd, kérlek, hogy álmodom, és hogy 
hamarosan felébredek. Azt kívánom, bárcsak így 
lenne. De ébren vagyok, és szenvedek. 
Fájdalommentes állapotról beszélsz, de 
hozzáteszed, hogy a jelenlegi állapotomban nem 
birtokolhatom. Elveszettnek érzem magam. 
 

M: Don‟t feel lost. I only say that to find the 
immutable and blissful you must give up your hold 
on the mutable and painful. You are concerned with 
your own happiness and I am telling you that there is 
no such thing. Happiness is never your own, it is 
where the „I‟ is not. I do not say it is beyond your 
reach; you have only to reach out beyond yourself, 
and you will find it. 
 

M: Ne érezd magad elveszettnek. Én csak azt 
mondom, hogy a változhatatlan és üdvteljes 
megtalálásához fel kell adnod a változóhoz és 
fájdalmashoz való ragaszkodásodat. Te saját 
boldogságod miatt nyugtalankodsz, és én azt 
mondom neked, hogy nincs ilyen dolog. A 
boldogság soha nem a te sajátod, ez olyan, amiben 
nincs benne az ‟én‟. Nem mondom, hogy túl van az 
elérhetőségeden; csak ki kell nyúlnod önmagadon 
túlra, és meg fogod találni.  
 

Q: If I have to go beyond myself, why did I get the „I 
am‟ idea in the first instance? 
 

K: Ha önmagamon túlra kell mennem, akkor 
mindenekelőtt, miért kaptam az ‟én vagyok‟ ideát? 
 

M: The mind needs a centre to draw a circle. The 
circle may grow bigger and with every increase there 
will be a change in the sense „I am‟. A man who took 
himself in hand, a Yogi, will draw a spiral, yet the 
centre will remain, however vast the spiral. A day 
comes when the entire enterprise is seen as false 
and given up. The central point is no more and the 
universe becomes the centre. 
 

M: Az elmének középpontra van szüksége, hogy 
kört rajzoljon. A kör növekedhet, és minden 
növekedéssel változás következik be az ‟én vagyok‟ 
érzésben. Az önmagát kézben tartó ember, a Yogi, 
egy spirált fog rajzolni, a középpont mégis meg fog 
maradni, akármilyen hatalmas a spirál. Eljön a nap, 
amikor az egész vállalkozásról kiderül, hogy hamis, 
és feladásra kerül. A középpont megszűnik, és az 
univerzum válik a középponttá. 
 

Q: Yes, maybe. But what am I to do now? 
 

K: Igen, lehetséges. De mit kell tennem most? 
 

M: Assiduously watch your ever-changing life, probe 
deeply into the motives beyond your actions and you 
will soon prick the bubble in which you are enclosed. 
A chic needs the shell to grow, but a day comes 
when the shell must be broken. If it is not, there will 
be suffering and death. 
 

M: Kitartóan figyeld állandóan változó életedet, 
hatolj a cselekedeteid mögötti motívumok mélyére, 
és hamarosan ki fogod szúrni a buborékot, amelybe 
be vagy zárva. A csirkének szüksége van a 
tojáshéjra, hogy növekedjen, de eljön a nap, amikor 
a héjat fel kell törni. Ha ez nem következik be, 
szenvedés lesz, és halál. 
 

Q: Do you mean to say that if I do not take to Yoga, I 
am doomed to extinction? 
 

K: Azt akarod mondani, hogy ha nem kezdek 
Yogázni, pusztulásra vagyok ítélve? 
 

M: There is the Guru who will come to your rescue. 
In the meantime be satisfied with watching the flow 
of your life; if your watchfulness is deep and steady, 
ever turned towards the source, it will gradually 
move upstream till suddenly it becomes the source. 
Put your awareness to work, not your mind. The 
mind is not the right instrument for this task. The 
timeless can be reached only by the timeless. Your 
body and your mind are both subject to time; only 

M: Jönni fog a Guru, hogy megmentsen. Addig 
elégedj meg életed folyamának a figyelésével; ha 
éberséged mély és állandó, folyvást a forrás felé 
fordul, akkor fokonként halad ár ellen, míg egyszer 
csak a forrássá nem válik. Igyekezz a tudatoddal 
dolgozni, ne az elméddel. Az elme nem a megfelelő 
eszköz ehhez a feladathoz. Az időtlen csak az 
időtlennel érhető el. Tested és elméd egyaránt 
alávetettek az időnek; csak a tudat időtlen, sőt, a 
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awareness is timeless, even in the now. In 
awareness you are facing facts and reality is fond of 
facts. 
 

mostban lévő. A tudatban szembenézel a tényekkel, 
és a tények forrása a valóság. 
 

Q: You rely entirely on my awareness to take me 
over and not on the Guru and God. 
 

K: Egészen a tudatomra bízod, hogy hatalmába 
kerítsen, és nem a Gurura, vagy Istenre. 
 

M: God gives the body and the mind and the Guru 
shows the way to use them. But returning to the 
source is your own task. 
 

M: Isten a testet, és az elmét adja, és a Guru a 
módot mutatja, ahogyan használd azokat. De a 
forráshoz való visszatérés a te saját feladatod. 
 

Q: God has created me, he will look after me. 
 

K: Isten teremtett, ő fog rólam gondoskodni. 
 

M: There are innumerable gods, each in his own 
universe. They create and re-create eternally. Are 
you going to wait for them to save you? What you 
need for salvation is already within your reach. Use 
it. Investigate what you know to its very end and you 
will reach the unknown layers of your being. Go 
further and the unexpected will explode in you and 
shatter all. 
 

M: Számtalan isten van, mindegyik a saját 
univerzumában. Teremtenek és újrateremtenek, 
szüntelen. Őrájuk vársz, hogy megmentsenek? Ami 
üdvözülésedhez szükséges, az már kezed ügyében 
van. Használd. Tanulmányozd a végsőkig, amit 
ismersz, és el fogod érni az ismeretlen rétegeit a 
létednek. Menj tovább, és fel fog robbanni benned a 
váratlan, és mindent összetör. 
 

Q: Does it mean death? 
 

K: Ez halált jelent? 
 

M: It means life -- at last. 
 

M: Életet jelent – végre valahára. 
 

 

86. The Unknown is the Home of the 
Real 

86. Az ismeretlen a valódi otthona 

Questioner: Who is the Guru and who is the 
supreme Guru? 

 

Kérdező: Ki a Guru, és ki a legfelsőbb Guru? 
 
 

Maharaj: All that happens in your consciousness is 
your Guru. And pure awareness beyond 
consciousness is the supreme Guru. 
 

Maharaj: Minden, ami a tudatosságodban történik a 
te Gurud. És a tudatosságon túli tiszta tudat a 
legfelsőbb Guru. 
 

Q: My Guru is Sri Babaji. What is your opinion of 
him? 
 

K: Nekem Sri Babaji a Gurum. Mi a véleményed 
róla? 
 

M: What a question to ask. The space in Bombay is 
asked what is its opinion of the space in Poona. The 
names differ, but not the space. The word „Babaji‟ is 
merely as address. Who lives under the address? 
You ask questions when you are in trouble. Enquire 
who is giving trouble and to whom. 
 

M: Micsoda kérdéseket teszel fel. Megkérdezik a 
Bombayban lévő teret, hogy mi a véleménye a 
Poonában lévő térről. A nevek különböznek, de a tér 
nem. A ‟Babaji‟ szó egy cím csupán. Ki lakik ezen a 
címen? Akkor teszel fel kérdéseket, mikor gondban 
vagy. Kutasd fel, ki okozta a gondot, és kinek. 
 

Q: I understand everybody is under the obligation to 
realise. Is it his duty, or his destiny? 
 

K: Megértem, hogy mindenki a megvalósulás 
elkötelezettje. Kötelesség ez, vagy sors? 
 

M: Realisation is of the fact that you are not a 
person. Therefore, it cannot be the duty of the 
person whose destiny is to disappear. Its destiny is 
the duty of him who imagines himself to be the 
person. Find out who he is and the imagined person 
will dissolve. Freedom is from something. What are 
you to be free from? Obviously, you must be free 
from the person, you take yourself to be, for it is the 

M: A megvalósulás annak a ténye, hogy te nem 
személy vagy. Következésképpen nem lehet a 
személy kötelessége, akinek az eltűnés a sorsa. Ez 
a sors annak a kötelessége, aki képzeli magát a 
személynek. Fedezd fel, ki ő, és a képzelt személy 
szertefoszlik. Szabadság csak valamitől lehetséges. 
Mitől kell megszabadulnod? Nyilvánvaló, hogy a 
személytől kell szabaddá válnod, önmagaddá kell 



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

408 

 

idea you have of yourself that keeps you in 
bondage. 
 

válnod, mert ez az ideád tart téged megkötözve. 
 

Q: How is the person removed? 
 

K: Hogyan távolítják el a személy? 
 

M: By determination. Understand that it must go and 
wish it to go -- it shall go if you are earnest about it. 
Somebody, anybody, will tell you that you are pure 
consciousness, not a body-mind. Accept it as a 
possibility and investigate earnestly. You may 
discover that it is not so, that you are not a person 
bound in space and time. Think of the difference it 
would make. 
 

M: Eltökéltség révén. Értsd meg, hogy távoznia kell, 
és kívánd, hogy eltávozzon – el fog távozni, ha 
komolyan veszed. Valaki, akárki, azt fogja neked 
mondani, hogy te a tiszta tudatosság vagy, nem 
test-elme. Fogadd el lehetőségként, és vedd 
komolyan fontolóra. Lehet, hogy felfedezed, hogy 
másképp van, hogy te nem egy tér és idő által 
meghatározott személy vagy. Gondolkodj a 
különbségen, amit ez teremtene. 
 

Q: If I am not a person, then what am I? 
 

K: Ha nem személy vagyok, akkor mi vagyok? 
 

M: Wet cloth looks, feels, smells differently as long 
as it is wet. When dry it is again the normal cloth. 
Water has left it and who can make out that it was 
wet? Your real nature is not like what you appear to 
be. Give up the idea of being a person, that is all. 
You need not become what you are anyhow. There 
is the identity of what you are and there is the 
person superimposed on it. All you know is the 
person, the identity -- which is not a person -- you do 
not know, for you never doubted, never asked 
yourself the crucial question -- „Who am I‟. The 
identity is the witness of the person and sadhana 
consists in shifting the emphasis from the superficial 
and changeful person to the immutable and ever-
present witness. 
 

M: A nedves ruhának más a megjelenése, érintése, 
szaga, amíg nedves. Amikor megszárad, ismét a 
normális ruha. A víz eltávozott belőle, és ki 
mondaná meg, hogy nedves volt? Valódi 
természeted nem az, aminek lenni látszol. Add fel a 
személyként való létezés ideáját, ez minden. Nem 
kell azzá válnod, ami mindenképpen te vagy. Van 
annak az identitása, ami vagy, és van a személy, 
ami rá van helyezve. Te csak a személyt ismered, 
az identitást – amely nem személy – nem ismered, 
mert soha nem kételkedtél, soha nem tetted fel 
magadnak a döntő kérdést – ‟ki vagyok én‟. Az 
identitás a személy tanúja, és a sadhana a felületes 
és szeszélyes személy felől a változhatatlan és 
mindig jelenlévő tanú felé való hangsúly eltolódást 
jelenti. 
 

Q: How is it that the question „Who am I‟ attracts me 
little? I prefer to spend my time in the sweet 
company of saints. 
 

K: Hogy van az, hogy a ‟ki vagyok én‟ kérdés rám 
csekély vonzást gyakorol? Jobb szeretem az időmet 
a szentek kellemes társaságában tölteni. 
 

M: Abiding in your own being is also holy company. 
If you have no problem of suffering and release from 
suffering, you will not find the energy and 
persistence needed for self-enquiry. You cannot 
manufacture a crisis. It must be genuine. 
 

M: A saját létedben való tartózkodás szintén szent 
társaság. Ha nem probléma számodra a szenvedés, 
és lemondasz a szenvedésről, nem fogod megtalálni 
az önkutatáshoz szükséges energiát, és kitartást. 
Krízist nem lehet kiagyalni. Annak valódinak kell 
lennie. 

 
Q: How does a genuine crisis happen? 
 

K: Hogyan fordul elő valódi krízis? 
 

M: It happens every moment, but you are not alert 
enough. A shadow on your neighbour‟s face, the 
immense and all-pervading sorrow of existence is a 
constant factor in your life, but you refuse to take 
notice. You suffer and see others suffer, but you 
don‟t respond. 
 

M: Minden pillanatban előfordul, de nem vagy elég 
éber. A szomszédod arcán átsuhanó árnyék, a 
létezés mérhetetlen és mindenre kiterjedő 
szomorúsága állandó tényezője életednek, de te 
megtagadod tőle a figyelmet. Szenvedsz, és látod 
mások szenvedését, de te nem vagy rá érzékeny. 
 

Q: What you say is true, but what can I do about it? 
Such indeed is the situation. My helplessness and 
dullness are a part of it. 
 

K: Amit mondasz igaz, de mit tudok vele kezdeni? 
Valóban ez a helyzet. Kétségbeesettségem és 
tompaságom is része mindennek. 
 

M: Good enough. Look at yourself steadily -- it is 
enough. The door that locks you in, is also the door 

M: Ez elegendő. Szemléld magad folyamatosan – 
ez elegendő. Az ajtó, ami bezár téged, ugyanaz az 
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that lets you out. The „I am‟ is the door. Stay at it 
until it opens. As a matter of fact, it is open, only you 
are not at it. You are waiting at the non-existent 
painted doors, which will never open. 
 

ajtó, ami kienged. Az ‟én vagyok‟ az ajtó. Tartózkodj 
benne, amíg ki nem nyílik. Ami azt illeti, nyitva is 
van, csak te nem benne tartózkodsz. Egy nem 
létező, hamis ajtónál várakozol, amely soha nem fog 
kinyílni. 
 

Q: Many of us were taking drugs at some time, and 
to some extent. People told us to take drugs in order 
to break through into higher levels of consciousness. 
Others advised us to have abundant sex for the 
same purpose. What is your opinion in the matter? 
 

K: Egy időben sokan szedtünk drogokat, valamilyen 
mértékben. Azt mondták egyesek, drogokat kell 
szednünk annak érdekében, hogy a tudatosság 
magasabb szintjére kerüljünk. Mások azt 
tanácsolták, szexeljünk gyakran, ugyanezen cél 
érdekében. Mi a véleményed ezzel kapcsolatban? 
 

M: No doubt, a drug that can affect your brain can 
also affect your mind, and give you all the strange 
experiences promised. But what are all the drugs 
compared to the drug that gave you this most 
unusual experience of being born and living in 
sorrow and fear, in search of happiness, which does 
not come, or does not last. You should enquire into 
the nature of this drug and find an antidote. 
 
Birth, life, death -- they are one. Find out what had 
caused them. Before you were born, you were 
already drugged. What kind of drug was it? You may 
cure yourself of all diseases, but if you are still under 
the influence of the primordial drug, of what use are 
the superficial cures? 
 

M: Az agyadra ható drog elmédre is kétségtelenül 
hatással lehet, és megad számodra mindenféle 
különleges élményt, amit ígér. De mit számít az 
összes drog ahhoz a droghoz képest, amit a 
megszületés, és a szomorúságban és félelemben 
eltöltött élet jelent, a boldogság keresése közepette, 
ami nem jön, illetve nem tartós. Tanulmányoznod 
kell ennek a drognak a természetét, és meg kell 
találnod az ellenmérget. 
 
Születés, élet, halál – ezek egyek. Fedezd fel, mi 
idézte elő őket. Mielőtt megszülettél volna, már 
drogoztál. Miféle drog volt az? Kúrálhatod magad 
mindenféle betegségek ellen, de ha még mindig az 
eredeti drog hatása alatt vagy, mi haszna a felületi 
kezeléseknek? 
 

Q: Is it not karma that causes rebirth? 
 

K: Nem a karma okozza az újraszületést? 
 

M: You may change the name, but the fact remains. 
What is the drug which you call karma or destiny? It 
made you believe yourself to be what you are not. 
What is it, and can you be free of it? Before you go 
further you must accept, at least as a working 
theory, that you are not what you appear to be, that 
you are under the influence of a drug. Then only will 
you have the urge and the patience to examine the 
symptoms and search for their common cause. All 
that a Guru can tell you is: „My dear Sir, you are 
quite mistaken about yourself. You are not the 
person you think yourself to be.‟ Trust nobody, not 
even yourself. Search, find out, remove and reject 
every assumption till you reach the living waters and 
the rock of truth. Until you are free of the drug, all 
your religions and sciences, prayers and Yogas are 
of no use to you, for based on a mistake, they 
strengthen it. But if you stay with the idea that you 
are not the body nor the mind, not even their 
witness, but altogether beyond, your mind will grow 
in clarity, your desires -- in purity, your actions -- in 
charity and that inner distillation will take you to 
another world, a world of truth and fearless love. 
Resist your old habits of feeling and thinking; keep 
on telling yourself: „No, not so, it cannot be so; I am 
not like this, I do not need it, I do not want it‟, and a 
day will surely come when the entire structure of 
error and despair will collapse and the ground will be 

M: Megváltoztathatod a nevet, de tény megmarad. 
Miféle drog az, amit karmának, vagy sorsnak 
nevezel? Rávett, hogy annak hidd magad, ami nem 
vagy. Mi ez, és meg tudsz-e tőle szabadulni? Mielőtt 
továbblépnél, el kell fogadnod, legalább munka 
teóriaként, hogy nem az vagy, aminek látszol, hogy 
kábítószer hatása alatt állsz. Csak akkor lesz meg a 
késztetésed és a türelmed, hogy megvizsgáld a 
tüneteket, és keresd azok közös okát. A Guru csak 
ennyit tud neked mondani: ‟Kedves Uram, teljes 
tévedésben vagy önmagaddal kapcsolatban. Te 
nem az a személy vagy, akinek gondolod magad.‟ 
Ne higgy senkinek, még önmagadnak sem. Keress, 
találj meg, távolíts el, és utasíts el minden feltevést, 
míg el nem éred az élő vizeket, és az igazság kövét. 
Amíg meg nem szabadulsz a drogtól, addig az 
összes vallás és tudomány, imádság és Yoga 
haszontalan számodra, mert olyan hibán alapulnak, 
amit tovább erősítenek. De ha elfogadod az ideát, 
hogy te sem a test, sem az elme, sem azok tanúja 
nem vagy, hanem mindezeken túli, akkor meg fog 
növekedni elméd világossága, vágyaid tisztasága, 
cselekedeteid könyörületessége, és ez a belső 
desztilláció átvisz egy másik világba, az igazságnak, 
és a félelemmentes szeretetnek a világába. Állj ellen 
érzéseid és gondolkodásod régi szokásainak; 
folytasd, hogy azt mondod magadnak: ‟Nem, nem 
úgy van, nem lehet úgy; nem vagyok olyan, mint ez, 
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free for a new life. After all, you must remember, that 
all your preoccupations with yourself are only in your 
waking hours and partly in your dreams; in sleep all 
is put aside and forgotten. It shows how little 
important is your waking life, even to yourself, that 
merely lying down and closing the eyes can end it. 
Each time you go to sleep you do so without the 
least certainty of waking up and yet you accept the 
risk. 
 

nincs szükségem erre, nem akarom ezt‟, és egy nap 
biztosan bekövetkezik a tévedés és kétségbeesés 
egész struktúrájának összeomlása, és a terep 
megtisztul, hogy új élet keletkezzék. Mindent 
egybevetve, emlékezned kell, hogy minden 
önmagadba feledkezésed csak ébrenléti óráidra, és 
részben álmaidra jellemző; alváskor mindez 
mellőzésre, és elfelejtésre kerül. Az mutatja, hogy 
ébrenléti állapotod mily kevéssé fontos, még 
önmagad számára is, hogy már az is véget vethet 
neki, hogy lefekszel, és becsukod a szemed. 
Mindahányszor aludni mész, azt a felébredés 
legcsekélyebb bizonyossága nélkül teszed, és te 
mégis elfogadod ezt a kockázatot. 
 

Q: When you sleep, are you conscious or 
unconscious? 
 

K: Alvás közben tudatos, vagy tudattalan vagy? 
 
 

M: I remain conscious, but not conscious of being a 
particular person. 
 

