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Others may be impressed. People differ. But all are 
faced with the fact of their own existence. 'I am' is 
the ultimate fact; 'Who am l?' is the ultimate question 
to which everybody must find an answer. 
 

gyakorol rád vonzerőt. Másokra hatással lehet. Az 
emberek különbözők. De mindenki szembesül saját 
létezésének a tényével. Az ‟én vagyok‟ a végső 
tény; a ‟ki vagyok én?‟ a végső kérdés, amelyre 
mindenkinek meg kell találnia a választ. 
 

Q: The same answer? 
 

K: Ugyanaz a válasz? 
 

M: The same in essence, varied in expression. 
 
Each seeker accepts, or invents, a method which 
suits him, applies it to himself with some 
earnestness and effort, obtains results according to 
his temperament and expectations, casts them into 
the mound of words, builds them into a system, 
establishes a tradition and begins to admit others 
into his 'school of Yoga'. It is all built on memory and 
imagination. No such school is valueless, nor 
indispensable; in each one can progress up to the 
point, when all desire for progress must be 
abandoned to make further progress possible. Then 
all schools are given up, all effort ceases; in solitude 
and darkness the vast step is made which ends 
ignorance and fear forever. 
 
The true teacher, however, will not imprison his 
disciple in a prescribed set of ideas, feelings and 
actions; on the contrary, he will show him patiently 
the need to be free from all ideas and set patterns of 
behaviour, to be vigilant and earnest and go with life 
wherever it takes him, not to enjoy or suffer, but to 
understand and learn. 
 
Under the right teacher the disciple learns to learn, 
not to remember and obey. Satsang, the company of 
the noble, does not mould, it liberates. Beware of all 
that makes you dependent. Most of the so-called 
'surrenders to the Guru' end in disappointment, if not 
in tragedy. Fortunately, an earnest seeker will 
disentangle himself in time, the wiser for the 
experience. 
 

M: Lényegében ugyanaz, megnyilvánulásában 
sokféle. 
 
Minden kereső átvesz, vagy kitalál egy számára 
alkalmas módszert, alkalmazza azt magára 
valamilyen komolysággal és erőkifejtéssel, 
alkatának és elvárásainak megfelelő eredményekre 
jut, szókupacba osztja őket, rendszert épít belőlük, 
tradíciót alapít, és elkezd másokat befogadni ‟Yoga 
iskolájába‟. Mindez emlékezetre, és képzeletre épül. 
Nincs olyan iskola, amely értéktelen, sem olyan, 
amely nélkülözhetetlen lenne; mindegyikben eljuthat 
az ember addig a pontig, ahol minden haladásra 
vonatkozó vágynak el kell maradnia, hogy a további 
előrehaladás lehetővé váljék. Azután minden iskola 
feladásra kerül, minden erőfeszítés megszűnik; a 
magányban, és sötétségben megtételre kerül a 
hatalmas lépés, amely véget vet a tudatlanságnak, 
és a félelemnek örökre. 
 
Az igazi tanító azonban nem fogja tanítványát előre 
leírt ideák, érzések és cselekedetek összességének 
börtönébe zárni; ellenkezőleg, türelmesen meg fogja 
neki mutatni, hogy arra van, szükség, hogy 
megszabaduljon minden ideától, és viselkedési 
mintától, váljon éberré, és komollyá, és haladjon az 
élettel, bárhová vesse is az őt, nem az élvezet, vagy 
szenvedés, hanem a megértés, és a tanulás miatt. 
 
A megfelelő tanító alatt a tanítvány tanulni tanul, 
nem pedig emlékezni és engedelmeskedni. A 
satsang, a nemes társaság, nem átformál, szabaddá 
tesz. Óvakodj mindentől, ami függővé tesz. A 
legtöbb úgynevezett ‟Gurunak való önfeladás‟-nak 
kiábrándulás, ha nem tragédia a vége. Szerencsére, 
a komoly kereső annál hamarabb ki fog szabadulni, 
minél bölcsebb a tapasztalatra. 
 

Q: Surely, self-surrender has its value. 
 

K: Bizonyára az önfeladásnak is meg van az értéke. 
 

M: Self-surrender is the surrender of all self-
concern. It cannot be done, it happens when you 
realise your true nature. Verbal self-surrender, even 
when accompanied by feeling, is of little value and 
breaks down under stress. At the best it shows an 
aspiration, not an actual fact. 
 

M: Az önfeladás az összes önvonatkozás feladását 
jelenti. Az önfeladást nem lehet megcsinálni, meg 
fog történni, mikor ráébredsz valódi természetedre. 
A verbális önfeladás, még ha érzések kísérik is, 
kevés értékkel bír, és stressz hatására összeomlik. 
Legjobb esetben törekvést mutat, nem fennálló 
tényt. 
 

Q: In the Rigveda there is the mention of the adhi 
yoga, the Primordial Yoga, consisting of the 
marriage of pragna with Prana, which, as I 
understand, means the bringing together of wisdom 

K: A Rigvedában említésre kerül az adhi yoga, az 
Ős Yoga, amely a pragnának a Pranával való 
egyesülését jelenti, amelynek a jelentése 
értelmezésem szerint a bölcsesség és az élet 
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and life. Would you say it means also the union of 
Dharma and Karma, righteousness and action? 
 

összehozása. Lehet azt mondani, hogy a Dharma és 
a Karma, az egyenesség és a cselekvés 
egyesülését is jelenti egyúttal? 
 

M: Yes, provided by righteousness you mean 
harmony with one's true nature and by action -- only 
unselfish and desireless action. 
 
In adhi yoga life itself is the Guru and the mind -- the 
disciple. The mind attends to life, it does not dictate. 
Life flows naturally and effortlessly and the mind 
removes the obstacles to its even flow. 
 

M: Igen, az igazságnak megfelelően te a harmóniát 
az ember igaz természetével együtt járónak, és a 
cselekvést – csupán önzetlen és vágytalan 
cselekvésnek tekinted.  
 
Az adhi yogában az élet maga a Guru, és az elme – 
a tanítvány. Az elme szolgálja az életet, nem diktál. 
Az élet természetes módon, és erőfeszítés nélkül 
áramlik, és az elme eltávolítja az ő egyenletes 
áramlását gátló akadályokat. 
 

Q: Is not life by its very nature repetitive? Will not 
following life lead to stagnation? 
 

K: Az élet valódi természeténél fogva nem ismétlődő 
jellegű? Az élet követése nem fog stagnáláshoz 
vezetni? 
 

M: By itself life is immensely creative. A seed, in 
course of time, becomes a forest. The mind is like a 
forester -- protecting and regulating the immense 
vital urge of existence. 
 

M: Az élet önmagában mérhetetlenül kreatív. Egy 
mag, az idők folyamán erdőséggé válik. Az elme 
olyan, mint az erdész – védi, és szabályozza a 
létezés mérhetetlen életadó ösztönét.  
 

Q: Seen as the service of life by the mind, the adhi 
yoga is a perfect democracy. Everyone is engaged 
in living a life to his best capacity and knowledge, 
everyone is a disciple of the same Guru. 
 

K: Ha az elmét az élet szolgálójának látja, az adhi 
yoga egy tökéletes demokrácia. Mindenki 
elkötelezett, hogy az életet legjobb képessége és 
tudása szerint élje, mindenki ugyanannak a Gurunak 
a tanítványa.  
 

M: You may say so. It may be so -- potentially. But 
unless life is loved and trusted, followed with 
eagerness and zest, it would be fanciful to talk of 
Yoga, which is a movement in consciousness, 
awareness in action. 
 

M: Mondhatod így. Lehet így – potenciálisan. De 
hacsak nem vagy szeretettel és bizalommal az élet 
iránt, nem lelkesedéssel és élvezettel követed, 
különös lenne Yogáról beszélni, amely egy mozgása 
tudatosságban, cselekvő tudat. 
 

Q: Once I watched a mountain-stream flowing 
between the boulders. At each boulder the 
commotion was different, according to the shape 
and size of the boulder. Is not every person a mere 
commotion over a body, while life is one and 
eternal? 
 

K: Egyszer egy hegyi patakot figyeltem, amint a 
sziklák között csörgedezett. A víz mindegyik kőnél 
másképp örvénylett, a kő formájának és méretének 
megfelelően. Nem lehetséges, hogy minden 
személy egy test keltette örvény csupán, míg az élet 
egy és örökkévaló? 
 

M: The commotion and the water are not separate. It 
is the disturbance that makes you aware of water. 
Consciousness is always of movement, of change. 
There can be no such thing as changeless 
consciousness. Changelessness wipes out 
consciousness immediately. A man deprived of 
outer or inner sensations blanks out, or goes beyond 
consciousness and unconsciousness into the 
birthless and deathless state. Only when spirit and 
matter come together consciousness is born. 
 

M: Az örvény és a víz nem egymástól elválasztható 
dolgok. Az örvény miatt vagy tudatában a víznek. 
Tudatossága mindig a mozgónak, változónak van. 
Változatlannak nem lehet tudatossága. A 
változatlanságot a tudatosság azonnal megszünteti. 
A külső és belső benyomásoktól megfosztott ember 
üressé válik, vagyis túllép a tudatosságon és 
tudattalanságon, egy születés és halál nélküli 
állapotba. Csak a szellem és az anyag 
találkozásakor születik tudatosság. 
 

Q: Are they one or two? 
 

K: Egyek ők, vagy kettő? 
 

M: It depends on the words you use: they are one, 
or two, or three. On investigation three become two 
and two become one. Take the simile of face -- 
mirror -- image. Any two of them presuppose the 

M: Az általad használt szavaktól függ, hogy egyek, 
kettő, vagy három. A kutatás során a három kettővé, 
a kettő eggyé válik. Vegyük az arc – tükör – kép 
hasonlatot. Közülük bármelyik kettő feltételezi a 
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third which unites the two. In sadhana you see the 
three as two, until you realise the two as one.  
 
As long as you are engrossed in the world, you are 
unable to know yourself: to know yourself, turn away 
your attention from the world and turn it within. 
 

harmadikat, ami egyesíti a kettőt. A sadhana során a 
hármat egészen addig kettőnek látod, amíg a kettőt 
egynek nem ismered fel.  
 
Amíg a világ leköti a figyelmedet, képtelen vagy 
megismerni önmagadat: önmagad megismeréséhez 
el kell fordítanod figyelmedet a világtól, és befelé kell 
fordítanod. 
 

Q: I cannot destroy the world. 
 

K: Nem tudom megsemmisíteni a világot. 
 

M: There is no need. Just understand that what you 
see is not what is. Appearances will dissolve on 
investigation and the underlying reality will come to 
the surface. You need not burn the house to get out 
of it. You just walk out. It is only when you cannot 
come and go freely that the house becomes a jail. I 
move in and out of consciousness easily and 
naturally and therefore to me the world is a home, 
not a prison. 
 

M: Nincs is rá szükség. Csak értsd meg, hogy amit 
látsz, az nem az, ami van. A látszatok szerte fognak 
foszlani a kutatás során, és az alatta lévő valóság a 
felszínre kerül. Ahhoz, hogy kijöjj a házból, nem kell 
azt felgyújtanod. Csupán sétálj ki. A ház csak akkor 
válik börtönné, ha nem tudsz szabadon jönni-menni. 
Én könnyedén, és természetesen járok ki-be a 
tudatosságban, és ezért számomra a világ otthon, 
nem börtön. 
 

Q: But ultimately is there a world, or is there none? 
 

K: Végtére is, létezik világ, vagy pedig nem létezik 
semmi? 
 

M: What you see is nothing but your self. Call it what 
you like, it does not change the fact. Through the 
film of destiny your own light depicts pictures on the 
screen. You are the viewer, the light, the picture and 
the screen. Even the film of destiny (prarabdha) is 
self-selected and self-imposed. The spirit is a sport 
and enjoys to overcome obstacles. The harder the 
task the deeper and wider his self-realisation. 
 

M: Amit látsz, az nem más, mint önmagad. Nevezd, 
aminek akarod, az nem változtat a tényen. A sors 
filmjén keresztül a te saját fényed rajzolja a képeket 
a vászonra. Te vagy a néző, a fény, a kép, és a 
vászon. Még a sors filmjét (prarabdha) is magad 
választottad, és önként vállaltad. A szellem egy 
sportoló, és élvezi az akadályok legyőzését. Minél 
nehezebb a feladat, önmegvalósítása annál 
mélyebb és szélesebb. 
 

 

93. Man is not the Doer 93. Nem az ember a cselekvő 
Questioner: From the beginning of my life I am 
pursued by a sense of incompleteness. From school 
to college, to work, to marriage, to affluence, I 
imagined that the next thing will surely give me 
peace, but there was no peace. This sense of 
unfulfillment keeps on growing as years pass by. 

 

Kérdező: Mióta élek, azóta üldöz a befejezetlenség 
érzése. Iskolától egyetemig, munkáig, házasságig, 
gazdagságig úgy képzeltem, hogy a következő 
dolog biztos meg adja nekem a békét, de nem jött el 
a béke. Ez a beteljesületlenség érzés csak 
növekszik, ahogy múlnak az évek. 
 

Maharaj: As long as there is the body and the sense 
of identity with the body, frustration is inevitable. 
Only when you know yourself as entirely alien to and 
different from the body, will you find respite from the 
mixture of fear and craving inseparable from the 'I-
am-the-body' idea. Merely assuaging fears and 
satisfying desires will not remove this sense of 
emptiness you are trying to escape from; only self-
knowledge can help you. By self-knowledge I mean 
full knowledge of what you are not. Such knowledge 
is attainable and final; but to the discovery of what 
you are there can be no end. The more you 
discover, the more there remains to discover. 
 

Maharaj: Amíg a test és a testtel való azonosság 
érzése fennállnak, a kielégítetlenség érzése 
elkerülhetetlen. Csak akkor fogsz nyugalmat találni 
az ‟én-vagyok-a-test‟ ideától elválaszthatatlan 
félelemtől, és kielégíthetetlen vágytól, mikor a testtől 
teljesen idegennek, és különbözőnek fogod ismerni 
önmagadat. A félelem lecsillapítása és a vágyak 
kielégítése önmagában nem távolítja el az üresség 
érzést, amitől menekülni próbálsz; csak az 
önismeret segíthet rajtad. Önismereten annak teljes 
ismeretét értem, hogy mi nem vagy. Az ilyen az 
elérhető, és végső ismeret; de annak felfedezését, 
hogy mi vagy, soha nem lehet befejezni. Minél 
többet felfedezel, annál több felfedezendő marad. 
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Q: For this we must have different parents and 
schools, live in a different society. 
 

K: Ehhez más szülőkre, és iskolákra van 
szükségünk, egy másik társadalomban kell élnünk. 
 

M: You; cannot change your circumstances, but 
your attitudes you can change. You need not be 
attached to the non-essentials. Only the necessary 
is good. There is peace only in the essential. 
 

M: A körülményeket nem tudod megváltoztatni, de 
hozzáállásodon változtathatsz. Nem szabad 
kötődnöd a lényegtelenhez. Csak a szükséges dolog 
jó. Csak a lényegesben van békesség. 
 

Q: It is truth I seek, not peace. 
 

K: Igazságot keresek, nem békét. 
 

M: You cannot see the true unless you are at peace. 
A quiet mind is essential for right perception, which 
again is required for self-realisation. 
 

M: Nem láthatod meg az igazságot, hacsak békében 
nem vagy. A csendes elme nem nélkülözhető a 
helyes észleléshez, amely viszont az 
önmegvalósításhoz szükséges. 
 

Q: I have so much to do. I just cannot afford to keep 
my mind quiet. 
 

K: Olyan sok a tennivalóm. Nem engedhetem meg 
magamnak, hogy elmémet csendesen tartsam. 
 

M: It is because of your illusion that you are the 
doer. In reality things are done to you, not by you. 
 

M: Ez azért van, mert az az illúziód, hogy te vagy a 
cselekvő. A valóságban a dolgok számodra 
történnek, nem általad. 
 

Q: If I just let things happen, how can I be sure that 
they will happen my way? Surely I must bend them 
to my desire. 
 

K: Ha hagyom, hogy a dolgok csak úgy történjenek, 
hogy lehetek biztos benne, hogy azok az én kedvem 
szerint fognak történni? Biztos, hogy vágyaimhoz 
kell igazítanom őket. 
 

M: Your desire just happens to you along with its 
fulfilment, or non-fulfilment. You can change neither. 
You may believe that you exert yourself, strive and 
struggle. Again, it all merely happens, including the 
fruits of the work. Nothing is by you and for you. All 
is in the picture exposed on the cinema screen, 
nothing in the light, including what you take yourself 
to be, the person. You are the light only. 
 

M: Vágyad csupán megtörténik számodra, annak 
teljesülésével, vagy be nem teljesülésével 
egyetemben. Nem tudsz változtatni egyiken sem. 
Hiheted, hogy te magad fáradozol, törekszel és 
küzdesz. Ismétlem, minden pusztán megtörténik, 
beleszámítva a munka gyümölcseit is. Semmi nem 
általad, és érted van. Minden a mozi vászonra 
vetített képben van, semmi nem a fényben, 
beleértve a személyt is, aminek tartod magad. Te 
csak a fény vagy. 
 

Q: If I am light only, how did I come to forget it? 
 

K: Ha én csak a fény vagyok, miért felejtettem el? 
 

M: You have not forgotten. It is in the picture on the 
screen that you forget and then remember. You 
never cease to be a man because you dream to be 
a tiger. Similarly you are pure light appearing as a 
picture on the screen and also becoming one with it. 
 

M: Nem felejtetted el. A vásznon lévő kép az, amit 
elfelejtesz, és azután eszedbe jut. Sose szűnsz meg 
embernek lenni, csak mert tigrisnek álmodod 
magad. Hasonlóképpen, te vagy a képernyőn 
képként megjelenő tiszta fény, és a vele való eggyé 
válás is. 
 

Q: Since all happens, why should I worry? 
 

K: Miután minden történik, miért kellene aggódnom? 
 

M: Exactly. Freedom is freedom from worry. Having 
realised that you cannot influence the results, pay no 
attention to your desires and fears. Let them come 
and go. Don't give them the nourishment of interest 
and attention. 
 

M: Pontosan. A szabadság aggodalomtól való 
szabadság. Felismervén, hogy nem befolyásolhatod 
az eredményeket, ne figyelj vágyaidra és 
félelmeidre. Hagyd, hogy megjelenjenek, és 
eltűnjenek. Ne tápláld őket érdeklődéseddel, és 
figyelmeddel. 
 

Q: If I turn my attention from what happens, what am 
I to live by? 
 

K: Ha figyelmemet elfordítom attól, hogy mi történik, 
akkor miből éljek meg? 
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M: Again it is like asking: 'What shall I do, if I stop 
dreaming?' Stop and see. You need not be anxious: 
'What next?' There is always the next. Life does not 
begin nor end: immovable -- it moves, momentary -- 
it lasts. Light can not be exhausted even if 
innumerable pictures are projected by it. So does life 
fill every shape to the brim and return to its source, 
when the shape breaks down. 
 

M: Ez megint olyan, mint azt kérdezni: ‟Mit fogok 
csinálni, ha abbahagyom az álmodást?‟ Nem kell 
amiatt aggódnod, hogy ‟mi következik?‟ Mindig 
következik valami. Az élet se nem kezdődik, se nem 
végződik: a mozdíthatatlan – mozog, a pillanatnyi –
fennmarad. A fény nem tud elfogyni, még ha 
megszámlálhatatlan kép kerül is általa kivetítésre. 
Ugyanígy tölt fel színültig minden formát az élet, és 
tér vissza forrásához, mikor a forma felbomlik. 
 

Q: If life is so wonderful, how could ignorance 
happen? 
 

K: Az élet oly csodálatos, hogyan fordulhat elő 
tudatlanság? 
 

M: You want to treat the disease without having 
seen the patient. Before you ask about ignorance, 
why don't you enquire first, who is the ignorant? 
When you say you are ignorant, you do not know 
that you have imposed the concept of ignorance 
over the actual state of your thoughts and feelings. 
Examine them as they occur, give them your full 
attention and you will find that there is nothing like 
ignorance, only inattention. Give attention to what 
worries you, that is all. After all, worry is mental pain 
and pain is invariably a call for attention. The 
moment you give attention, the call for it ceases and 
the question of ignorance dissolves. Instead of 
waiting for an answer to your question, find out who 
is asking the question and what makes him ask it. 
You will soon find that it is the mind, goaded by fear 
of pain, that asks the question. And in fear there is 
memory and anticipation, past and future. Attention 
brings you back to the present, the now, and the 
presence in the now is a state ever at hand, but 
rarely noticed. 
 

M: Anélkül akarod kezelni a betegséget, hogy látnád 
a beteget. Mielőtt tudatlanságról kérdezel, miért nem 
kutatod először, ki a tudatlan? Amikor azt mondod, 
tudatlan vagy, nem tudod, hogy ráraktad a 
tudatlanság fogalmát, gondolataid és érzéseid valódi 
állapotára. Vizsgáld meg azokat, amint felmerülnek, 
fordítsd feléjük teljes figyelmedet, és úgy fogod 
találni, hogy olyan, mint tudatlanság nem létezik, 
csak figyelmetlenség van. Tüntesd ki figyelmeddel, a 
téged aggasztó dolgot, ez minden. Végül is, az 
aggódás mentális fájdalom, és a fájdalom mindig 
figyelmet követel. A pillanatban, hogy figyelmedben 
részesíted, az iránta való igény megszűnik, és a 
tudatlanság kérdése szerte foszlik. Ahelyett, hogy a 
választ várnád a kérdésedre, fedezd fel, ki kérdez, 
és miért. Hamarosan rájössz, hogy a fájdalomtól 
való félelem által kérdezésre ösztökélt elme az. És a 
félelemben emlékezet és elvárás, múlt és jövő van. 
A figyelem vissza hoz téged a jelenbe, a mostba, és 
a mostban való jelenlét egy mindig kéznél lévő 
állapot, csak ritkán kap figyelmet. 
 

Q: You are reducing sadhana to simple attention. 
How is it that other teachers teach complete, difficult 
and time-consuming courses? 
 

K: A sadhanát egyszerű figyelemre redukálod. Hogy 
van az, hogy más tanítók teljes, fáradságos, és 
időigényes kurzusokat tartanak? 
 

M: The Gurus usually teach the sadhanas by which 
they themselves have reached their goal, whatever 
their goal may be. This is but natural, for their own 
sadhana they know intimately. I was taught to give 
attention to my sense of 'I am‟ and I found it 
supremely effective. Therefore, I can speak of it with 
full confidence. But often people come with their 
bodies, brain and minds so mishandled, perverted 
and weak, that the state of formless attention is 
beyond them. In such cases, some simpler token of 
earnestness is appropriate. The repetition of a 
mantra, or gazing at a picture will prepare their body 
and mind for a deeper and more direct search. After 
all, it is earnestness that is indispensable, the crucial 
factor. Sadhana is only a vessel and it must be filled 
to the brim with earnestness, which is but love in 
action. For nothing can be done without love. 
 

M: A Guruk rendszerint azt a sadhanát tanítják, 
amely révén ők maguk elérték a saját céljukat, bármi 
is legyen az. Ez azonban természetes, mert saját 
sadhanájukat ők ismerik legközvetlenebbül. Én 
megtanultam figyelmemet ‟én vagyok‟ érzésemnek 
szentelni, és azt a legteljesebb módon hatékonynak 
találtam. Emiatt tudok róla beszélni teljes 
meggyőződéssel. De az emberek gyakran olyan 
helytelenül kezelt, romlott, és gyenge testtel, aggyal, 
és elmével jönnek el, hogy a formanélküli figyelem 
állapota felettük áll. Ilyen esetekben a komolyság 
bizonyos egyszerűbb szimbóluma helyénvaló. 
Mantra ismétlése, vagy egy kép bámulása fogja 
felkészíteni testüket és lelküket egy mélyebb és 
sokkal közvetlenebb keresésre. Elvégre a 
komolyság a nélkülözhetetlen, kritikus tényező. A 
sadhana egy edény csupán, amelyet csordultig kell 
tölteni komolysággal, ami azonban cselekvő 
szeretet. Mert semmit nem lehet tenni szeretet 
nélkül. 
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Q: We love only ourselves. 
 

K: Mi csak önmagunkat szeretjük. 
 

M: Were it so, it would be splendid. Love your self 
wisely and you will reach the summit of perfection. 
Everybody loves his body, but few love their real 
being. 
 

M: Ha így lenne, az nagyszerű lenne. Szeresd 
magad bölcsen, és el fogod érni a tökéletesség 
csúcsát. Mindenki szereti a testét, de kevesen 
szeretik valódi létüket. 
 

Q: Does my real being need my love? 
 

K: Valódi létemnek szüksége van a szeretetemre? 
 

M: Your real being is love itself and your many loves 
are its reflections according to the situation at the 
moment. 
 

M: Valódi léted a szeretet maga, és a te nagyfokú 
szereteted annak tükröződése, a pillanatnyi 
helyzetnek megfelelően. 
 

Q: We are selfish, we know only self-love. 
 

K: Önzők vagyunk, csak önszeretet ismerünk. 
 

M: Good enough for a start. By all means wish 
yourself well. Think over, feel out deeply what is 
really good for you and strive for it earnestly. Very 
soon you will find that the real is your only good. 
 

M: Indulásnak elég jó. Feltétlenül kívánj jót 
önmagadnak Gondold át, derítsd fel alaposan, hogy 
valójában mi jó számodra, törekedj komolyan annak 
elérésére. Nagyon hamar fel fogod fedezni, hogy a 
valóság a te egyetlen javad. 
 

Q: Yet I do not understand why the various Gurus 
insist on prescribing complicated and difficult 
sadhanas. Don't they know better? 
 

K: Én mégsem értem, hogy különböző Guruk miért 
ragaszkodnak bonyolult, és nehéz sadhanák 
előírásához. Nem tudnak jobbat? 
 

M: It is not what you do, but what you stop doing 
that matters. The people who begin their sadhana 
are so feverish and restless, that they have to be 
very busy to keep themselves on the track. An 
absorbing routine is good for them. After some time 
they quieten down and turn away from effort. In 
peace and silence the skin of the 'I' dissolves and 
the inner and the outer become one. The real 
sadhana is effortless. 
 

M: Nem az számít, mit csinálsz, hanem az, hogy mit 
nem csinálsz tovább. Azok az emberek, akik 
elkezdik sadhanájukat, olyan izgatottak, és 
nyugtalanok, hogy nagyon el kell foglalják magukat, 
nehogy letérjenek az útról. Egy figyelmet lekötő 
gyakorlat jó hatással van rájuk. Bizonyos idő után 
lecsendesednek, és elfordulnak az erőfeszítéstől. 
Békében és csendben az ‟én‟ kérge szertefoszlik, és 
a külső és a belső eggyé válik. A valódi sadhana 
erőfeszítés-mentes. 
 

Q: I have sometimes the feeling that space itself is 
my body. 
 

K: Néha úgy érzem, hogy maga a tér a testem. 
 

M: When you are bound by the illusion: 'I am this 
body', you are merely a point in space and a 
moment in time. When the self-identification with the 
body is no more, all space and time are in your 
mind, which is a mere ripple in consciousness, 
which is awareness reflected in nature. Awareness 
and matter are the active and the passive aspects of 
pure being, which is in both and beyond both. Space 
and time are the body and the mind of the universal 
existence. My feeling is that all that happens in 
space and time happens to me, that every 
experience is my experience every form is my form. 
What I take myself to be, becomes my body and all 
that happens to that body becomes my mind. But at 
the root of the universe there is pure awareness, 
beyond space and time, here and now. Know it to be 
your real being and act accordingly. 
 

M: Amikor az ‟én ez a test vagyok‟ illúzió által kötött 
vagy, akkor a tér egy pontja, és az idő egy pillanata 
vagy csupán. Amikor a testtel való önazonosság 
megszűnik, az egész tér és idő az elmédben van, 
amely egy fodra csupán a tudatosságnak, amely a 
mindenségben tükröződő tudat. Tudat és anyag 
aktív és passzív aspektusai a tiszta létnek, amely 
benne van mindkettőben, és túl van mindkettőn. Tér 
és idő a test, az elme viszont az univerzális 
létezésé. Az én érzésem szerint minden, ami térben 
és időben történik, számomra történik, minden 
tapasztalat az én tapasztalatom, minden forma az 
én formám. Aminek én magamat tartom, az válik a 
testemmé, és minden, ami ezzel a testtel történik, az 
elmémmé válik. De az univerzum gyökerén téren és 
időn, itten és moston túli tiszta tudat van. Ismerd azt 
valódi létedként, és cselekedj aszerint. 
 

Q: What difference will it make in action what I take 
myself to be. Actions just happen according to 
circumstances. 

K: Milyen különbség fogja cselekvővé tenni azt, 
amiről én azt tartom, hogy önmagam vagyok? A 
cselekvések csak a körülményeknek megfelelően 
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 történnek. 
 

M: Circumstances and conditions rule the ignorant. 
The knower of reality is not compelled. The only law 
he obeys is that of love. 
 

M: A tudatlant körülmények és feltételek uralják. A 
valóság ismerője nincs kényszer alatt. Az egyetlen 
törvény, aminek engedelmeskedik, a szereteté. 
 

 

94. You are Beyond Space and Time 94. Téren és időn túli vagy 
Questioner: You keep on saying that I was never 
born and will never die. If so, how is it that I see the 
world as one which has been born and will surely 
die? 

 

Kérdező: Azt állítod, hogy sohasem születtem, és 
soha nem fogok meghalni. Ha így van, hogy lehet, 
hogy úgy látom a világot, mint ami megszületett, és 
minden kétségen felül meg fog halni? 
 

Maharaj: You believe so because you have never 
questioned your belief that you are the body which, 
obviously, is born and dies. While alive, it attracts 
attention and fascinates so completely that rarely 
does one perceive one's real nature. It is like seeing 
the surface of the ocean and completely forgetting 
the immensity beneath. The world is but the surface 
of the mind and the mind is infinite. What we call 
thoughts are just ripples in the mind. When the mind 
is quiet it reflects reality. When it is motionless 
through and through, it dissolves and only reality 
remains. This reality is so concrete, so actual, so 
much more tangible than mind and matter, that 
compared to it even diamond is soft like butter. This 
overwhelming actuality makes the world dreamlike, 
misty, irrelevant. 
 

Maharaj: Azért hiszed ezt, mert soha nem 
kérdőjelezted meg a hitedet, hogy te a test vagy, 
amely nyilvánvalóan születik, és meghal. Amíg élsz 
magára irányítja a figyelmet, és olyan tökéletesen 
megigéz, hogy az ember ritkán észleli valódi 
természetét. Ez olyan, mint amikor nézed az óceán 
felszínét, és teljesen elfelejtkezel az alatta lévő 
végtelen mélységről. A világ csak felszíne az 
elmének, és az elme végtelen. Amit mi 
gondolatoknak nevezünk, csak fodrok az elmében. 
Amikor az elme csendes, a valóságot tükrözi. 
Amikor ízig-vérig mozdulatlan szertefoszlik, és csak 
a valóság marad. Ez a valóság olyan kézzelfogható, 
olyan valódi, annyival inkább tapintható, mint az 
elme és az anyag, hogy hozzá képest a gyémánt 
olyan, mint a lágy vaj. Ez a megsemmisítő valóság a 
világot álomszerűvé, ködössé, lényegtelenné teszi. 
 

Q: This world, with so much suffering in it, how can 
you see it as irrelevant. What callousness. 
 

K: Ezt a világot, amelyben oly sok szenvedés van, 
hogyan láthatod lényegtelennek? Micsoda 
érzéketlenség. 
 

M: It is you who is callous, not me. If your world is so 
full of suffering, do something about it; don't add to it 
through greed or indolence. I am not bound by your 
dreamlike world. In my world the seeds of suffering, 
desire and fear are not sown and suffering does not 
grow. My world is free from opposites, of mutually 
distinctive discrepancies; harmony pervades; its 
peace is rocklike; this peace and silence are my 
body. 
 

M: Te vagy érzéketlen, nem én. Ha a te világod oly 
szenvedés teli, tegyél valamit vele kapcsolatban; ne 
járulj hozzá kapzsiság és hanyagság révén. Engem 
nem kötöz meg a te álomszerű világod. Az én 
világom nincs bevetve a szenvedés, vágy és félelem 
magvaival, és nem terem szenvedést. Az én világom 
mentes az ellentétektől, a kölcsönösen 
megkülönböztető különbözőségektől; harmónia járja 
át; békéje mint a szikla; ez a béke és csend az én 
testem. 
 

Q: What you say reminds me of the dharmakaya of 
the Buddha. 
 

K: Amit mondasz, Buddha dharmakayájára 
emlékeztet.  
 

M: Maybe. We need not run off with terminology. 
Just see the person you imagine yourself to be as a 
part of the world you perceive within your mind and 
look at the mind from the outside, for you are not the 
mind. After all, your only problem is the eager self-
identification with whatever you perceive. Give up 
this habit, remember that you are not what you 
perceive, use your power of alert aloofness. See 

M: Lehet. De ne kanyarodjunk el terminológiai 
mellékvágányra. A személyt, aminek képzeled 
önmagadat, lásd az elméden belül észlelt világ 
részének, és nézd az elmédet kívülről, mert te nem 
az elme vagy. Tulajdonképpen egyetlen problémád 
a mohó önazonosulás mindennel, amit észlelsz. Add 
fel ezt a szokást, tartsd észben, hogy nem az vagy, 
amit észlelsz, használd éber tartózkodásod erejét. 
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yourself in all that lives and your behaviour will 
express your vision. Once you realise that there is 
nothing in this world, which you can call your own, 
you look at it from the outside as you look at a play 
on the stage, or a picture on the screen, admiring 
and enjoying, but really unmoved. As long as you 
imagine yourself to be something tangible and solid, 
a thing among things, actually existing in time and 
space, short-lived and vulnerable, naturally you will 
be anxious to survive and increase. But when you 
know yourself as beyond space and time -- in 
contact with them only at the point of here and now, 
otherwise all-pervading and all-containing, 
unapproachable, unassailable, invulnerable -- you 
will be afraid no longer. Know yourself as you are -- 
against fear there is no other remedy. 
 
You have to learn to think and feel on these lines, or 
you will remain indefinitely on the personal level of 
desire and fear, gaining and losing, growing and 
decaying. A personal problem cannot be solved on 
its own level. The very desire to live is the 
messenger of death, as the longing to be happy is 
the outline of sorrow. The world is an ocean of pain 
and fear, of anxiety and despair. Pleasures are like 
the fishes, few and swift, rarely come, quickly gone. 
A man of low intelligence believes, against all 
evidence, that he is an exception and that the world 
owes him happiness. But the world cannot give what 
it does not have; unreal to the core, it is of no use for 
real happiness. It cannot be otherwise. We seek the 
real because we are unhappy with the unreal. 
Happiness is our real nature and we shall never rest 
until we find it. But rarely we know where to seek it. 
Once you have understood that the world is but a 
mistaken view of reality, and is not what it appears 
to be, you are free of its obsessions. Only what is 
compatible with your real being can make you happy 
and the world, as you perceive it, is its outright 
denial. 
 
Keep very quiet and watch what comes to the 
surface of the mind. Reject the known, welcome the 
so far unknown and reject it in its turn. Thus you 
come to a state in which there is no knowledge, only 
being, in which being itself is knowledge. To know 
by being is direct knowledge. It is based on the 
identity of the seer and the seen. Indirect knowledge 
is based on sensation and memory, on proximity of 
the perceiver and his percept, confined with the 
contrast between the two. The same with happiness. 
Usually you have to be sad to know gladness and 
glad to know sadness. True happiness is uncaused 
and this cannot disappear for lack of stimulation. It is 
not the opposite of sorrow, it includes all sorrow and 
suffering. 
 

Lásd meg önmagad mindenben, ami él, és 
viselkedésed ki fogja fejezni víziódat. Amint 
felismered, hogy ebben a világban semmi nincs, 
amit sajátodnak nevezhetnél, kívülről nézed azt, 
mint egy színpadi játékot, vagy vásznon játszódó 
filmet, csodálattal és élvezettel, de valójában 
szenvtelenül. Ameddig valamilyen tapinthatónak és 
szilárdnak képzeled magad, a dolgok egyikének, 
időben és térben valóságos létezőnek, rövid 
életűnek és sebezhetőnek, addig természetesen 
aggódni fogsz a túlélésed és a gyarapodásod miatt. 
De amikor úgy ismered magad, mint ami túl van 
téren és időn – ezekkel csak az itt és most 
pontjában érintkezik, egyébként pedig mindent 
betölt, és mindent tartalmaz, megközelíthetetlen, 
megtámadhatatlan, sebezhetetlen – soha többé nem 
fogsz félni. Ismerd magad annak, ami vagy – a 
félelem ellen nincs más orvosság. 
 
Meg kell tanulnod ezeken a vonalakon gondolkodni, 
és érezni, vagy a végtelenségig megmaradsz a vágy 
és félelem, nyerés és vesztés, növekedés és 
hanyatlás személyes szintjén. Egy személyes 
probléma nem oldható meg a saját szintjén. Az élni 
vágyás valójában a halál üzenete, ahogyan a 
boldogság utáni vágy a bánat körvonala. A világ a 
fájdalom és félelem, aggódás és kétségbeesés 
óceánja. Az örömök akár a halak, kevesen vannak 
és gyorsak, ritkán jönnek, gyorsan mennek. Az 
alacsony intelligenciájú ember azt hiszi, minden 
bizonyság ellenére, hogy ő kivétel, és hogy a világ 
boldogsággal tartozik neki. De a világ nem tud olyat 
adni, amivel nem rendelkezik; a velejéig valótlan, a 
valódi boldogság számára haszontalan. Nem lehet 
másképp. Azért keressük a valóságot, mert nem 
vagyunk boldogok a valótlannal. A boldogság a 
valódi természetünk, és addig nem pihenhetünk, 
míg meg nem találjuk. De ritkán tudjuk, hogy merre 
kell keresni. Amint megérted, hogy a világ a 
valóságnak csak egy téves nézete, és nem az, 
aminek látszik, megszabadulsz a 
kényszerképzeteitől. Csak ami valódi léteddel 
összeegyeztethető, csak az tud téged boldoggá 
tenni, és a világ, ahogyan azt észleled, ennek 
egyenes tagadása. 
 
Maradj tökéletesen csendben, és figyeld, hogy mi 
jön fel az elme felszínére. Utasítsd el az ismertet, 
üdvözöld az eddig ismeretlent, és utasítsd el, 
másfelől. Ily módon egy olyan állapotba kerülsz, 
amelyben nincs tudás, csak lét, amelyben a lét 
maga a tudás. A létezés általi tudás közvetlen tudás. 
A látó és a látott azonosságán alapul. Az indirekt 
tudás a benyomáson és az emléken, az észlelő és 
észlelésének közelségén alapul, amit kettő ellentéte 
korlátoz. Ugyanez van a boldogsággal. Az öröm 
ismeretéhez általában szomorúnak kell lenned, és 
örvendened kell, hogy ismered a szomorúságot. A 
valódi boldogság ok nélküli, és nem tűnhet el 
stimuláció hiányában. Nem a szomorúság ellentéte, 
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magában foglal minden szomorúságot, és 
szenvedést. 
 

Q: How can one remain happy among so much 
suffering? 
 

K: Hogy tud az ember boldog maradni, ilyen sok 
szenvedés közepette? 
 

M: One cannot help it -- the inner happiness is 
overwhelmingly real. Like the sun in the sky, its 
expressions may be clouded, but it is never absent. 
 

M: Ezt az ember nem tudja elősegíteni – a belső 
boldogság valódisága megsemmisítő erejű. Akár a 
nap az égen, megnyilvánulásait felhők takarhatják, 
de ő soha nincs távol.  
 

Q: When we are in trouble, we are bound to be 
unhappy. 
 

K: Mikor bajban vagyunk, boldogtalanok vagyunk. 
 

M: Fear is the only trouble. Know yourself as 
independent and you will be free from fear and its 
shadows. 
 

M: A félelem az egyetlen baj. Ismerd magad 
szabadnak, és meg fogsz szabadulni a félelemtől és 
annak árnyaitól. 
 

Q: What is the difference between happiness and 
pleasure? 
 

K: Mi a különbség boldogság és öröm között? 
 
 

M: Pleasure depends on things, happiness does not. 
 

M: Az örömöt dolgok okozzák, a boldogságot nem. 
 

Q: If happiness is independent, why are we not 
always happy? 
 

K: Ha a boldogság független, miért nem vagyunk 
állandóan boldogok? 
 

M: As long as we believe that we need things to 
make us happy, we shall also believe that in their 
absence we must be miserable. Mind always shapes 
itself according to its beliefs. Hence the importance 
of convincing oneself that one need not be prodded 
into happiness; that, on the contrary, pleasure is a 
distraction and a nuisance, for it merely increases 
the false conviction that one needs to have and do 
things to be happy when in reality it is just the 
opposite. 
 
But why talk of happiness at all? You do not think of 
happiness except when you are unhappy. A man 
who says: 'Now I am happy', is between two sorrows 
-- past and future. This happiness is mere 
excitement caused by relief from pain. Real 
happiness is utterly unselfconscious. It is best 
expressed negatively as: 'there is nothing wrong with 
me. I have nothing to worry about'. After all, the 
ultimate purpose of all sadhana is to reach a point, 
when this conviction, instead of being only verbal, is 
based on the actual and ever-present experience. 
 

M: Amíg azt hisszük, hogy dolgokra van szükségünk 
a boldogsághoz, addig azt is hinni fogjuk, hogy 
hiányuk boldogtalanná kell, hogy tegyen. Az elme 
mindig hiedelmeinek megfelelően alakítja önmagát. 
Ebből következik a meggyőződés fontossága, hogy 
az embernek nem szabad boldogságra sarkallni 
magát; ellenkezőleg, az öröm zavaró tényező, és 
nyűg, mert csupán erősíti a tévhitet, hogy az 
embernek dolgokat kell birtokolnia, és csinálnia 
ahhoz, hogy boldog legyen, mikor a valóságban 
ennek épp az ellenkezője igaz.  
 
De miért beszélünk boldogságról egyáltalán? Nem 
gondolsz boldogságra, kivéve, mikor boldogtalan 
vagy. Aki azt mondja, ‟most boldog vagyok‟, két – 
egy múlt- és egy jövőbeli – szomorúság között van. 
Ez a boldogság csupán a fájdalom enyhülése által 
okozott izgalmi állapot. A valódi boldogság teljesen 
öntudatlan. Legjobban tagadólagosan lehet kifejezni: 
‟Semmi baj velem. Semmi nincs, ami miatt 
aggódnom kellene.‟ Végül is, minden sadhana 
végső célja egy olyan pont elérése, ahol a 
meggyőződés nem pusztán verbális kifejezés, 
hanem valóságon alapuló, és mindig jelenlevő 
tapasztalat. 
 

Q: Which experience? 
 

K: Milyen tapasztalat? 
 

M: The experience of being empty, uncluttered by 
memories and expectations; it is like the happiness 
of open spaces, of being young, of having all the 
time and energy for doing things, for discovery, for 
adventure. 
 

M: Az üresség, az emlékektől és elvárásoktól való 
mentesség tapasztalata; olyan ez, mint a szabad 
terek, az ifjonti lét és annak boldogsága, hogy mind 
idő, mind energia rendelkezésre áll a dolgok 
véghezviteléhez, a felfedezéshez, a kalandhoz. 
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Q: What remains to discover? 
 

K: Milyen felfedeznivaló marad? 
 

M: The universe without and the immensity within as 
they are in reality, in the great mind and heart of 
God. The meaning and purpose of existence, the 
secret of suffering, life's redemption from ignorance. 
 

M: A  külső univerzum, és a belső mérhetetlenség, 
ahogy azok valójában vannak, Isten hatalmas 
elméjében, és szívében. A létezés értelme és célja, 
a szenvedés titka, az élet tudatlanságtól való 
megváltása. 
 

Q: If being happy is the same as being free from 
fear and worry, cannot it be said that absence of 
trouble is the cause of happiness? 
 