M: Tudatos maradok, de konkrét személyként való 
létezésnek nem vagyok tudatában. 
 

Q: Can you give us the taste of the experience of 
self-realisation? 
 

K: Tudsz kóstolót adni nekünk az önmegvalósulás 
tapasztalatából? 
 

M: Take the whole of it. It is here for the asking. But 
you do not ask. Even when you ask, you do not 
take. Find out what prevents you from taking. 

M: Vedd az egészet. Arra van szánva, hogy kérd. 
De nem kéred. De mikor kéred, sem veszed el. 
Fedezd fel, mi akadályoz abban, hogy elvedd. 
 

Q: I know what prevents -- my ego. 
 

K: Tudom, mi akadályoz – az egóm. 
 

M: Then get busy with your ego -- leave me alone. 
As long as you are locked up within your mind, my 
state is beyond your grasp. 
 

M: Akkor foglalkozz az egóddal – engem hagyj 
magamra. Amíg elmédbe vagy bezárva, addig az én 
állapotom is meghaladja a megértésedet. 
 

Q: I find I have no more questions to ask. 
 

K: Úgy találom, elfogytak a kérdéseim. 
 

M: Were you really at war with your ego, you would 
have put many more questions. You are short of 
questions because you are not really interested. At 
present you are moved by the pleasure-pain 
principle which is the ego. You are going along with 
the ego, you are not fighting it. You are not even 
aware how totally you are swayed by personal 
considerations. A man should always revolt against 
himself, for the ego, like a crooked mirror, narrows 
down and distorts. It is the worst of all the tyrants, it 
dominates you absolutely. 
 

M: Ha tényleg háborúban állnál az egóddal, sokkal 
több kérdést tennél fel. Azért nincsenek kérdéseid, 
mert nem vagy igazán érdekelt. Téged jelenleg az 
öröm-fájdalom elv mozgat, ami az egó. Az egóddal 
együtt fogsz elmenni, mert nem harcolsz vele. Még 
annak sem vagy tudatában, hogy milyen totálisan 
uralkodnak feletted a személyes megfontolások. Az 
embernek mindig lázadnia kell önmaga ellen, mert 
az egó görbe tükörként korlátoz és torzít. Minden 
zsarnokok legrosszabbika, aki abszolút uralmat 
gyakorol feletted. 
 

Q: When there is no „I‟ who is free? 
 

K: Amikor nincs ‟én‟, ki az, aki szabad? 
 

M: The world is free of a mighty nuisance. Good 
enough. 
 

M: A világ a szabad egy hatalmas nyűgtől. Már jó. 
 

Q: Good for whom? 
 

K: Kinek jó? 
 

M: Good for everybody. It is like a rope stretched 
across the street, it snarls up the traffic. Roll up, it is 
there, as mere identity, useful when needed. 
Freedom from the ego-self is the fruit of self-enquiry. 
 

M: Mindenkinek jó. Olyan ez, mint az úton 
keresztben kifeszített kötél, zavarja a közlekedést. 
Gombolyítsd fel, legyen ott, személyazonosságként 
pusztán, amely szükség esetén hasznavehető. Az 
egós éntől való szabadság az önkutatás gyümölcse. 
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Q: There was a time when I was most displeased 
with myself. Now I have met my Guru and I am at 
peace, after having surrendered myself to him 
completely. 
 

K: Volt idő, mikor sokkal elégedetlenebb voltam 
önmagammal. Találkoztam Gurummal, és békében 
élek, miután teljesen átadtam magamat neki. 
 

M: If you watch your daily life you will see that you 
have surrendered nothing. You have merely added 
the word „surrender‟ to your vocabulary and made 
your Guru into a peg to hang your problems on. Real 
surrender means doing nothing, unless prompted by 
your Guru. You step, so to say, aside and let your 
Guru live your life. You merely watch and wonder 
how easily he solves the problems which to you 
seemed insoluble. 
 

M: Ha megfigyeled mindennapi életedet, látni fogod, 
hogy nem adtad át magad semminek. Pusztán az 
‟átadás‟ szóval bővítetted a szótáradat, és a 
Gurudból fogast csináltál, hogy felaggasd rá a 
problémáidat. A valódi önátadás azt jelenti, hogy 
nem csinálsz semmit, hacsak a Gurud meg nem kér 
rá. Te úgyszólván félreállsz, és hagyod, hogy a Guru 
élje az életed. Te pusztán figyeled, és csodálod, 
hogy milyen könnyen oldja meg a problémákat, 
amelyek számodra megoldhatatlannak látszanak. 
 

Q: As I sit here, I see the room, the people. I see 
you too. How does it look at your end? What do you 
see? 
 

K: Ahogy itt ülök, látom a szobát, az embereket. 
Hogyan látszik ez a te oldaladról? Mit látsz? 
 
 

M: Nothing. I look, but I do not see in the sense of 
creating images clothed with judgements. I do not 
describe nor evaluate. I look, I see you, but neither 
attitude nor opinion cloud my vision. And when I turn 
my eyes away, my mind does not allow memory to 
linger; it is at once free and fresh for the next 
impression. 
 

M: Semmit. Nézek, de nem látok abban az 
értelemben, hogy ítéletekbe öltöztetett képeket 
hoznék létre. Nem írok le, és nem értékelek semmit. 
Nézek, látlak téged, de sem attitűd, sem vélemény 
nem homályosítja látásomat. És amikor tekintetemet 
elfordítom, elmém nem engedi, hogy emlékezetem a 
látottakon időzzön; azonnal szabaddá és frissé válik 
a következő benyomásra. 
 

Q: As I am here, looking at you, I cannot locate the 
event in space and time. There is something eternal 
and universal about the transmission of wisdom that 
is taking place. Ten thousand years earlier, or later, 
make no difference -- the event itself is timeless. 
 

K: Ahogy itt ülök, és téged nézlek, nem tudom az 
eseményt térbe és időbe helyezni. Valami 
örökkévaló és egyetemes van a bölcsesség 
átadásában, ami végbemegy. Tízezer évvel 
korábban, vagy később, nem változtat a lényegen – 
az esemény maga időtlen. 
 

M: Man does not change much over the ages. 
Human problems remain the same and call for the 
same answers. Your being conscious of what you 
call transmission of wisdom shows that wisdom has 
not yet been transmitted. When you have it, you are 
no longer conscious of it. What is really your own, 
you are not conscious of. What you are conscious of 
is neither you nor yours. Yours is the power of 
perception, not what you perceive. It is a mistake to 
take the conscious to be the whole of man. Man is 
the unconscious, conscious and the super-
conscious, but you are not the man. Yours is the 
cinema screen, the light as well as the seeing 
power, but the picture is not you. 
 

M: Az ember nem sokat változik a generációk során. 
Az emberi problémák ugyanazok maradnak, és 
ugyanazokért a válaszokért kiáltanak. Az, hogy 
tudatában vagy annak, amit a bölcsesség 
átadásának nevezel, azt mutatja, hogy a bölcsesség 
még nem került átadásra. Amint megkaptad, nem 
leszel többé tudatában. Ami valóban a sajátod, 
annak nem vagy tudatában. Aminek tudatában vagy, 
arról nem mondható sem az, hogy te vagy, sem az, 
hogy a tiéd. Tiéd az észlelés hatalma, amit észlelsz, 
az nem. Hiba azt feltételezni, hogy az ember egésze 
tudatos. Ember a tudattalan, a tudatos, és a tudat 
feletti, de te nem az ember vagy. Tiéd a mozivászon, 
a fény, valamint a látás képessége, de a kép nem te 
vagy. 
 

Q: Must I search for the Guru, or shall I stay with 
whomever I have found? 
 

K: Keressem tovább a Gurut, vagy annál maradjak, 
akit megtaláltam? 
 

M: The very question shows that you have not yet 
found one. As long as you have not realised, you will 
move from Guru to Guru, but when you have found 
yourself, the search will end. A Guru is a milestone. 

M: Valójában már a kérdés elárulja, hogy még nem 
találtál egyet sem. Amíg nem valósultál meg, addig 
Gurutól Guruig fogsz vándorolni, de mikor 
megtaláltad önmagadat, a keresés véget ér. A Guru 
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When you are on the move, you pass so many 
milestones. When you have reached your 
destination, it is the last alone that mattered. In 
reality all mattered at their own time and none 
matters now. 
 

mérföldkő. Utazás közben nagyon sok mérföldkő 
mellett elhaladsz. Amikor eléred a célodat, az utolsó 
mérföldkő az, ami számít. Valójában minden a maga 
idejében, és semmi nem most számít. 
 

Q: You seem to give no importance to the Guru. He 
is merely an incident among others. 
 

K: Úgy tűnik, nem tulajdonítasz fontosságot a 
Gurunak. Ő egy mozzanat csupán, egyebek között. 
 

M: All incidents contribute, but none is crucial. On 
the road each step helps you reach your destination, 
and each is as crucial as the other, for each step 
must be made, you cannot skip it. If you refuse to 
make it, you are stuck. 
 

M: Minden mozzanatnak szerepe van, de semelyik 
sem kritikus fontosságú. Az úton minden lépés a 
célod elérését segíti, és mindegyik annyira kritikus, 
mint a másik, mert minden lépést meg kell tenni, 
nem tudod átugrani. Ha megtagadod a megtételét, 
megakadsz. 
 

Q: Everybody sings the glories of the Guru, while 
you compare him to a milestone. Don‟t we need a 
Guru? 
 

K: Mindenki a Guru dicsőségéről énekel, miközben 
te mérföldkőhöz hasonlítod. Nincs szükségünk 
Gurura? 
 
 

M: Don‟t we need a milestone? Yes and no. Yes, if 
we are uncertain, no if we know our way. Once we 
are certain in ourselves, the Guru is no longer 
needed, except in a technical sense. Your mind is 
an instrument, after all, and you should know how to 
use it. As you are taught the uses of your body, so 
you should know how to use your mind. 
 

M: Nincs-e szükségünk mérföldkőre? Van, és nincs. 
Van, ha bizonytalanok vagyunk, nincs, ha ismerjük 
az utat. Amint biztossá válunk magunkban, nincs 
többé szükség Gurura, hacsak nem technikai 
értelemben. Az elméd egy műszer, végső soron, és 
tudnod kell, hogyan kell használni. Ahogy 
megtanultad használni a tested, ugyan úgy tudnod 
kell, hogyan kell az elmédet használni. 
 

Q: What do I gain by learning to use my mind? 
 

K: Mit nyerek azzal, ha megtanulom használni az 
elmémet? 
 

M: You gain freedom from desire and fear, which 
are entirely due to wrong uses of the mind. Mere 
mental knowledge is not enough. The known is 
accidental, the unknown is the home of the real. To 
live in the known is bondage, to live in the unknown 
is liberation. 
 

M: Szabadságot nyersz vágytól és félelemtől, amely 
kizárólag elméd rossz használata miatt van. Puszta 
mentális tudás nem elegendő. Az ismert esetleges, 
a nem ismert a valóság otthona. Az ismertben élni 
kötöttség, a nem ismertben élni megszabadulás. 
 

Q: I have understood that all spiritual practice 
consists in the elimination of the personal self. Such 
practice demands iron determination and relentless 
application. Where to find the integrity and energy 
for such work? 
 

K: Tudom, hogy minden spirituális gyakorlat a 
személyes én kiküszöbölésében áll. Az ilyen 
gyakorlatok kőkemény elhatározást, és hajlíthatatlan 
szorgalmat követelnek meg. Hol található az 
integritás és energia, amely az ilyen munkához 
szükséges? 
 

M: You find it in the company of the wise? 
 

M: Kerested a bölcs társaságában? 
 

Q: How do I know who is wise and who is merely 
clever? 
 

K: Honnan tudhatom, ki a bölcs, és ki az, aki okos 
csupán? 
 

M: If your motives are pure, if you seek truth and 
nothing else, you will find the right people. Finding 
them is easy, what is difficult is to trust them and 
take full advantage of their advice and guidance. 
 

M: Ha indítékaid tiszták, ha az igazságot keresed, 
és semmi mást, meg fogod találni a megfelelő 
embert. Keresni őket könnyű, ami nehéz, hinni 
nekik, és teljes mértékben élni a tanácsaik, és 
útmutatásaik nyújtotta lehetőséggel. 
 

Q: Is the waking state more important for spiritual 
practice than sleep? 

K: Az ébrenléti állapot sokkal fontosabb a spirituális 
gyakorlat szempontjából, mint az alvás? 



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

413 

 

  

M: On the whole we attach too much importance, to 
the waking state. Without sleep the waking state 
would be impossible; without sleep one goes mad or 
dies; why attach so much importance to waking 
consciousness, which is obviously dependent on the 
unconscious? Not only the conscious but the 
unconscious as well should be taken care of in our 
spiritual practice. 
 

M: Egészében véve túl nagy fontosságot 
tulajdonítunk az ébrenléti állapotnak. Alvás nélkül az 
ébrenléti állapot lehetetlen lenne; alvás nélkül az 
ember megőrül, vagy meghal; miért tulajdonítasz 
olyan nagy fontosságot az ébrenléti tudatosságnak, 
amely nyilvánvalóan a tudattalantól függ? Nem csak 
a tudatosnak, a ugyanúgy gondját kell viselni, 
spirituális gyakorlásunk során. 
 

Q: How does one attend to the unconscious? 
 

K: Hogyan tud az ember ápolni a tudattalant? 
 

M: Keep the „I am‟ in the focus of awareness, 
remember that you are, watch yourself ceaselessly 
and the unconscious will flow into the conscious 
without any special effort on your part. Wrong 
desires and fears, false ideas, social inhibitions are 
blocking and preventing its free interplay with the 
conscious. Once free to mingle, the two become one 
and the one becomes all. The person merges into 
the witness, the witness into awareness, awareness 
into pure being, yet identity is not lost, only its 
limitations are lost. It is transfigured, and becomes 
the real Self, the sadguru, the eternal friend and 
guide. You cannot approach it in worship. No 
external activity can reach the inner self; worship 
and prayers remain on the surface only; to go 
deeper meditation is essential, the striving to go 
beyond the states of sleep, dream and waking. In 
the beginning the attempts are irregular, then they 
recur more often, become regular, then continuous 
and intense, until all obstacles are conquered. 

M: Tartsd az ‟én vagyokot‟ a tudat fókuszában, 
tartsd emlékezetedben, hogy vagy, figyeld önmagad 
szakadatlan, és a tudattalan be fog áradni a 
tudatosba, a részedről történő minden különösebb 
erőfeszítés nélkül. Rossz vágyak és félelmek, hamis 
ideák, társadalmi tiltások blokkolják és akadályozzák 
a tudatossal való szabad kölcsönhatását. Amint 
szabadon vegyülhetnek, a kettő eggyé válik, és az 
egy mindenné válik. A személy beleolvad a tanúba, 
a tanú a tudatba, a tudat a tiszta létbe, még az 
identitás sem vész el, csak korlátai vesznek el. 
Átalakul, és a valódi Énné, a sadguruvá, az örök 
barát, és vezető válik. Nem tudod megközelíteni 
imádásban. Semmilyen külső tevékenység nem 
tudja elérni a belső ént; istenimádás és imádságok 
csak a felszínen maradnak; a mélyebbre hatoláshoz 
nélkülözhetetlen a meditáció, az alvás, álom és 
ébrenlét állapotain való túllépés érdekében folytatott 
küzdelem. Az erőfeszítések először szabálytalanok, 
majd egyre gyakrabban visszatérőek, szabályossá 
válnak, majd folyamatossá, és intenzívvé, míg 
minden akadály leküzdésre nem kerül. 
 

Q: Obstacles to what? 
 

K: Minek az akadályai? 
 

M: To self-forgetting. 
 

M: Az önelfelejtésé. 
 

Q: If worship and prayers are ineffectual why do you 
worship daily, with songs and music, the image of 
your Guru. 
 

K: Ha az istenimádások és imádságok hatástalanok, 
miért végzel naponta istenimádást, énekekkel és 
zenével, Gurud képe előtt? 
 

M: Those who want it, do it. I see no purpose in 
interfering. 
 

M: Azok akik akarják, csinálják. Nem látom 
célszerűnek megakadályozni. 
 

Q: But you take part in it. 
 

K: De te is részt veszel benne. 
 

M: Yes, it appears so. But why be so concerned with 
me? Give all your attention to the question: „What is 
it that makes me conscious?‟, until your mind 
becomes the question itself and cannot think of 
anything else. 
 

M: Igen, úgy látszik. De miért aggódsz értem 
annyira? Fordítsd teljes figyelmedet a kérdésre: ‟Mi 
az, ami engem tudatossá tesz?‟, mígnem elméd 
magává a kérdéssé nem válik, és nem tud semmi 
másra gondolni. 
 

Q: All and sundry are urging me to meditate. I find 
no zest in meditation, but I am interested in many 
other things; some I want very much and my mind 
goes to them; my attempts at meditation are so half-
hearted. What am I to do? 
 

K: Boldog boldogtalan meditációra buzdít. Nem 
találok semmi élvezetet a meditációban, viszont sok 
más dolog iránt érdeklődöm; némelyiket nagyon 
akarom, és gondolataim mindig körülöttük járnak; 
meditációs kísérleteim elég lagymatagok. Mit 
tegyek? 
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M: Ask yourself: „To whom it all happens?‟ Use 
everything as an opportunity to go within. Light your 
way by burning up obstacles in the intensity of 
awareness. When you happen to desire or fear, it is 
not the desire or fear that are wrong and must go, 
but the person who desires and fears. There is no 
point in fighting desires and fears which may be 
perfectly natural and justified; It is the person, who is 
swayed by them, that is the cause of mistakes, past 
and future. The person should be carefully examined 
and its falseness seen; then its power over you will 
end. After all, it subsides each time you go to sleep. 
In deep sleep you are not a self-conscious person, 
yet you are alive. When you are alive and conscious, 
but no longer self-conscious, you are not a person 
anymore. During the waking hours you are, as if, on 
the stage, playing a role, but what are you when the 
play is over? You are what you are; what you were 
before the play began you remain when it is over. 
Look at yourself as performing on the stage of life. 
The performance may be splendid or clumsy, but 
you are not in it, you merely watch it; with interest 
and sympathy, of course, but keeping in mind all the 
time that you are only watching while the play -- life -
- is going on. 
 

M: Tedd fel magadnak a kérdést: ‟Kivel történik 
mindez?‟ Használj mindent lehetőségként, hogy 
belemenj. Világítsd meg utadat az akadályoknak a 
tudat intenzitásában való felégetésével. Ha úgy 
adódik, hogy vágysz, vagy félsz, akkor nem a vágy 
vagy félelem az, ami rossz, és elvetendő, hanem a 
személy, aki vágyakozik, és fél. Nincs olyan pont a 
vágyak és félelmek küzdelmében, amely tökéletesen 
természetes, és igazolt lehetne; a személy az, aki az 
uralmuk alatt áll, ő az oka a hibáknak, múltban és 
jövőben. A személyt gondosan meg kell vizsgálni, és 
hamisságát szemügyre kell venni; ekkor fölötted 
való hatalma véget ér. Végül is, a személy minden 
esetben elnyugszik, amikor elalszol. Mély alvásban 
nem vagy öntudattal rendelkező személy, mégis élő 
vagy. Amikor élő és tudatos vagy, de már nem 
rendelkezel öntudattal, akkor nem vagy személy 
többé. Ébrenléti óráidban mintha csak színpadon 
lennél, aki szerepet játszik, de mi vagy, amikor vége 
a játéknak? Vagy, ami vagy; ami voltál a játék 
kezdete előtt, az maradsz, amikor vége van is. 
Tekints önmagadra, mint aki előadja élete szerepét. 
Az előadás lehet ragyogó, vagy lehet ügyetlen, de te 
nem vagy benne, te azt szemléled csupán; 
érdeklődéssel, és szimpátiával természetesen, de 
egész idő alatt eszedben tartva, hogy csak szemlélő 
vagy, amíg a játék – az élet – zajlik. 
 

Q: You are always stressing the cognition aspect of 
reality. You hardly ever mention affection, and will -- 
never? 
 

K: Mindig a valóság ismereti aspektusát emeled ki. 
Szinte sohasem említed a szeretetet, és nem is 
fogod – soha? 
 

M: Will, affection, bliss, striving and enjoying are so 
deeply tainted with the personal, that they cannot be 
trusted. The clarification and purification needed at 
the very start of the journey, only awareness can 
give. Love and will shall have their turn, but the 
ground must be prepared. The sun of awareness 
must rise first -- all else will follow. 
 

M: Akarat, szeretet, boldogság, küzdelem és öröm, 
olyan mélyen szennyezettek a személlyel, hogy nem 
lehetnek bizalomra érdemesek. Szűrésre és 
tisztításra van szükség már az út legelején, amit 
csak a tudat adhat meg. Szeretetnek és akaratnak 
meg lesz a maguk iránya, de az alapot elő kell 
készíteni. A tudat napjának fel kell előbb kelnie – 
minden más ezután fog következni. 
 

 

87. Keep the Mind Silent and You shall 
Discover 

87. Tartsd elmédet csendesen, és fel 
fogod fedezni 

Questioner: Once I had a strange experience. I was 
not, nor was the world, there was only light -- within 
and without -- and immense peace. This lasted for 
four days and then I returned to the every-day 
consciousness. 
 
Now I have a feeling that all I know is merely a 
scaffolding, covering and hiding the building under 
construction. The architect, the design, the plans, 
the purpose -- nothing I know; some activity is going 
on, things are happening; that is all I can say. I am 
that scaffolding, some thing very flimsy and short-

Kérdező: Volt egyszer egy különös élményem. Nem 
voltam én, a világ sem volt, fény volt csak – kívül és 
belül –, és mérhetetlen béke. Négy napon keresztül 
tartott ez az élmény, aztán visszatért a hétköznapi 
tudatosságom. 
 
Most úgy érzem, mintha csak egy épülőfélben lévő 
házat borító, és elrejtő állványzat lenne minden. Az 
építészt, a tervezést, a tervrajzokat, a célt – egyiket 
sem ismerem; valamilyen tevékenység zajlik, dolgok 
történnek; ez minden, amit mondani tudok. Én 
vagyok ez az állványzat, valami olyasmi, ami  
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lived; when the building is ready, the scaffolding will 
be dismantled and removed. The „I am‟ and the 
„What am I‟ are of no importance, because once the 
building is ready, the „I‟ will go as a matter of course, 
leaving no questions about itself to answer. 

 

gyenge, és rövid életű; amikor az épület kész, az 
állványzat lebontásra, és eltávolításra fog kerülni. Az 
‟én vagyok‟ és a ‟mi vagyok én‟ nem fontosak, mert 
amint az épület elkészül, az ‟én‟ magától értetődően 
eltávozik, nem hagyva maga után megválaszolandó 
kérdéseket. 
 

Maharaj: Are you not aware of all this? Is not the 
fact of awareness the constant factor? 
 

Maharaj: Nem vagy tudatában mindennek? Nem a 
tudat ténye az állandó elem? 
 

Q: My sense of permanency and identity is due to 
memory, which is so evanescent and unreliable. 
How little I remember, even of the recent past. I 
have lived a life-time, and now what is left with me? 
A bundle of events, at best a short story. 
 

K: Állandóság és önazonosság érzésem az 
emlékezet miatt van, amely oly tünékeny, és 
megbízhatatlan. Mily kevés az emlékem, még a 
legközelebbi múltból is. Leéltem egy egész életet, és 
most mi maradt számomra? Események egy kötege, 
legfeljebb egy történetke.  
 

M: All this takes place within your consciousness. 
 

M: Mindez a tudatosságodon belül van. 
 

Q: Within and without. In daytime -- within; in the 
night -- without. Consciousness is not all. So many 
things happen beyond its reach. To say that what I 
am not conscious of does not exist, is altogether 
wrong. 
 

K: Belül, és kívül. Nap közben – belül; éjszaka – 
kívül. A tudatosság nem minden. Oly sok dolog 
történik a hatáskörén túl. Azt mondani, hogy aminek 
nem vagyok tudatában nem létezik, abszolút hiba. 
  

M: What you say is logical, but actually you know 
only what is in your consciousness. What you claim 
exists outside conscious experience is inferred. 
 

M: Logikus, amit mondasz, de valójában csak azt 
tudod, ami benne van a tudatosságodban. Amit a 
tudatosságon kívülinek tartasz, az következetés. 
 

Q: It may be inferred and yet it is more real than the 
sensory. 
 

K: Lehet, hogy következtetés, mégis sokkal 
valóságosabb, mint az érzéki tapasztalat. 
 

M: Be careful. The moment you start talking you 
create a verbal universe, a universe of words, ideas, 
concepts and abstractions, interwoven and inter-
dependent, most wonderfully generating, supporting 
and explaining each other and yet all without 
essence or substance, mere creations of the mind. 
Words create words, reality is silent. 
 

M: Vigyázat. Amint elkezdesz beszélni, létrehozol 
egy verbális univerzumot, szavak, ideák, fogalmak 
és absztrakciók univerzumát, amelyek egymásba 
fonódnak, és kölcsönösen egymástól függenek, a 
legbámulatosabb módon támogatják, és 
magyarázzák egymást, és mégis lényeg vagy 
tartalom nélküliek, az elme teremtményei csupán. 
Szavak teremtenek szavakat, a valóság csendes. 
 

Q: When you talk, I hear you. Is it not a fact? 
 

K: Amikor beszélsz, én hallak téged. Ez nem tény? 
 

M: That you hear is a fact. What you hear -- is not. 
The fact can be experienced, and in that sense the 
sound of the word and the mental ripples it causes 
are experienced. There is no other reality behind it. 
Its meaning is purely conventional, to be 
remembered; a language can be easily forgotten, 
unless practiced. 

M: Az tény, hogy hallasz,. Amit hallasz – nem az. A 
tény tapasztalható, és ebben az értelemben a szó 
hangzata, és az általa okozott szellemi hullámok 
kerülnek tapasztalásra. Nincs másik valóság 
mögötte. Jelentése pusztán megállapodáson alapul, 
meg kell jegyezni; a nyelv könnyen elfelejthető, ha 
nem gyakorolják. 
 

Q: If words have no reality in them why talk at all? 
 

K: Ha a szavaknak nincs önmagukban vett 
realitásuk, miért van egyáltalán beszéd? 
 

M: They serve their limited purpose of inter-personal 
communication. Words do not convey facts, they 
signal them. Once you are beyond the person, you 
need no words. 
 

M: A személyek közötti kommunikációban tölt be 
korlátozott szerepet. A szavak nem közvetítenek 
tényeket, jelzik azokat. A személy meghaladását 
követően nincs szükséged szavakra. 
 

Q: What can take me beyond the person? How to go K: Mi vihet engem túl a személyen? Hogyan kell 
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beyond consciousness? 
 

meghaladni a tudatosságot? 
 

M: Words and questions come from the mind and 
hold you there. To go beyond the mind, you must be 
silent and quiet. Peace and silence, silence and 
peace -- this is the way beyond. Stop asking 
questions. 
 

M: A szavak és a kérdések az elméből jönnek, és 
téged ahhoz kötnek. Az elme meghaladásához 
csendesnek és nyugodtnak kell lenned. Béke és 
csend, csend és béke – ez a meghaladás módja. 
Állítsd le a kérdezősködést. 
 

Q: Once I give up asking questions, what am I to 
do? 
 

K: Miután lemondtam a kérdezősködésről, mit kell 
tennem? 
 

M: What can you do but wait and watch? 
 

M: Mi egyebet tehetnél, mint vársz, és figyelsz? 
 

Q: What am I to wait for? 
 

K: Mire kell várnom? 
 

M: For the centre of your being to emerge into 
consciousness. The three states -- sleeping, 
dreaming and waking are all in consciousness, the 
manifested; what you call unconsciousness will also 
be manifested -- in time; beyond consciousness 
altogether lies the unmanifested. And beyond all, 
and pervading all, is the heart of being which beats 
steadily -- manifested-unmanifested; manifested-
unmanifested (saguna-nirguna). 

M: Arra, hogy léted középpontja megjelenjen a 
tudatosságodban. A három állapot – alvás, álom, és 
ébrenlét – időbeli; a megnyilvánulatlan teljes 
egészében a tudatosságon túl állomásozik. És a lét 
mindent meghaladó, és mindent betöltő szíve szünet 
nélkül dobogja – megnyilvánult-megnyilvánulatlan; 
megnyilvánult-megnyilvánulatlan (saguna-nirguna). 
 
 
 

Q: On the verbal level it sounds all right. I can 
visualise myself as the seed of being, a point in 
consciousness, with my sense „I am‟ pulsating, 
appearing and disappearing alternately. But what 
am I to do to realise it as a fact, to go beyond into 
the changeless, wordless Reality? 
 

K: A szavak szintjén nagyszerűen hangzik. El tudom 
magamat képzelni a lét magjaként, a tudatosság egy 
pontjaként, amely az ‟én vagyok‟ érzésemmel való 
együtt lüktetésben váltakozva megjelenik, és eltűnik. 
De mit kell tennem azon tény realizálásához, hogy 
túl kell lépjek a megváltozhatatlanba, a szavakkal ki 
nem fejezhető Valóságba? 
 

M: You can do nothing. What time has brought 
about, time will take away. 
 

M: Nem tudsz tenni semmit. Amit az idő idézett elő, 
az idő is fogja elvinni.  
 

Q: Why then all these exhortations to practice Yoga 
and seek reality? They make me feel empowered 
and responsible, while in fact it is time that does all. 
 

K: Akkor mire jó mindeme buzdítás a Yoga 
gyakorlására, és a valóság keresésére? Ezek 
engem hatalmaznak meg, és tesznek felelőssé, 
miközben valójában az idő az, ami mindent elvégez. 
 

M: This is the end of Yoga -- to realise 
independence. All that happens, happens in and to 
the mind, not to the source of the „I am‟. Once you 
realise that all happens by itself, (call it destiny, or 
the will of God or mere accident), you remain as 
witness only, understanding and enjoying, but not 
perturbed. 
 

M: Ez a Yoga vége – a függetlenség felismerése. 
Ami történik, minden az elmében, és az elmével 
történik, nem az ‟én vagyok‟ forrásával. Amint 
felismered, hogy minden magától történik, (nevezd 
sorsnak, Isten akaratának, vagy puszta véletlennek), 
te a puszta tanú maradsz, aki megértő és élvező, de 
nem megzavart. 
  

Q: If I cease trusting words altogether, what will be 
my condition? 
 

K: Ha végképp megszűnök hinni a szavakban, 
milyen állapotba fogok kerülni? 
 

M: There is a season for trusting and for distrusting. 
Let the seasons do their work, why worry? 

M: Ideje van a hívésnek, és a nem hívésnek. Hagyd, 
hogy az idők végezzék a munkájukat, miért 
aggódsz?  
 

Q: Somehow I feel responsible for what happens 
around me. 
 

K: Valamiképpen felelősséget érzek a körülöttem 
történtekért. 
 

M: You are responsible only for what you can M: Te csak azért vagy felelős, amin változtatni 
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change. All you can change is only your attitude. 
There lies your responsibility. 
 

tudsz. Mindössze hozzáállásodat tudod 
megváltoztatni. Ebben nyugszik a felelősséged. 
 

Q: You are advising me to remain indifferent to the 
sorrows of others. 
 

K: Azt a tanácsod számomra, hogy maradjak 
érzéketlen mások szomorúsága iránt. 

M: It is not that you are indifferent. All the sufferings 
of mankind do not prevent you from enjoying your 
next meal. The witness is not indifferent. He is the 
fullness of understanding and compassion. Only as 
the witness you can help another. 

M: Ez nem jelenti, hogy érzéketlen vagy. Az 
emberiség összes szenvedése se tartson vissza a 
következő étkezés élvezetétől. A tanú az, amely 
nem érzéketlen. Ő a megértés, és könyörület 
teljessége. Csak a tanúként tudsz segíteni másokon. 
 

Q: All my life I was fed on words. The number of 
words I have heard and read go into the billions. Did 
it benefit me? Not at all. 
 

K: Egész életemben szavakon éltem. Az általam 
hallott és olvasott szavak száma milliárdokra rúg. 
Volt belőle hasznom? Egyáltalán nem. 
 

M: The mind shapes the language and the language 
shapes the mind. Both are tools, use them but don‟t 
misuse them. Words can bring you only unto their 
own limit; to go beyond, you must abandon them. 
Remain as the silent witness only. 
 

M: Az elme formálja a nyelvet, és a nyelv formálja az 
elmét. Mindketten eszközök, használd őket, de ne 
élj vissza velük. A szavak csak az ő saját határaikig 
vihetnek téged; a túllépéshez el kell hagynod őket. 
Maradj csupán a csendes tanú. 
 

Q: How can I? The world disturbs me greatly. 
 

K: Hogy tudnék? A világ jelentős mértékben zavar. 
 

M: It is because you think yourself big enough to be 
affected by the world. It is not so. You are so small 
that nothing can pin you down. It is your mind that 
gets caught, not you. Know yourself as you are -- a 
mere point in consciousness, dimensionless and 
timeless. You are like the point of the pencil -- by 
mere contact with you the mind draws its picture of 
the world. You are single and simple -- the picture is 
complex and extensive. Don‟t be misled by the 
picture -- remain aware of the tiny point -- which is 
everywhere in the picture. 
 
What is, can cease to be; what is not, can come to 
be; but what neither is nor is not, but on which being 
and non-being depend, is unassailable; know 
yourself to be the cause of desire and fear, itself free 
from both. 
 

M: Ez azért van, mert azt hiszed, elég nagy vagy 
ahhoz, hasson rád a világ. Nem így van. Olyan kicsi 
vagy, hogy semmi nem tud odaszegezni. Csak 
elméd akadt bele, nem te. Ismerd önmagad annak, 
ami vagy – egy kiterjedés nélküli, és időtlen pontnak 
csupán a tudatosságban. Olyan vagy, akár a ceruza 
hegye – puszta érintésedre az elme lerajzolja képét 
a világról. Te egyetlen, és egyszerű vagy – a kép 
összetett, és terjedelmes. Ne vezessen félre a kép – 
maradj tudatában az apró pontnak – amely 
mindenütt ott van a képen. 
 
Ami van, megszűnhet létezni; ami nincs, beléphet a 
létbe; de ami se nem van, se nem nincs, hanem 
amitől a lét és nemlét függ, az megtámadhatatlan; 
ismerd önmagadat úgy, mint a vágy és félelem okát, 
de amely önmaga mindkettőtől szabad. 
 

Q: How am I the cause of fear? 
 

K: Mi módon vagyok én a félelem oka? 
 

M: All depends on you. It is by your consent that the 
world exists. Withdraw your belief in its reality and it 
will dissolve like a dream. Time can bring down 
mountains; much more you, who are the timeless 
source of time. For without memory and expectation 
there can be no time. 
 

M: Minden tőled függ. A te jóváhagyásoddal létezik 
a világ. Vond meg a valóságába vetett hitedet, és 
szerte fog foszlani, mint egy álom. Az idő hegyeket 
tud ledönteni; te, aki időtlen forrása az időnek, 
sokkal többet. Mert emlékezet és elvárás nélkül nem 
lehet idő. 
 

Q: Is the „I am‟ the Ultimate? 
 

K: Az ‟én vagyok‟ a Végső? 
 

M: Before you can say: „I am‟, you must be there to 
say it. Being need not be self-conscious. You need 
not know to be, but you must be to know. 
 

M: Mielőtt azt tudnád mondani: ‟én vagyok‟, lenned 
kell, hogy mondhasd. A létezéshez nem kell 
öntudatosnak lenni. A létezéshez nem kell tudnod, 
de létezned kell ahhoz, hogy tudj. 
 

Q: Sir, I am getting drowned in a sea of words. I can 
see that all depends on how the words are out 

K: Uram, belefulladok a szavak tengerébe. Látom, 
minden attól függ, a szavak hogyan kerülnek 
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together, but there must be somebody to put them 
together -- meaningfully. By drawing words at 
random the Ramayana, Mahabharata and 
Bhagavata could never be produced. The theory of 
accidental emergence is not tenable. The origin of 
the meaningful must be beyond it. What is the power 
that creates order out of chaos? Living is more than 
being, and consciousness is more than living. Who 
is the conscious living being? 
 

egymáshoz fűzésre, de kell, hogy legyen valaki, aki 
összerakja őket – értelmesen. A szavak 
véletlenszerű összerakásával a Ramayana, a 
Mahabharata és a Bhagavata soha nem jöhettek 
volna létre. A véletlenszerű felbukkanás nem 
megvédhető. Mögötte ott kell lennie az értelemmel 
bíró forrásnak. Milyen hatalom tesz rendet a 
káoszban? Az élet több, mint létezés, és a 
tudatosság több, mint élet. Ki a tudatos élőlény? 
 

M: Your question contains the answer: a conscious 
living being is a conscious living being. The words 
are most appropriate, but you do not grasp their full 
import. Go deep into the meaning of the words: 
being, living, conscious, and you will stop running in 
circles, asking questions, but missing answers. Do 
understand that you cannot ask a valid question 
about yourself, because you do not know whom you 
are asking about. In the question „Who am I?‟ the „I‟ 
is not known and the question can be worded as: “I 
do not know what I mean by „I‟” What you are, you 
must find out. I can only tell you what you are not. 
You are not of the world, you are not even in the 
world. The world is not, you alone are. You create 
the world in your imagination like a dream. As you 
cannot separate the dream from yourself, so you 
cannot have an outer world independent of yourself. 
You are independent, not the world. Don‟t be afraid 
of a world you yourself have created. Cease from 
looking for happiness and reality in a dream and you 
will wake up. You need not know „why‟ and „how‟, 
there is no end to questions. Abandon all desires, 
keep your mind silent and you shall discover. 
 

M: Kérdésed magában foglalja a választ: a tudatos 
élőlény a tudatos élőlény. Az iménti szavak a 
leghelyénvalóbbak, de te nem fogod fel azokat a 
teljes jelentőségükben. Mélyedj el a szavak 
jelentésében: lét, élő, tudatos, és abba fognak 
maradni a körben járás, a válasz nélküli kérdések. 
Értsd meg, hogy nem tudsz megalapozott kérdést 
feltenni önmagadról, mert nem tudod, kiről kérdezel. 
A ‟ki vagyok én‟ kérdésben az ‟én‟ nem ismert, és a 
kérdésből adódó kérdés: „nem tudom, mit értsek az 
‟én‟ alatt”. Rá kell jönnöd, hogy mi vagyok te. Én 
csak azt tudom neked elmondani, hogy mi nem 
vagy. Te nem vagy a világé, még csak nem is vagy 
a világban. A világ nem létezik, egyedül te vagy. Te 
teremted a világot a képzeletedben, mint álmot. 
Ahogy az álmot sem tudod elválasztani önmagadtól, 
úgy a külső világ sem lehet független önmagadtól. 
Te vagy független, nem a világ. Ne félj a világtól, 
amit te magad teremtettél. Fejezd be, hogy 
boldogságot, és valóságot keress az álomban, és föl 
fogsz ébredni. Nem kell tudnod ‟miért‟, és ‟hogyan‟, 
ezek vég nélküli kérdések. Vess el minden vágyat, 
tartsd elmédet csendesen, és fel fogod fedezni. 
 

 

88. Knowledge by the Mind, is not True 
Knowledge 

88. Az elme általi tudás nem valódi tudás 

Questioner: Do you experience the three states of 
waking, dreaming and sleeping just as we do, or 
otherwise? 

 

Kérdező: Ugyanúgy tapasztalod az ébrenlét, 
álmodás, és alvás három állapotát, ahogy mi, vagy 
másképpen? 
 

Maharaj: All the three states are sleep to me. My 
waking state is beyond them. As I look at you, you 
all seem asleep, dreaming up words of your own. I 
am aware, for I imagine nothing. It is not samadhi 
which is but a kind of sleep. It is just a state 
unaffected by the mind, free from the past and 
future. In your case it is distorted by desire and fear, 
by memories and hopes; in mine it is as it is -- 
normal. To be a person is to be asleep. 