K: Ha boldognak lenni ugyanaz, mint félelemtől és 
aggódástól szabadnak lenni, akkor nem lehet azt 
mondani, hogy a baj hiánya a boldogságnak az oka? 
 

M: A state of absence, of non-existence cannot be a 
cause; the pre-existence of a cause is implied in the 
notion. Your natural state, in which nothing exists, 
cannot be a cause of becoming; the causes are 
hidden in the great and mysterious power of 
memory. But your true home is in nothingness, in 
emptiness of all content. 
 

M: A hiány, a nemlétezés állapota nem lehet ok; az 
ok előbb létezése benne foglaltatik a fogalomban. 
Természetes állapotod, amelyben semmi nem 
létezik, nem lehet oka a valamivé válásnak; az okok 
az emlékezet nagy, és titokzatos hatalmában 
rejtőznek. De a te valódi otthonod a nemlétezésben, 
a minden tartalomtól mentes ürességben van. 
  

Q: Emptiness and nothingness -- how dreadful. 
 

K: Üresség, és nemlétezés – milyen félelmetes. 
 

M: You face it most cheerfully, when you go to 
sleep. Find out for yourself the state of wakeful sleep 
and you will find it quite in harmony with your real 
nature. Words can only give you the idea and the 
idea is not the experience. All I can say is that true 
happiness has no cause and what has no cause is 
immovable. Which does not mean it is perceivable, 
as pleasure. What is perceivable is pain and 
pleasure; the state of freedom from sorrow can be 
described only negatively. To know it directly you 
must go beyond the mind addicted to causality and 
the tyranny of time. 
 

M: Arcod alváskor a legderűsebb. Fedezd fel 
magadnak az ébren alvás állapotát, és teljes 
harmóniában lévőnek fogod azt találni a te valódi 
természeteddel. A szavak csak az ideát adhatják 
neked, és az idea nem a tapasztalat. Csak azt 
mondhatom, hogy az igaz boldogságnak nincs oka, 
és aminek nincs oka, az megváltozhatatlan. Ami 
nem jelenti, hogy örömként észlelhető. Ami 
észlelhető, az a fájdalom, és az öröm; a 
szomorúságtól való mentesség állapota csak 
tagadólagosan írható le. Közvetlen ismeretéhez meg 
kell haladni a kauzalitás-függő elmét, és az idő 
zsarnokságát. 
 

Q: If happiness is not conscious and consciousness 
-- not happy, what is the link between the two? 
 

K: Ha a boldogság nem tudatos, és a tudatosság – 
nem boldog, mi a kapcsolat a kettő között? 
 

M: Consciousness being a product of conditions and 
circumstances, depends on them and changes 
along with them. What is independent, uncreated, 
timeless and changeless, and yet ever new and 
fresh, is beyond the mind. When the mind thinks of 
it, the mind dissolves and only happiness remains. 
 

M: A tudatosság, lévén a feltételek és körülmények 
terméke, azoktól függ, és azokkal együtt változik. 
Ami független, nem teremtetett, időtlen, és 
megváltozhatatlan, és mégis örökké új, és friss, az 
túl van az elmén. Az elme amikor arra gondol 
szertefoszlik, és csak boldogság marad. 
 

Q: When all goes, nothingness remains. 
 

K: Mikor minden eltűnik, semmi nem marad. 
 

M: How can there be nothing without something? 
Nothing is only an idea, it depends on the memory of 
something. Pure being is quite independent of 
existence, which is definable and describable. 
 

M: Hogy lehetne semmi valami nélkül? A semmi 
csak egy idea, ami a semmi emlékétől függ. A tiszta 
lét teljesen független a létezéstől, amely 
meghatározható, és leírható. 
 

Q: Please tell us; beyond the mind does 
consciousness continue, or does it end with the 
mind? 
 

K: Kérlek, mondd el nekünk, hogy az elmén túl 
folytatódik-e a tudatosság, vagy az elmével együtt 
vége tér? 
 

M: Consciousness comes and goes, awareness 
shines immutably. 
 

M: A tudatosság jön és megy, a tudat állandóan 
ragyog. 
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Q: Who is aware in awareness? 
 

K: Ki az, aki a tudatban tudatos? 
 

M: When there is a person, there is also 
consciousness. 'I am' mind, consciousness denote 
the same state. If you say 'I am aware', it only 
means: 'I am conscious of thinking about being 
aware'. There is no 'I am' in awareness. 
 

M: Amikor személy létezik, tudatosság is létezik. ‟Én 
vagyok‟, elme, tudatosság, ugyanazt az állapotot 
jelölik. Ha azt mondod ‟tudatos vagyok‟, csak annyit 
jelent: ‟tudatában vagyok a tudatos létről való 
gondolkodásnak‟. A tudatban nincs ‟én vagyok‟. 
 

Q: What about witnessing? 
 

K: Mi a véleményed a tanúságról? 
 

M: Witnessing is of the mind. The witness goes with 
the witnessed. In the state of non-duality all 
separation ceases. 

M: Az elméé a tanúság. A tanú és a tanúsított együtt 
járnak. A nem-kettősség állapotában minden 
elkülönülés megszűnik. 
 

Q: What about you? Do you continue in awareness? 
 

K: Mi van a te esetedben? Folytatódsz a tudatban? 
 

M: The person, the 'I am this body, this mind, this 
chain of memories, this bundle of desires and fears' 
disappears, but something you may call identity, 
remains. It enables me to become a person when 
required. Love creates its own necessities, even of 
becoming a person. 
 

M: A személy, amely nem más, mint az ‟én vagyok 
ez a test, ez az elme, az emlékeknek ez a láncolata, 
a vágyaknak és félelmeknek ez a kötege‟ – eltűnik, 
de valami, amit identitásnak lehet nevezni, 
megmarad. Ez teszi lehetővé számomra, hogy 
személlyé váljak, mikor szükséges. A szeretet 
megteremti saját szükségleteit, még a személlyé 
váláséét is. 
 

Q: It is said that Reality manifests itself as existence 
-- consciousness -- bliss. Are they absolute or 
relative? 
 

K: Azt mondják, hogy a Valóság létezésként – 
tudatosságként – boldogságként nyilvánítja meg 
magát. Ezek abszolút, vagy viszonylagos dolgok? 
 

M: They are relative to each other and depend on 
each other. Reality is independent of its 
expressions. 
 

M: Egymáshoz képest viszonylagosak, és függenek 
egymástól. A valóság független a 
megnyilvánulásaitól. 
 

Q: What is the relation between reality and its 
expressions? 
 

K: Mi az összefüggés a valóság, és annak 
megnyilvánulásai között? 
 

M: No relation. In reality all is real and identical. As 
we put it, saguna and nirguna are one in 
Parabrahman. There is only the Supreme. In 
movement, it is saguna. Motionless, it is nirguna. But 
it is only the mind that moves or does not move. The 
real is beyond, you are beyond. Once you have 
understood that nothing perceivable, or conceivable 
can be yourself, you are free of your imaginations. 
To see everything as imagination, born of desire, is 
necessary for self-realisation. We miss the real by 
lack of attention and create the unreal by excess of 
imagination. 
 
You have to give your heart and mind to these 
things and brood over them repeatedly. It is like 
cooking food. You must keep it on the fire for some 
time before it is ready. 
 

M: Nincs összefüggés. A valóságban minden valós, 
és identikus. Ahogy megfogalmaztuk, a saguna és a 
nirguna egyek a Parabrahmanban. Csak a 
Legfelsőbb létezik. Mozgásban saguna. 
Mozdulatlanul nirguna. De csak az elme mozog, 
vagy nem mozog. A valóság azon túl van, te azon 
túl vagy. Amint megértetted, hogy te nem lehetsz 
semmilyen észlelhető vagy elképzelhető, szabad 
vagy a képzelődéseidtől. Az önmegvalósuláshoz 
arra van szükség, hogy mindent képzelődésnek, 
vágy által születettnek láss. A valóságot 
elszalasztjuk a figyelem hiánya miatt, és a szertelen 
képzelődés által megteremtjük a valótlant.  
 
Szívedet és elmédet át kell adnod ezeknek a 
dolgoknak, és újra meg újra el kell tűnődnöd felettük. 
Olyan ez, mint a főzés. A tűzön kell tartanod egy 
ideig az ételt, mielőtt elkészülne. 
 

Q: Am I not under the sway of destiny, of my karma? 
What can I do against it? What I am and what I do is 
pre-determined. Even my so-called free choice is 
predetermined; only I am not aware of it and imagine 
myself to be free. 

K: Nem vagyok-e a sors, karmám uralma alatt? Mit 
tudnék tenni ellene? Ami vagyok, és amit csinálok, 
az eleve meghatározott. Még az úgynevezett 
szabad választás is eleve meghatározott; csak nem 
vagyok tudatában, és szabadnak képzelem magam. 
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M: Again, it all depends how you look at it. 
Ignorance is like a fever -- it makes you see things 
which are not there. Karma is the divinely prescribed 
treatment. Welcome it and follow the instructions 
faithfully and you will get well. A patient will leave the 
hospital after he recovers. To insist on immediate 
freedom of choice and action will merely postpone 
recovery. Accept your destiny and fulfil it -- this is the 
shortest way to freedom from destiny, though not 
from love and its compulsions. To act from desire 
and fear is bondage, to act from love is freedom. 
 

M: Ismétlem, minden azon múlik, hogyan tekintesz 
rá. A tudatlanság olyan, mint a láz – olyanokat láttat 
veled, amik nem léteznek. A karma az isteni által 
előírt gyógykezelés. Üdvözöld, kövesd utasításait 
odaadóan, és helyre fogsz jönni. A beteg el fogja 
hagyni a kórházat, miután felépül. A választás és 
cselekvés közvetlen szabadságához való 
ragaszkodás csak késlelteti a felépülést. Fogadd el 
sorsod, és teljesítsd be azt – ez a legrövidebb út a 
sorstól való megszabaduláshoz, jóllehet a 
szeretettől, és annak kényszereitől nem. Vágytól és 
félelemtől indíttatva cselekedni kötelék, szeretetből 
cselekedni szabadság. 
 

 

95. Accept Life as it Comes 95. Fogadd az életet, ahogy az jön 
Questioner: I was here last year. Now I am again 
before you. What makes me come I really do not 
know, but somehow I cannot forget you. 
 

Kérdező: Múlt évben is itt voltam. Most megint 
eljöttem hozzád. Igazából nem tudom, mi késztet rá, 
hogy ide jöjjek, de valahogy nem tudok rólad 
elfeledkezni. 
 

Maharaj: Some forget, some do not, according to 
their destinies, which you may call chance, if you 
prefer. 
 

Maharaj: Van, aki felejt, van, aki nem, sorsa szerint, 
amit esélynek is nevezhetsz, ha tetszik. 
 

Q: Between chance and destiny there is a basic 
difference. 
 

K: Esély és sors között alapvető különbség van. 
 

M: Only in your mind. In fact, you do not know what 
causes what? Destiny is only a blanket word to 
cover up your ignorance. Chance is another word. 
 

M: Csak az elmédben. Valójában nem tudod, hogy 
mi okoz mit. A sors csak egy fedőszó, amivel 
tudatlanságodat palástolod. Az esély egy másik szó. 
 

Q: Without knowledge of causes and their results 
can there be freedom? 
 

K: Az okok, és azok következményeinek ismerete 
nélkül szabaddá lehet válni? 
 

M: Causes and results are infinite in number and 
variety. Everything affects everything. In this 
universe, when one thing changes, everything 
changes. Hence the great power of man in changing 
the world by changing himself. 
 

M: Az okoknak és következményeknek végtelen 
száma és változata van. Minden hat mindenre. Az 
univerzumban, amikor egy dolog változik, minden 
változik. Innen származik az embernek az a 
nagyszerű hatalma, hogy önmagát megváltoztatva 
megváltoztatja a világot. 
 

Q: According to your own words, you have, by the 
grace of your Guru, changed radically some forty 
years ago. Yet the world remains as it had been 
before. 
 

K: Elmondásod szerint, Gurud kegyelme által, 
mintegy negyven évvel ezelőtt, alapjában 
megváltoztál. A világ mégis ugyanolyan maradt, mint 
annak előtte. 
 

M: My world has changed completely. Yours 
remains the same, for you have not changed. 
 

M: Az én világom teljesen megváltozott. A tied 
ugyanolyan maradt, mert te nem változtál. 
 

Q: How is it that your change has not affected me? 
 

K: A te változásod miért nem hatott rám? 
 

M: Because there was no communion between us. 
Do not consider yourself as separate from me and 
we shall at once share in the common state. 
 

M: Mert nem volt kommunikáció közöttünk. Ne úgy 
tekintsd magad, mint tőlem különállót, és azonnal 
közös lesz az állapotunk. 
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Q: I have some property in the United States which I 
intend to sell and buy some land in the Himalayas. I 
shall build a house, lay out a garden, get two or 
three cows and live quietly. People tell me that 
property and quiet are not compatible, that I shall at 
once get into trouble with officials, neighbours and 
thieves. Is it inevitable? 
 

K: Van némi vagyonom az Egyesült Államokban, 
amit el akarok adni, hogy földet vegyek a 
Himalájában. Terveim szerint építek egy házat, 
kialakítok egy kertet, szerzek két, vagy három 
tehenet, és nyugalomban élek. Mondják, hogy a 
vagyon és a nyugalom nem összeférhetők, és hogy 
azonnal hivatalokkal, szomszédokkal, és tolvajokkal 
fogok összeütközésbe kerülni. Ez elkerülhetetlen? 
 

M: The least you can expect is an endless 
succession of visitors who will make your abode into 
a free and open guesthouse. Better accept your life 
as it shapes, go home and look after your wife with 
love and care. Nobody else needs you. Your dreams 
of glory will land you in more trouble. 
 

M: A legkevesebb, amire számíthatsz, a látogatók 
végtelen sora, akik lakhelyedet szabad, és nyitott 
vendégházzá fogják tenni. Jobban teszed, ha úgy 
fogadod el az életedet, ahogy alakul, menj haza, 
gondoskodj párodról szeretettel és törődéssel. Senki 
másra nincs szükséged. Dicsőségről szóló álmaid 
csak gondjaidat növelik. 
 

Q: It is not glory that I seek. I seek Reality. 
 

K: Nem dicsőséget keresek. A Valóságot keresem. 
 

M: For this you need a well-ordered and quiet life, 
peace of mind and immense earnestness. At every 
moment whatever comes to you unasked, comes 
from God and will surely help you, if you make the 
fullest use of it. It is only what you strive for, out of 
your own imagination and desire, that gives you 
trouble. 
 

M: Ehhez szükséged van egy jól szabályozott, és 
nyugodt életre, az elme békéjére, és mérhetetlen 
komolyságra. Minden pillanatban, akármi kéretlen 
adódik, az Istentől jön, és biztosan segít téged, ha a 
legteljesebb mértékben kihasználod. Csak arra 
törekedj, hogy kívül maradj saját képzelődéseiden 
és vágyaidon, amelyek bajt hoznak rád. 
 

Q: Is destiny the same as grace? 
 

K: Sors és kegyelem ugyanazok? 
 

M: Absolutely. Accept life as it comes and you will 
find it a blessing. 
 

M: Abszolúte. Fogadd el az életet, ahogy jön, és 
áldásnak fogod azt találni. 
 

Q: I can accept my own life. How can I accept the 
sort of life others are compelled to live? 
 

K: A saját életemet el tudom fogadni. Hogyan tudom 
elfogadni azt az életét, amelyet a többieknek 
kényszerülnek élni? 
 

M: You are accepting it anyhow. The sorrows of 
others do not interfere with your pleasures. If you 
were really compassionate, you would have 
abandoned long ago all self-concern and entered 
the state from which alone you can really help. 
 

M: Elfogadod valahogyan. Mások szomorúsága nem 
zavarják az örömödet. Ha valóban együttérző lennél, 
már régen feladtál volna minden önvonatkozást, és 
beléptél volna abba az állapotba, amelyben valóban 
segíthetsz. 
 

Q: If I have a big house and enough land, I may 
create an Ashram, with individual rooms; common 
meditation hall, canteen, library, office etc. 
 

K: Ha lenne egy nagy házam, és elegendő földem, 
létrehozhatnék egy Ashramot, lakószobákkal, közös 
meditációs teremmel, étkezdével, könyvtárral, 
irodával, stb. 
 

M: Ashrams are not made, they happen. You cannot 
start nor prevent them, as you cannot start or stop a 
river. Too many factors are involved in the creation 
of a successful Ashram and your inner maturity is 
only one of them. Of course, if you are ignorant of 
your real being, whatever you do must turn to ashes. 
You cannot imitate a Guru and get away with it. All 
hypocrisy will end in disaster. 
 

M: Az Ashramok nem készülnek, hanem történnek. 
Nem tudod őket sem elkezdeni, sem meggátolni, 
ahogy a folyót sem tudod megállítani. Túl sok 
tényező játszik szerepet egy sikeres Ashram 
létrejöttében, és a te belső érettséged ezeknek csak 
egyike. Természetesen, ha nem vagy tudatában 
valódi létednek, bármit teszel, csalódnod kell. Nem 
tudsz úgy Gurut utánozni, hogy azt szárazon 
megúszd. Minden képmutatás katasztrófában 
végződik. 
 

Q: What is the harm in behaving like a saint even 
before being one? 

K: Mi rossz van abban, ha valaki szentként 
viselkedik, mielőtt azzá válna? 
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M: Rehearsing saintliness is a sadhana. It is 
perfectly all right, provided no merit is claimed. 
 

M: Már többször mondtam, a szentség sadhana. 
Tökéletesen rendben van, feltéve hogy nem akarják 
érdemnek tekinteni. 
 

Q: How can I know whether I am able to start an 
Ashram unless I try? 
 

K: Honnan tudhatnám, hogy képes vagyok-e egy 
Ashram elindítására, ha nem próbálom ki? 
 

M: As long as you take yourself to be a person, a 
body and a mind, separate from the stream of life, 
having a will of its own, pursuing its own aims, you 
are living merely on the surface and whatever you 
do will be short-lived and of little value, mere straw 
to feed the flames of vanity. You must put in true 
worth before you can expect something real. What is 
your worth? 
 

M: Amíg személynek tartod magad, amely test és 
elme, elkülönült az élet folyamától, saját akarattal 
rendelkezik, saját céljait kergeti, addig csupán 
látszólag élsz, és bármi amit csinálsz, rövid életű, és 
csekély értékű lesz, csupán hiúságod lángjait tápláló 
szalma. Igazi értéket kell felmutatnod, mielőtt valami 
valódira számíthatnál. Mi a te értéked? 
 

Q: By what measure shall I measure it? 
 

K: Milyen mércével mérve? 
 

M: Look at the content of your mind. You are what 
you think about. Are you not most of the time busy 
with your own little person and its daily needs? 
 
The value of regular meditation is that it takes you 
away from the humdrum of daily routine and reminds 
you that you are not what you believe yourself to be. 
But even remembering is not enough -- action must 
follow conviction. Don't be like the rich man who has 
made a detailed will, but refuses to die. 
 

M: Tekintsd elméd tartalmát. Az vagy, amit gondolsz 
magadról. Nemde időd legnagyobb részét saját 
csekély személyedre, és annak napi szükségleteire 
fordítod? 
 
A rendszeres meditáció értéke, hogy eltávolít a napi 
rutin egyhangúságától, és emlékeztet, hogy nem az 
vagy, akinek hiszed magad. De még emlékezni sem 
elég – tettnek kell követnie a meggyőződést. Ne 
olyan légy, mint a gazdag ember, aki részletes 
végrendeletet ír, de visszautasítja a halált. 
 

Q: Is not gradualness the law of life? 
 

K: Nincs fokozatosság az élet törvényében? 
 

M: Oh, no. The preparation alone is gradual, the 
change itself is sudden and complete. Gradual 
change does not take you to a new level of 
conscious being. You need courage to let go. 

M: Ó, nincs. Egyedül az előkészület fokozatos, a 
változás maga hirtelen, és teljes. Fokozatos változás 
nem visz a tudatos lét új szintjére. Bátorság kell az 
elengedéshez. 
 

Q: I admit it is courage that I lack. 
 

K: Bevallom, híján vagyok a bátorságnak. 
 

M: It is because you are not fully convinced. 
Complete conviction generates both desire and 
courage. And meditation is the art of achieving faith 
through understanding. In meditation you consider 
the teaching received, in all its aspects and 
repeatedly, until out of clarity confidence is born and, 
with confidence, action. Conviction and action are 
inseparable. If action does not follow conviction, 
examine your convictions, don't accuse yourself of 
lack of courage. Self-depreciation will take you 
nowhere. Without clarity and emotional assent of 
what use is will? 
 

M: Mert nem teljes a meggyőződöttséged. A 
tökéletes meggyőződés eredményezi mind a vágyat, 
mind a bátorságot. És a meditáció a hit megértésen 
keresztül történő megvalósításának a művészete. A 
meditációban elmélkedsz a kapott tanításon, annak 
minden aspektusán, újra meg újra, míg a 
világosságból bizalom, és a bizalommal cselekvés 
születik. Bizalom és cselekvés elválaszthatatlanok. 
Ha a bizalmat nem követi cselekvés, vizsgáld felül 
meggyőződéseidet, ne vádold önmagad bátorság 
hiányával. A túlzottan negatív önértékelés nem 
vezet sehová. Tisztaság és érzelmi hozzájárulás 
nélkül mi haszna az akaratnak? 
 

Q: What do you mean by emotional assent? Am I 
not to act against my desires? 
 

K: Mit értesz érzelmi hozzájárulás alatt? Ne 
cselekedjek vágyaim ellenében? 
 

M: You will not act against your desires. Clarity is 
not enough. Energy comes from love -- you must 
love to act -- whatever the shape and object of your 

M: Nem fogsz vágyaid ellenében cselekedni. 
Világosság nem elég. Energia a szeretetből jön – 
szeretned kell a cselekvést – bármi is szereteted 
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love. Without clarity and charity courage is 
destructive. People at war are often wonderfully 
courageous, but what of it? 
 

formája és tárgya. Tisztaság és könyörületesség 
nélkül a bátorság romboló. Háborúban az emberek 
gyakran rendkívül bátrak, és aztán? 
 

Q: I see quite clearly that all I want is a house in a 
garden where I shall live in peace. Why should I not 
act on my desire? 
 

K: Teljesen világosan látom, hogy minden vágyam 
egy kertes ház, ahol békében élhetek. Miért ne 
cselekedhetnék a vágyam szerint? 
 

M: By all means, act. But do not forget the 
inevitable, unexpected. Without rain your garden will 
not flourish. You need courage for adventure. 
 

M: Hogyne, cselekedj. Csak ne feledd a 
kikerülhetetlent, a váratlant. Eső nélkül a kerted nem 
fog virágozni. Bátorság kell a vállalakozáshoz. 
 

Q: I need time to collect my courage, don't hustle 
me. Let me ripen for action. 
 

K: Időre van szükségem, hogy összeszedjem a 
bátorságomat, ne siettess. Meg kell érjek a 
cselekvésre. 
 

M: The entire approach is wrong. Action delayed is 
action abandoned. There may be other chances for 
other actions, but the present moment is lost -- 
irretrievably lost. All preparation is for the future -- 
you cannot prepare for the present. 
 

M: Az egész megközelítésed rossz. A késleltetett 
cselekvés elmaradt cselekvés. Lehetnek más 
alkalmak, más cselekvésekre, de a jelen pillanat 
elveszett – jóvátehetetlenül elveszett. Minden 
előkészület a jövőért van – nem tudsz előkészülni a 
jelenre.  
 

Q: What is wrong with preparing for the future? 
 

K: Mi a baj a jövőre való felkészüléssel? 
 

M: Acting in the now is not much helped by your 
preparations. Clarity is now, action is now. Thinking 
of being ready impedes action. And action is the 
touchstone of reality. 
 

M: A jelenben való cselekvést nem nagyon segítik 
az előkészületeid. Világosság most van, cselekvés 
most van. A felkészülés gondolata gátolja a 
cselekvést. És a cselekvés a valóság próbaköve. 
 

Q: Even when we act without conviction? 
 

K: Még ha meggyőződés nélkül cselekszünk is? 
 

M: You cannot live without action, and behind each 
action there is some fear or desire. Ultimately, all 
you do is based on your conviction that the world is 
real and independent of yourself. Were you 
convinced of the contrary, your behaviour would 
have been quite different. 
 

M: Nem tudsz cselekvés nélkül élni, és minden 
cselekvés mögött van bizonyos félelem és vágy. 
Végső soron, minden, amit teszel, azon a 
meggyőződéseden nyugszik, hogy a világ valódi, és 
tőled független. Ha az ellenkezőjéről lennél 
meggyőződve, viselkedésed teljesen más lenne. 
  

Q: There is nothing wrong with my convictions; my 
actions are shaped by circumstances. 
 

K: Nincs semmi baj a meggyőződéseimmel; 
tetteimet a körülmények alakítják. 
 

M: In other words, you are convinced of the reality of 
your circumstances, of the world in which you live. 
Trace the world to its source and you will find that 
before the world was, you were and when the world 
is no longer, you remain. Find your timeless being 
and your action will bear it testimony. Did you find it? 
 

M: Másszóval, meggyőződésed szerint a valóság 
azonos a körülményeiddel, a világgal, amelyben 
élsz. Kövesd nyomon a világot, annak forrásáig, és 
úgy fogod találni, mielőtt a világ volt, te voltál, és 
amikor a világ megszűnik, te fennmaradsz. Fedezd 
fel időtlen létedet, és cselekvésed hordozni fogja 
annak bizonyságát. Felfedezted? 
 

Q: No, I did not. 
 

K: Nem, nem fedeztem fel. 
 

M: Then what else have you to do? Surely, this is 
the most urgent task. You cannot see yourself as 
independent of everything unless you drop 
everything and remain unsupported and undefined. 
Once you know yourself, it is immaterial what you 
do, but to realise your independence, you must test 
it by letting go all you were dependent on. The 
realised man lives on the level of the absolutes; his 

M: Akkor mi más tennivalód van? Kétség kívül ez a 
legsürgősebb feladatod. Nem tudod magad 
mindentől függetlennek látni, kivéve, ha elvetsz 
mindent, és támogatatlan és meghatározatlan 
maradsz. Amint ismered önmagad, mellékes, mit 
csinálsz, de függetlenséged realizálását azzal kell 
tesztelned, hogy egyáltalán nem veszel róla 
tudomást, hogy függenél. A megvalósult ember az 
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wisdom, love and courage are complete, there is 
nothing relative about him. Therefore he must prove 
himself by tests more stringent, undergo trials more 
demanding. The tester, the tested and the set up for 
testing are all within; it is an inner drama to which 
none can be a party. 
 

abszolút szintjén él; bölcsessége, szeretete, és 
bátorsága teljes, semmi nem viszonylagos vele 
kapcsolatban. Ezért neki sokkal szigorúbb tesztekkel 
kell próbára tenni önmagát, sokkal igényesebb 
vizsgálatokon kell keresztülmennie. A tesztelő, a 
tesztelt, és a tesztelés, mind belül van; ez egy belső 
dráma, amelynek senki nem lehet részese. 
 

Q: Crucifixion, death and resurrection -- we are on 
familiar grounds. I have read, heard and talked 
about it endlessly, but to do it I find myself 
incapable. 
 

K: Keresztre feszítés, halál, és feltámadás – a jól 
ismert terepen vagyunk. Olvastam, hallottam és 
beszélgettem róla vég nélkül, de megcsinálni azt, 
szerintem képtelen vagyok. 
 

M: Keep quiet, undisturbed, and the wisdom and the 
power will come on their own. You need not hanker. 
Wait in silence of the heart and mind. It is very easy 
to be quiet, but willingness is rare. You people want 
to become supermen overnight. Stay without 
ambition, without the least desire, exposed, 
vulnerable, unprotected, uncertain and alone, 
completely open to and welcoming life as it 
happens, without the selfish conviction that all must 
yield you pleasure or profit, material or so-called 
spiritual. 
 

M: Maradj csendes, nyugodt, és a bölcsesség és a 
hatalom saját maguktól jönni fognak. Nem kell 
sóvárognod. Várakozz szíved és elméd csendjében. 
Nagyon könnyű csendben lenni, csak a hajlandóság 
ritka. Te olyan ember vagy, aki máról holnapra akar 
szupermen lenni. Legyél becsvágy nélküli, a 
legcsekélyebb vágy nélkül, kitett, sebezhető, 
védtelen, bizonytalan és egyedülálló, az életre 
teljesen nyitott, és történéseit teljesen elfogadó, 
azon önző meggyőződéstől mentes, hogy 
mindennek a te örömödet vagy hasznodat kell 
szolgálnia, legyen az anyagi, vagy úgynevezett 
spirituális. 
 

Q: I respond to what you say, but I just do not see 
how it is done. 
 

K: Amit mondasz, az hatással van rám, csak éppen 
nem tudom, hogyan kell megcsinálni. 
 

M: If you know how to do it, you will not do it. 
Abandon every attempt, just be; don't strive, don't 
struggle, let go every support, hold on to the blind 
sense of being, brushing off all else. This is enough. 
 

M: Ha tudod, hogyan kell csinálni, akkor nem fogod 
csinálni. Hagyj fel minden próbálkozással, csak 
legyél; ne törekedj, engedj el minden támogatást, 
ragaszkodj a lét vak érzéséhez, elűzve minden 
mást. Ez elég. 
 

Q: How is this brushing done? The more I brush off, 
the more it comes to the surface. 
 

K: Hogyan kell ezt az elűzést csinálni? Minél többet 
elűzök, annál több jön a felszínre.  
 

M: Refuse attention, let things come and go. Desires 
and thoughts are also things. Disregard them. Since 
immemorial time the dust of events was covering the 
clear mirror of your mind, so that only memories you 
could see. Brush off the dust before it has time to 
settle; this will lay bare the old layers until the true 
nature of your mind is discovered. It is all very 
simple and comparatively easy; be earnest and 
patient, that is all. Dispassion, detachment, freedom 
from desire and fear, from all self-concern, mere 
awareness -- free from memory and expectation -- 
this is the state of mind to which discovery can 
happen. After all, liberation is but the freedom to 
discover. 
 

M: Utasítsd el a figyelmet, hagyd a dolgokat jönni és 
menni. A vágyak és gondolatok is dolgok. Hagyd 
őket figyelmen kívül. Az események pora időtlen 
idők óta lepi elméd tiszta tükrét, így csak az 
emlékezetet láthatod. Söpörd le a port, mielőtt ideje 
lenne leülepedni; ez fel fogja fedni a régi rétegeket, 
mígnem elméd igaz természete felfedésre kerül. 
Mindez nagyon egyszerű, és aránylag könnyű; légy 
komoly, és türelmes, ez minden. Szenvtelenség, 
pártatlanság, mentesség vágytól és félelemtől, 
minden önvonatkozástól, tiszta tudat – emléktől és 
elvárástól való mentesség – ez az elme azon 
állapota, amelyben a megtalálás megtörténhet. 
Végső soron, a megszabadulás nem más, mint a 
megtalálni kívánt szabadság. 
 

 

96. Abandon Memories and 96. Hagyj fel az emlékekkel és az 
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Expectations elvárásokkal 
Questioner: I am an American by birth and for the 
last one year I was staying in an Ashram in Madhya 
Pradesh, studying Yoga in its many aspects. We 
had a teacher, whose Guru, a disciple of the great 
Sivananda Saraswati, stays in Monghyr. I stayed at 
Ramanashram also. While in Bombay I went through 
an intensive course of Burmese meditation managed 
by one Goenka. Yet I have not found peace. There 
is an improvement in self-control and day-to-day 
discipline, but that is all. I cannot say exactly what 
caused what. I visited many holy places. How each 
acted on me, I cannot say. 

 

Kérdező: Amerikai születésű vagyok, és az utóbbi 
egy évet Ashramban töltöttem Madhya Pradeshben, 
ahol Yogát tanulmányoztam, annak sokféle 
aspektusában. Volt egy tanárunk, akinek a Guruja a 
nagy Sivananda Saraswati volt tanítványa, 
Monghyrból. A Ramanashramban is voltam. 
Bombayi tartózkodásom során elvégeztem egy 
burmai intenzív meditációs tanfolyamot, amit maga 
Goenka vezetett. Mégsem találtam meg a békét. 
Javulás következett be önuralmam, és mindennapi 
fegyelmem terén, de ez minden. Nem tudom 
pontosan megmondani, mi idézett elő mit. Sok szent 
helyet meglátogattam. Mi módon hatottak rám, nem 
tudom megmondani. 
 

Maharaj: Good results will come, sooner or later. At 
Sri Ramanashram did you get some instructions? 
 

Maharaj: A jó eredmények előbb-utóbb be fognak 
következni. A Sri Ramanashramban kaptál 
valamilyen instrukciókat?  
 

Q: Yes, some English people were teaching me and 
also an Indian follower of gnana yoga, residing there 
permanently, was giving me lessons. 
 

K: Igen, volt ott néhány angol ember, akik tanítottak 
engem, és egy állandóan ott tartózkodó indiai gnana 
yoga követőtől is kaptam leckéket. 
 

M: What are your plans? 
 

M: Mik a terveid? 
 

Q: I have to return to the States because of visa 
difficulties. I intend to complete my B.Sc., study 
Nature Cure and make it my profession. 
 

K: Vissza kell térnem az Államokba, vízum 
problémák miatt. Meg akarom szerezni a B. Sc. 
fokozatot, természet gyógyászatot tanulok, és ez 
lesz a foglalkozásom. 
 

M: A good profession, no doubt. 
 

M: Jó foglalkozás, nem fér hozzá kétség. 
 

Q: Is there any danger in pursuing the path of Yoga 
at all cost? 
 

K: Jár valamilyen veszéllyel a Yoga minden áron 
való gyakorlása? 
 

M: Is a match-stick dangerous when the house is on 
fire? The search for reality is the most dangerous of 
all undertakings for it will destroy the world in which 
you live. But if your motive is love of truth and life, 
you need not be afraid. 
 

M: Veszélyes-e a gyufaszál, mikor a ház lángokban 
áll? A valóság keresése minden vállalkozások 
legveszélyesebbike, mert le fogja rombolni a világot, 
amelyben élsz. De ha az igazság és az élet 
szeretete motivál, nem kell félned. 
 

Q: I am afraid of my own mind. It is so unsteady. 
 

K: A saját elmémet féltem. Olyan állhatatlan. 
 

M: In the mirror of your mind images appear and 
disappear. The mirror remains. Learn to distinguish 
the immovable in the movable, the unchanging in 
the changing, till you realise that all differences are 
in appearance only and oneness is a fact. This basic 
identity -- you may call God, or Brahman, or the 
matrix (Prakriti), the words matters little -- is only the 
realisation that all is one. Once you can say with 
confidence born from direct experience: 'I am the 
world, the world is myself', you are free from desire 
and fear on one hand and become totally 
responsible for the world on the other. The 
senseless sorrow of mankind becomes your sole 
concern. 
 

M: Elméd tükrében a képek jelennek meg, és tűnnek 
el. A tükör fennmarad. Tanuld megkülönböztetni a 
változhatatlant a mozdíthatóban, a változatlant a 
változóban, míg fel nem ismered, hogy minden 
különbség látszat csupán, és az egység tény. Ez az 
alap identitás – nevezheted Istennek, vagy 
Brahmannak, vagy a mátrixnak (Prakriti), a szavak 
kevéssé számítanak – csak annak felismerése, hogy 
minden egy. Amint közvetlen tapasztalatból születő 
bizonyossággal azt tudod mondani: ‟én vagyok a 
világ, a világ önmagam‟, mentes leszel vágytól és 
félelemtől, egyfelől, és teljesen felelőssé válsz a 
világért, másfelől. Az emberiség értelmetlen 
szomorúsága válik egyedüli gondoddá. 
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Q: So even a gnani has his problems. 
 

K: Hát, még a gnaninak is megvannak a maga 
problémái. 
 

M: Yes, but they are no longer of his own creation. 
His suffering is not poisoned by a sense of guilt. 
There is nothing wrong with suffering for the sins of 
others. Your Christianity is based on this. 
 

M: Igen, de azok nem az ő saját teremtményei 
többé. Szenvedését nem mérgezi a bűntudat 
érzése. Semmi baj nincs a mások bűnéért való 
szenvedéssel. A te kereszténységed ezen alapul. 
 

Q: Is not all suffering self-created? 
 

K: Nem minden szenvedés ön-teremtő? 
 

M: Yes, as long as there is a separate self to create 
it. In the end you know that there is no sin, no guilt, 
no retribution, only life in its endless transformations. 
With the dissolution of the personal 'I' personal 
suffering disappears. What remains is the great 
sadness of compassion, the horror of the 
unnecessary pain. 

M: De igen, amíg létezik a különálló én, amely azt 
megteremti. A végén tudod, hogy nem létezik bűn, 
nincs bűnösség, nincs büntetés, csak élet van, a 
maga végtelen változatosságában. A személyes ‟én‟ 
feloldódásával a személyes szenvedés eltűnik. Ami 
marad, az nagy szomorúság iránti szánalom, a 
felesleges fájdalomtól való irtózás. 
 

Q: Is there anything unnecessary in the scheme of 
things? 
 

K: Van valami, ami szükségtelen a dolgok 
rendjében? 
 

M: Nothing is necessary, nothing is inevitable. Habit 
and passion blind and mislead. Compassionate 
awareness heals and redeems. There is nothing we 
can do, we can only let things happen according to 
their nature. 
 

M: Semmi nem szükséges, semmi nem 
elkerülhetetlen. A szokás és a szenvedély vakká 
tesz, és félrevezet. Az együtt érző tudat gyógyít, és 
megvált. Semmit nem tudunk tenni, csak azt, hogy 
hagyjuk a dolgokat megtörténni, a saját 
természetüknek megfelelően. 
 

Q: Do you advocate complete passivity? 
 

K: Helyesled a teljes passzivitást? 
 

M: Clarity and charity is action. Love is not lazy and 
clarity directs. You need not worry about action, look 
after your mind and heart. Stupidity and selfishness 
are the only evil. 
 

M: A tisztaság és könyörületesség – cselekvés. A 
szeretet nem lustálkodik, és a tisztaság vezérel. 
Nem a cselekvés miatt kell aggódnod, elméddel, és 
szíveddel törődj. Az ostobaság, és az önzés az 
egyetlen gonosz. 
 

Q: What is better -- repetition of God's name, or 
meditation? 
 

K: Mi jobb – Isten nevének ismételgetése, vagy a 
meditáció? 
 

M: Repetition will stabilise your breath. With deep 
and quiet breathing vitality will improve, which will 
influence the brain and help the mind to grow pure 
and stable and fit for meditation. Without vitality little 
can be done, hence the importance of its protection 
and increase. Posture and breathing are a part of 
Yoga, for the body must be healthy and well under 
control, but too much concentration on the body 
defeats its own purpose, for it is the mind that is 
primary in the beginning. When the mind has been 
put to rest and disturbs no longer the inner space 
(chidakash), the body acquires a new meaning and 
its transformation becomes both necessary and 
possible. 
 

M: Az ismételgetés stabilizálni fogja a légzésedet. A 
mély és nyugodt légzés révén javulni fog vitalitásod, 
mely hatással lesz agyadra, és segíti elmédet, hogy 
növelje tisztaságát, és stabilitását, és előkészüljön a 
meditációra. Vitalitás nélkül keveset tehetsz, ebből 
következik védelmének és erősítésének fontossága. 
A pozitúra és a légző gyakorlat azért részei a 
Yogának, mert a testnek egészségesnek és jól 
kontrolláltnak kell lennie, de a testre irányuló túl sok 
koncentráció hatálytalanítja saját célját, mert az 
elme az, amely elsődleges, az elején. Amikor az 
elme megnyugodott, és többé nem háborgatja a 
belső békét (chidakash), a test új jelentést nyer, és 
átalakítása egyaránt szükségessé, és lehetségessé 
válik. 
 

Q: I have been wandering all over India, meeting 
many Gurus and learning in driblets several Yogas. 
Is it all right to have a taste of everything? 
 

K: Beutaztam egész Indiát, találkoztam sok Guruval, 
és minden Yogából tanultam egy keveset. Rendben 
lévő dolog mindenbe belekóstolni? 
 

M: No, this is but an introduction. You will meet a M: Nem, ez csak bevezetés. Találkozni fogsz majd 
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man who will help you find your own way. 
 

egy emberrel, aki segíteni fog megtalálni a saját 
utadat. 
 

Q: I feel that the Guru of my own choice can not be 
my real Guru. To be real he must come unexpected 
and be irresistible. 
 

K: Úgy érzem, hogy magam választotta Guru nem 
lehet a valódi Gurum. Ahhoz, hogy valódi legyen, 
váratlanul kell jönnie, és ellenállhatatlannak kell 
lennie. 
 

M: Not to anticipate is best. The way you respond is 
decisive. 
 

M: Legjobb nem számítani rá. A reagálásod 
mikéntje, ami bizonyító erejű.  
 

Q: Am I the master of my responses? 
 

K: Én vagyok az ura a reagálásomnak? 
 

M: Discrimination and dispassion practised now will 
yield their fruits at the proper time. If the roots are 
healthy and well-watered, the fruits are sure to be 
sweet. Be pure, be alert, keep ready. 
 

M: A most gyakorolt megkülönböztetés, és 
szenvedély nélküliség a kellő időben meg fogja 
hozni gyümölcseit. Ha a gyökerek egészségesek és 
jól öntözöttek, a gyümölcsök biztos, hogy édesek 
kell legyenek. Légy tiszta, légy éber, állj készen. 
 

Q: Are austerities and penances of any use? 
 

K: Van valamilyen haszna az önmegtartóztatásnak 
és vezeklésnek? 
 

M: To meet all the vicissitudes of life is penance 
enough. You need not invent trouble. To meet 
cheerfully whatever life brings is all the austerity you 
need. 
 

M: Elegendő vezeklés, ha szembenézel az élet 
összes viszontagságával. Nem kell nehézséget 
kitalálnod. Derűsen fogadni, bármit hoz az élet, 
mindössze erre az önmegtartóztatásra van 
szükséged. 
 

Q: What about sacrifice? 
 

K: Mi a véleményed a lemondásról? 
 

M: Share willingly and gladly all you have with 
whoever needs -- don't invent self-inflicted cruelties. 
 

M: Ossz meg mindent, amivel rendelkezel 
készségesen és örömmel azzal, akinek szüksége 
van rá – ne találj ki önmagadra mért lemondásokat. 
 

Q: What is self-surrender? 
 

K: Mi a véleményed az önfeladásról? 
 

M: Accept what comes. 
 

M: Fogadd el, ami jön. 
 

Q: I feel I am too weak to stand on my own legs. I 
need the holy company of a Guru and of good 
people. Equanimity is beyond me. To accept what 
comes as it comes, frightens me. I think of my 
returning to the States with horror. 
 

K: Úgy érzem, túl gyenge vagyok, hogy saját 
lábamon álljak. Szükségem van egy Guru, valamint 
jó emberek szent társaságára. Az egykedvűség 
meghaladja az erőmet. Hogy úgy fogadjam el ami 
jön ahogy jön, megijeszt. Rémülettel gondolok rá, 
hogy visszatérek az Államokba. 
  

M: Go back and make the best use of your 
opportunities. Get your B.Sc. degree first. You can 
always return to India for your Nature Cure studies. 
 

M: Menj vissza, és használd ki lehetőségeidet a 
lehető legjobban. Szerezd meg először a B. Sc.-t. 
Bármikor visszatérhetsz Indiába, hogy természet 
gyógyászatot tanulj. 
 

Q: I am quite aware of the opportunities in the 
States. It is the loneliness that frightens me. 
 

K: Teljesen tisztában vagyok, milyen lehetőségeim 
vannak az Államokban. A magányosság az, ami 
megijeszt. 
 