Maharaj: Mind a három állapot bennem alszik. Az 
én ébrenléti állapotom felettük áll. Úgy látlak 
benneteket, mint akik alszanak, és álmodják saját 
szavaikat. Én tudatos vagyok, mert nem képzelek 
semmit. Ez nem samadhi, amely csak az alvás egy 
fajtája. Ez csupán egy állapot, amelyre nincs 
hatással az elme, mentes a múlttól és jövőtől. A te 
esetedben vágytól, félelemtől, emlékektől és 
reményektől torzított; az enyém olyan, amilyen – 
normális. Személynek lenni azt jelenti, aludni. 
 

Q: Between the body and pure awareness stands 
the „inner organ‟, antahkarana, the „subtle body‟, the 
„mental body‟, whatever the name. Just as a whirling 
mirror converts sunlight into a manifold pattern of 
streaks and colours, so does the subtle body convert 

K: A test és a tiszta tudat között van a ‟belső szerv‟, 
az antahkarana, a ‟finom test‟, a ‟mentális test‟, 
mindegy, hogy nevezzük. Mint ahogy egy forgó 
tükör csíkok, és színek mindenféle mintázatává 
konvertálja át a napfényt, úgy konvertálja át a finom 
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the simple light of the shining Self into a diversified 
world. Thus I have understood your teaching. What I 
cannot grasp is how did this subtle body arise in the 
first instance? 
 

test a ragyogó Én egyszerű fényét változatos 
világgá. Ily módon értettem a tanításodat. Először is 
azt nem tudom megérteni, hogyan tudott ez a finom 
test megjelenni,? 
 

M: It is created with the emergence of the „I am‟ 
idea. The two are one. 
 

M: Az ‟én vagyok‟ idea megjelenésekor jött létre. A 
kettő egy. 
 

Q: How did the „I am‟ appear? 
 

K: Hogyan jelent meg az ‟én vagyok‟? 
 

M: In your world everything must have a beginning 
and an end. If it does not, you call it eternal. In my 
view there is no such thing as beginning or end -- 
these are all related to time. Timeless being is 
entirely in the now. 
 

M: A te világodban mindennek kell legyen kezdete 
és vége. Ha nincs, akkor örökkévalónak nevezed. 
Az én nézetemben nincs olyan dolog, mint kezdet, 
vagy vég – ezek mind az idővel kapcsolatosak. Az 
időtlen lét teljesen a mostban van. 
 

Q: The antahkarana, or the „subtle body‟, is it real or 
unreal? 
 

K: Az antahkarana, vagy ‟finom test‟, valódi, vagy 
nem valódi? 
 

M: It is momentary. Real when present, unreal when 
over. 
 

M: Pillanatnyi. A jelenben valódi, azon túl valótlan. 
 
 

Q: What kind of reality? Is it momentary? 
 

K: Milyen a valódi? Pillanatnyi? 
 

M: Call it empirical, or actual, or factual. It is the 
reality of immediate experience, here and now, 
which cannot be denied. You can question the 
description and the meaning, but not the event itself. 
Being and non-being alternate and their reality is 
momentary. The Immutable Reality lies beyond 
space and time. Realise the momentariness of being 
and non-being and be free from both. 
 

M: Hívhatod tapasztalatinak, vagy aktuálisnak, vagy 
ténylegesnek. A közvetlen tapasztalat valósága, itt 
és most, ami nem cáfolható. A leírást, és a jelentést 
vitathatod, de az eseményt magát nem. Létező és 
nem létező váltakoznak, és valóságuk pillanatnyi. A 
Megváltozhatatlan Valóság téren és időn túli. 
Fedezd fel a lét és nemlét pillanatnyiságát, és 
mindkettőtől szabad leszel. 
 
 

Q: Things may be transient, yet they are very much 
with us, in endless repetition. 
 

K: Lehet, hogy a dolgok mulandók, mégis nagyon 
sokat velünk vannak, végtelen sokszor ismétlődve. 
 

M: Desires are strong. It is desire that causes 
repetition. There is no recurrence where desire is 
not. 
 

M: A vágyak erősek. A vágy az, ami az ismétlődést 
okozza. Ahol nincs vágy, ott nincs újbóli megjelenés. 
 
 

Q: What about fear? 
 

K: Mi a véleményed a félelemről? 
 

M: Desire is of the past, fear is of the future. The 
memory of past suffering and the fear of its 
recurrence make one anxious about the future. 
 

M: A vágy a múlté, a félelem a jövőé. A múltbeli 
szenvedés emlékei, és visszatérésétől való félelem 
teszi az embert gondterheltté a jövővel 
kapcsolatban. 
 

Q: There is also fear of the unknown. 
 

K: Az ismeretlentől való félelem is létezik. 
 

M: Who has not suffered is not afraid. 
 

M: Aki nem szenvedett, nem fél. 
 

Q: We are condemned to fear? 
 

K: Utasítsuk el a félelmet? 
 

M: Until we can look at fear and accept it as the 
shadow of personal existence, as persons we are 
bound to be afraid. Abandon all personal equations 
and you shall be free from fear. It is not difficult. 
Desirelessness comes on its own when desire is 
recognised as false. You need not struggle with 

M: Amíg úgy látjuk a félelmet, és úgy fogadjuk el, 
mint az egyéni létezés árnyékát, addig személyként 
hozzá vagyunk kötve a félelemhez. Adj fel minden 
személyes szemléletmódot, és megszabadulsz a 
félelemtől. Nem nehéz. A vágytalanság magától 
bekövetkezik, amikor a vágyat hamisnak ismered fel. 
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desire. Ultimately, it is an urge to happiness, which 
is natural as long as there is sorrow. Only see that 
there is no happiness in what you desire. 
 

Nem kell harcolnod a vággyal. Végtére is, ez egy 
boldogságra törekvés, amely természetes, amíg 
szomorúság van. Csak lásd, hogy nincs boldogság 
abban, amire vágysz. 
 

Q: We settle for pleasure. 
 

K: Érjük be az örömmel. 
 

M: Each pleasure is wrapped in pain. You soon 
discover that you cannot have one without the other. 

M: Minden öröm fájdalomba van csomagolva. 
Hamarosan felfedezed, hogy az egyik nem lehet a 
tiéd a másik nélkül.  
 

Q: There is the experiencer and there is his 
experience. What created the link between the two? 
 

K: Van a tapasztaló, és van a tapasztalat. Mi hozta 
létre a kapcsolatot kettőjük között? 
 

M: Nothing created it. It is. The two are one. 
 

M: Semmi nem hozta létre. A kettő egy. 

 
Q: I feel there is a catch somewhere, but I do not 
know where. 
 

K: Úgy érzem, csapda van valahol, de nem tudom, 
hol. 
 

M: The catch is in your mind, which insists on seeing 
duality where there is none. 
 

M: A csapda az elmédben van, amely ragaszkodik 
hozzá, hogy a dualitást lásson, ahol az nincs. 
 

Q: As I listen to you, my mind is all in the now and I 
am astonished to find myself without questions. 
 

K: Miközben hallgatlak, elmém teljesen a mostban 
van, és meg vagyok döbbenve, hogy nincsenek 
kérdéseim. 
 

M: You can know reality only when you are 
astonished. 
 

M: Csak akkor ismerheted a valóságot, ha meg vagy 
döbbenve. 
 

Q: I can make out that the cause of anxiety and fear 
is memory. What are the means for putting an end to 
memory? 
 

K: Kibogoztam, hogy az aggódás és félelem oka az 
emlékezet. Milyen eszközökkel lehet véget vetni az 
emlékezetnek? 
 

M: Don‟t talk of means, there are no means. What 
you see as false, dissolves. It is the very nature of 
illusion to dissolve on investigation. Investigate -- 
that is all. You cannot destroy the false, for you are 
creating it all the time. Withdraw from it, ignore it, go 
beyond, and it will cease to be. 
 

M: Ne beszélj eszközökről, nincsenek eszközök. 
Amit hamisnak látsz, az szertefoszlik. Az illúziónak 
valóságos természete, hogy vizsgálódás hatására 
szertefoszlik. Vizsgálódj – ez minden. Nem tudod 
megsemmisíteni a hamisat, mert szakadatlanul 
teremted azt. Távolodj el tőle, ne végy róla 
tudomást, lépj túl rajta, és megszűnik létezni. 
 

Q: Christ also speaks of ignoring evil and being 
child-like. 
 

K: Krisztus szintén beszél gonosz elutasításáról, és 
gyermekként való létezésről. 
 

M: Reality is common to all. Only the false is 
personal. 
 

M: A valóság általános, mindenki számára. Csak a 
hamis személyes. 
 
 

Q: As I watch the sadhakas and enquire into the 
theories by which they live, I find they have merely 
replaced material cravings by „spiritual‟ ambitions. 
From what you tell us it looks as if the words: 
„spiritual‟ and „ambition‟ are incompatible. If 
„spirituality‟ implies freedom from ambition, what will 
urge the seeker on? The Yogis speak of the desire 
for liberation as essential. Is it not the highest form 
of ambition? 
 

K: Ahogy a sadhakákat látom, és tanulmányozom a 
nézeteiket, amelyek szerint élnek, úgy látom, anyagi 
vágyaikat egész egyszerűen ‟spirituális‟ ambíciókra 
cserélték. Abból amit elmondasz nekünk úgy látszik, 
mintha a ‟spirituális‟ és ‟ambíció‟ szavak 
összeegyeztethetetlenek lennének. Ha a ‟spirituális‟ 
ambíciómentességet jelent, mi fogja ösztönözni a 
keresést? A Yogik a szabadság iránti vágyat 
lényegesnek tekintik. Ez nem az ambíció 
legemelkedettebb formája? 
 

M: Ambition is personal, liberation is from the M: Az ambíció személyes, a személyestől való 
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personal. In liberation both the subject and the 
object of ambition are no longer. Earnestness is not 
a yearning for the fruits of one‟s endeavours. It is an 
expression of an inner shift of interest away from the 
false, unessential, the personal. 
 

megszabadulás. A megszabadulásban mind a 
szubjektív, mind az objektív ambíciók megszűnnek. 
A komolyság nem az erőfeszítések gyümölcseiért 
való epekedést jelenti. Az érdeklődésnek a hamisról, 
lényegtelenről, a személyesről való belső 
elmozdulását fejezi ki. 
 

Q: You told us the other day that we cannot even 
dream of perfection before realisation, for the Self is 
the source of all perfection and not the mind. If it is 
not excellence in virtue that is essential for 
liberation, then what is? 
 

K: Azt mondtad minap, hogy tökéletességről még 
csak nem is álmodhatunk a megvalósulás előtt, mert 
az Én a forrása minden tökéletességnek, és nem az 
elme. Ha nem erényekben való tökéletesség az, 
amely a megszabaduláshoz nélkülözhetetlen, akkor 
mi az? 
 

M: Liberation is not the result of some means 
skilfully applied, nor of circumstances. It is beyond 
the causal process. Nothing can compel it, nothing 
can prevent it. 
 

M: A megszabadulást nem bizonyos eszközök 
szakavatott alkalmazása eredményezi, sem a 
körülmények. Meghaladja az oksági folyamatokat. 
Semmi nem tudja kikényszeríteni, semmi nem tudja 
meggátolni. 
 

Q: Then why are we not free here and now? 
 

K: Akkor miért nem vagyunk szabadok itt, és most? 
 

M: But we are free „here and now‟. It is only the mind 
that imagines bondage. 
 

M: De szabadok vagyunk, ‟itt és most‟. Csak az 
elme az, amely a köteléket képzeli. 
 

Q: What will put an end to imagination? 
 

K: Mi fog a képzelődésnek véget vetni? 
 

M: Why should you want to put an end to it? Once 
you know your mind and its miraculous powers, and 
remove what poisoned it -- the idea of a separate 
and isolated person -- you just leave it alone to do its 
work among things to which it is well suited. To keep 
the mind in its own place and on its own work is the 
liberation of the mind. 
 

M: Miért akarnál véget neki vetni? Ha megismered 
elmédet, és annak csodálatos erejét, és eltávolítod 
belőle azt, ami mérgezi – az különálló és elszigetelt 
személy ideáját -, akkor csak hagyd magára, 
dolgozzon azon dolgok között, amelyekre alkalmas. 
Az elme saját helyén, és munkájánál tartása jelenti 
az elme megszabadulását. 
 

Q: What is the work of the mind? 
 

K: Mi az elme munkája? 
 

M: The mind is the wife of the heart and the world 
their home -- to be kept bright and happy. 

M: Az elme a szív asszonya, és a világ az otthonuk 
– tisztaságát és boldogságát fenn kell tartania. 
 

Q: I have not yet understood why, if nothing stands 
in the way of liberation, it does not happen here and 
now. 
 

K: Még mindig nem értem, ha senki nem áll a 
megszabadulás útjában, akkor miért nem történik 
meg itt és most? 
 

M: Nothing stands in the way of your liberation and it 
can happen here and now, but for your being more 
interested in other things. And you cannot fight with 
your interests. You must go with them, see through 
them and watch them reveal themselves as mere 
errors of judgement and appreciation. 
 

M: Semmi nem áll megszabadulásod útjában, és az 
itt és most megtörténhet, de lényed sokkal jobban 
érdeklődik egyéb dolgok iránt. És nem tudsz 
harcolni érdeklődéseiddel. Járj velük együtt, láss 
keresztül rajtuk, és figyeld meg őket amint puszta 
ítélkezési és érzékelési hibákként felfedik magukat. 
 

Q: Will it not help me if I go and stay with some 
great and holy man? 
 

K: Nem jelentene számomra segítséget, ha nagy és 
szent emberek társaságában tartózkodnék? 
 

M: Great and holy people are always within your 
reach, but you do not recognise them. How will you 
know who is great and holy? By hearsay? Can you 
trust others in these matters, or even yourself? To 
convince you beyond the shadow of doubt you need 
more than a commendation, more even than a 

M: Nagy és szent emberek mindig vannak az 
elérhetőségeden belül, de nem ismered fel őket. 
Hogyan szeretnéd megtudni, ki a nagy és szent? 
Szóbeszéd alapján? Másoknak hiszel ezekben a 
kérdésekben, vagy inkább magadnak? A minden 
kétségen kívüli meggyőződöttséghez többre  van 
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momentary rapture. You may come across a great 
and holy man or women and not even know for a 
long time your good fortune. The infant son of a 
great man for many years will not know the 
greatness of his father. You must mature to 
recognise greatness and purify your heart for 
holiness. Or you will spend your time and money in 
vain and also miss what life offers you. There are 
good people among your friends -- you can learn 
much from them. Running after saints is merely 
another game to play. Remember yourself instead 
and watch your daily life relentlessly. Be earnest, 
and you shall not fail to break the bonds of 
inattention and imagination. 
 

szükséged ajánlásnál, pillanatnyi elragadtatásnál. 
Lehet, hogy találkozol véletlenül egy nagy és szent 
férfival vagy nővel, de mégsem ismered fel sokáig jó 
szerencsédet. A nagy ember kisfia évekig nem 
ismeri édesapja nagyságát. A nagyság 
felismeréséhez érettnek, a szentség felismeréséhez 
tiszta szívűnek kell lenned. Vagy haszontalanul 
fogod fecsérelni idődet és pénzedet, és azt is 
elhibázod, amit az élet tálcán kínál számodra. A jó 
emberek ott vannak a barátaid között – sokat 
tanulhatsz tőlük. Szentek után futni egyel több játék 
csupán. Ehelyett inkább tartsd észben önmagadat, 
és folytonosan figyeld mindennapi életedet. Légy 
komoly, és ne félj széttörni a figyelmetlenség és 
képzelet bilincseit. 
 

Q: Do you want me to struggle all alone? 
 

K: Azt akarod, hogy egyedül küzdjek? 
 

M: You are never alone. There are powers and 
presences who serve you all the time most faithfully. 
You may or may not perceive them, nevertheless 
they are real and active. When you realise that all is 
in your mind and that you are beyond the mind, that 
you are truly alone; then all is you. 
 

M: Soha nem vagy egyedül. Erők és jelenvaló 
lények szolgálnak téged, a legodaadóbb módon. 
Észleled őket, vagy sem, mindazonáltal ők valódiak, 
és tevékenyek. Amikor felismered, hogy minden az 
elmédben van, és hogy te az elméden túl vagy, hogy 
valójában egyedül vagy; akkor minden te vagy. 
 

Q: What is omniscience? Is God omniscient? Are 
you omniscient? We hear the expression -- universal 
witness. What does it mean? Does self-realisation 
imply omniscience? Or is it a matter of specialised 
training? 
 

K: Mi a mindentudás? Isten mindentudó? Te 
mindentudó vagy? Hallunk olyan kifejezést, hogy – 
egyetemes tanú. Mit jelent ez? Az önmegvalósítás 
mindentudást von maga után? Vagy ez speciális 
gyakorlás kérdése? 
 

M: To lose entirely all interest in knowledge results 
in omniscience. It is but the gift of knowing what 
needs to be known, at the right moment, for error-
free action. After all, knowledge is needed for action 
and if you act rightly, spontaneously, without 
bringing in the conscious, so much the better. 
 

M: A mindentudás a tudás iránti minden érdeklődés 
teljes elveszítésének az eredménye. Csak a tudás 
ajándékát kell ismerned a kellő pillanatban, hogy 
cselekedeted hibátlan legyen. Végül is, tudásra a 
cselekvésnek van szüksége, és ha helyesen, 
spontán módon cselekszel, anélkül, hogy tudatában 
lennél, úgy a legjobb. 
 

Q: Can one know the mind of another person? 
 

K: Megismerheti-e valaki egy másik személy 
elméjét? 
 

M: Know you own mind first. It contains the entire 
universe and with space to spare. 
 

M: Saját elmédet ismerd meg először. Tartalmazza 
az egész univerzumot, és még helytakarékos is. 
 

Q: Your working theory seems to be that the waking 
state is not basically different from dream and the 
dreamless sleep. The three states are essentially a 
case of mistaken self-identification with the body. 
Maybe it is true, but, I feel, it is not the whole truth. 
 

K: Úgy látszik az a munka teóriád, hogy az ébrenlét 
állapota nem különbözik alapvetően az álométól, és 
az álomtalan alvásétól. A három állapot lényegében 
a testtel való téves önazonosítás esete. Lehet, hogy 
így van, de úgy érzem, ez nem a teljes igazság. 
 

M: Do not try to know the truth, for knowledge by the 
mind is not true knowledge. But you can know what 
is not true -- which is enough to liberate you from the 
false. The idea that you know what is true is 
dangerous, for it keeps you imprisoned in the mind. 
It is when you do not know, that you are free to 
investigate. And there can be no salvation, without 
investigation, because non-investigation is the main 
cause of bondage. 

M: Ne törekedj az igazság megismerésére, mert az 
elme általi tudás nem valódi tudás. De azt 
megismerheted, hogy mi nem igaz – ami elegendő a 
hamistól való megszabaduláshoz. Veszélyes idea, 
hogy ismered az igazságot, mert elméd börtönében 
tart. Ez akkor van, amikor nem tudod, hogy 
szabadságodban áll kutatni. És a megváltás nem 
lehetséges kutatás nélkül, mert a nem-kutatás a 
kötöttség fő oka. 
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Q: You say that the illusion of the world begins with 
the sense „I am‟, but when I ask about the origin of 
the sense „I am‟, you answer that it has no origin, for 
on investigation it dissolves. What is solid enough to 
build the world on cannot be mere illusion. The „I am‟ 
is the only changeless factor I am conscious of; how 
can it be false? 
 

K: Azt mondod, hogy a világ illúziója az ‟én vagyok‟ 
érzéssel kezdődik, de amikor az ‟én vagyok‟ érzés 
eredetéről kérdezek, azt válaszolod, hogy nincs 
eredete, mert a kutatás nyomán szertefoszlik. Ami 
elég szilárd, hogy felépítsd rá világot, nem lehet 
puszta illúzió. Az ‟én vagyok‟ az egyetlen 
változhatatlan tényező, aminek tudatában vagyok; 
hogy lehetne hamis? 
 

M: It is not the „I am‟ that is false, but what you take 
yourself to be. I can see, beyond the least shadow of 
doubt, that you are not what you believe yourself to 
be. Logic or no logic, you cannot deny the obvious. 
You are nothing that you are conscious of. Apply 
yourself diligently to pulling apart the structure you 
have built in your mind. What the mind has done the 
mind must undo. 
 