M: You have always the company of your own self -- 
you need not feel alone. Estranged from it even in 
India you will feel lonely. All happiness comes from 
pleasing the self. Please it, after return to the States, 
do nothing that may be unworthy of the glorious 
reality within your heart and you shall be happy and 

M: Mindig ott lesz saját éned társasága – nem kell 
magad egyedül érezned. Tőle elidegenedve még 
Indiában is magányosnak érzed magad. Minden 
boldogság abból származik, ha az énnek örömet 
szerzel. Járj a kedvében, miután visszatérsz az 
Államokba, ne tégy semmi olyat, ami méltatlan lehet 
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remain happy. But you must seek the self and, 
having found it, stay with it. 
 

a szíved dicső valóságához, és boldoggá válsz, és 
boldog is maradsz. De keresned kell az ént, és ha 
megtaláltad, maradj vele. 
 

Q: Will compete solitude be of any benefit? 
 

K: Jár a magányos élet valamilyen előnnyel? 
 

M: It depends on your temperament. You may work 
with others and for others, alert and friendly, and 
grow more fully than in solitude, which may make 
you dull or leave you at the mercy of your mind's 
endless chatter. Do not imagine that you can change 
through effort. Violence, even turned against 
yourself, as in austerities and penance, will remain 
fruitless. 
 

M: Ez vérmérsékletedtől függ. Lehet, hogy másokkal 
és másokért, éberen és barátságosan dolgozol, és 
sokkal teljesebben fejlődsz, mint magányosan, mely 
talán eltompít, vagy kiszolgáltat elméd örökös 
fecsegésének. Ne képzeld, hogy erőfeszítés révén 
meg tudod változtatni. Az erőszak, még ha magad 
ellen fordítod is, mint szigorúság, és vezeklés, 
eredménytelen marad. 
 

Q: Is there no way of making out who is realised and 
who is not? 
 

K: Nincs olyan módszer, amellyel kitalálható, hogy ki 
megvalósult, és ki nem az? 
 

M: Your only proof is in yourself. If you find that you 
turn to gold, it will be a sign that you have touched 
the philosopher's stone. Stay with the person and 
watch what happens to you. Don't ask others. Their 
man may not be your Guru. A Guru may be 
universal in his essence, but not in his expressions. 
He may appear to be angry or greedy or over-
anxious about his Ashram or his family, and you 
may be misled by appearances, while others are 
not. 
 

M: Egyetlen bizonyítékod saját magadban van. Ha 
megtalálod a módját, hogy aranyra váltsd, az annak 
a jele lesz, hogy megtaláltad a bölcsek kövét. 
Maradj a személlyel, és figyeld, mi történik veled. Ne 
kérdezz másokat. Az ő emberük nem lehet a te 
Gurud. A Guru lehet univerzális az ő lényegét 
tekintve, de megnyilvánulásában nem. Látszhat 
dühösnek, vagy kapzsinak, Ashramja, vagy családja 
miatt aggodalmaskodónak, és lehet, hogy téged 
megtéveszt külsőségekkel, míg másokat nem.  
 

Q: Have I not the right to expect all-round perfection, 
both inner and outer? 
 

K: Nincs igazam, ha mindenre kiterjedő 
tökéletességet várok el, mind belső, mind külső 
vonatkozásban? 
 

M: Inner --- yes. But outer perfection depends on 
circumstances, on the state of the body, personal 
and social, and other innumerable factors. 
 

M: A belsőben – igen. De a külső tökéletesség függ 
a körülményektől, a test állapotától, személyes, 
szociális, és számtalan egyéb tényezőtől. 
 

Q: I was told to find a gnani so that I may learn from 
him the art of achieving gnana and now I am told 
that the entire approach is false, that I cannot make 
out a gnani, nor can gnana be conquered by 
appropriate means. It is all so confusing. 
 

K: Azt hallottam, keresnem kell egy gnanit, akitől 
megtanulhatom a gnana elérésének a művészetét, 
most pedig azt hallom, hogy az egész megközelítés 
hamis, mert nem tudom felismerni a gnanit, és a 
gnanát sem tudom alkalmas eszközökkel 
meghódítani. Olyan zavaros mindez. 
 

M: It is all due to your complete misunderstanding of 
reality. Your mind is steeped in the habits of 
evaluation and acquisition and will not admit that the 
incomparable and unobtainable are waiting 
timelessly within your own heart for recognition. All 
you have to do is to abandon all memories and 
expectations. Just keep yourself ready in utter 
nakedness and nothingness. 
 

M: Ez amiatt van, hogy teljesen félreérted a 
valóságot. Elmédet a kiértékelés és szerzés 
szokásai itatják át, és nem fogadja el, hogy a 
páratlan, és elérhetetlen időtlen idők óta a 
szívedben vár a felismerésére. Mindössze annyit kell 
tenned, hogy feladod minden emlékedet és 
elvárásodat. Csak légy készen a legteljesebb 
meztelenségben, és jelentéktelenségben. 
 

Q: Who is to do the abandoning? 
 

K: Kinek kell feladnia? 
 

M: God will do it. Just see the need of being 
abandoned. Don't resist, don't hold on to the person 
you take yourself to be. Because you imagine 
yourself to be a person you take the gnani to be a 
person too, only somewhat different, better informed 

M: Isten fogja azt megtenni. Csak lásd a feladás 
szükségességét. Ne állj ellen, ne ragaszkodj a 
személyhez, akinek tartod magad. Mivel személynek 
képzeled magad, a gnanit is személynek képzeled, 
csak valamiképpen másnak, aki jobban tájékozott, 
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and more powerful. You may say that he is eternally 
conscious and happy, but it is far from expressing 
the whole truth. Don't trust definitions and 
descriptions -- they are grossly misleading. 
 

és sokkal hatékonyabb. Mondogatod, hogy ő örökké 
tudatos, és boldog, de ez messze áll a teljes igazság 
kifejezésétől. Ne definícióknak, és leírásoknak higgy 
– azok durván félrevezetőek. 
 

Q: Unless I am told what to do and how to do it, I 
feel lost. 
 

K: Ha nem mondod el, mit kell tenni, és hogyan kell 
azt tenni, elveszettnek érzem magam. 
 

M: By all means do feel lost. As long as you feel 
competent and confident, reality is beyond your 
reach. Unless you accept inner adventure as a way 
of life, discovery will not come to you. 
 

M: Feltétlenül, érezd magad elveszettnek. Amíg úgy 
érzed, hogy hozzáértő, és magabiztos vagy, a 
valóság meghaladja megértésedet. Hacsak el nem 
fogadod életmódként a belső kalandot, a felfedezést 
nem fogod megtenni. 
 

Q: Discovery of what? 
 

K: Minek a felfedezését? 
 

M: Of the centre of your being, which is free of all 
directions, all means and ends. 
 

M: Léted központjáét, amely mentes minden 
irányítástól, minden szándéktól, és célkitűzéstől.  
 

Q: Be all, know all, have all? 
 

K: Légy minden, tudj mindent, birtokolj mindent? 
 

M: Be nothing, know nothing, have nothing. This is 
the only life worth living, the only happiness worth 
having. 
 

M: Légy semmi, ne tudj semmit, ne birtokolj semmit. 
Ez az egyetlen élet, amit értelme van élni, az 
egyetlen boldogság, amit érdemes birtokolni. 
 

Q: I may admit that the goal is beyond my 
comprehension. Let me know the way at least. 
 

K: Belátom, a cél meghaladja felfogóképességemet. 
Hagy ismerjem az utat, legalább. 
 

M: You must find your own way. Unless you find it 
yourself it will not be your own way and will take you 
nowhere. Earnestly live your truth as you have found 
it -- act on the little you have understood. It is 
earnestness that will take you through, not 
cleverness -- your own or another's. 
 

M: Neked kell megtalálnod saját utadat. Hacsak 
nem te magad találod meg azt, nem lesz a te saját 
utad, és nem fog vezetni téged sehová. Komolyan 
éld meg igazságodat, ahogy azt megtaláltad – 
cselekedj azon kevés szerint, amit megértettél. A 
komolyság az, ami ennek során segíteni fog, nem az 
okosság – sem a te sajátod, sem a másoké. 
 

Q: I am afraid of mistakes. So many things I tried -- 
nothing came out of them. 
 

K: Félek a tévedésektől. Oly sok dolgot próbáltam – 
sehová nem vezettek. 
 

M: You gave too little of yourself, you were merely 
curious, not earnest. 
 

M: Túl keveset adtál önmagadból, kíváncsi voltál 
csupán, nem komoly. 
 

Q: I don't know any better. 
 

K: Nem tudom jobban. 
 

M: At least that much you know. Knowing them to be 
superficial, give no value to your experiences, forget 
them as soon as they are over. Live a clean, selfless 
life, that is all. 
 

M: Legalább ennyit tudsz. Felszínesnek ismervén 
azokat, ne részesítsd figyelmedben tapasztalataidat, 
felejtsd el őket, amint elmúlnak. Élj egy tiszta, 
éntelen életet, ez minden. 
 

Q: Is morality so important? 
 

K: Olyan fontos az erkölcsiség? 
 

M: Don't cheat, don't hurt -- is it not important? 
Above all you need inner peace -- which demands 
harmony between the inner and the outer. Do what 
you believe in and believe in what you do. All else is 
a waste of energy and time. 
 

M: Ne csalj, ne okozz fájdalmat – ez nem fontos? 
Mindenek fölött lelki békére van szükséged – ami 
harmóniát kíván a belső és a külső között. Tedd, 
amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel. Minden 
más energia- és idő pazarlás. 
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97. Mind and the World are not Separate 97. Az elme és a világ nem különállók 
Questioner: I see here pictures of several saints 
and I am told that they are your spiritual ancestors. 
Who are they and how did it all begin? 

 

Kérdező: Képeket látok itt különböző szentekről, és 
úgy hallottam, hogy ők a te spirituális elődeid. Kik 
ők, és hogyan kezdődött mindez? 
 

Maharaj: We are called collectively the 'Nine 
Masters'. The legend says that our first teacher was 
Rishi Dattatreya, the great incarnation of the Trinity 
of Brahma, Vishnu and Shiva. Even the 'Nine 
Masters' (Navnath) are mythological. 
 

Maharaj: Közös nevük a ‟Kilenc Mester‟. Úgy szól a 
legenda, hogy első tanítónk Rishi Dattatreya volt, 
Brahma, Vishnu és Shiva szentháromságának nagy 
inkarnációja. A ‟Kilenc Mester‟ (Navnath) mitológiai 
alakok is egyben. 
 

Q: What is the peculiarity of their teaching? 
 

K: Mi jellemzi tanításukat? 
 

M: Its simplicity, both in theory and practice. 
 

M: Egyszerűség, mind elméletben, mind 
gyakorlatban. 
 

Q: How does one become a Navnath? By initiation 
or by succession? 
 

K: Hogyan válhat valakiből Navnath? Beavatás, 
vagy utódlás révén? 
 

M: Neither. The „Nine Masters' tradition, Navnath 
Parampara, is like a river -- it flows into the ocean of 
reality and whoever enters it is carried along. 
 

M: Sehogy. A ‟Kilenc Mester‟ hagyomány, a Navnath 
Parampara akár egy folyó – a valóság óceánjába 
folyik, bárki bele lép, azt magával ragadja. 
 

Q: Does it imply acceptance by a living master 
belonging to the same tradition? 
 

K: Magában foglal egy ugyanezen hagyományhoz 
tartozó, élő mester általi elfogadást? 
 

M: Those who practise the sadhana of focussing 
their minds on „I am' may feel related to others who 
have followed the same sadhana and succeeded. 
They may decide to verbalise their sense of kinship 
by calling themselves Navnaths. It gives them the 
pleasure of belonging to an established tradition. 
 

M: Akik elméjük ‟én vagyok‟-ra fókuszálásának a 
sadhanáját gyakorolják, azok rokonának érezhetik 
magukat, akik ugyanezen sadhanát követték, és 
sikerrel jártak. Dönthetnek úgy, hogy szavakba 
öntve rokonság érzésüket, Navnathnak nevezik 
magukat. Örömet okoz nekik egy elfogadott 
hagyományhoz való tartozás. 
 

Q: Do they in any way benefit by joining? 
 

K: Jár valamilyen előnnyel a csatlakozás? 
 

M: The circle of satsang, the 'company of saints', 
expands in numbers as time passes. 
 

M: A satsang körének, a ‟szentek közösségé‟-nek, a 
létszáma növekszik, az idő múlásával. 
 

Q: Do they get hold thereby of a source of power 
and grace from which they would have been barred 
otherwise? 
 

K: Befolyásuk alatt tartják ez által az erő, és a 
kegyelem forrását, amelytől elzárhatnak másokat? 
 
 

M: Power and grace are for all and for the asking. 
Giving oneself a particular name does not help. Call 
yourself by any name -- as long as you are intensely 
mindful of yourself, the accumulated obstacles to 
self-knowledge are bound to be swept away. 
 

M: Az erő és kegyelem mindenkié, csak kérni kell. 
Ha egy különleges nevet adsz önmagadnak, az nem 
segít. Hívd magad bármilyen néven – amíg erős 
figyelemmel vagy önmagad iránt, az önismeret 
felhalmozott akadályainak a félresöprése köt le. 
 

Q: If I like your teaching and accept your guidance, 
can I call myself a Navnath? 
 

K: Ha kedvelem tanításodat, és elfogadom 
vezetésedet, nevezhetem-e magam Navnathnak? 
 

M: Please your word-addicted mind. The name will 
not change you. At best it may remind you to 
behave. There is a succession of Gurus and their 
disciples, who in turn train more disciples and thus 
the line is maintained. But the continuity of tradition 
is informal and voluntary. It is like a family name, but 
here the family is spiritual. 
 

M: Szerezz örömet szó-függő elmédnek. A név nem 
fog téged megváltoztatni. Legjobb esetben 
emlékeztetni tud, hogyan viselkedj. Van egyfajta 
egymásra következés Guruk és tanítványaik között, 
akik pedig több tanítványt nevelnek, és így a 
tanítványi láncot fenntartják. De a hagyomány 
folytonossága bizalmas, és szándékos. Olyan ez, 
mint egy családi név, de itt a család spirituális. 
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Q: Do you have to realise to join the Sampradaya? 
 

K: Megvalósultnak kell lenned, hogy csatlakozz a 
Sampradayahoz? 
 

M: The Navnath Sampradaya is only a tradition, a 
way of teaching and practice. It does not denote a 
level of consciousness. If you accept a Navnath 
Sampradaya teacher as your Guru, you join his 
Sampradaya. Usually you receive a token of his 
grace -- a look, a touch, or a word, sometimes a 
vivid dream or a strong remembrance. Sometimes 
the only sign of grace is a significant and rapid 
change in character and behaviour. 
 

M: A Navnath Sampradaya hagyomány csupán, egy 
tanítási és gyakorlási mód. Nem jelent tudatossági 
szintet. Ha egy Navnath Sampradaya tanítót 
Gurudként fogadsz el, akkor csatlakozol az ő 
Sampradayajához. Rendszerint részesülsz 
kegyelmének egy jelképében – amely egy nézés, 
egy érintés, egy szó, néha egy színes álom, vagy 
egy erős emlékezet. Néha a kegyelem egyetlen jele, 
hogy a jellemben, és viselkedésben jelentős és 
gyors változás következik be. 
 

Q: I know you now for some years and I meet you 
regularly. The thought of you is never far from my 
mind. Does it make me belong to your Sampradaya? 
 

K: Ismerlek már néhány éve, és rendszeresen 
látogatlak. Gondolataid soha nem álltak messze 
nézeteimtől. Ez azt jelenti, hogy én a Te 
Sampradayádhoz tartozom? 
 

M: Your belonging is a matter of your own feeling 
and conviction. After all, it is all verbal and formal. In 
reality there is neither Guru nor disciple, neither 
theory nor practice, neither ignorance nor 
realisation. It all depends on what you take yourself 
to be. Know yourself correctly. There is no substitute 
to self-knowledge. 
 

M: A hovatartozásod a te saját érzéseidtől és 
meggyőződésedtől függ. Mindent egybevetve, 
mindez verbális, és formális. A valóságban nincs 
sem Guru, sem tanítvány, sem elmélet, sem 
gyakorlat, sem tudatlanság, sem megvalósulás. 
Minden azon múlik, hogy te minek tartod magad. 
Ismerd önmagad helyesen. Semmi nem helyettesíti 
az önismeretet. 
 

Q: What proof will I have that I know myself 
correctly? 
 

K: Milyen bizonyítékot fogok kapni, ha helyesen 
ismerem önmagam? 
 

M: You need no proofs. The experience is unique 
and unmistakable. It will dawn on you suddenly, 
when the obstacles are removed to some extent. It 
is like a frayed rope snapping. Yours is to work at 
the strands. The break is bound to happen. It can be 
delayed, but not prevented. 
 

M: Nincs szükséged bizonyítékokra. A tapasztalat 
egyedi, és félreérthetetlen. Hirtelen fog rád virradni, 
mikor az akadályok bizonyos fokig eltávolításra 
kerülnek. Ez a kopott kötél elpattanásához hasonló. 
Neked a szálakkal van munkád. A szakadásnak be 
kell következnie. Késleltethető, de meg nem 
előzhető. 
 

Q: I am confused by your denial of causality. Does it 
mean that none is responsible for the world as it is? 
 

K: Össze vagyok zavarodva, hogy kétségbe vonod 
az okságot. Ez azt jelenti, hogy senki nem felelős 
azért, hogy a világ olyan, amilyen? 
 

M: The idea of responsibility is in your mind. You 
think there must be something or somebody solely 
responsible for all that happens. There is a 
contradiction between a multiple universe and a 
single cause. Either one or the other must be false. 
Or both. As I see it, it is all day-dreaming. There is 
no reality in ideas. The fact is that without you, 
neither the universe nor its cause could have come 
into being. 
 

M: A felelősség ideája a te elmédben van. Te 
gondolod, kell, hogy legyen valami, vagy valaki, aki 
teljes mértékben felelős mindenért, ami történik. 
Ellentmondás van az összetett univerzum, és az 
egyetlen ok között. Vagy az egyiknek, vagy a 
másiknak hamisnak kell lennie. Vagy mindkettőnek. 
Meglátásom szerint mindez álmodozás. Nincs 
realitása az ideáknak. A tény az, hogy nélküled sem 
az univerzum, sem annak az oka nem tudna 
létrejönni. 
 

Q: I cannot make out whether I am the creature or 
the creator of the universe. 
 

K: Nem tudom kibogozni, vajon teremtménye, vagy 
teremtője vagyok-e az univerzumnak. 
 

M: 'I am' is an ever-present fact, while 'I am created' 
is an idea. Neither God nor the universe have come 

M: Az ‟én vagyok‟ mindig jelenlevő tény, míg az ‟én 
teremtmény vagyok‟ egy idea. Sem Isten, sem az 
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to tell you that they have created you. The mind 
obsessed by the idea of causality invents creation 
and then wonders 'who is the creator?' The mind 
itself is the creator. Even this is not quite true, for the 
created and its creator are one. The mind and the 
world are not separate. Do understand that what you 
think to be the world is your own mind. 
 

univerzum nem jön ide, hogy azt mondja neked, ők 
teremtettek téged. Az okság ideájával rögeszmés 
elme kiagyalja a teremtést, majd azon tűnődik, hogy 
‟ki a teremtő?‟ Maga az elme a teremtő. De még ez 
sem teljesen igaz, mert a teremtett és a teremtő 
egyek. Az elme és a világ nem különállóak. Értsd 
meg, hogy amit a világnak gondolsz, az a te saját 
elméd. 
 

Q: Is there a world beyond, or outside the mind? 
 

K: Van világ az elmén túl, vagy azon kívül? 
 

M: All space and time are in the mind. Where will 
you locate a supramental world? There are many 
levels of the mind and each projects its own version, 
yet all are in the mind and created by the mind. 
 

M: Minden tér és idő az elmében van. Hová 
helyeznél egy elme-fölötti világot? Az elmének sok 
szintje van, és mindegyik a saját változatát vetíti ki, 
mégis mindegyik az elmében van, és mindegyiket az 
elme hozta létre. 
 

Q: What is your attitude to sin? How do you look at a 
sinner, somebody who breaks the law, inner or 
outer? Do you want him to change or you just pity 
him? Or, are you indifferent to him because of his 
sins? 
 

K: Mi a hozzáállásod a bűnhöz? Hogyan tekintesz a 
bűnösre, aki megsérti a törvényt, legyen az külső, 
vagy belső? Meg akarod őt változtatni, vagy csak 
szánalommal vagy iránta? Vagy közömbös vagy 
iránta, az ő bűnei miatt? 
 

M: I know no sin, nor sinner. Your distinction and 
valuation do not bind me. Everybody behaves 
according to his nature. It cannot be helped, nor 
need it be regretted. 
 

M: Nem ismerek sem bűnt, sem bűnöst. A te 
megkülönböztetésed, és értékelésed nem kötelező 
rám nézve. Mindenki a saját természetének 
megfelelően viselkedik. Nem lehet segíteni, és 
sajnálni sem kell. 
 

Q: Others suffer. 
 

K: Mások szenvednek. 
 

M: Life lives on life. In nature the process is 
compulsory, in society it should be voluntary. There 
can be no life without sacrifice. A sinner refuses to 
sacrifice and invites death. This is as it is, and gives 
no cause for condemnation or pity. 
 

M: Az élet életen él. A természetben szükségszerű a 
folyamat, a társadalomban önkéntesnek kell, lennie. 
Nem lehet élet áldozat nélkül. A bűnös visszautasítja 
az áldozatot, és halált provokál. Ez úgy van, ahogy 
van, és nem ad okot rosszallásra, vagy sajnálatra. 
 

Q: Surely you feel at least compassion when you 
see a man steeped in sin. 
 

K: Bizonyára érzel szánalmat legalább, amikor látsz 
valakit a bűnbe belemerülni. 
 

M: Yes, I feel I am that man and his sins are my 
sins. 
 

M: Igen, úgy érzem, hogy én vagyok az az ember, 
és az ő bűne az én bűnöm. 
 

Q: Right, and what next? 
 

K: Rendben, és aztán mi lesz? 
 

M: By my becoming one with him he becomes one 
with me. It is not a conscious process, it happens 
entirely by itself. None of us can help it. What needs 
changing shall change anyhow; enough to know 
oneself as one is, here and now. Intense and 
methodical investigation into one's mind is Yoga. 
 

M: Azzal, hogy én eggyé válok ővele, ő eggyé válik 
énvelem. Ez nem tudatos folyamat, teljesen magától 
történik. Egyikünk sem tudja segíteni. Aminek 
változnia kell, az változni fog, valamiképpen; elég, 
ha az ember annak ismeri önmagát ami, itt és most. 
Az ember elméjének intenzív és módszeres kutatása 
a Yoga. 
 

Q: What about the chains of destiny forged by sin? 
 

K: Mi a véleményed sors láncairól, amit a bűn 
kovácsol? 
 

M: When ignorance, the mother of sin, dissolves, 
destiny, the compulsion to sin again, ceases. 
 

M: Amikor a tudatlanság, a bűn szülőanyja, 
szertefoszlik, a sors, a bűnre való kényszer, szintén 
megszűnik. 
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Q: There are retributions to make. 
 

K: Vannak büntetések, amiket alkalmazni lehet. 
 

M: With ignorance coming to an end all comes to an 
end. Things are then seen as they are and they are 
good. 
 

M: Amikor a tudatlanság véget ér, minden véget ér. 
A dolgok akkor annak látszanak, amik, és azok jók.  
 
 

Q: If a sinner, a breaker of the law, comes before 
you and asks for your grace, what will be your 
response? 
 

K: Ha egy bűnös, egy törvénysértő eléd járul, és a 
kegyelmedet kéri, mit fogsz válaszolni? 
 
 

M: He will get what he asks for. 
 

M: Meg fogja kapni, amit kér. 
 

Q: In spite of being a very bad man? 
 

K: Annak ellenére, hogy nagyon rossz ember? 
 

M: I know no bad people, I only know myself. I see 
no saints nor sinners, only living beings. I do not 
hand out grace. There is nothing I can give, or deny, 
which you do not have already in equal measure. 
Just be aware of your riches and make full use of 
them. As long as you imagine that you need my 
grace, you will be at my door begging for it. 
 
My begging for grace from you would make as little 
sense. We are not separate, the real is common. 
 

M: Én nem ismerek rossz embereket, én csak 
önmagamat ismerem. Nem látok sem szenteket, 
sem bűnösöket, csak élőlényeket. Nem osztok 
kegyelmet. Semmi olyat nem tudok adni, vagy 
megtagadni, amivel ne rendelkeznél már, azonos 
mértékben. Csak légy tudatában gazdagságodnak, 
és használd azt ki teljesen. Amíg azt képzeled, hogy 
szükséged van a kegyelmemre, az ajtómhoz fogsz 
járulni, hogy koldulj érte. 
 
Ha én koldulnék kegyelmet tőled, annak ugyan 
olyan kevéssé látnád értelmét. Nem vagyunk 
elkülönültek, a valóság közös. 
 

Q: A mother comes to you with a tale of woe. Her 
only son has taken to drugs and sex and is going 
from bad to worse. She is asking for your grace. 
What shall be your response? 
 

K: Eljön hozzád egy anya, aki csapások sorát 
szenvedte el. Egyetlen fia rászokott a kábítószerre, 
és a szexre, és a helyzet egyre rosszabb. A 
kegyelmedet kéri. Mit fogsz válaszolni? 
 

M: Probably I shall hear myself telling her that all will 
be well. 
 

M: Valószínűleg hallani fogom magamat azt 
mondani neki, hogy minden jóra fordul. 
 

Q: That's all? 
 

K: Ennyi az egész? 
 

M: That's all. What more do you expect? 
 

M: Ennyi az egész. Mi mást várnál? 
 

Q: But will the son of the woman change? 
 

K: De az asszonynak a fia meg fog-e változni? 
 

M: He may or he may not. 
 

M: Lehet hogy igen, lehet, hogy nem. 
 

Q: The people who collect round you, and who know 
you for many years, maintain that when you say 'it 
will be all right' it invariably happens as you say. 
 

K: Azok az emberek, akik köréd gyűltek, és akik már 
évek óta ismernek tanúsítják, hogy amikor azt 
mondod ‟minden jóra fordul‟, akkor az mindig úgy 
történik, ahogyan mondod. 
 

M: You may as well say that it is the mother's heart 
that saved the child. For everything there are 
innumerable causes. 
 

M: Azt is mondhatod továbbá, hogy az anya szíve 
megmentette a gyermeket. Mert mindennek 
megszámlálhatatlan oka van. 
 

Q: I am told that the man who wants nothing for 
himself is all-powerful. The entire universe is at his 
disposal. 
 

K: Azt hallottam, hogy az az ember, aki semmit nem 
akar önmaga számára, az korlátlan hatalmú. Az 
egész univerzum az ő rendelkezésére áll. 
 

M: If you believe so, act on it. Abandon every 
personal desire and use the power thus saved for 
changing the world. 

M: Ha így hiszed, cselekedj ennek megfelelően. 
Vess el minden személyes vágyat, és az így 
megtakarított energiádat használd a világ 
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 megváltoztatására. 
 

Q: All the Buddhas and Rishis have not succeeded 
in changing the world. 
 

K: Egyetlen Buddhának és Rishinek sem sikerült 
megváltoztatnia a világot. 
 

M: The world does not yield to changing. By its very 
nature it is painful and transient. See it as it is and 
divest yourself of all desire and fear. When the world 
does not hold and bind you, it becomes an abode of 
joy and beauty. You can be happy in the world only 
when you are free of it. 
 

M: A világ nem engedi, hogy megváltoztassák. 
Valódi természeténél fogva fájdalmas, és múlandó. 
Lásd annak, ami, és foszd meg önmagad minden 
vágytól és félelemtől. Amikor a világ nem gátol és 
nem köt téged, akkor az öröm és szépség 
tartózkodási helyévé válik. Csak akkor lehetsz 
boldog a világban, ha szabad vagy tőle. 
 

Q: What is right and what is wrong? 
 

K: Mi helyes, és mi helytelen? 
 

M: Generally, what causes suffering is wrong and 
what removes it, is right. The body and the mind are 
limited and therefore vulnerable; they need 
protection which gives rise to fear. As long as you 
identify yourself with them you are bound to suffer; 
realise your independence and remain happy. I tell 
you, this is the secret of happiness. To believe that 
you depend on things and people for happiness is 
due to ignorance of your true nature; to know that 
you need nothing to be happy, except self-
knowledge, is wisdom. 
 

M: Általában ami szenvedést okoz, az helytelen, és 
ami megszünteti azt, az helyes. A test és az elme 
korlátozottak, és ezért sebezhetők; védelemre van 
szükségük, ami félelmet idéz elő. Amíg velük 
azonosítod önmagad, addig szenvedés kötött vagy; 
realizáld a függetlenségedet, és maradj boldog. Én 
mondom neked, hogy ez boldogság titka. Valódi 
természeteddel kapcsolatos tudatlanságod miatt 
hiszed, hogy boldogságod dolgoktól és emberektől 
függ; tudni, hogy nincs szükséged semmire, hogy 
boldog légy, az önismeretet kivéve – bölcsesség. 
 

Q: What comes first, being or desire? 
 

K: Mi van előbb, a létezés vagy a vágy? 
 

M: With being arising in consciousness, the ideas of 
what you are arise in your mind as well as what you 
should be. This brings forth desire and action and 
the process of becoming begins. Becoming has, 
apparently, no beginning and no end, for it restarts 
every moment. With the cessation of imagination 
and desire, becoming ceases and the being this or 
that merges into pure being, which is not 
describable, only experienceable. 
 
The world appears to you so overwhelmingly real, 
because you think of it all the time; cease thinking of 
it and it will dissolve into thin mist. You need not 
forget; when desire and fear end, bondage also 
ends. It is the emotional involvement, the pattern of 
likes and dislikes which we call character and 
temperament, that create the bondage. 
 

M: A létezés tudatosságban való megjelenésével a 
mi vagy ideái is megjelennek az elmédben, valamint, 
hogy minek kell lenned. Ez szüli a vágyat, és beindul 
a cselekvés és a valamivé válás folyamata. A 
valamivé válásnak látszólag nincs se kezdete, se 
vége, mert minden pillanatban újra indul. A 
képzelődés és a vágy megszüntetésével megszűnik 
a valamivé válás, és az ekként, vagy akként való 
létezés beleolvad a tiszta létezésbe, amely nem 
leírható, csak tapasztalható. 
 
A világ elsöprő erejű valóságnak tűnik számodra, 
mert állandóan rá gondolsz; szüntesd be a 
rágondolást, és ritka ködként szerte fog foszlani. 
Nem kell elfelejtened, amikor a vágy és a félelem 
véget ér, a köteléknek is vége. Az érzelmi 
belegabalyodás, a tetszések és nem tetszések 
mintája, amit karakternek és temperamentumnak 
nevezünk, az hozza létre a köteléket. 
 

Q: Without desire and fear what motive is there for 
action? 
 

K: Vágy és félelem nélkül mi motivál cselekvésre? 
 

M: None, unless you consider love of life, of 
righteousness, of beauty, motive enough. Do not be 
afraid of freedom from desire and fear. It enables 
you to live a life so different from all you know, so 
much more intense and interesting, that, truly, by 
losing all you gain all. 
 

M: Semmi, hacsak az élet, az egyenesség, a 
szépség szeretetét nem tekinted, ami elegendő 
motívum. Ne félj a vágytól és a félelemtől való 
szabadságtól. Az tesz lehetővé számodra egy olyan 
életet, amely annyira különbözik minden ismerttől, 
olyannyira intenzív, és érdekes, hogy, ha látszólag 
minden elveszítesz is, valójában mindent 
megnyersz. 
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Q: Since you count your spiritual ancestry from Rishi 
Dattatreya, are we right in believing that you and all 
your predecessors are reincarnations of the Rishi? 
 

K: Miután spirituálisan Rishi Dattatreyától 
származtatod magad, igazunk van, ha azt hisszük, 
hogy te, és minden elődöd a Rishi reinkarnációja? 
 

M: You may believe in whatever you like and if you 
act on your belief, you will get the fruits of it; but to 
me it has no importance. I am what I am and this is 
enough for me. I have no desire to identify myself 
with anybody, however illustrious. Nor do I feel the 
need to take myths for reality. I am only interested in 
ignorance and the freedom from ignorance. The 
proper role of a Guru is to dispel ignorance in the 
hearts and minds of his disciples. Once the disciple 
has understood, the confirming action is up to him. 
Nobody can act for another. And if he does not act 
rightly, it only means that he has not understood and 
that the Guru's work is not over. 
 

M: Hihettek, amit akartok, és ha hitetek szerint 
cselekszetek, le fogjátok aratni annak gyümölcseit; 
de számomra ennek nincs jelentősége. Vagyok, aki 
vagyok, és ez elegendő számomra. Nem vágyom 
azonosulni senkivel, legyen az bármilyen illusztris 
személy. Annak sem érzem szükségét, hogy 
mítosznak tekintsétek a valóság. Engem csak a 
tudatlanság érdekel, és a tudatlanságtól való 
megszabadulás. A Guru valódi szerepe, hogy 
eloszlassa a tudatlanságot a tanítványok szívében, 
és elméjében. Amint a tanítvány ezt megértette, a 
megerősítő cselekvés rajta múlik. Senki nem tud 
más helyett cselekedni. És ha nem cselekszik 
helyesen, az csak annyit jelent, hogy még nem jutott 
el a megértésig, és hogy a Guru munkája még nem 
ért véget. 
  

Q: There must be some hopeless cases too? 
 

K: Reménytelen eseteknek is kell lenniük? 
 

M: None is hopeless. Obstacles can be overcome. 
What life cannot mend, death will end, but the Guru 
cannot fail. 
 

M: Senki nem reménytelen. Az akadályokon felül 
lehet kerekedni. Amit az élet nem tud helyre hozni, 
azt a halál fogja befejezni, de a Guru nem tud 
hibázni. 
 

Q: What gives you the assurance? 
 

K: Mi adja neked a bizonyosságot? 
 

M: The Guru and man's inner reality are really one 
and work together towards the same goal -- the 
redemption and salvation of the mind. They cannot 
fail. Out of the very boulders that obstruct them they 
build their bridges. Consciousness is not the whole 
of being -- there are other levels on which man is 
much more co-operative. The Guru is at home on all 
levels and his energy and patience are 
inexhaustible. 
 

M: A Guru, és az ember belső valósága valójában 
egyek, és együtt, ugyanazon célért dolgoznak – az 
elme kijavításáért és megváltásáért. Nem tudnak 
hibázni. Valójában az őket elrekesztő kövekből 
építik meg hídjaikat. A tudatosság nem a teljes 
létezés – vannak további szintek, amelyeken az 
ember sokkal együttműködőbb. A Guru minden 
szinten otthon van, és energiája, türelme 
kimeríthetetlen. 
 

Q: You keep on telling me that I am dreaming and 
that it is high time I should wake up. How does it 
happen that the Maharaj, who has come to me in my 
dreams, has not succeeded in waking me up? He 
keeps on urging and reminding, but the dream 
continues. 
 

K: Folyton azt mondod, hogy álmodok, és hogy 
legfőbb ideje felébredni. Hogy lehet, hogy a 
Maharaj, aki álmaimban meglátogatott, nem járt 
sikerrel felébresztésem terén? Folyton ösztökél és 
emlékeztet, de az álom folytatódik. 
 
 

M: It is because you have not really understood that 
you are dreaming. This is the essence of bondage -- 
the mixing of the real with unreal. In your present 
state only the sense 'I am' refers to reality; the 'what' 
and the 'how I am' are illusions imposed by destiny, 
or accident. 
 

M: Ez azért van, mert valójában nem értetted meg, 
hogy álmodsz. Ez a kötöttség lényege – a 
valóságnak a valótlannal való összekeveredése. 
Jelen állapotodban csak az ‟én vagyok‟ érzése 
vonatkozik a valóságra; a ‟mi vagyok‟, és a ‟mi 
módon vagyok‟, a sors, vagy a véletlen által rárakott 
illúziók. 
 

Q: When did the dream begin? 
 

K: Mikor kezdődött az álom? 
 

M: It appears to be beginningless, but in fact it is 
only now. From moment to moment you are 

M: Kezdetnélkülinek látszik, de ténylegesen csak 
most van. Pillanatról pillanatra újrakezded. Amint 



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

468 

 

renewing it. Once you have seen that you are 
dreaming, you shall wake up. But you do not see, 
because you want the dream to continue. A day will 
come when you will long for the ending of the 
dream, with all your heart and mind, and be willing to 
pay any price; the price will be dispassion and 
detachment, the loss of interest in the dream itself. 

megértetted, hogy alszol, fel fogsz ébredni. De nem 
érted meg, mert tovább akarsz álmodni. Egy nap 
teljes szíveddel és elméddel sóvárogni fogsz az 
álom befejezésére, és kész leszel bármi árat 
megfizetni; az ár pártatlanság, és elfogulatlanság 
lesz, az érdeklődés elvesztése magával az álommal 
szemben. 
 

Q: How helpless I am. As long as the dream of 
existence lasts, I want it to continue. As long as I 
want it to continue, it will last. 
 

K: Milyen gyámoltalan vagyok. Amíg a létezés álma 
fennmarad, folytatni akarom azt. Amíg folytatni 
akarom, addig fennmarad. 
 

M: Wanting it to continue is not inevitable. See 
clearly your condition, your very clarity will release 
you. 
 

M: Nem szükségszerű, hogy folytatni akard. 
Világosan értsd meg az állapotodat, valójában a 
világosság fog megszabadítani. 
 

Q: As long as I am with you, all you say seems 
pretty obvious; but as soon as I am away from you I 
run about restless and anxious. 
 

K: Amíg itt vagyok, minden nagyon nyilvánvalónak 
látszik; de amint távolra kerülök tőled, nyugtalanul, 
és gondterhelten lótok-futok. 
 

M: You need not keep away from me, in your mind 
at least. But your mind is after the world's welfare. 
 

M: Nem kell távolra kerülnöd tőlem, legalábbis 
elmédben. De a te elméd a világ jólétével 
foglalkozik. 
  

Q: The world is full of troubles, no wonder my mind 
too is full of them. 
 

K: A világ tele van gondokkal, nem csoda, hogy 
elmém is tele van velük. 
 

M: Was there ever a world without troubles? Your 
being as a person depends on violence to others. 
Your very body is a battlefield, full of the dead and 
dying. Existence implies violence. 
 

M: Volt-e nehézségek híján a világ valaha is? 
Személyként való létezésed mások erőszakjának 
van alárendelve. Tested valójában holtakkal, és 
haldoklással teli csatatér. A létezés erőszakot jelent. 
 

Q: As a body -- yes. As a human being -- definitely 
no. For humanity non-violence is the law of life and 
violence of death. 
 

K: Ha a testet tekintjük – igen. Ha az emberi lényt – 
határozottan nem. Az emberiség szempontjából az 
erőszakmentesség az élet, és az erőszak a halál 
törvénye. 
 

M: There is little of non-violence in nature. 
 

M: A természetben nem sok erőszakmentesség van. 
 

Q: God and nature are not human and need not be 
humane. I am concerned with man alone. To be 
human I must be compassionate absolutely. 
 

K: Isten és természet nem emberek, és nem kell 
emberségesnek lenniük. Én egyedül az emberrel 
törődöm. Ahhoz, hogy ember legyek, feltétlen együtt 
érzőnek kell lennem. 
  

M: Do you realise that as long as you have a self to 
defend, you must be violent? 
 

M: Tudatában vagy, hogy amíg meg kell védened 
önmagad, addig erőszakosnak kell lenned? 
 

Q: I do. To be truly human I must be self-less. As 
long as I am selfish, I am sub-human, a humanoid 
only. 
 

K: Igen. Hogy igaz ember legyek, önzetlennek kell 
lennem. Amíg önző vagyok, addig emberi alatti, 
emberszabású vagyok csupán. 
 

M: So, we are all sub-human and only a few are 
human. Few or many, it is again 'clarity and charity' 
that make us human. The sub-human -- the 
'humanoids' -- are dominated by tamas and rajas 
and the humans by sattva. Clarity and charity is 
sattva as it affects mind and action. But the real is 
beyond sattva. Since I have known you, you seem to 
be always after helping the world. How much did you 
help? 

M: Valóban, mind ember alattiak vagyunk, és csak 
néhányan vagyunk emberek. Kevés, vagy sok, ismét 
a ‟tisztaság és könyörületesség‟ az, ami emberré 
tesz bennünket. Az ember alattiakat – az 
‟emberszabásúakat‟ – a tamas és rajas uralja, az 
embereket pedig a sattva. Tisztaság és 
könyörületesség sattvaként hat az elmére és a 
cselekvésre. De a valóság meghaladja a sattvát. 
Mióta ismerlek, úgy látom, mindig a világ segítésére 
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vágyakoztál. Mennyire tudtad segíteni? 
 

Q: Not a bit. Neither the world has changed, nor 
have I. But the world suffers and I suffer along with 
it. To struggle against suffering is a natural reaction. 
And what is civilization and culture, philosophy and 
religion, but a revolt against suffering. Evil and the 
ending of evil -- is it not your own main 
preoccupation? You may call it ignorance -- it comes 
to the same. 
 

K: Egyáltalában nem. Sem a világ nem változott, 
sem én. De a világ szenved, és én vele együtt 
szenvedek. A szenvedés elleni küzdelem 
természetes reakció. És mi a civilizáció, a kultúra, a 
filozófia, és a vallás, ha nem lázadás a szenvedés 
ellen? A gonosz, és véget vetni a gonosznak – nem 
ez a fő elfoglaltságod? Nevezheted tudatlanságnak 
– ugyanoda vezet. 
 

M: Well, words do not matter, nor does it matter in 
what shape you are just now. Names and shapes 
change incessantly. Know yourself to be the 
changeless witness of the changeful mind. That is 
enough. 
 

M: Nos, a szavak nem számítanak, az sem számít, 
hogy épp most mi a formád. Nevek és formák 
szakadatlanul változnak. Ismerd önmagad a 
változékony elme változhatatlan tanújának. Ez elég. 
 

 

98. Freedom from Self-identification 98. Önazonosítástól való mentesség 
Maharaj: Can you sit on the floor? Do you need a 
pillow? Have you any questions to ask? Not that you 
need to ask, you can as well be quiet. To be, just be, 
is important. You need not ask anything, nor do 
anything. Such apparently lazy way of spending time 
is highly regarded in India. It means that for the time 
being you are free from the obsession with 'what 
next'. When you are not in a hurry and the mind is 
free from anxieties, it becomes quiet and in the 
silence something may be heard which is ordinarily 
too fine and subtle for perception. The mind must be 
open and quiet to see. What we are trying to do here 
is to bring our minds into the right state for 
understanding what is real. 

 

Maharaj: Tudsz a padlón ülni? Kell egy párna? Van 
kérdésed? Nem muszáj kérdezned, maradhatsz 
csendben is. Lenni, csak lenni fontos. Nem kell 
kérdezned semmit, csinálnod sem kell semmit. Az 
ilyen látszólag semmittevő időtöltést roppantul 
tisztelik Indiában. Ez azt jelenti, hogy ez idő alatt 
mentes vagy a ‟mi következik‟ zaklatottságától. 
Amikor nem sietsz, és az elme nyugtalanságtól 
mentes, akkor az elme elcsendesedik, és a 
csendben meg lehet hallani valamit, ami egyébként 
túl finom, és szubtilis ahhoz, hogy észlelni lehessen. 
Az elmének nyitottnak, és csendesnek kell lennie, 
hogy láss. Mi itt arra törekszünk, hogy elménket a 
megfelelő állapotba hozzuk a valóság 
megértéséhez. 
 

Questioner: How do we learn to cut out worries? 
 

Kérdező: Hogyan tanuljuk meg kiiktatni a 
nyugtalankodást? 
 

M: You need not worry about your worries. Just be. 
Do not try to be quiet; do not make 'being quiet' into 
a task to be performed. Don't be restless about 
'being quiet', miserable about 'being happy'. Just be 
aware that you are and remain aware -- don't say: 
'yes, I am; what next?' There is no 'next' in 'I am'. It 
is a timeless state. 
 