M: Nem az ‟én vagyok‟ a hamis, hanem aminek 
tartod magad. Minden kétségen felül tudom, hogy te 
nem az vagy, akinek hiszed magad. Logikus vagy 
sem, nem utasíthatod el a nyilvánvalót. Semmi olyan 
nem vagy, aminek tudatában vagy. Igyekezz 
szétszakítani a struktúrát, amit elmédben felépítettél. 
Amit az elme csinált, az elmének kell 
visszacsinálnia.  
 

Q: You cannot deny the present moment, mind or no 
mind. What is now, is. You may question the 
appearance, but not the fact. What is at the root of 
the fact? 
 

K: Nem tagadhatod a jelen pillanatot, akár elme, 
akár nem elme. Ami most van, az van. A 
megjelenést kétségbe vonhatod, de a tényt nem. Mi 
a tény eredete? 
 

M: The „I am‟ is at the root of all appearance and the 
permanent link in the succession of events that we 
call life; but I am beyond the „I am‟. 
 

M: Az ‟én vagyok‟ minden megjelenés gyökere, és ő 
az állandó kapcsolat az események sorozatában, 
amit életnek nevezünk; de én meghaladtam az ‟én 
vagyok‟-ot. 
 

Q: I have found that the realised people usually 
describe their state in terms borrowed from their 
religion. You happen to be a Hindu, so you talk of 
Brahma, Vishnu and Shiva and use Hindu 
approaches and imagery. Kindly tell us, what is the 
experience behind your words? What reality do they 
refer to? 
 

K: Rájöttem, hogy a megvalósult emberek általában 
a vallásuktól kölcsönzött kifejezésekkel írják le 
állapotukat. Te történetesen hindu vagy, ezért 
Brahmáról, Vishnuról és Shiváról beszélsz, valamint 
Hindu szemléletmódot és képeket alkalmazol. Légy 
szíves, mondd el nekünk, milyen tapasztalatok 
vannak a szavaid mögött. Azok milyen tényekre 
utalnak? 
 

M: It is my way of talking, a language I was taught to 
use. 
 

M: Ez az én beszédstílusom, ezt a nyelvet tanultam 
meg használni. 
 

Q: But what is behind the language? 
 

K: De mi van a nyelv mögött? 
 

M: How can I put it into words, except in negating 
them? Therefore, I use words like timeless, 
spaceless, causeless. These too are words, but as 
they are empty of meaning, they suit my purpose. 
 

M: Hogy önthetném szavakba, hacsak nem 
tagadólag? Ezért használok olyan szavakat, mint 
időtlen, korlátlan, ok nélküli. Ezek is szavak, de 
mivel értelmetlenek, szolgálják célomat. 

 
Q: If they are meaningless, why use them? 
 

K: Ha értelmetlenek, miért használod őket? 
 

M: Because you want words where no words apply. 
 

M: Mert szavakat akarsz, ahol nem használhatók 
szavak. 
 

Q: I can see your point. Again, you have robbed me 
of my question. 
 

K: Értem, mi az álláspontod. Ismét megfosztottál a 
kérdésemtől. 
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89. Progress in Spiritual Life 89. A spirituális élet fejlődése 
Questioner: We are two girls from England, visiting 
India. We know little about Yoga and we are here 
because we were told that spiritual teachers play an 
important role in Indian life. 

 

Kérdező: Mi ketten angol lányok vagyunk, Angliából 
jöttünk, hogy megnézzük Indiát. Nem sokat tudunk a 
Yogáról, és ide azért jöttünk, mert hallottuk, hogy a 
spirituális tanítók fontos szerepet játszanak India 
életében. 
 

Maharaj: You are welcome. There is nothing new 
you will find here. The work we are doing is timeless. 
It was the same ten thousand years ago. Centuries 
roll on, but the human problem does not change -- 
the problem of suffering and the ending of suffering. 
 

Maharaj: Legyetek üdvözölve. Itt semmi újat nem 
fogtok találni. A mi munkánk időtlen. Tízezer évvel 
ezelőtt is ugyanez volt. Az évszázadok telnek, de az 
emberi problémák nem változnak – a szenvedésnek, 
és a szenvedés megszüntetésének a problémája. 
 

Q: The other day seven young foreigners have 
turned up asking for a place to sleep for a few 
nights. They came to see their Guru who was 
lecturing in Bombay. I met him -- a very pleasant 
looking young man is he -- apparently very matter-
of-fact and efficient, but with an atmosphere of 
peace and silence about him. His teaching is 
traditional with stress on karma Yoga, selfless work, 
service of the Guru etc. Like the Gita, he says that 
selfless work will result in salvation. He is full of 
ambitious plans: training workers who will start 
spiritual centres in many countries. It seems he 
gives them not only the authority, but also the power 
to do the work in his name. 
 

K: A minap beállított hét külföldi fiatal, helyet kértek, 
ahol eltölthetnének néhány éjszakát. Gurujukat 
jöttek meglátogatni, aki Bombayben tanít. 
Találkoztam vele – nagyon kellemes megjelenésű 
fiatalember –, aki láthatólag nagyon gyakorlatias, és 
hatékony, de a béke és a csend atmoszférája lengi 
körül. Tanítása a hagyományt követve a karma 
Yoga fontosságáról, az önzetlen munkáról, a Guru 
szolgálatáról, stb. szól. A Gitával egybehangzóan 
azt mondja, hogy az önzetlen munkának megváltás 
a következménye. Tele van ambiciózus tervekkel: 
munkásokat akar kiképezni, akik majd sok 
országban spirituális központokat fognak indítani. 
Úgy tűnik, nem csak megbízást ad nekik, hanem 
hatalmat is, hogy az ő nevében működjenek. 
 

M: Yes, there is such a thing as transmission of 
power. 
 

M: Igen, létezik olyan, hogy hatalom átadás. 
 

 
Q: When I was with them I had a strange feeling of 
becoming invisible. The devotees, in their surrender 
to their Guru surrendered me also. Whatever I did 
for them was their Guru‟s doing and I was not 
considered, except as a mere instrument. I was 
merely a tap to turn left or right. There was no 
personal relationship whatsoever. They tried a little 
to convert me to their faith; as soon as they felt 
resistance, they just dropped me from the field of 
their attention. Even between themselves they did 
not appear very much related; it is their common 
interest in their Guru that kept them together. I found 
it rather cold, almost inhuman. To consider oneself 
an instrument in God‟s hands is one thing; to be 
denied all attention and consideration because „all is 
God‟ may lead to indifference verging on cruelty. 
After all, all wars are made „in the name of God‟. The 
entire history of mankind is a succession of „holy 
wars‟. One is never so impersonal as in war. 
 

K: Furcsán érzem magam a társaságukban, mintha 
láthatatlan lennék. A rajongók a Gurujuk iránti 
önfeladásukban rólam is lemondtak. Akármit tettem 
értük, azt Gurujuk tette, és engem nem tekintettek 
másnak, mint puszta szerszámnak. Egy jobbra-balra 
fordítható csap voltam csupán. Nem volt velük 
semmilyen személyes kapcsolatom. Próbálkoztak 
kicsit, hogy hitükre térítsenek; de amint ellenállást 
éreztek, kiestem a figyelmük hatóköréből. Még ők 
maguk között sem látszott úgy, hogy nagyon sok 
kapcsolat lenne; a Gurujuk felé irányuló közös 
érdeklődésük tartotta össze őket. Ezt nagyon 
ridegnek, majdnem embertelennek találtam. Isten 
kezében lévő eszköznek tekinteni valakit, egy dolog; 
minden figyelmet és tekintetbe vételt megtagadni, 
mivel ‟minden Isten‟, kegyetlenséggel határos 
közönyhöz vezethet. Végül is, minden háborút ‟Isten 
nevében‟ vívtak. Az emberiség egész története 
‟szent háborúk‟ sorozata. Az ember soha nem olyan 
személytelen, mint háborúban. 
 

M: To insist, to resist, are contained in the will to be. 
Remove the will to be and what remains? Existence 
and non-existence relate to something in space and 
time; here and now, there and then, which again are 
in the mind. The mind plays a guessing game; it is 
ever uncertain; anxiety-ridden and restless. You 
resent being treated as a mere instrument of some 

M: A ragaszkodás és az ellenállás egyaránt benne 
foglaltatnak a lenni akarásban. Távolítsd el a lenni 
akarást, és mi marad? Lét és nemlét valami térben 
és időben lévőre vonatkozik, itt és most, ott és 
akkor, amelyek ismét az elmében vannak. Az elme 
kitalálósdit játszik; folyton bizonytalan; aggódással 
megnyomorított és nyugtalan. Megorroltál, hogy egy 
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god, or Guru, and insist on being treated as a 
person, because you are not sure of your own 
existence and do not want to give up the comfort 
and assurance of a personality. You may not be 
what you believe yourself to be, but it gives you 
continuity, your future flows into the present and 
becomes the past without jolts. To be denied 
personal existence is frightening, but you must face 
it and find your identity with the totality of life. Then 
the problem of who is used by whom is no more. 
 

isten, vagy Guru puszta eszközének tekintettek, és 
ragaszkodsz hozzá, hogy embernek tekintsenek, 
mert nem vagy biztos saját létedben, és nem akarod 
feladni a személyiség kényelmét és biztonságát. 
Nem lehetsz az, aminek hiszed magad, de az ad 
neked kontinuitást, jövőd beleáramlik a jelenbe, és 
zökkenőmentesen múlttá válik. A személyes lét 
elutasítása félelmet keltő, de szembe kell nézned 
vele, és fel kell, hogy fedezd az élet teljességével 
való azonosságodat. Akkor majd a ki kicsodát 
használt problémája nem fog többé létezni. 
 

Q: All the attention I got was an attempt to convert 
me to their faith. When I resisted they lost all interest 
in me. 
 

K: Mindössze annyi figyelemben részesítettek, hogy 
megpróbáltak a hitükre téríteni. Amikor ellenálltam, 
elveszítették irántam minden érdeklődésüket. 
 

M: One does not become a disciple by conversion, 
or by accident. There is usually an ancient link, 
maintained through many lives and flowering as love 
and trust, without which there is no discipleship. 
 

M: Az ember nem térítés révén válik tanítvánnyá, 
vagy véletlenül. Létezik általában egy ősi kötelék, 
amely sok életen keresztül fennmarad, és akkor is 
szeretetként és bizalomként virágzik, amikor szó 
sincs tanítványságról. 
 

Q: What made you decide to become a teacher? 
 

K: Miért döntöttél úgy, hogy tanító leszel? 
 

M: I was made into one by being called so. Who am 
I to teach and whom? What I am, you are, and what 
you are -- I am. The „I am‟ is common to us all; 
beyond the „I am‟ there is the immensity of light and 
love. We do not see it because we look elsewhere; I 
can only point at the sky; seeing of the star is your 
own work. Some take more time before they see the 
star, some take less; it depends on the clarity of their 
vision and their earnestness in search. These two 
must be their own -- I can only encourage. 
 

M: Úgy lettem az, hogy elkezdtek úgy nevezni. Ki 
vagyok én, hogy tanítsak, és kit? Ami én vagyok, te 
vagy, és ami te vagy – én vagyok. Az ‟én vagyok‟ 
mindegyikünk számára közös; az ‟én vagyokon‟ túl 
pedig a mérhetetlen fény és szeretet van. Nem 
látjuk, mert másfelé nézünk; én csak az égre tudok 
mutatni; a csillag látása a te dolgod. Egyeseknek 
több időbe telik, hogy meglássák a csillagot, 
másoknak kevesebbe; attól függ, milyen világos a 
látásuk, és hogy milyen komolyan keresnek. E 
kettővel rendelkezned kell – én csak bátorítani 
tudlak. 
 

Q: What am I expected to do when I become a 
disciple? 
 

K: Mi várható el tőlem, mit csináljak, hogy 
tanítvánnyá váljak? 
 

M: Each teacher has his own method, usually 
patterned on his Guru‟s teachings and on the way 
he himself has realised, and his own terminology as 
well. Within that framework adjustments to the 
personality of the disciple are made. The disciple is 
given full freedom of thought and enquiry and 
encouraged to question to his heart‟s content. He 
must be absolutely certain of the standing and 
competence of his Guru, otherwise his faith will not 
be absolute nor his action complete. It is the 
absolute in you that takes you to the absolute 
beyond you -- absolute truth, love selflessness are 
the decisive factors in self-realisation. With 
earnestness these can be reached. 
 

M: Mindegyik tanítónak saját, rendszerint Guruja 
tanításait mintázó módszere van, amit az úton ő 
maga megvalósított, továbbá saját terminológiája. E 
kereten belül igazítja hozzá a tanításait a tanítvány 
személyiségéhez. A tanítvány teljes szabadságot 
kap, hogy gondolkodjon és kutasson, és bátorítást, 
hogy szívének tartalmával kapcsolatos kérdéseket 
feltegye. Feltétlenül bizonyosnak kell lennie 
Gurujának tekintélye és alkalmassága felől, 
máskülönben sem hite nem lesz feltétlen, sem 
cselekedete nem lesz teljes. A benned lévő abszolút 
vezet el téged a rajtad túli abszolúthoz – az abszolút 
igazság, a szerető önzetlenség az önmegvalósítás 
bizonyító erejű tényezőihez. Komolysággal ezek 
elérhetők. 
 

Q: I understand one must give up one‟s family and 
possessions to become a disciple. 
 

K: Úgy tudom, az embernek fel kell, hogy adja 
családját, és vagyonát, hogy tanítvánnyá válhasson. 
 

M: It varies with the Guru. Some expect their mature M: Ez a Gurutól függ. Egyesek aszkétizmust várnak 
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disciples to become ascetics and recluses; some 
encourage family life and duties. Most of them 
consider a model family life more difficult than 
renunciation, suitable for a personality more mature 
and better balanced. At the early stages the 
discipline of monastic life may be advisable. 
Therefore, in the Hindu culture students up to the 
age of 25 are expected to live like monks -- in 
poverty, chastity and obedience -- to give them a 
chance to build a character able to meet the 
hardships and temptations of married life. 
 

el érett tanítványaiktól, és hogy elforduljanak a 
világtól; mások támogatják a családi életet és 
kötelességeket. Java részük a lemondásnál sokkal 
nehezebben kezelhetőnek tartja a családi 
életmodellt az érettebb, és kiegyensúlyozottabb 
személyiség számára. A fegyelmezés korai 
szakaszaiban hasznos lehet a kolostori élet. Ezért 
elvárás a Hindu kultúrában, hogy a tanuló 25 éves 
koráig szerzetesként – szegénység, 
önmegtartóztatás, és szerzetesi engedelmesség 
közepette – éljen, ezáltal lehetőséget kap egy olyan 
jellem felépítésére, amely képes megfelelni a 
házasélet megpróbáltatásainak, és kísértéseinek. 

 
Q: Who are the people in this room? Are they your 
disciples? 
 

K: Kik ezek az emberek, ebben a szobában? A 
tanítványaid? 
 

M: Ask them. It is not on the verbal level that one 
becomes a disciple, but in the silent depths of one‟s 
being. You do not become a disciple by choice; it is 
more a matter of destiny than self-will. It does not 
matter much who is the teacher -- they all wish you 
well. It is the disciple that matters -- his honesty and 
earnestness. The right disciple will always find the 
right teacher. 
 

M: Őket kérdezd. A tanítvánnyá válás nem verbális 
szinten történik, hanem az emberi lét csendes 
mélységeiben. Nem választás alapján válsz 
tanítvánnyá; sokkal inkább sors, mint saját 
elhatározás kérdése. Nem sokat számít, ki a tanító –
mind jót akarnak neked. A tanítvány az, aki számít – 
a becsületessége, a komolysága. Az alkalmas 
tanítvány mindig meg fogja találni az alkalmas 
tanítót. 
 

Q: I can see the beauty and feel the blessedness of 
a life devoted to search for truth under a competent 
and loving teacher. Unfortunately, we have to return 
to England. 
 

K: Látom az igazság keresésének szentelt, 
hozzáértő, és szerető tanító alatti élet szépségét, és 
érzem a boldogságát. Sajnálom, hogy vissza kell 
térnem Angliába. 
 

M: Distance does not matter. If your desires are 
strong and true, they will mould your life for their 
fulfilment. Sow you seed and leave it to the seasons. 
 

M: A távolság nem számít. Ha vágyaid erősek és 
igazak, át fogják formálni életedet, hogy 
beteljesedjenek. Vesd el a magot, a többit hagyd a 
természetre. 
 

Q: What are the signs of progress in spiritual life? 
 

K: Mik a spirituális élet fejlődésének a jelei? 
 

M: Freedom from anxiety; a sense of ease and joy; 
deep peace within and abundant energy without. 
 

M: Aggodalom mentesség; könnyűség- és öröm 
érzés; mély belső béke, és bőséges külső energia. 
 

Q: How did you get it? 
 

K: Hogyan érted el? 
 

M: I found it all in the holy presence of my Guru -- I 
did nothing on my own. He told me to be quiet -- and 
I did it -- as much as I could. 
 

M: Mindennek a megtalálása teljesen Gurum szent 
jelenlétének köszönhető – semmit nem saját 
magamtól csináltam. Azt mondta, legyek csendes – 
és én így tettem – ahogy csak tudtam. 
 

Q: Is your presence as powerful as his? 
 

K: A te jelenléted is olyan erőteljes, mint az övé? 
 

M: How am I to know? For me -- his is the only 
presence. If you are with me, you are with him. 
 

M: Honnan tudhatnám? Számomra – az ő jelenléte 
az egyetlen. Ha velem vagy, akkor vele vagy. 
 

Q: Each Guru will refer me to his own Guru. Where 
is the starting point? 
 

K: Minden Guru a saját Gurujára hivatkozik. Hol a 
kiindulópont? 
 

M: There is a power in the universe working for 
enlightenment -- and liberation. We call it Sadashiva, 
who is ever present in the hearts of men. It is the 

M: Létezik egy erő az univerzumban, amely a 
megvilágosodásért – és a megszabadulásért 
dolgozik. Úgy hívjuk Sadashiva, aki örökké jelen van 
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unifying factor. Unity -- liberates. Freedom -- unites. 
Ultimately nothing is mine or yours -- everything is 
ours. Just be one with yourself and you will be one 
with all, at home in the entire universe. 
 

az emberek szívében. Ő az egyesítő hatóerő. Az 
egység – megszabadít. A szabadság – egyesít. 
Végső soron semmi nem enyém, vagy tiéd – minden 
a miénk. Csak légy egy önmagaddal, és egy leszel 
mindennel, otthon leszel az egész univerzumban. 
 

Q: You mean to say that all these glories will come 
with the mere dwelling on the feeling „I am‟? 
 

K: Azt akarod mondani, hogy mindeme dicsőség 
pusztán az ‟én vagyok‟-ban időzéssel jön? 
 

M: It is the simple that is certain, not the 
complicated. Somehow, people do not trust the 
simple, the easy, the always available. Why not give 
an honest trial to what I say? It may look very small 
and insignificant, but it is like a seed that grows into 
a mighty tree. Give yourself a chance. 
 

M: Az egyszerű a biztos, nem a bonyolult. Valamiért 
az emberek nem hiszik az egyszerűt, a könnyűt, a 
mindig rendelkezésre állót. Miért nem veted alá amit 
mondok egy  jóhiszemű próbának? Látszólag 
nagyon kicsi és jelentéktelen, de olyan, mint a mag, 
amely hatalmas fává nő. Adj magadnak egy esélyt. 
 

Q: I see so many people sitting here -- quietly. What 
for have they come? 
 

K: Sok embert látok itt ülni – csendesen. Miért jöttek 
ide? 
 

M: To meet themselves. At home the world is too 
much with them. Here nothing disturbs them; they 
have a chance to take leave of their daily worries 
and contact the essential in themselves. 
 

M: Hogy egymással találkozzanak. Otthon túl sok a 
világ számukra. Itt nem zavarja őket semmi; esélyük 
van búcsút venni napi gondjaiktól, és kapcsolatba 
kerülni azzal, ami önmagukban lényeges. 
 

Q: What is the course of training in self-awareness? 
 

K: Milyen tanfolyami gyakorlat szolgál az ön-
tudatosság elérésére? 
 

M: There is no need of training. Awareness is 
always with you. The same attention that you give to 
the outer, you turn to the inner. No new, or special 
kind of awareness is needed. 
 

M: Nincs szükség gyakorlásra. A tudat mindig veled 
van. Ugyanazt a figyelmet fordítod kifelé, mint amit 
befelé. Nincs szükség sem új, sem valamilyen 
speciális tudatra. 
 

Q: Do you help people personally? 
 

K: Segítesz az embereknek személyesen? 
 

M: People come to discuss their problems. 
Apparently they derive some help, or they would not 
come. 
 

M: Az emberek a problémáikat jönnek ide 
megbeszélni. Úgy látszik, hogy kapnak valamiféle 
segítséget, különben nem jönnének. 
 

Q: Are the talks with people always in public, or will 
you talk to them privately also? 
 

K: Az emberekkel való beszélgetés mindig 
nyilvánosan zajlik, vagy bizalmasan is beszélsz 
velük? 
 

M: It is according to their wish. Personally, I make 
no distinction between public and private. 
 

M: Ahogyan ők akarják. Ami engem illet, számomra 
nincs különbség nyilvános és bizalmas között. 
 

Q: Are you always available, or have you other work 
to do? 
 

K: Mindig rendelkezésre állsz, vagy más dolgod is 
van? 
 

M: I am always available, but the hours in the 
morning and late afternoon are the most convenient. 

M: Mindig rendelkezésre állok, De a reggeli és a 
késő délutáni órák a legalkalmasabbak. 
 

Q: I understand that no work ranks higher than the 
work of a spiritual teacher. 
 

K: Úgy gondolom, nincs nagyra becsültebb munka, 
mint a spirituális tanítóé. 
 

M: The motive matters supremely. 
 

M: A motiváció mindenek fölött lényeges. 
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90. Surrender to Your Own Self 90. Add át önmagad saját Énednek 
Questioner: I was born in the United States, and 
the last fourteen months I have spent in Sri 
Ramanashram; now I am on my way back to the 
States where my mother is expecting me. 

 

Kérdező: Az Egyesült Államokban születtem, és az 
utóbbi tizennégy hónapot Sri Ramanashramban 
töltöttem; most visszamegyek az Államokba, ahol 
anyám vár. 
 

Maharaj: What are your plans? 
 

Maharaj: Mik a terveid? 
 

Q: I may qualify as a nurse, or just marry and have 
babies. 
 

K: Lehet, hogy nővéri képesítést szerzek, de lehet, 
hogy csak férjhez megyek, és gyerekeim lesznek. 
 

M: What makes you want to marry? 
 

M: Miért akarsz férjhez menni? 
 

Q: Providing a spiritual home is the highest form of 
social service I can think of. But, of course, life may 
shape otherwise. I am ready for whatever comes. 
 

K: Egy spirituális otthonról való gondoskodás a 
szociális szolgálat azon legmagasabb formája, 
amire csak gondolni tudok. De az élet, 
természetesen, másképp is alakulhat. Készen állok 
rá, akármi is következzék. 
 

M: These fourteen months at Sri Ramanashram, 
what did they give you? In what way are you 
different from what you were when you arrived 
there? 
 

M: Ez a Sri Ramanashramban töltött tizennégy 
hónap mit adott neked? Mi változott benned, mióta 
megérkeztél? 
 

Q: I am no longer afraid. I have found some peace. 
 

K: Nem félek többé. Békére leltem. 
 

M: What kind of peace is it? The peace of having 
what you want, or not wanting what you do not 
have? 
 

M: Miféle békére? Annak békéjére, hogy birtoklod, 
amit kívánsz, vagy azéra, hogy nem kívánod, amid 
nincs? 
 

Q: A little of both, I believe. It was not easy at all. 
While the Ashram is a very peaceful place, inwardly 
I was in agonies. 
 

K: Azt hiszem, hogy egy kicsit mindkettőre. 
Egyáltalán nem volt könnyű. Miközben az Ashram 
egy nagyon békés hely, belső gyötrelmeim voltak. 
 

M: When you realise that the distinction between 
inner and outer is in the mind only, you are no longer 
afraid. 
 

M: Amikor felismered, hogy a belső és külső közötti 
különbség csak az elmében van, félelmeid 
megszűnnek. 
 

Q: Such realisation comes and goes with me. I have 
not yet reached the immutability of absolute 
completeness. 
 

K: Az ilyenfajta felismerés velem együtt jön, és 
megy. Még nem értem el az abszolút teljesség 
változhatatlanságát. 
 

M: Well, as long as you believe so, you must go on 
with your sadhana, to disperse the false idea of not 
being complete. Sadhana removes the super-
impositions. When you realise yourself as less than 
a point in space and time, something too small to be 
cut and too short-lived to be killed, then, and then 
only, all fear goes. When you are smaller than the 
point of a needle, then the needle cannot pierce you 
-- you pierce the needle. 
 

M: Nos, amíg így hiszed, addig tovább kell 
folytatnod Sadhanádat, hogy eloszlasd a nem 
teljesség hamis ideáját. A sadhana eltávolítja a 
rárakódásokat. Amikor annak ismered fel magad, 
ami egy tér- és időbeli pontnál kisebb, valaminek, 
ami túl kicsi ahhoz, hogy elvágható legyen, túl rövid 
életű ahhoz, hogy életét elveszíthetné, akkor, és 
csak akkor fog minden félelem megszűnni. Amikor 
kisebb vagy, mint a tű hegye, akkor a tű nem tud 
megszúrni – te szúrod meg a tűt. 
 

Q: Yes, that is how I feel sometimes -- indomitable. I 
am more than fearless -- I am fearlessness itself. 
 

K: Igen, így érzem magamat olykor – 
megfékezhetetlennek. Több vagyok, mint félelem 
nélküli – én vagyok maga a félelem nélküliség. 
 

M: What made you go to the Ashram? 
 

M: Mi késztetett rá, hogy az Ashramba menj? 
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Q: I had an unhappy love affair and suffered hell. 
Neither drink nor drugs could help me. I was groping 
and came across some books on Yoga. From book 
to book, from clue to clue -- I came to 
Ramanashram. 
 

K: Egy boldogtalan szerelmi kapcsolat után voltam, 
és pokoli módon szenvedtem. Se ital, se drog nem 
segített. Keresgéltem, és véletlenül ráakadtam 
néhány Yoga könyvre. Könyvtől könyvig, kulcstól 
kulcsig haladtam – és eljöttem a Ramanashramba.  
 

M: Were the same tragedy to happen to you again, 
would you suffer as much, considering your present 
state of mind? 
 

M: Ha ismét hasonló tragédia történne veled, 
szenvednél-e ugyanennyit, ha tekintetbe vesszük 
elméd jelenlegi állapotát? 
 

Q: Oh no, I would not let myself suffer again. I would 
kill myself. 
 

K: Ó, nem, nem engedném magam át a újból 
szenvedésnek. Megölném magam. 
 

M: So you are not afraid to die. 
 

M: Tehát nem félsz a haláltól. 
 

Q: I am afraid of dying, not of death itself. I imagine 
the dying process to be painful and ugly. 
 

K: Számomra a haldoklás a félelmetes, nem a halál 
maga. Úgy képzelem, hogy a halál folyamata 
fájdalmas és csúnya. 
 

M: How do you know? It need not be so. It may be 
beautiful and peaceful. Once you know that death 
happens to the body and not to you, you just watch 
your body falling off like a discarded garment. 
 

M: Honnan tudod? Nem kell így lennie. Lehet szép, 
és békés is. Amint tudatában vagy, hogy a halállal 
csak a test hal meg, és nem te, akkor csak figyeled 
ahogy a tested lehullik, mint egy kidobott ruha. 
 

Q: I am fully aware that my fear of death is due to 
apprehension and not knowledge. 
 

K: Tökéletesen tudatában vagyok, hogy a haláltól a 
felfogásom, és nem a tudásom miatt félek. 
  

M: Human beings die every second, the fear and the 
agony of dying hangs over the world like a cloud. No 
wonder you too are afraid. But once you know that 
the body alone dies and not the continuity of 
memory and the sense of „I am‟ reflected in it, you 
are afraid no longer. 
 

M: Minden másodpercben emberi lények halnak 
meg, a félelem és a haláltusa felhőként terpeszkedik 
a világ fölé. Ne csodálkozz, hogy te is félsz. De 
mihelyt tudatában vagy, hogy egyedül a test hal 
meg, az emlékezet folytonossága, és az abban 
tükröződő ‟én vagyok‟ érzés pedig nem, soha többé 
nem félsz.  
 

Q: Well, let us die and see. 
 

K: Nos, haljunk meg, és meglátjuk. 
 

M: Give attention and you will find that birth and 
death are one, that life pulsates between being and 
non-being, and that each needs the other for 
completeness. You are born to die and you die to be 
reborn. 
 

M: Figyelj, és felfedezed, hogy születés és halál 
egyek, hogy az élet lét és nemlét között lüktet, és 
hogy mindegyiknek szüksége van a másikra a 
teljességhez. Születned kell, hogy meghalj, és 
halnod kell, hogy újra szüless. 
 

Q: Does not detachment stop the process? 
 

K: A szenvtelenség nem állítja meg a folyamatot? 
 

M: With detachment the fear goes, but not the fact. 
 

M: Szenvtelenség révén a félelem szűnik meg, de 
maga a tény nem. 
 

Q: Shall I be compelled to be reborn? How dreadful. 
 

K: Kénytelen leszek újra születni? Milyen szörnyű. 
 

M: There is no compulsion. You get what you want. 
You make your own plans and you carry them out. 
 

M: Nincs szó kényszerről. Azt kapod, amit akarsz. 
Te készíted saját terveidet, és te hajtod végre 
azokat. 
 

Q: Do we condemn ourselves to suffer? 
 

K: Szenvedésre ítéljük magunkat? 
 

M: We grow through investigation, and to investigate 
we need experience. We tend to repeat what we 
have not understood. If we are sensitive and 
intelligent, we need not suffer. Pain is a call for 

M: Fejlődünk a kutatás révén, és a kutatáshoz 
tapasztalatra van szükség. Hajlunk rá, hogy amit 
nem értettünk meg, azt megismételjük. Ha 
érzékenyek, és intelligensek vagyunk, nem 
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attention and the penalty of carelessness. Intelligent 
and compassionate action is the only remedy. 
 

szükséges szenvednünk. A fájdalom figyelem 
felhívás, és az elővigyázatlanság szankcionálása. 
Az intelligens és együtt érző cselekvés az egyetlen 
gyógyszer. 
 

Q: It is because I have grown in intelligence that I 
would not tolerate my suffering again. What is wrong 
with suicide? 
 

K: Csak azért, mert gyarapodott az intelligenciám, 
nem bírnám ki újra a szenvedést. Mi a probléma az 
öngyilkossággal? 
 

M: Nothing wrong, if it solves the problem. What, if it 
does not? Suffering caused by extraneous factors -- 
some painful and incurable disease, or unbearable 
calamity -- may provide some justification, but where 
wisdom and compassion are lacking, suicide cannot 
help. A foolish death means foolishness reborn. 
Besides there is the question of karma to consider. 
Endurance is usually the wisest course. 
 

M: Nincs semmi probléma vele, ha megoldja a 
problémát. De mi van, ha nem? Külső körülmények 
okozta szenvedés – fájdalmas és gyógyíthatatlan 
betegség, vagy elviselhetetlen csapás – nyújthat 
valamiféle igazolást, de ahol hiányzik a bölcsesség 
és a részvét, ott az öngyilkosság nem segíthet. 
Ostoba halál ostoba újjászületést jelent. Ezenkívül a 
karma kérdését is tekintetbe kell venni. Általában a 
kitartás a legbölcsebb kezelés. 
 

Q: Must one endure suffering, however acute and 
hopeless? 
 

K: Az embernek tűrnie kell a szenvedést, 
bármennyire súlyos és reménytelen? 
 

M: Endurance is one thing and helpless agony is 
another. Endurance is meaningful and fruitful, while 
agony is useless. 
 

M: A kitartás egy dolog, és a reménytelen gyötrődés 
egy másik. A kitartás értelmes és gyümölcsöző, míg 
a gyötrődés haszontalan. 
 

Q: Why worry about karma? It takes care of itself 
anyhow. 
 

K: Miért kell a karma miatt aggódni? Különben is 
gondot visel az magára. 
 

M: Most of our karma is collective. We suffer for the 
sins of others, as others suffer for ours. Humanity is 
one. Ignorance of this fact does not change it. We 
could have been much happier people ourselves, 
but for our indifference to the sufferings of others. 
 

M: Legtöbb karmánk kollektív. Szenvedünk mások 
bűnei miatt, mint ahogy mások is szenvednek a 
mieink miatt. Az emberiség egy. E tény nem tudása 
nem változtatja meg azt. Mi magunk is sokkal 
boldogabb emberek lehetnénk, ha nem lennénk 
közönyösek mások szenvedése iránt. 
 

Q: I find I have grown much more responsive. 
 

K: Úgy gondolom, én sokkal érzékenyebbé váltam. 
 

M: Good. When you say it, what do you have in 
mind? Yourself, as a responsive person within a 
female body? 
 

M: Örvendetes. Amikor ezt mondod, mi van az 
elmédben? Önmagad, mint érzékeny személy egy 
női testben? 
 

Q: There is a body and there is compassion and 
there is memory and a number of things and 
attitudes; collectively they may be called a person. 
 

K: A test, a könyörület, az emlékezet, valamint 
számtalan dolog, és attitűd; ezek együttesen 
személynek nevezhetők. 
 

M: Including the „I am‟ idea? 
 

M: Az ‟én vagyok‟ ideát is beleértve? 
 

Q: The „I am‟ is like a basket that holds the many 
things that make a person. 
 

K: Az ‟én vagyok‟ olyan, akár egy kosár, amely a 
személyt alkotó sok dolgot tartalmazza. 
 

M: Or, rather, it is the willow of which the basket is 
woven. When you think of yourself as a women, do 
you mean that you are a women, or that your body is 
described as female? 
 

M: Vagy inkább, ahhoz a fűzfához hasonló, 
amelyből a kosarat fonták. Amikor nőként gondolsz 
önmagadra, úgy érted, hogy te nő vagy, vagy úgy, 
hogy a tested nőneműként írható le? 
 

Q: It depends on my mood. Sometimes I feel myself 
to be a mere centre of awareness. 
 

K: Ez a hangulatomtól függ. Néha úgy érzem, hogy 
a tudatosság központja vagyok csupán. 
 

M: Or, an ocean of awareness. But are there M: Vagy a tudat óceánja. De vannak-e pillanatok, 
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moments when you are neither man nor women, not 
the accidental, occasioned by circumstances and 
conditions? 
 

mikor nem vagy se férfi, se nő, sem a véletlen, a 
körülmények és feltételek által előidézett? 
 

Q: Yes, there are, but I feel shy to talk about it. 
 

K: Igen, vannak, de félek beszélni róla. 
 

M: A hint is all that one can expect. You need not 
say more. 
 

M: Egy célzás több, mint amit el lehet várni. Nem 
kell többet mondanod. 
 

Q: Am I allowed to smoke in your presence? I know 
that it is not the custom to smoke before a sage and 
more so for a women. 
 

K: Megengeded, hogy rágyújtsak a jelenlétedben? 
Tudom, hogy nem szokás egy bölcs előtt 
dohányozni, és egy nőnek sokkal inkább nem. 
 

M: By all means, smoke, nobody will mind. We 
understand. 
 

M: Hogyne, dohányozz, senkit nem zavar. 
Megértjük. 
 

Q: I feel the need of cooling down. 
 

K: Szükségem van rá, hogy megnyugodjak. 
 

M: It is very often so with Americans and 
Europeans. After a stretch of sadhana they become 
charged with energy and frantically seek an outlet. 
They organise communities, become teachers of 
Yoga, marry, write books -- anything except keeping 
quiet and turning their energies within, to find the 
source of the inexhaustible power and learn the art 
of keeping it under control. 
 

M: Ez nagyon gyakori az amerikaiak és európaiak 
esetében. Egy bizonyos idejű sadhana után fel 
vannak töltődve energiával, és kétségbeesetten 
keresik a levezetést. Közösségeket szerveznek, 
Yoga tanárok lesznek, házasodnak, könyvet írnak – 
mindent megtesznek, a csendben maradás, és 
energiáik befelé fordítása kivételével, hogy 
megtalálják a kimeríthetetlen erő forrását, és 
megtanulják annak művészetét, hogyan tartsák azt  
kontroll alatt. 
 

Q: I admit that now I want to go back and live a very 
active life, because I feel full of energy. 
 

K: Bevallom, most vissza akarok menni, és egy 
nagyon aktív életet akarok élni, mert úgy érzem, tele 
vagyok energiával. 
 

M: You can do what you like, as long as you do not 
take yourself to be the body and the mind. It is not 
so much a question of actual giving up the body and 
all that goes with it, as a clear understanding that 
you are not the body. A sense of aloofness, of 
emotional non-involvement. 
 

M: Tehetsz, amit akarsz, amíg nem tartod önmagad 
a testnek, és az elmének. Nem annyira az a kérdés, 
hogy feladd a testet, és mindent, ami ezzel jár, mint 
annak világos megértése, hogy te nem a test vagy. 
A tartózkodás az érzelmi be nem avatkozás érzése. 
 

Q: I know what you mean. Some four years ago I 
passed through a period of rejection of the physical; 
I would not buy myself clothes, would eat the 
simplest foods, sleep on bare planks. It is the 
acceptance of the privations that matters, not the 
actual discomfort. Now I have realised that 
welcoming life as it comes and loving all it offers, is 
best of it. I shall accept with glad heart whatever 
comes and make the best of it. If I can do nothing 
more than give life and true culture to a few children 
-- good enough; though my heart goes out to every 
child, I cannot reach all. 
 

K: Tudom, hogy érted. Mintegy négy évvel ezelőtt 
átestem a fizikai elutasítás egy periódusán; nem 
akartam magamnak ruhákat venni, a legegyszerűbb 
ételeket akartam enni, csupasz deszkán akartam 
aludni. A nélkülözés elfogadása, ami számít 
valójában, nem a kényelmetlenség. Mostanára 
felismertem, hogy legjobb az életet úgy elfogadni, 
ahogy jön, és mindent szeretni, amit felkínál. 
Örvendező szívvel elfogadok bármit, ami jön, és 
beérem vele. Ha nem tudok semmi többet tenni, 
mint hogy néhány gyermeknek életet, és jó nevelést 
adok – már elég jó; noha majd meghal a szívem 
minden gyermekért, nem érhetem elé mindet. 
 

M: You are married and a mother only when you are 
man-women conscious. When you do not take 
yourself to be the body, then the family life of the 
body, however intense and interesting, is seen only 
as a play on the screen of the mind, with the light of 
awareness as the only reality. 

M: Csak akkor vagy házas és anya, ha férfi-nő 
tudatosságod van. Amikor nem tartod magad a 
testtel azonosnak, akkor a test családi élete, legyen 
az bármilyen intenzív és érdekes, csak az egyetlen 
valóság, a tudat fényének az elme képernyőjére 
vetülő játékának látszik. 
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Q: Why do you insist on awareness as the only real? 
Is not the object of awareness as real, while it lasts? 
 

K: Miért hangsúlyozod, hogy a tudatosság az 
egyetlen valóság? Nem ugyanígy valóságos a tudat 
valamely objektuma, míg fennmarad? 
 

M: But it does not last. Momentary reality is 
secondary; it depends on the timeless. 
 

M: De nem marad fenn. A pillanatnyi valóság 
másodlagos; az időtlentől függ. 
 

Q: Do you mean continuous, or permanent? 
 

K: Ezen folytonosságot értesz, vagy állandóságot? 
 

M: There can be no continuity in existence. 
Continuity implies identity in past, present and 
future. No such identity is possible, for the very 
means of identification fluctuate and change. 
Continuity, permanency, these are illusions created 
by memory, mere mental projections of a pattern 
where no pattern can be; abandon all ideas of 
temporary or permanent, body or mind, man or 
women; what remains? What is the state of your 
mind when all separation is given up? I am not 
talking of giving up distinctions, for without them 
there is no manifestation. 
 