M: Nem kell gondot csinálnod a nyugtalankodásból. 
Csak legyél. Ne törekedj arra, hogy csendes legyél; 
ne tedd végrehajtandó feladattá a ‟csendben levést‟. 
Ne legyél nyugtalan a ‟csendben levés‟ miatt, 
szerencsétlen a ‟boldogságban lét‟ miatt. Csak légy 
tudatában, hogy vagy, és maradj tudatos – ne 
mondd: ‟igen, én vagyok; mi következik?‟. Nincs 
‟következik‟ az ‟én vagyok‟-ban. Mert ez egy időtlen 
állapot. 
 

Q: If it is a timeless state, it will assert itself anyhow. 
 

K: Ha időtlen állapot, akkor ki fogja jelenteni 
önmagát valamiképpen.  
 

M: You are what you are, timelessly, but of what use 
is it to you unless you know it and act on it? Your 
begging bowl may be of pure gold, but as long as 
you do not know it, you are a pauper. You must 
know your inner worth and trust it and express it in 
the daily sacrifice of desire and fear. 

M: Az vagy, ami vagy, időtlenül, de mi a haszna, 
hacsak nem ismered, és hatással vagy rá? Lehet, 
hogy a kolduló tálad színaranyból van, de amíg nem 
tudsz erről, koldus vagy. Meg kell ismerned belső 
értékedet, és hinned kell benne, és vágyról és 
félelemről való mindennapi lemondásban kell azt 
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 kifejezned. 
 

Q: If I know myself, shall I not desire and fear? 
 

K: Ha ismerem önmagam, nem fogok vágyni és 
félni? 
 

M: For some time the mental habits may linger in 
spite of the new vision, the habit of longing for the 
known past and fearing the unknown future. When 
you know these are of the mind only, you can go 
beyond them. As long as you have all sorts of ideas 
about yourself, you know yourself through the mist 
of these ideas; to know yourself as you are, give up 
all ideas. You cannot imagine the taste of pure 
water, you can only discover it by abandoning all 
flavourings. 
 
As long as you are interested in your present way of 
living, you will not abandon it. Discovery cannot 
come as long as you cling to the familiar. It is only 
when you realise fully the immense sorrow of your 
life and revolt against it, that a way out can be found. 
 

M: Az ismert múlt iránti vágyódás, és az ismeretlen 
jövő iránti félelem mentális szokásai az új vízió 
ellenére egy ideig még megmaradhatnak. Ha tudod, 
hogy ezek csak az elmében léteznek, túl tudsz lépni 
rajtuk. Amíg mindenféle ideáid vannak önmagadról, 
addig ezen ideák fátylán keresztül ismered 
önmagad; ahhoz, hogy annak ismerd magad, ami 
vagy, adj fel minden ideát. Nem tudod elképzelni, 
hogy milyen a tiszta víz íze, csak felfedezni tudod 
azt, ha az összes ízesítőt elhagyod. 
 
Amíg érdekelt vagy életed jelenlegi módjában, nem 
fogod feladni azt. A felfedezés nem jöhet addig, 
amíg kapaszkodsz a jól ismertbe. Csak akkor 
találhatod meg a kiutat, mikor teljesen tudatában 
vagy életed mérhetetlen szomorúságának, és 
fellázadsz ellene. 
 

Q: I can now see that the secret of India's eternal life 
lies in these dimensions of existence, of which India 
was always the custodian. 
 

K: Látom már, hogy India örök életének titka a lét 
ezen dimenzióiban rejlik, amelyeket India mindig is 
gondozott. 
 

M: It is an open secret and there were always 
people willing and ready to share it. Teachers -- 
there are many, fearless disciples -- very few. 
 

M: Ez egy nyílt titok, és mindig voltak, akik hajlandók 
és készek voltak megosztani azt. Tanítóból – sok 
van, félelmet nem ismerő tanítványból – nagyon 
kevés. 
 

Q: I am quite willing to learn. 
 

K: Bennem erős hajlam van a tanulásra. 
 

M: Learning words is not enough. You may know the 
theory, but without the actual experience of yourself 
as the impersonal and unqualified centre of being, 
love and bliss, mere verbal knowledge is sterile. 
 

M: Nem elég megtanulni szavakat. Ismerheted az 
elméletet, de önmagadnak, mint a lét, szeretet, és 
boldogság személytelen és korlátlan központjának a 
valóságos megtapasztalása nélkül a puszta szóbeli 
tudás haszontalan. 
 

Q: Then, what am I to do? 
 

K: Mit kell hát tennem? 
 

M: Try to be, only to be. The all-important word is 
'try'. Allot enough time daily for sitting quietly and 
trying, just trying, to go beyond the personality, with 
its addictions and obsessions. Don't ask how, it 
cannot be explained. You just keep on trying until 
you succeed. If you persevere, there can be no 
failure. What matters supremely is sincerity, 
earnestness; you must really have had surfeit of 
being the person you are, now see the urgent need 
of being free of this unnecessary self-identification 
with a bundle of memories and habits. This steady 
resistance against the unnecessary is the secret of 
success. 
 
After all, you are what you are every moment of your 
life, but you are never conscious of it, except, 
maybe, at the point of awakening from sleep. All you 
need is to be aware of being, not as a verbal 

M: Lenni törekedj, csupán lenni. A legfontosabb szó 
a ‟törekvés‟. Minden nap szakíts elegendő időt arra, 
hogy csendesen ülsz, és törekszel, arra törekszel 
csupán, hogy túllépj a személyiségen, annak 
függőségeivel, és kényszerképzeteivel együtt. Ne 
kérdezd hogyan, ez nem elmagyarázható. Csak 
tartsd fenn a törekvést, amíg sikerrel nem jársz. Ha 
rendületlenül kitartasz, nem vallhatsz kudarcot. 
Leginkább az őszinteség, a komolyság számít; 
valóban létezéstől megcsömörlöttnek kell lenned, 
hogy észrevedd annak a sürgető szükségét, hogy 
megszabadulj egy rakás emlékkel és szokással való 
felesleges önazonosítástól. Ez a szükségtelen elleni 
kitartó ellenállás a titka a sikernek. 
 
Végül is, az vagy ami vagy, életed minden 
pillanatában, de sohasem vagy tudatában, kivéve 
talán az alvásból való felébredés pillanatát. 
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statement, but as an ever-present fact. The a 
awareness that you are will open your eyes to what 
you are. It is all very simple. First of all, establish a 
constant contact with your self, be with yourself all 
the time. Into self-awareness all blessings flow. 
Begin as a centre of observation, deliberate 
cognisance, and grow into a centre of love in action. 
'I am' is a tiny seed which will grow into a mighty tree 
-- quite naturally, without a trace of effort. 
 

Mindössze az szükséges, hogy tudatában légy a 
létnek, nem mint verbális kijelentésnek, hanem mint 
örökké jelenlévő ténynek. A tudat, hogy vagy, ki 
fogja nyitni a szemedet arra, ami vagy. Mindez 
nagyon egyszerű. Először is, teremts állandó 
kapcsolatot éneddel, légy önmagaddal 
szakadatlanul. Az ön-tudatba árad be minden áldás. 
Kezdd úgy, mint az észlelés központja, a szándékos 
észlelésé, és nőj bele a cselekvő szeretet 
központjába. Az ‟én vagyok‟ egy apró mag, amelyből 
hatalmas fa fog kinőni – egészen természetesen, az 
erőfeszítés nyoma nélkül. 
 

Q: I see so much evil in myself. Must I not change 
it? 
 

K: Annyi gonoszt látok önmagamban. Nem kell ezen 
változtatnom? 
 

M: Evil is the shadow of inattention. In the light of 
self-awareness it will wither and fall off. 
 
All dependence on another is futile, for what others 
can give others will take away. Only what is your 
own at the start will remain your own in the end. 
Accept no guidance but from within, and even then 
sift out all memories for they will mislead you. Even 
if you are quite ignorant of the ways and the means, 
keep quiet and look within; guidance is sure to 
come. You are never left without knowing what your 
next step should be. The trouble is that you may 
shirk it. The Guru is there for giving you courage 
because of his experience and success. But only 
what you discover through your own awareness, 
your own effort, will be of permanent use to you. 
 
Remember, nothing you perceive is your own. 
Nothing of value can come to you from outside; it is 
only your own feeling and understanding that are 
relevant and revealing. Words, heard or read, will 
only create images in your mind, but you are not a 
mental image. You are the power of perception and 
action behind and beyond the image. 
 

M: A gonosz a figyelmetlenség árnyéka. Az ön-tudat 
fényében majd elszárad, és leesik.  
 
Minden mással kapcsolatos függés haszontalan, 
mert amit mások adni tudnak, azt mások el is fogják 
venni. Csak az marad a tiéd a végén is, ami 
kezdettől a tiéd. Ne fogadj el irányítást máshonnan, 
csak belülről, és még ekkor is rostálj ki minden 
emléket, mert megtévesztenek. Még ha teljesen 
tudatlan is vagy az utakat és módokat illetően, 
maradj csendben, és nézz befelé; az irányításnak 
biztosan jönnie kell. Soha nem maradsz annak 
ismerete nélkül, hogy mi legyen a következő 
lépésed. A baj az, hogy kivonhatod magad alóla. A 
Guru ott van, hogy tapasztalatai és sikere alapján 
bátorságot adjon neked. De csak az jár majd tartós 
haszonnal számodra, amit saját tudatosságod, saját 
erőfeszítésed révén fedezel fel.  
 
Jegyezd meg, hogy semmi nem a tied, amit észlelsz. 
Semmilyen értékes nem érkezhet hozzád kívülről; 
csak érzésed, és megértésed lehet tárgyhoz tartozó 
és feltáró. A hallott vagy olvasott szavak csak 
képeket hoznak létre elmédben, de te nem egy 
mentális kép vagy. Te a kép mögötti, és azon túli 
észlelés és cselekvés hatalma vagy. 
 

Q: You seem to advise me to be self-centred to the 
point of egoism. Must I not yield even to my interest 
in other people? 
 

K: Úgy tűnik, az a javaslatod, hogy az egoizmus 
határáig legyek én központú. Még a más emberek 
iránti érdeklődést sem engedhetem meg 
magamnak? 
 

M: Your interest in others is egoistic, self-concerned, 
self-oriented. You are not interested in others as 
persons, but only as far as they enrich, or ennoble 
your own image of yourself. And the ultimate in 
selfishness is to care only for the protection, 
preservation and multiplication of one's own body. 
By body I mean all that is related to your name and 
shape -- your family, tribe, country, race, etc. To be 
attached to one's name and shape is selfishness. A 
man who knows that he is neither body nor mind 
cannot be selfish, for he has nothing to be selfish 
for. Or, you may say, he is equally 'selfish' on behalf 

M: A te mások iránti érdeklődésed én központú, 
önvonatkoztatott, önirányult. Mások nem 
személyekként érdekelnek, csak amennyiben 
önképedet gazdagítják, vagy nemesítik. És a 
legutolsó önzés, ha valaki csak saját testének a 
védelmével, megóvásával, és sokszorosításával 
foglalkozik. Test alatt mindazokat dolgokat értem, 
amelyek nevedhez és formádhoz kapcsolódnak – 
családod, törzsed, országod, rasszod, stb. Valakinek 
a nevéhez és formájához kötődni egoizmus. Aki 
tudja, hogy ő sem testtel, sem az elmével nem 
azonos, nem lehet önző, mert nincs semmije, amire 
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of everybody he meets; everybody's welfare is his 
own. The feeling 'I am the world, the world is myself' 
becomes quite natural; once it is established, there 
is just no way of being selfish. To be selfish means 
to covet, acquire, accumulate on behalf of the part 
against the whole. 
 

önző lehetne. Vagy, mondhatni, egyformán ‟önző‟ 
mindenki nevében, akivel találkozik; mindenki jóléte 
az ő sajátja. Az ‟én a világ vagyok, a világ 
önmagam‟ érzése teljesen természetessé válik; 
amint elfogadtad, egyszerűen lehetőség sincs rá, 
hogy önző légy. Önzőnek lenni azt jelenti, sóvárogni 
utána, megszerezni, felhalmozni a rész kedvéért, az 
egész érdeke ellenében. 
 

Q: One may be rich with many possessions, by 
inheritance, or marriage, or just good luck. 
 

K: Az ember úgy lehet gazdag, ha nagy a vagyona, 
örököl, beházasodik, vagy csupán nagy a 
szerencséje. 
 

M: If you do not hold on to, it will be taken away from 
you. 
 

M: Ha nem ragaszkodsz hozzá, el fog tőled 
távolodni. 
 

Q: In your present state can you love another 
person as a person? 
 

K: Jelen állapotodban tudnál szeretni személyként 
egy másik személyt? 
 

M: I am the other person, the other person is myself; 
in name and shape we are different, but there is no 
separation. At the root of our being we are one. 
 

M: Én vagyok a másik személy, a másik személy 
önmagam; nevünk és formánk különbözik, de nem 
vagyunk elkülönültek. Létezésünk gyökerénél egyek 
vagyunk. 
 

Q: Is it not so whenever there is love between 
people? 
 

K: Nem ez van, valahányszor szeretet van az 
emberek között? 
 

M: It is, but they are not conscious of it. They feel 
the attraction, but do not know the reason. 
 

M: Ez van, de ennek nincsenek tudatában. Érzik a 
vonzást, de nem ismerik az okot. 
 

Q: Why is love selective? 
 

K: A szeretet miért megkülönböztető? 
 

M: Love is not selective, desire is selective. In love 
there are no strangers. When the centre of 
selfishness is no longer, all desires for pleasure and 
fear of pain cease; one is no longer interested in 
being happy; beyond happiness there is pure 
intensity, inexhaustible energy, the ecstasy of giving 
from a perennial source. 
 

M: A szeretet nem megkülönböztető, a vágy a 
megkülönböztető. A szeretetben nincsenek 
idegenek. Amikor az önzés központja megszűnik, 
akkor az öröm iránti minden vágy és a fájdalomtól 
való minden félelem is megszűnik; az embert nem 
érdekli többé, hogy boldog legyen; a boldogságon 
túl ott van a halhatatlan forrás tiszta erőssége, 
kimeríthetetlen energiája, elragadtatása. 
 

Q: Mustn't I begin by solving for myself the problem 
of right and wrong? 
 

K: Nem azzal kell kezdenem, hogy megoldom 
önmagam számára a jó és rossz problémáját? 
 

M: What is pleasant people take it to be good and 
what is painful they take it to be bad. 
 

M: Ami kellemes, azt az emberek jónak tartják, és 
ami fájdalmas, azt rossznak tartják. 
 

Q: Yes, that is how it is with us, ordinary people. But 
how is it with you, at the level of oneness? For you 
what is good and what is bad? 
 

K: Igen, így van ez velünk, közönséges emberekkel. 
De hogy van a te esetedben, az egység szintjén? 
Számodra mi jó, és mi rossz? 
 

M: What increases suffering is bad and what 
removes it is good. 
 

M: Ami növeli a szenvedést, az rossz, ami 
megszünteti, az jó. 
 

Q: So you deny goodness to suffering itself. There 
are religions in which suffering is considered good 
and noble. 
 

K: Így hát elutasítod a szenvedésnek magának a 
jóságát. Vannak vallások, amelyek a szenvedést 
jónak, és nemesnek tekintik. 
 

M: Karma, or destiny, is an expression of a 
beneficial law: the universal trend towards balance, 

M: A karma, vagy a sors egy üdvös szeretet 
kifejezése: az univerzális tendencia egyensúly, 
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harmony and unity. At every moment, whatever 
happens now, is for the best. It may appear painful 
and ugly, a suffering bitter and meaningless, yet 
considering the past and the future it is for the best, 
as the only way out of a disastrous situation. 
 

harmónia, és egység felé mutat. Minden pillanatban, 
akármi történik most, a legjobb cél érdekében 
történik. Lehet, hogy fájdalmasnak és csúnyának, 
keserű és értelmetlen szenvedésnek tűnik, mégis, a 
múlt és a jövő mérlegelésével egyetemben a legjobb 
cél érdekében történik, egy végzetes szituáció 
egyetlen kimeneteleként. 
 

Q: Does one suffer only for one's own sins? 
 

K: Az ember csupán saját bűnei miatt szenved? 
 

M: One suffers along with what one thinks oneself to 
be. If you feel one with humanity, you suffer with 
humanity. 
 

M: Az ember annak megfelelően szenved, hogy 
kinek gondolja magát. Ha egynek érzed magad az 
emberiséggel, akkor együtt szenvedsz az 
emberiséggel. 
 

Q: And since you claim to be one with the sufferers, 
there is no limit in time or space to your suffering. 
 

K: És mivel az az igényed, hogy egy legyél a 
szenvedőkkel, szenvedésednek nincs idő- vagy 
térbeli korlátja. 
 

M: To be is to suffer. The narrower the circle of my 
self-identification, the more acute the suffering 
caused by desire and fear. 
 

M: Létezni annyi, mint szenvedni. Önazonosságom 
köre minél szűkebb, annál kínzóbb a vágy és 
félelem okozta szenvedés. 
 

Q: Christianity accepts suffering as purifying and 
ennobling, while Hinduism looks at it with distaste. 
 

K: A kereszténység úgy fogadja el a szenvedést, 
mint ami tisztít, és nemesít, míg a hinduizmus úgy 
tekint rá, mint utálatos dologra. 
 

M: Christianity is one way of putting words together 
and Hinduism is another. The real is, behind and 
beyond words, incommunicable, directly 
experienced, explosive in its effect on the mind. It is 
easily had when nothing else is wanted. The innards 
created by imagination and perpetuated by desire. 
 

M: A kereszténység így, a hinduizmus pedig úgy fűzi 
a szavakat. A valóság a szavak mögött és túl van, 
elmondhatatlan, közvetlen tapasztalat, az elmére 
nézve explozív hatású. Könnyen lépre megy, ha 
semmi mást nem akar. A belsők képzelet révén 
keletkeztek, és vágy által állandósultak. 
 

Q: Can there be no suffering that is necessary and 
good? 
 

K: Nem lehetséges olyan szenvedés, amely 
szükséges, és jó? 
 

M: Accidental or incidental pain is inevitable and 
transitory; deliberate pain, inflicted with even the 
best of intentions, is meaningless and cruel. 
 

M: A véletlen, vagy előre nem látható fájdalom 
elkerülhetetlen, és múló; a szándékos fájdalom 
értelmetlen, és kegyetlen, okozd azt akár a legjobb 
szándékkal. 
 

Q: You would not punish crime? 
 

K: Te nem büntetnéd a bűncselekményt? 
 

M: Punishment is but legalised crime. In a society 
built on prevention, rather than retaliation, there 
would be very little crime. The few exceptions will be 
treated medically, as of unsound mind and body. 
 

M: A büntetés legalizált bűncselekmény csupán. 
Egy megelőzésre épített társadalomban, a retorzió 
hiánya ellenére, nagyon alacsony lenne a bűnözés. 
A néhány kivételt úgy tekintenék, mint beteg elmét 
és testet, és orvosilag kezelnék. 
 

Q: You seem to have little use for religion. 
 

K: Úgy látom, a vallásnak kevés haszna van 
számodra. 
 

M: What is religion? A cloud in the sky. I live in the 
sky, not in the clouds, which are so many words held 
together. Remove the verbiage and what remains? 
Truth remains. My home is in the unchangeable, 
which appears to be a state of constant 
reconciliation and integration of opposites. People 
come here to learn about the actual existence of 

M: Mi a vallás? Felhő az égen. Én az égben élek, 
nem a sok szóval egyben tartotta felhőkben. 
Távolítsd el a locsogást, és mi marad? Az igazság 
marad. Az én otthonom a változhatatlanban van, 
amely az ellentétek változatlan összebékült és 
integrált állapotaként jelenik meg. Az emberek azért 
jönnek ide, hogy az ilyen állapotok mibenlétéről, 
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such a state, the obstacles to its emergence, and, 
once perceived, the art of stabilising it in 
consciousness, so that there is no clash between 
understanding and living. The state itself is beyond 
the mind and need not be learnt. The mind can only 
focus the obstacles; seeing an obstacle as an 
obstacle is effective, because it is the mind acting on 
the mind. Begin from the beginning: give attention to 
the fact that you are. At no time can you say 'I was 
not' all you can say: 'I do not remember'. You know 
how unreliable is memory. Accept that, engrossed in 
petty personal affairs you have forgotten what you 
are; try to bring back the lost memory through the 
elimination of the known. You cannot be told what 
will happen, nor is it desirable; anticipation will 
create illusions. In the inner search the unexpected 
is inevitable; the discovery is invariably beyond all 
imagination. Just as an unborn child cannot know 
life after birth, for it has nothing in its mind with 
which to form a valid picture, so is the mind unable 
to think of the real in terms of the unreal, except by 
negation: „Not this, not that'. The acceptance of the 
unreal as real is the obstacle; to see the false as 
false and abandon the false brings reality into being. 
The states of utter clarity, immense love, utter 
fearlessness; these are mere words at the present, 
outlines without colour, hints at what can be. You 
are like a blind man expecting to see as a result of 
an operation -- provided you do not shirk the 
operation. The state I am in words do not matter at 
all. Nor is there any addiction to words. Only facts 
matter. 
 

kialakulásuk akadályairól, és a megértés után a 
tudatosságban való stabilizálásának a művészetéről 
tanuljanak, elkerülendő a megértés és az élet közötti 
ellentmondást. Az állapot maga meghaladja az 
elmét, és nem tanulható. Az elme csak a hibákra tud 
fókuszálni; hatékony dolog a hibát hibának látni, 
mivel az elme hat az elmére. Kezdd az elején: 
szenteld figyelmedet a ténynek, hogy vagy. Soha 
nem jelentheted ki, hogy ‟nem voltam‟, mindössze 
annyit mondhatsz, ‟nem emlékszem‟. Tudod, milyen 
megbízhatatlan az emlékezet. Fogadd el, hogy 
jelentéktelen személyes ügyeiddel elfoglaltan 
elfelejted, hogy mi vagy; próbáld az ismert 
kiküszöbölésével visszahozni az elveszett emléket. 
Nem tudjuk megmondani, mi fog történni, sem azt, 
hogy kívánatos-e; az elvárás fogja megteremteni az 
illúziókat. A belső keresésben a váratlan 
elkerülhetetlen; a felfedezés mindig minden 
képzeletet felülmúl. Ahogy a megszületés előtt lévő 
gyermek sem ismerheti a születést követő életet, 
mert elméjében nincs semmi olyan, amivel valós 
képet alakíthatna ki, az elme ugyanígy képtelen a 
valóságra a nem valódi kifejezéseivel gondolni, a 
tagadó módot kivéve: ‟nem ez, nem az‟. Ha a 
valótlant valódinak fogadod el, az akadály; ha a 
hamist hamisnak látod, és elveted a hamist, 
megszületik a valóság. A legteljesebb tisztaság, a 
mérhetetlen szeretet, a teljes félelemmentesség 
állapota; ezek a jelenben puszta szavak, színek 
nélküli körvonalak, arra vonatkozó tippek, hogy mi 
lehet. A vak emberhez vagy hasonló, aki látását egy 
műtéttől reméli visszanyerni – feltéve, hogy nem 
bújsz ki a műtét alól. Az én vagyok állapota szavak 
csupán, melyeknek nincs jelentőségük. Ugyanígy a 
szavak iránti bármilyen függőségnek sincs. Csak a 
tények számítanak. 
 