M: A létezésben nem lehet folytonosság. A 
folytonosság múlt-, jelen- és jövőbeli azonosságot 
jelent. Ilyen önazonosság nem lehetséges, mert az 
önazonosság ismertetőjelei ingadoznak és 
változnak. Folytonosság, állandóság, ezek az 
emlékezet által létrehozott illúziók, egy minta 
pusztán mentális kivetítései, ott, ahol nem lehet 
minta; vess el minden múlóra vagy állandóra, testre 
vagy elmére, férfira vagy nőre vonatkozó ideát; mi 
marad? Mi az állapota elmédnek, amikor minden 
elkülönülést feladtál? Nem a különbségek 
feladásáról beszélek, mert azok nélkül nincs 
megnyilvánulás. 

 
Q: When I do not separate, I am happily at peace. 
But somehow I lose my bearings again and again 
and begin to seek happiness in outer things. Why is 
my inner peace not steady, I cannot understand. 
 

K: Amikor nem vagyok elkülönülve, a boldog béke 
állapotában vagyok. De valahogy újra és újra 
eltévesztem az irányt, és a boldogságot elkezdem 
külső dolgokban keresni. Hogy miért nem elég 
szilárd a belső békém, nem értem. 
 

M: Peace, after all, is also a condition of the mind. 
 

M: Végső soron a béke is az elme állapota. 
 

Q: Beyond the mind is silence. There is nothing to 
be said about it. 
 

K: Az elmén túl csend van. Ott semmi nincs, amiről 
beszélni lehetne. 
 

M: Yes, all talk about silence is mere noise. 
 

M: Igen, minden beszéd, amely a csendről szól, zaj 
csupán. 
 

Q: Why do we seek worldly happiness, even after 
having tasted one‟s own natural spontaneous 
happiness? 
 

K: Miért keressük még az ember saját természetes 
spontán boldogságának megízlelése után is az 
evilági boldogságot? 
 

M: When the mind is engaged in serving the body, 
happiness is lost. To regain it, it seeks pleasure. The 
urge to be happy is right, but the means of securing 
it are misleading, unreliable and destructive of true 
happiness. 
 

M: Amikor az elme elkötelezi magát a test 
szolgálatának, a boldogság elvész. Hogy azt 
visszanyerje, örömöt keres. A boldogságra 
késztetettség rendben van, de bebiztosításának 
szándéka félrevezető, megbízhatatlan, és az igaz 
boldogságra nézve romboló hatású. 
 

Q: Is pleasure always wrong? 
 

K: Az öröm mindig helytelen? 
 

M: The right state and use of the body and the mind 
are intensely pleasant. It is the search for pleasure 
that is wrong. Do not try to make yourself happy, 
rather question your very search for happiness. It is 
because you are not happy that you want to be 
happy. Find out why you are unhappy. Because you 
are not happy you seek happiness in pleasure; 
pleasure brings in pain and therefore you call it 
worldly; you then long for some other pleasure, 

M: A helyes állapot, és a test és elme használata 
rendkívül kellemes. Az öröm keresés, ami helytelen. 
Ne törekedj, hogy boldoggá tedd magad, inkább 
kérdőjelezd meg egész boldogság keresésedet. 
Azért nem vagy boldog, mert boldog akarsz lenni. 
Fedezd fel, miért vagy boldogtalan. Mivel nem vagy 
boldog, boldogságot keresel az örömben; az öröm 
fájdalomhoz vezet, és emiatt elnevezed azt 
eviláginak; ezután kezdesz sóvárogni más, fájdalom 
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without pain, which you call divine. In reality, 
pleasure is but a respite from pain. Happiness is 
both worldly and unworldly, within and beyond all 
that happens. Make no distinction, don‟t separate 
the inseparable and do not alienate yourself from 
life. 
 

nélküli örömök után, amelyeket elnevezel isteninek. 
Valójában az öröm csupán haladék a fájdalomtól. A 
boldogság mind világi, mind nem világi, a 
történéseken belüli és túli. Ne tégy 
megkülönböztetést, ne válaszd el, ami nem 
elválasztható, és ne idegenítsd el önmagad az 
élettől. 
 

Q: How well I understand you now. Before my stay 
at Ramanashram I was tyrannised by conscience, 
always sitting in judgement of myself. Now I am 
completely relaxed, fully accepting myself as I am. 
When I return to the States, I shall take life as it 
comes, as Bhagavan‟s grace, and enjoy the bitter 
along with the sweet. This is one of the things I have 
learnt in the Ashram -- to trust Bhagavan. I was not 
like this before. I could not trust. 
 

K: Most micsoda jól megértelek. Ramanashrambeli 
látogatásom előtt a lelkiismeret zsarnokoskodott 
felettem, állandóan elítéltem önmagam. Most 
teljesen laza vagyok, teljesen elfogadva önmagam, 
ahogy vagyok. Mikor visszatérek az Államokba, úgy 
fogom venni az életet, ahogy az jön, Bhagaván 
kegyelméből, és a keserűt együtt fogom élvezni az 
édessel. Ez az egyik dolog, amit az Ashramban 
megtanultam – hinni Bhagavánban. Nem ilyen 
voltam előtte. Nem tudtam hinni. 
 

M: Trusting Bhagavan is trusting yourself. Be aware 
that whatever happens, happens to you, by you, 
through you, that you are the creator, enjoyer and 
destroyer of all you perceive and you will not be 
afraid. Unafraid, you will not be unhappy, nor will 
you seek happiness. 
 
In the mirror of your mind all kinds of pictures appear 
and disappear. Knowing that they are entirely your 
own creations, watch them silently come and go, be 
alert, but not perturbed. This attitude of silent 
observation is the very foundation of Yoga. You see 
the picture, but you are not the picture. 
 

M: Bhagavánban hinni azt jelenti, önmagadban 
hinni. Tudd, hogy bármi történjék neked, veled, 
általad, hogy te vagy a teremtője, élvezője és 
pusztítója mindennek, amit észlelsz, és akkor nem 
fogsz félni. Félelem nélkül nem leszel boldogtalan, 
és boldogságot sem fogsz keresni. 
 
Elméd tükrében mindenféle képek jelennek meg, és 
tűnnek el. Tudván, hogy azok teljesen a te saját 
teremtményeid, figyeld őket csendesen, ahogy 
jönnek-mennek, légy éber, de ne izgatott. A csendes 
megfigyelésnek ez az attitűdje a Yoga igazi alapja. 
Látod a képet, de nem te vagy a kép. 
 

Q: I find that the thought of death frightens me 
because I do not want to be reborn. I know that none 
compels, yet the pressure of unsatisfied desires is 
overwhelming and I may not be able to resist. 
 

K: Úgy gondolom, hogy a halál gondolatai azért 
rémisztőek számomra, mert nem akarok újra 
születni. Tudom, hogy semmi nem kényszerít, 
mégis, a kielégítetlen vágyak nyomása 
megsemmisítő erejű, és lehet, hogy nem leszek 
képes ellenállni. 
 

M: The question of resistance does not arise. What 
is born and reborn is not you. Let it happen, watch it 
happen. 
 

M: Szó sincs ellenállásról. Ami megszületett, és 
újraszületett, az nem te vagy. Engedd megtörténni, 
figyeld a történését. 
 

Q: Why then be at all concerned? 
 

K: Minek akkor foglalkozni vele egyáltalán? 
 

M: But you are concerned. And you will be 
concerned as long as the picture clashes with your 
own sense of truth, love and beauty. The desire for 
harmony and peace is ineradicable. But once it is 
fulfilled, the concern ceases and physical life 
becomes effortless and below the level of attention. 
Then, even in the body you are not born. To be 
embodied or bodyless is the same to you. You reach 
a point when nothing can happen to you. Without 
body, you cannot be killed; without possessions you 
cannot be robbed; without mind, you cannot be 
deceived. There is no point where a desire or fear 
can hook on. As long as no change can happen to 
you, what else matters? 

M: De hát te foglalkozol vele. És egész addig 
foglalkozni fogsz vele, amíg a kép ellentmondásba 
nem kerül igazság-, szeretet- és szépérzékeddel. A 
harmónia és béke iránti vágy mélyen gyökerezik. De 
beteljesülésével az érdeklődés megszűnik, a testi 
élet passzívvá válik, és a figyelem szintje alá merül. 
Azután, habár még testben vagy, nem született 
vagy. Testtel, vagy testetlenül, egyre megy 
számodra. Elérsz egy pontra, amikor semmi nem 
történhet veled. Test nélkül nem vagy megölhető; 
vagyon nélkül nem vagy kifosztható; elme nélkül 
nem tévedhetsz. Nincs olyan pont, amibe a vágy, 
vagy a félelem belekapaszkodhat. Amíg nem 
történhet veled változás, mi egyéb számít? 
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Q: Somehow I do not like the idea of dying. 
 

K: Valahogy nem szeretem a halál ideáját. 
 

M: It is because you are so young. The more you 
know yourself the less you are afraid. Of course, the 
agony of dying is never pleasant to look at, but the 
dying man is rarely conscious. 
 

M: Azért, mert oly fiatal vagy. Minél jobban ismered 
önmagad, annál kevésbé félsz. Egy haldokoló 
haláltusáját látni, természetesen, sosem kellemes, 
de a haldokló ember ritkán tudatos. 
 

Q: Does he return to consciousness? 
 

K: Vissza fog térni a tudatossághoz? 

 
M: It is very much like sleep. For a time the person 
is out of focus and then it returns. 
 

M: Ez nagyon hasonlít az alváshoz. A személy egy 
időre kikerül a fókuszból, majd visszatér. 
 

Q: The same person? 
 

K: Ugyanaz a személy? 
 

M: The person, being a creature of circumstances, 
necessarily changes along with them, like the flame 
that changes with the fuel. Only the process goes on 
and on, creating time and space. 
 

M: A személy, lévén a körülmények teremtménye, 
szükségszerűen vele együtt változik, a lánghoz 
hasonlóan, amely együtt változik a tüzelőanyaggal. 
 

Q: Well, God will look after me. I can leave 
everything to Him. 
 

K: Nos, Isten gondoskodni fog rólam. Én mindenben 
Őrá hagyatkozom. 
 

M: Even faith in God is only a stage on the way. 
Ultimately you abandon all, for you come to 
something so simple that there are no words to 
express it. 
 

M: Még Istenhited is csak egy állomás az utadon. 
Végül mindennel felhagysz, mert valami oly 
egyszerűvé válsz, hogy azt szavakkal nem lehet 
kifejezni. 

Q: I am just beginning. At the start I had no faith, no 
trust; I was afraid to let things happen. The world 
seemed to be a very dangerous and inimical place. 
Now, at least I can talk of trusting the Guru or God. 
Let me grow. Don‟t drive me on. Let me proceed at 
my own pace. 
 

K: Még csak az elején vagyok. Kezdetben nem volt 
se hitem, se bizalmam; féltem hagyni megtörténni a 
dolgokat. A világ nagyon veszélyes, és ellenséges 
helynek látszott. Most legalább el tudom mondani, 
hogy hiszek a Guruban, vagy Istenben. Hadd 
fejlődjek. Ne sürgess. Hadd haladjak a magam 
tempójában. 
 

M: By all means proceed. But you don‟t. You are still 
stuck in the ideas of man and women, old and 
young, life and death. Go on, go beyond. A thing 
recognised is a thing transcended. 
 

M: Persze, haladj csak. De nem fogsz. Bele fogsz 
csak ragadni a férfi és nő, öreg és fiatal, élet és halál 
ideáiba. Menj tovább, haladd meg. A felismert dolog 
meghaladott dolog.  
  

Q: Sir, wherever I go people take it to be their duty 
to find faults with me and goad me on. I am fed up 
with this spiritual fortune making. What is wrong with 
my present that it should be sacrificed to a future, 
however glorious? You say reality is in the now. I 
want it. I do not want to be eternally anxious about 
my stature and its future. I do not want to chase the 
more and the better. Let me love what I have. 
 

K: Uram, bármerre járok, mindenki kötelességének 
érzi, hogy kritizáljon, és ösztökéljen engem. Torkig 
vagyok ezzel a spirituális sorscsinálással. Mi baj a 
jelenemmel, hogy fel kell azt áldoznom a jövőnek, 
legyen az bármilyen dicsőséges? Te azt mondod, 
hogy a valóság most van. Én azt akarom. Nem 
akarok örökösen szellemi képességeim, és annak 
jövője miatt nyugtalankodni. Nem akarok többre és 
jobbra törni. Hadd szeressem, amim van. 
 

M: You are quite right; do it. Only be honest -- just 
love what you love -- don‟t strive and strain. 
 

M: Teljesen igazad van; csináld. Csak légy 
becsületes – csak szeresd, amit szeretsz – ne küzdj, 
ne erőlködj. 
 

Q: This is what I call surrender to the Guru. 
 

K: Ezt nevezem én a Gurunak való önmegadásnak. 
 

M: Why exteriorise? Surrender to your own self, of 
which everything is an expression. 
 

M: Miért vetítesz kifelé? Add meg magad saját 
énednek, amely számára minden az ő 
megnyilvánulása. 
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91. Pleasure and Happiness 91. Öröm és boldogság 
Questioner: A friend of mine, a young man about 
twenty-five, was told that he is suffering from an 
incurable heart disease. He wrote to me that instead 
of slow death he preferred suicide. I replied to him 
that a disease incurable by Western medicine may 
be cured in some other way. There are yogic powers 
that can bring almost instantaneous changes in the 
human body. Effects of repeated fasting also verge 
on the miraculous. I wrote to him not to be in a hurry 
to die; rather to give a trial to other approaches. 
 
There is a Yogi living not far from Bombay who 
possesses some miraculous powers. He has 
specialised in the control of the vital forces 
governing the body. I met some of his disciples and 
sent through to the Yogi my friend‟s letter and photo. 
Let us see what happens. 

 

Kérdező: Egyik barátom, egy huszonöt év körüli 
fiatalember azt mondta, gyógyíthatatlan 
szívbetegségben szenved. Azt írta nekem, hogy a 
lassú halál helyett az öngyilkosságot részesíti 
előnyben. Azt válaszoltam neki, hogy a nyugati 
medicina által nem gyógyítható betegség lehet, hogy 
meggyógyítható valamilyen más módon. Bizonyos 
jógikus erők majdnem azonnali változást tudnak 
végbevinni az emberi testben. Az ismételt böjtökkel 
elérhető hatás csodával határos. Azt írtam neki, ne 
sürgesse a halált; inkább próbálkozzon más 
megközelítésekkel is. 
 
Van egy Bombaytől nem messze élő Yogi, aki 
csodálatos képességekkel bír. A testet irányító 
életerők irányítására specializálta magát. 
Találkoztam néhány tanítványával, és elküldtem 
általuk a Yoginak barátom levelét és fotóját. 
Meglátjuk, mi történik. 
  

Maharaj: Yes, miracles often take place. But there 
must be the will to live. Without it the miracles will 
not happen. 
 

Maharaj: Igen, csodák gyakran történnek. De 
szükség van az élni akarásra. A nélkül a csodák 
nem történnek meg. 

 
Q: Can such a desire be instilled? 
 

K: Lehet sugallni ilyen vágyat? 
 

M: Superficial desire, yes. But it will wear out. 
Fundamentally, nobody can compel another to live. 
Besides, there were cultures in which suicide had its 
acknowledged and respected place. 
 

M: Felszínes vágyat, igen. De az ilyen ki fog merülni. 
Alapjában véve, senki nem kényszerítheti élni a 
másikat. Egyébként, voltak kultúrák, amelyekben az 
öngyilkosságnak elismertsége, és elismert helye 
volt. 
 

Q: Is it not obligatory to live out one‟s natural span of 
life? 
 

K: Nem kötelező az embernek végig élnie 
természetes élettartamát? 
 

M: Natural -- spontaneously -- easy -- yes. But 
disease and suffering are not natural. There is noble 
virtue in unshakable endurance of whatever comes, 
but there is also dignity in the refusal of meaningless 
torture and humiliation. 
 

M: Természetesen – külső kényszer nélkül – 
könnyen – igen. De a betegség és szenvedés nem 
természetesek. A bármit elviselő rendíthetetlen 
kitartás nemes erény, de az értelmetlen kínzás és 
megalázás visszautasításában is méltóság van. 
 

Q: I was given a book written by a siddha. He 
describes in it many of his strange, even amazing 
experiences. According to him the way of a true 
sadhaka ends with his meeting his Guru and 
surrendering to him body, mind and heart. 
Henceforth the Guru takes over and becomes 
responsible for even the least event in the disciple‟s 
life, until the two become one. One may call it 
realisation through identification. The disciple is 
taken over by a power he cannot control, nor resist, 
and feels as helpless as a leaf in the storm. The only 
thing that keeps him safe from madness and death 
is his faith in the love and power of his Guru. 

K: Kaptam egy siddha által írt könyvet. Sok különös, 
sőt hihetetlen tapasztalatát írja le benne. Szerinte az 
igazi sadhaka útja Gurujával való találkozással, és 
testének, elméjének és szívének számára való 
átadásával ér véget. Attól fogva a Guru vállalja 
magára, és válik felelőssé a tanítvány életének még 
a legkisebb eseményéért is, mígnem a kettő eggyé 
válik. Ezt önazonosulás révén történő 
megvalósulásnak nevezhetjük. A tanítványt átveszi 
egy hatalom, amelyet ő sem kontrollálni, sem 
visszautasítani nem tud, és olyan gyámoltalannak 
érzi magát, mint a vihar sodorta levél. Az egyetlen 
dolog, ami megóvja őt az őrülettől, és a haláltól, 
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 szeretetbe vetett hite, és Gurujának hatalma.  
  

M: Every teacher teaches according to his own 
experience. Experience is shaped by belief and 
belief is shaped by experience. Even the Guru is 
shaped by the disciple to his own image. It is the 
disciple that makes the Guru great. Once the Guru is 
seen to be the agent of a liberating power, which 
works both from within and without, whole-hearted 
surrender becomes natural and easy. Just as a man 
gripped by pain puts himself completely in the hands 
of a surgeon, so does the disciple entrust himself 
without reservation to his Guru. It is quite natural to 
seek help when its need is felt acutely. But, however 
powerful the Guru may be, he should not impose his 
will on the disciple. On the other hand, a disciple that 
distrusts and hesitates is bound to remain unfulfilled 
for no fault of his Guru. 
 

M: Minden tanító a saját tapasztalata szerint tanít. A 
tapasztalatot alakítja a hit, és a hitet alakítja a 
tapasztalat. Még a Guru is alakításra kerül a 
tanítvány által, annak saját képére. A tanítvány az, 
ami a Gurut naggyá teszi. Amint a Gurut a 
megszabadító erő közvetítőjének látjuk, amely 
belülről, és kívülről egyaránt dolgozik, az őszinte 
önátadás természetessé, és könnyűvé válik. Ahogy 
egy fájdalom gyötörte ember adja át magát teljesen 
a sebész kezébe, úgy bízza rá a tanítvány magát 
fenntartás nélkül a Gurujára. Teljesen természetes 
segítséget keresni, amikor annak szüksége kínzóvá 
válik. De lehet a Guru bármennyire hatalmas, nem 
tudja akaratát ráerőltetni a tanítványra. Másfelől a 
tanítvány, aki nem hisz és tétovázik, a meg nem 
valósultnak maradáshoz kötött, ami nem Gurujának 
a hibája. 
 

Q: What happens then? 
 

K: Mi történik azután? 
 

M: Life teaches, where all else fails. But the lessons 
of life take a long time to come. Much delay and 
trouble is saved by trusting and obeying. But such 
trust comes only when indifference and restlessness 
give place to clarity and peace. A man who keeps 
himself in low esteem, will not be able to trust 
himself, nor anybody else. Therefore, in the 
beginning the teacher tries his best to reassure the 
disciple as to his high origin, noble nature and 
glorious destiny. He relates to him the experiences 
of some saints as well as his own, instilling 
confidence in himself and in his infinite possibilities. 
When self-confidence and trust in the teacher come 
together, rapid and far-going changes in the 
disciple‟s character and life can take place. 
 

M: Az élet tanít, ahol minden más meghiúsul. De az 
élet leckéi sokára jönnek. Sok késlekedés és 
nehézség megtakarítható bizalom és 
engedelmesség révén. De ilyen bizalom csak akkor 
alakul ki, amikor a nemtörődömség és a 
nyugtalanság utat engednek a világosságnak és a 
békének. Akinek alacsony az önbecsülése, nem lesz 
képes bízni sem önmagában, sem senki másban. 
Emiatt a tanító kezdetben mindent megkísérel, hogy 
újra feltöltse önbizalommal a tanítványt, az ő 
magasztos eredetével, nemes természetével és 
dicső sorsával kapcsolatban. Utal bizonyos szentek, 
valamint saját tapasztalataira, bizalmat teremtve 
ezzel önmagával, és az ő végtelen lehetőségeivel 
kapcsolatosan. Amikor az önbizalom, és a tanító 
iránti bizalom összetalálkoznak, gyors, és messze 
ható változások következnek be a tanítvány 
jellemében, és életében. 
 

Q: I may not want to change. My life is good enough 
as it is. 
 

K: Én nem szeretnék változni. Az életem elég jó 
úgy, ahogy van. 
 

M: You say so because you have not seen how 
painful is the life you live. You are like a child 
sleeping with a lollypop in its mouth. You may feel 
happy for a moment by being totally self-centred, but 
it is enough to have a good look at human faces to 
perceive the universality of suffering. Even your own 
happiness is so vulnerable and short-lived, at the 
mercy of a bank-crash, or a stomach ulcer. It is just 
a moment of respite, a mere gap between two 
sorrows. Real happiness is not vulnerable, because 
it does not depend on circumstances. 
 

M: Azért beszélsz így, mert még nem láttad, milyen 
fájdalmas az élet, amit élsz. Olyan vagy, mint egy 
alvó gyermek, nyalókával a szájában. Érezheted 
magadat boldognak egy pillanatra, lévén teljesen én 
központú, de elég, ha jól megnézed az emberi 
arcokat, hogy érzékeld a szenvedés 
egyetemességét. Még saját boldogságod is oly 
sebezhető és mulandó, egy banki csőd, vagy egy 
gyomorfekély irgalmában. Csak egy pillanatnyi 
pihenés, egy hézag csupán két szomorúság között. 
A valódi boldogság sebezhetetlen, mert független a 
körülményektől. 
 

Q: Are you talking from your own experience? Are 
you too unhappy? 
 

K: Saját tapasztalatodból beszélsz? Te is 
boldogtalan vagy? 
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M: I have no personal problems. But the world is full 
of living beings whose lives are squeezed between 
fear and craving. They are like cattle driven to the 
slaughter house, jumping and frisking, carefree and 
happy, yet dead and skinned within an hour. 
 
You say you are happy. Are you really happy, or are 
you merely trying to convince yourself. Look at 
yourself fearlessly and you will at once realise that 
your happiness depends on conditions and 
circumstances, hence it is momentary, not real. Real 
happiness flows from within. 
 

M: Nekem nincsenek személyes problémáim. De a 
világ tele van olyan élőlényekkel, akiknek az élete 
félelem és kínzó vágyakozás közé préselődött. 
Olyanok, akár a vágóhídra hajtott jószág, 
ugrándoznak és szökdécselnek, gondtalanok és 
boldogok, mégis megölik, és megnyúzzák őket egy 
órán belül. 
 
Azt mondod, boldog vagy. Valóban boldog vagy, 
vagy csupán igyekszel meggyőzni magad róla? 
Nézz önmagadba bátran, és azonnal fel fogod 
ismerni, hogy boldogságod feltételektől, és 
körülményektől függ, ennél fogva pillanatnyi, nem 
valós. A valódi boldogság belülről ered. 
 

Q: Of what use is your happiness to me? It does not 
make me happy. 
 

K: Mi haszna számomra a te boldogságodnak? Az 
nem tesz engem boldoggá. 
 

M: You can have the whole of it and more for the 
mere asking. But you do not ask; you don‟t seem to 
want. 
 

M: Tiéd lehet az egész, és még több, pusztán csak 
kérned kell. De nem kéred; úgy látszik, nem akarod. 
 

Q: Why do you say so? I do want to be happy. 
 

K: Miért beszélsz így? Én boldog akarok lenni. 
 

M: You are quite satisfied with pleasures. There is 
no place for happiness. Empty your cup and clean it. 
It cannot be filled otherwise. Others can give you 
pleasure, but never happiness. 
 

M: Teljesen megelégszel az örömökkel. Nincs hely a 
boldogság számára. Ürítsd ki poharad, és tisztítsd 
meg. Nem tölthető tele másképpen. Mások tudnak 
neked örömet adni, de boldogságot soha. 
 

Q: A chain of pleasurable events is good enough. 
 

K: Örömteli események egy sorozata elég jó. 
 

M: Soon it ends in pain, if not in disaster. What is 
Yoga after all, but seeking lasting happiness within? 
 

M: Hamarosan fájdalom a vége, ha nem katasztrófa. 
Mi a Yoga végül is, ha nem a belső, állandó 
boldogság keresése? 

 
Q: You can speak only for the East. In the West the 
conditions are different and what you say does not 
apply. 
 

K: Te csak a Kelet szempontjából tudsz beszélni. 
Nyugaton mások a feltételek, és amiről beszélsz, az 
ott nem érvényes. 
 

M: There is no East and West in sorrow and fear. 
The problem is universal -- suffering and the ending 
of suffering. The cause of suffering is dependence 
and independence is the remedy. Yoga is the 
science and the art of self-liberation through self-
understanding. 
 

M: A szomorúságban és félelemben nincs Kelet és 
Nyugat. A probléma egyetemes – a szenvedés, és a 
szenvedés befejezése. A szenvedés oka a 
függőség, és a gyógyszer a függetlenség. A Yoga 
az önmegértésen keresztül történő 
önmegszabadítás tudománya, és művészete. 
 

Q: I do not think I am fit for Yoga. 
 

K: Nem hiszem, hogy készen állnék a Yogára. 
 

M: What else are you fit for? All your going and 
coming, seeking pleasure, loving and hating -- all 
this shows that you struggle against limitations, self-
imposed or accepted. In your ignorance you make 
mistakes and cause pain to yourself and others, but 
the urge is there and shall not be denied. The same 
urge that seeks birth, happiness and death shall 
seek understanding and liberation. It is like a spark 
of fire in a cargo of cotton. You may not know about 
it, but sooner or later the ship will burst in flames. 
Liberation is a natural process and in the long run, 
inevitable. But it is within your power to bring it into 

M: Mi másra állnál készen? Egész jövés-menésed, 
öröm, szeretet és gyűlölet keresésed – minden azt 
mutatja, hogy küzdesz a korlátozások ellen, akár rád 
terheltek, akár elfogadottak. Tudatlanságod miatt 
hibákat követsz el, és fájdalmat okozol magadnak és 
másoknak, de a késztetés benned van, nem 
tagadhatod. Ugyanaz a megszületést, boldogságot, 
és halált kereső késztetés fogja keresni a megértést 
és a megszabadulást. Hasonlóan, mint mikor egy 
rakomány gyapjúba szikra pattan. Lehet, hogy nem 
tudsz róla, de a hajó előbb-utóbb lángokban fog 
állni. A megszabadulás természetes folyamat, és 
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the now. 
 

hosszú távon elkerülhetetlen. De hatalmadban áll a 
mostba hozni azt. 
 

Q: Then why are so few liberated people in the 
world? 
 

K: Akkor miért van oly kevés megszabadult ember a 
világon? 
 

M: In a forest only some of the trees are in full bloom 
at a given moment, yet every one will have its turn. 
 
Sooner or later your physical and mental resources 
will come to an end. What will you do then? 
Despair? All right, despair. You will get tired of 
despairing and begin to question. At that moment 
you will be fit for conscious Yoga. 
 

M: Adott pillanatban az erdőben is csak néhány fa 
van virágzása teljében, mégis mindegyik sorra kerül.  
 
A fizikai és mentális erőforrások előbb-utóbb 
végükhöz érnek. Mit fogsz majd akkor csinálni? 
Kétségbeesel? Rendben, ess kétségbe. Ki fogsz 
fáradni a kétségbeeséstől, és el fogsz kezdeni 
kérdezni. Abban a pillanatban alkalmas készen 
fogsz állni a Yoga tudatosságára. 
 

Q: I find all this seeking and brooding most 
unnatural. 
 

K: Úgy érzem, ez az egész keresés és merengés 
nagyon természetellenes. 
 

M: Yours is the naturalness of a born cripple. You 
may be unaware but it does not make you normal. 
What it means to be natural or normal you do not 
know, nor do you know that you do not know. 
 
At present you are drifting and therefore in danger, 
for to a drifter any moment anything may happen. It 
would be better to wake up and see your situation. 
That you are -- you know. What you are -- you don't 
know. Find out what you are. 
 

M: A te természetességed született nyomorék. 
Lehetsz te naiv, de az nem tesz normálissá. Nem 
tudod, mit jelent természetesnek, vagy normálisnak 
lenni, és azt sem tudod, hogy nem tudod. 
 
Jelenleg sodródsz, és ezért veszélyben vagy, mert a 
sodródóval bármely pillanatban bármi megtörténhet. 
Jobb lenne felébredni, és szembenézni a helyzettel. 
Azt, hogy vagy – tudod. Hogy mi vagy – nem tudod. 
Fedezd fel, mi vagy. 
 

Q: Why is there so much suffering in the world? 
 

K: Miért oly sok a szenvedés a világban? 
 

M: Selfishness is the cause of suffering. There is no 
other cause. 
 

M: Az önzés a szenvedés oka. Nincsen más ok. 
 
 

Q: I understood that suffering is inherent in 
limitation. 
 

K: Megértettem, hogy a szenvedés együtt jár a 
korlátozással. 
 

M: Differences and distinctions are not the causes of 
sorrow. Unity in diversity is natural and good. It is 
only with separateness and self-seeking that real 
suffering appears in the world. 
 

M: Nem a különbségek és megkülönböztetések a 
szomorúság okai. Az egység a sokféleségben 
természetes, és jó. Csak az elkülönülés és az önzés 
az, ami miatt a valódi szenvedés a világban 
megjelenik. 
 

 

92. Go Beyond the l-am-the-body Idea 92. Haladd meg az én-vagyok-a-test 
ideát 

Questioner: We are like animals, running about in 
vain pursuits and there seems to be no end to it. Is 
there a way out? 

 

Kérdező: Állatokként szaladgálunk, céltalanul 
keresgélünk, és nem látszik a vége. Van belőle kiút? 

 

Maharaj: Many ways will be offered to you which will 
but take you round and bring you back to your 
starting point. First realise that your problem exists 
in your waking state only, that however painful it is, 
you are able to forget it altogether when you go to 
sleep. When you are awake you are conscious; 

Maharaj: Sok olyan utat kínálnak fel számodra, 
amelyeken csak körbe-körbe jársz, és visszakerülsz 
a kezdőpontodba. Először ismerd fel, hogy a 
problémád csak ébrenléti állapotodban létezik, hogy 
akármilyen fájdalmas, képes vagy azt teljesen 
elfelejteni, amikor elalszol. Amikor ébren vagy, 
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when you are asleep, you are only alive. 
Consciousness and life -- both you may call God; 
but you are beyond both, beyond God, beyond being 
and not-being. What prevents you from knowing 
yourself as all and beyond all, is the mind based on 
memory. It has power over you as long as you trust 
it; don't struggle with it; just disregard it. Deprived of 
attention, it will slow down and reveal the 
mechanism of its working. Once you know its nature 
and purpose, you will not allow it to create imaginary 
problems. 
 

tudatos vagy; amikor alszol, akkor csak élő. 
Tudatosság, és élet – mindkettőt nevezheted 
Istennek; de te mindkettőn túl vagy, túl Istenen, túl 
léten, és nemléten. Ami meggátol abban, hogy 
önmagadat mindenként, és mindenen túliként 
ismerd, az az emlékezet alapú elme. Hatalma van 
fölötted, amíg hiszel benne; ne harcolj vele; csupán 
hagyd figyelmen kívül. Ha megfosztod figyelmedtől 
lelassul, és felfedi működésének mechanizmusát. 
Amint megismerted természetét, és célját, nem 
fogod hagyni, hogy képzelt problémákat teremtsen. 
 

Q: Surely, not all problems are imaginary. There are 
real problems. 
 

K: Bizonyára nem minden probléma elképzelt. 
Vannak valódi problémák. 
 

M: What problems can there be which the mind did 
not create? Life and death do not create problems; 
pains and pleasures come and go, experienced and 
forgotten. It is memory and anticipation that create 
problems of attainment or avoidance, coloured by 
like and dislike. Truth and love are man's real nature 
and mind and heart are the means of its expression. 
 

M: Milyen problémák lehetnek, amiket nem elme 
teremt? Élet és halál nem teremtenek problémákat; 
a fájdalmak és örömök jönnek és mennek, átéled, 
majd elfelejted őket. Az emlékezet és az elvárás az, 
ami létrehozza a megszerzés vagy elkerülés 
rokonszenvekkel és ellenszenvekkel színezett 
problémáit. Az igazság és a szeretet az ember 
valódi természete, és az elme és a szív azok 
kifejezésének eszköze. 
 

Q: How to bring the mind under control? And the 
heart, which does not know what it wants? 
 

K: Hogyan kell az elmét ellenőrzés alá vonni? És a 
szívet, amely nem tudja, mit akar? 
 

M: They cannot work in darkness. They need the 
light of pure awareness to function rightly. All effort 
at control will merely subject them to the dictates of 
memory. Memory is a good servant, but a bad 
master. It effectively prevents discovery. There is no 
place for effort in reality. It is selfishness, due to a 
self-identification with the body, that is the main 
problem and the cause of all other problems. And 
selfishness cannot be removed by effort, only by 
clear insight into its causes and effects. Effort is a 
sign of conflict between incompatible desires. They 
should be seen as they are -- then only they 
dissolve. 
 

M: Ők nem működhetnek sötétben. Szükséges 
számukra a tiszta tudat fénye, hogy helyesen 
funkcionáljanak. Minden ellenőrzésre való törekvés 
csak az emlékezet parancsai alá rendeli őket. Az 
emlékezet jó szolga, de rossz mester. Hatékonyan 
gátolja a megoldást. Nincs helye törekvésnek a 
valóságban. Az nem más, mint önzés, 
köszönhetően a testtel való önazonosításnak, ami a 
fő probléma, és minden más probléma oka. És az 
önzés nem távolítható el erőfeszítéssel, csak 
okainak és hatásainak tiszta meglátásával. Az 
erőkifejtés az összeegyeztethetetlen vágyak közötti 
konfliktus jele. Úgy kell őket látni, ahogyan vannak – 
csak akkor fognak szertefoszlani. 
 

Q: And what remains? 
 

K: És mi marad?  
 

M: That which cannot change, remains. The great 
peace, the deep silence, the hidden beauty of reality 
remain. While it can not be conveyed through words, 
it is waiting for you to experience for yourself. 
 

M: Az, ami nem tud változni, megmarad. A 
magasztos béke, a mély csend, a valóság rejtett 
szépsége maradnak. Jóllehet szavak révén nem 
közvetíthető, rád vár, hogy magad tapasztald meg.  
 

Q: Must not one be fit and eligible for realisation? 
Our nature is animal to the core. Unless it is 
conquered, how can we hope for reality to dawn? 
 

K: Nem kell az embernek készen állnia és 
alkalmasnak lennie a megvalósulásra? 
Természetünk a ízig-vérig állati jellegű. Hacsak le 
nem győzzük, hogyan remélhetnénk, hogy 
felvirradjon a valóság? 
 

M: Leave the animal alone. Let it be. Just remember 
what you are. Use every incident of the day to 
remind you that without you as the witness there 
would be neither animal nor God. Understand that 

M: Hagyd az állatot békén. Hagyd lenni. Csak 
emlékezz, mi vagy. Használd a nap minden váratlan 
eseményét, hogy emlékeztessen, hogy nélküled, 
mint tanú nélkül még állat, és Isten sem lenne. Értsd 
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you are both, the essence and the substance of all 
there is. And remain firm in your understanding. 
 

meg, hogy te vagy minden, lényege és 
szubsztanciája mindennek, ami van. És maradj 
szilárdan megértésedben. 
 

Q: Is understanding enough? Don't I need more 
tangible proofs? 
 

K: A megértés elegendő? Nem kellenek sokkal 
kézzelfoghatóbb bizonyítékok? 
 

M: It is your understanding that will decide about the 
validity of proofs. But what more tangible proof do 
you need than your own existence? Wherever you 
go you find yourself. However far you reach out in 
time, you are there. 
 

M: A megértésed az, ami dönteni fog a bizonyítékok 
érvényességéről. De milyen kézzelfoghatóbb 
bizonyítékra van szükséged a saját létezésednél? 
Akárhová mész, önmagadat találod. Akármilyen 
messzire eljutsz időben, te vagy ott. 
  

Q: Obviously, I am not all-pervading and eternal. I 
am only here and now. 
 

K: Nyilvánvaló, hogy nem vagyok mindent betöltő, 
és örökkévaló. Csak itt, és most vagyok. 
 

M: Good enough. The 'here' is everywhere and the 
now -- always. Go beyond the 'I-am-the-body' idea 
and you will find that space and time are in you and 
not you in space and time. Once you have 
understood this, the main obstacle to realisation is 
removed. 
 

M: Éppen megfelelő. Az ‟itt‟ az mindenhol, és a 
most, az – mindig. Haladd meg az ‟én-vagyok-a-test‟ 
ideát, és úgy felfedezed, hogy a tér és idő benned 
vannak, és nem te vagy a térben és időben. Amint 
ezt megértetted, a megvalósulás fő akadálya 
elhárult. 
 

Q: What is the realisation which is beyond 
understanding? 
 

K: Miféle megvalósulás az, amely meghaladja a 
megértést? 
 

M: Imagine a dense forest full of tigers and you in a 
strong steel cage. Knowing that you are well 
protected by the cage, you watch the tigers 
fearlessly. Next you find the tigers in the cage and 
yourself roaming about in the jungle. Last -- the cage 
disappears and you ride the tigers. 
 

M: Képzelj el egy sűrű erdőt, tele tigrisekkel, és 
magadat egy erős acél ketrecben. Tudván, hogy a 
ketrec jól védelmet nyújt számodra, félelem nélkül 
nézel a tigrisekre. Majd felfedezed, hogy a tigrisek 
vannak a ketrecben, és te magad a dzsungelben 
kószálsz. Végül – a ketrec eltűnik, és te uralkodsz a 
tigriseken. 
 

Q: I attended one of the group meditation sessions, 
held recently in Bombay, and witnessed the frenzy 
and self-abandon of the participants. Why do people 
go for such things? 
 

K: Részt vettem egy csoportos meditációs 
tanfolyamon, amit nemrég tartottak Bombayben, és 
tanúja voltam, hogyan  őrjöngtek és vetkőztek ki 
magukból a részvevők. Miért tesznek az embereket 
ilyen dolgokat? 
 

M: These are all inventions of a restless mind 
pampering to people in search of sensations. Some 
of them help the unconscious to disgorge 
suppressed memories and longings and to that 
extent they provide relief. But ultimately they leave 
the practitioner where he was -- or worse. 
 

M: Ezek mind a nyugtalan elme koholmánya, amely 
a szenzációkat kereső emberek kedvében jár. 
Néhányuknak segít, hogy a tudattalan kihányja a 
visszafojtott emlékeket, és vágyakat, és bizonyos 
mértékig enyhülést találjanak. De végső soron ott 
hagyják a gyakorlót ahol az volt – vagy még 
rosszabb helyen. 
 

Q: I have read recently a book by a Yogi on his 
experiences in meditation. It is full of visions and 
sounds, colours and melodies; quite a display and a 
most gorgeous entertainment. In the end they all 
faded out and only the feeling of utter fearlessness 
remained. No wonder -- a man who passed through 
all these experiences unscathed need not be afraid 
of anything. Yet I was wondering of what use is such 
book to me? 
 

K: Nemrég olvastam egy Yogi meditációs 
tapasztalatairól szóló könyvet. Tele van víziókkal, 
hangokkal, színekkel és melódiákkal; egész 
érzékletes leírás, és a legnagyszerűbb szórakozás. 
A végén mind elhalványul, és csak a legteljesebb 
félelemnélküliség érzése marad. Nem csoda – az, 
aki mindezeken a tapasztalatokon sértetlenül 
keresztülment, nem szabad, hogy féljen semmitől. 
Mégis, szeretném tudni, hogy mi haszna van az 
ilyen könyveknek számomra? 
 

M: Of no use, probably, since it does not attract you. M: Valószínűleg semmi haszna, mivel az nem 