Q: There can be no religion without words. 
 

K: Nem létezhetnek vallások szavak nélkül. 
 

M: Recorded religions are mere heaps of verbiage. 
Religions show their true face in action, in silent 
action. To know what man believes, watch how he 
acts. For most of the people service of their bodies 
and their minds is their religion. They may have 
religious ideas, but they do not act on them. They 
play with them, they are often very fond of them, but 
they will not act on them. 
 

M: A feljegyzett vallások locsogások puszta 
halmaza. A vallások valódi arcukat cselekvés során 
mutatják meg, csendes cselekvésben. Ha meg 
akarod tudni valakiről, hogy miben hisz, figyeld meg, 
hogyan cselekszik. Mert a legtöbben a testüket 
szolgálják, és vallásuk az elméjük. Lehetnek 
vallásos eszméik, de nem azok szerint 
cselekszenek. Játszanak velük, gyakran nagyon 
szeretik őket, de nem azok alapján cselekszenek. 
 

Q: Words are needed for communication. 
 

K: Szükség van szavakra a kommunikációhoz. 
 

M: For exchange of information -- yes. But real 
communication between people is not verbal. For 
establishing and maintaining relationship 
affectionate awareness expressed in direct action is 
required. Not what you say, but what you do is that 
matters. Words are made by the mind and are 
meaningful only on the level of the mind. The word 
„bread‟: neither can you eat nor live by it; it merely 
conveys an idea. It acquires meaning only with the 

M: Információcseréhez – igen. De az emberek 
közötti valódi kommunikáció nem verbális. A 
kapcsolatok kiépítéséhez és ápolásához a szerető 
figyelem közvetlen cselekvésben való kifejezése 
szükséges. Nem az a lényeg, mit mondasz, hanem 
az, mit csinálsz. A szavakat az elme állítja elő, és 
csak az elme szintjén bírnak értelemmel. A ‟kenyér‟ 
szót nem lehet sem megenni, sem élni általa; 
pusztán egy idea hordozója. Jelentését csak a 
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actual eating. In the same sense am I telling you that 
the Normal State is not verbal. I may say it is wise 
love expressed in action, but these words convey 
little, unless you experience them in their fullness 
and beauty. 
 
Words have their limited usefulness, but we put no 
limits to them and bring ourselves to the brink of 
disaster. Our noble ideas are finely balanced by 
ignoble actions. We talk of God, Truth and Love, but 
instead of direct experience we have definitions. 
Instead of enlarging and deepening action we chisel 
our definitions. And we imagine that we know what 
we can define. 
 

tényleges evéssel nyeri el. Ugyanezen értelemben 
mondom, hogy a Normális Állapot nem verbális. 
Elmondhatom róla, hogy cselekvésben kifejezett 
bölcs szeretet, de e szavak keveset közvetítenek, 
hacsak meg nem tapasztalod őket, azok 
teljességében és szépségében.  
 
A szavaknak használhatósága korlátozott, de mi azt 
feltételezzük, hogy korlátlan, és ezzel a katasztrófa 
szélére sodorjuk magunkat. Nemes ideáinkat végül 
alantas cselekedetek ellentételezik. Istenről, 
Igazságról, és Szeretetről beszélünk, de közvetlen 
tapasztalat helyett definícióink vannak. Ahelyett, 
hogy a tapasztalatainkat szélesítenénk és 
mélyítenénk, definícióinkat cizelláljuk. És azt 
képzeljük, ismerjük, amit definiálni tudunk. 
 

Q: How can one convey experience except through 
words? 
 

K: Hogyan tudná az ember a tapasztalatait 
közvetíteni másképp, mint szavakkal? 
 

M: Experience cannot be conveyed through words. 
It comes with action. A man who is intense in his 
experience will radiate confidence and courage. 
Others too will act and gain experience born out of 
action. Verbal teaching has its use, it prepares the 
mind for voiding itself of its accumulations. 
 
A level of mental maturity is reached when nothing 
external is of any value and the heart is ready to 
relinquish all. Then the real has a chance and it 
grasps it. Delays, if any, are caused by the mind 
being unwilling to see or to discard. 
 

M: Tapasztalat nem közvetíthető szavakkal. Az 
cselekvéssel jön. Az elmélyült tapasztalatokkal 
rendelkező ember magabiztosságot, és bátorságot 
sugároz. Mások szintén cselekedni fognak, és 
cselekvés révén született tapasztalatokat fognak 
szerezni. A verbális tanításnak az a haszna, hogy 
előkészíti az elmét önmaga összehordott 
ismeretektől való kiüresítésére.  
 
A mentális érettség szintjét akkor éred el, amikor 
semmilyen külsőnek nincs semmilyen értéke, és a 
szív készen áll, hogy mindent eleresszen. Ezután 
kap esélyt a valóság, amit megragad. A késlekedést 
az elme okozza, mert vonakodik, hogy lásson, 
illetve, hogy kidobja a kidobandót. 
 

Q: Are we so totally alone? 
 

K: Teljesen egyedül vagyunk? 
 

M: Oh, no, we are not. Those who have, can give. 
And such givers are many. The world itself is a 
supreme gift, maintained by loving sacrifice. But the 
right receivers, wise and humble, are so few. 'Ask 
and you shall be given' is the eternal law. 
 
So many words you have learnt, so many you have 
spoken. You know everything, but you do not know 
yourself. For the self is not known through words -- 
only direct insight will reveal it. Look within, search 
within. 
 

M: Ó, nem, nem vagyunk egyedül. Akiknek van, 
adni tudnak. És ilyen adók sokan vannak. Maga a 
világ is egy páratlan ajándék, amit a szerető áldozat 
tart fenn. De akik helyesen fogadnak, a bölcsek, és 
alázatosak, nagyon kevesen vannak. ‟Kérj, és 
adatik”, ez az örök törvény. 
 
Oly sok szót megtanultál, oly sok szót kimondtál. 
Tudsz mindent, de nem ismered önmagad. Mert az 
én nem ismerhető meg szavakon keresztül – csak 
közvetlen meglátásban fog megmutatkozni. Nézz 
befelé, keress belül. 
 

Q: It is very difficult to abandon words. Our mental 
life is one continuous stream of words. 
 

K: Nagyon nehéz feladni a szavakat. Mentális 
életünk szavak egyetlen szakadatlan folyama. 
 

M: It is not a matter of easy, or difficult. You have no 
alternative. Either you try or you don't. It is up to you. 
 

M: Lényegtelen, hogy könnyű, vagy bonyolult. Nincs 
alternatívád. Vagy próbálkozol, vagy nem. Rajtad áll. 
 
 

Q: I have tried many times and failed. 
 

K: Sokszor próbálkoztam, és nem jártam sikerrel. 
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M: Try again. If you keep on trying, something may 
happen. But if you don't, you are stuck. You may 
know all the right words, quote the scriptures, be 
brilliant in your discussions and yet remain a bag of 
bones. Or you may be inconspicuous and humble, 
an insignificant person altogether, yet glowing with 
loving kindness and deep wisdom. 
 

M: Próbáld újra. Ha folyamatosan próbálkozol, 
történhet valami. De ha nem, megragadsz. 
Ismerhetsz minden helyes szót, idézhetsz szent 
könyveket, brillírozhatsz viták során, és mégis egy 
zsák csont maradsz. Vagy lehetsz olyan, aki alig 
észrevehető és alázatos, összességében 
jelentéktelen személy, mégis, aki szerető jóságtól, 
és mély bölcsességtől ragyog. 
 

 

99. The Perceived can not be the 
Perceiver 

99. Az észlelt nem lehet azonos az 
észlelővel 

Questioner: I have been moving from place to place 
investigating the various Yogas available for practice 
and I could not decide which will suit me best. I 
should be thankful for some competent advice. At 
present, as a result of all this searching, I am just 
tired of the idea of finding truth. It seems to me, both 
unnecessary and troublesome. Life is enjoyable as it 
is and I see no purpose in improving on it. 

 

Kérdező: Egyik helyről a másikra utazom, 
különböző gyakorlásra alkalmas Yogákat 
tanulmányozok, és nem tudok dönteni, melyik lenne 
számomra a legjobb. Hálás lennék néhány alkalmas 
tanácsért. E pillanatban, köszönhetően ennek az 
egész keresésnek, belefáradtam az igazság keresés 
ideájába. Úgy tűnik számomra, hogy mindkettő 
felesleges, és fáradságos. Az élet úgy élvezetes, 
ahogy van, és nincs szándékom javítani rajta. 
 

Maharaj: You are welcome to stay in your 
contentment, but can you? Youth, vigour, money -- 
all will pass away sooner than you expect. Sorrow, 
shunned so far, will pursue you. If you want to be 
beyond suffering, you must meet it half way and 
embrace it. Relinquish your habits and addictions, 
live a simple and sober life, don't hurt a living being; 
this is the foundation of Yoga. To find reality you 
must be real in the smallest daily action; there can 
be no deceit in the search for truth. You say you find 
your life enjoyable. Maybe it is -- at present. But who 
enjoys it? 
 

Maharaj: Megelégedettségedet örömmel hallom, de 
meg tudod tartani? Fiatalság, életerő, pénz – mind 
elmúlnak, hamarabb, mint várnád. A szomorúság, 
ami eddig elkerült, a nyomodban fog járni. Ha túl 
akarsz lépni a szenvedésen, akkor találkoznod kell 
vele félúton, és át kell ölelned. Add fel szokásaidat 
és függőségeidet, élj egyszerű és józan életet, ne 
bánts élőlényt; ez a Yoga alapja. A valóság 
megtalálásához mindennapi legapróbb 
ténykedéseidben is valóságosnak kell lenned; nem 
lehet hamisság az igazság keresésében. Azt 
mondod, hogy élvezetesnek találod az életedet. 
Lehet, hogy az – jelen pillanatban. De ki élvezi azt? 
 

Q: I confess I do not know the enjoyer nor the 
enjoyed. I only know the enjoyment. 
 

K: Bevallom, nem ismerem sem az élvezőt, sem az 
évezettet. Csak az élvezetet ismerem. 
 

M: Quite right. But enjoyment is a state of mind -- it 
comes and goes. Its very impermanence makes it 
perceivable. You cannot be conscious of what does 
not change. All consciousness is consciousness of 
change. But the very perception of change -- does it 
not necessitate a changeless background? 
 

M: Kitűnő. De az élvezet az elme egy állapota – jön 
és megy. Valójában múló volta teszi azt 
észlelhetővé. Annak nem lehetsz tudatában, ami 
nem változik. Minden tudatosság a változás 
tudatossága. De pontosan a változás észlelése – 
nem tesz szükségessé egy változatlan hátteret? 
 

Q: Not at all. The memory of the last state -- 
compared to the actuality of the present state gives 
the experience of change. 
 

K: Egyáltalán nem. A változás élményét az utolsó 
állapot emlékének és az aktuális állapotnak az 
összehasonlítása adja. 
 

M: Between the remembered and the actual there is 
a basic difference which can be observed from 
moment to moment. At no point of time is the actual 
the remembered. Between the two there is a 
difference in kind, not merely in intensity. The actual 
is unmistakably so. By no effort of will or imagination 
can you interchange the two. Now, what is it that 

M: Az emlék, és az aktuális állapot között egy 
alapvető különbség van, amely pillanatról pillanatra 
megfigyelhető. Az aktuális és az emlék egyetlen 
időpontban sem azonos. A kettő között nem csak 
intenzitásbeli, hanem minőségi különbség is van. Az 
aktuális félre nem érthető módon az. Semmilyen 
akarati erőfeszítéssel, vagy képzelettel nem 
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gives this unique quality to the actual? 
 

cserélheted fel a kettőt. Na már most, mi az, ami az 
aktuális egyedi minőségét adja? 
 

Q: The actual is real, while there is a good deal of 
uncertainty about the remembered. 
 

K: Az aktuális valódi, míg az emlékkel kapcsolatban 
jóval nagyobb a bizonytalanság. 
 

M: Quite so, but why? A moment back the 
remembered was actual, in a moment the actual will 
be the remembered. What makes the actual unique? 
Obviously, it is your sense of being present. In 
memory and anticipation there is a clear feeling that 
it is a mental state under observation, while in the 
actual the feeling is primarily of being present and 
aware. 
 

M: Igazad van, de miért van így? Egy pillanattal 
előbb, az emlék volt aktuális, egy pillanat múlva az 
aktuális lesz az emlék. Mi teszi az aktuálisat 
egyedivé? Nyilvánvaló, hogy jelenlévőség érzésed. 
Emléked és elvárásod azt a tiszta érzést foglalja 
magában, hogy az egy megfigyelt mentális állapot, 
míg az aktuálisban elsődlegesen a jelen és a tudat 
érzése van. 
 

Q: Yes I can see. It is awareness that makes the 
difference between the actual and the remembered. 
One thinks of the past or the future, but one is 
present in the now. 
 

K: Igen, értem. A tudat az, ami miatt különbség van 
az aktuális és az emlék között. Az ember gondolja a 
múltat, vagy a jövőt, de a jelen a mostban van. 
 
 

M: Wherever you go, the sense of here and now you 
carry with you all the time. It means that you are 
independent of space and time, that space and time 
are in you, not you in them. It is your self-
identification with the body, which, of course, is 
limited in space and time, that gives you the feeling 
of finiteness. In reality you are infinite and eternal. 
 

M: Bárhová mész, az itt és most érzése állandóan 
veled van. Ez azt jelenti, hogy tértől és időtől 
független vagy, hogy a tér és idő benned vannak, és 
nem te vagy azokban. Testtel való önazonosságod, 
ami térben, és időben természetesen korlátozott – 
ez adja a végesség érzését. Valójában végtelen, és 
örökkévaló vagy. 
 

Q: This infinite and eternal self of mine, how am I to 
know it? 
 

K: Hogyan ismerhetem meg ezt a végtelen, és 
örökkévaló énemet? 
  

M: The self you want to know, is it some second 
self? Are you made of several selves? Surely, there 
is only one self and you are that self. The self you 
are is the only self there is. Remove and abandon 
your wrong ideas about yourself and there it is, in all 
its glory. It is only your mind that prevents self-
knowledge. 
 

M: Az én, amit meg akarsz ismerni, valamiféle 
második én? Különböző éneket teremtettél? Biztos, 
hogy csak egy én van, és hogy te vagy az az én. Az 
én, ami vagy, az egyetlen én, ami van. Távolítsd el, 
és add fel önmagadról alkotott rossz ideáidat, és azt 
ott találod, teljes dicsőségében. Egyedül elméd vet 
gátat önismeretednek. 
 

Q: How am I to be rid of the mind? And is life without 
mind at all possible on the human level? 
 

K: Hogyan szabaduljak meg az elmétől? És az élet 
lehetséges egyáltalán elme nélkül, az emberi 
szinten? 
 

M: There is no such thing as mind. There are ideas 
and some of them are wrong. Abandon the wrong 
ideas, for they are false and obstruct your vision of 
yourself. 
 

M: Nincs olyan dolog, hogy elme. Vannak ideák, és 
némelyikük rossz. Hagyj fel a rossz ideákkal, mert 
hamisak, és elzárnak attól, hogy lásd önmagadat. 
 

Q: Which ideas are wrong and which are true? 
 

K: Mely ideák rosszak, és melyek igazak? 
 

M: Assertions are usually wrong and denials -- right. 
 

M: Az állítások általában rosszak, és a tagadások – 
helyesek.  
 

Q: One cannot live by denying everything. 
 

K: Nem élhetek úgy, hogy mindent tagadok. 
 

M: Only by denying can one live. Assertion is 
bondage. To question and deny is necessary. It is 
the essence of revolt and without revolt there can be 
no freedom. 
 

M: Csak tagadással élhetsz. Az állítás kötöttség. 
Kérdezni, és tagadni szükségszerű. Ez a lényege a 
lázadásnak, és lázadás nélkül nem létezhet 
szabadság.  
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There is no second, or higher self to search for. You 
are the highest self, only give up the false ideas you 
have about your self. Both faith and reason tell you 
that you are neither the body, nor its desires and 
fears, nor are you the mind with its fanciful ideas, 
nor the role society compels you to play, the person 
you are supposed to be. Give up the false and the 
true will come into its own. 
 
You say you want to know your self. You are your 
self -- you cannot be anything but what you are. Is 
knowing separate from being? Whatever you can 
know with your mind is of the mind, not you; about 
yourself you can only say: 'I am, I am aware, I like It'. 
 

Nincs második, vagy magasabb én, amit keresned 
kéne. Te vagy a legfelsőbb én, csak add fel az 
énedről szóló hamis ideákat. Hit és értelem egyaránt 
azt mondják, nem vagy sem a test, sem annak 
vágyai és félelmei, sem az elme, annak képzelet 
szülte ideáival, sem a társadalmi szerep, amely arra 
kényszerít, hogy eljátszd a személyt, aki feltételezés 
szerint vagy. Add fel a hamist, és az igaz az ő saját 
örökébe lép.  
 
Azt mondod, meg akarod ismerni énedet. Te vagy 
az éned – nem lehetsz semmi, csak ami vagy. Az 
ismeret elkülönül a léttől? Bármi, amit elméddel 
ismerni tudsz, az elméé, nem te vagy; önmagadról 
csak azt mondhatod: ‟én vagyok, tudatos vagyok, 
szeretem‟. 
 

Q: I find being alive a painful state. 
 

K: Úgy találom, életben lenni fájdalmas állapot. 
 

M: You cannot be alive for you are life itself. It is the 
person you imagine yourself to be that suffers, not 
you. Dissolve it in awareness. It is merely a bundle 
of memories and habits. From the awareness of the 
unreal to the awareness of your real nature there is 
a chasm which you will easily cross, once you have 
mastered the art of pure awareness. 
 

M: Nem lehetsz életben, mert te maga az élet vagy. 
A személy szenved, akinek képzeled magad, nem 
te. Oldd fel a tudatosságban. Egy halom emlék és 
szokás csupán. A valótlan tudatossága és igaz 
természeted tudatossága között szakadék van, 
amelyet könnyedén át fogsz hidalni, amint 
mesterévé váltál a tiszta tudatosság művészetének. 
 

Q: All I know is that I do not know myself. 
 

K: Mindössze annyit tudok, hogy nem ismerem 
önmagam. 
 

M: How do you know, that you do not know your 
self? Your direct insight tells you that yourself you 
know first, for nothing exists to you without your 
being there to experience its existence. You imagine 
you do not know your self, because you cannot 
describe your self. You can always say: 'I know that I 
am' and you will refuse as untrue the statement: 'I 
am not'. But whatever can be described cannot be 
your self, and what you are cannot be described. 
You can only know your self by being yourself 
without any attempt at self-definition and self-
description. Once you have understood that you are 
nothing perceivable or conceivable, that whatever 
appears in the field of consciousness cannot be your 
self, you will apply yourself to the eradication of all 
self-identification, as the only way that can take you 
to a deeper realisation of your self. You literally 
progress by rejection -- a veritable rocket. To know 
that you are neither in the body nor in the mind, 
though aware of both, is already self-knowledge. 
 

M: Honnan tudod, hogy nem ismered önmagad? 
Közvetlen meglátásod azt súgja, hogy önmagadat 
ismered először, mert semmi nem létezik számodra 
anélkül, hogy te ott lennél, hogy tapasztald annak 
létezését. Azért képzeled, hogy nem ismered 
önmagad, mert nem tudod leírni önmagad. Mindig 
kijelentheted, hogy ‟tudom, hogy vagyok‟, és vissza 
fogod utasítani, mint hamis állítást, hogy ‟nem 
vagyok‟. De bármi is legyen amit le tudsz írni, az 
nem lehet az önmagad, és ami vagy, azt nem tudod 
leírni. Csak azáltal ismerheted magad, hogy 
önmagad vagy, az önmeghatározás, és önleírás 
mindenféle kísérlete nélkül. Amint megértetted, hogy 
te semmi olyan nem vagy, ami észlelhető, vagy 
elképzelhető, hogy bármi jelenjék is meg a 
tudatosság mezejében, az nem lehetsz te magad, át 
fogod adni magad minden önmeghatározás 
kiirtásának, mint egyetlen módnak, amellyel 
önmagad mélyebb megvalósításáig eljuthatsz. 
Elvetéssel a szó szoros értelmében úgy haladsz, 
akár – egy igazi rakéta. Tudni, hogy sem a testben, 
sem az elmében nem vagy, noha tudatában vagy 
mindkettőnek, már önismeret.  
 

Q: If I am neither the body nor mind, how am I 
aware of them? How can I perceive something quite 
foreign to myself? 
 

K: Ha sem a test, sem az elme nem vagyok, miért 
vagyok ezek tudatában? Hogyan észlelhetek 
valamit, ami teljesen idegen tőlem? 
 

M: 'Nothing is me,' is the first step. 'Everything is me' 
is the next. Both hang on the idea: 'there is a world'. 

M: A ‟semmi nem én vagyok‟ az első lépés. A 
‟minden én vagyok‟ a következő. Mindkettő a ‟létezik 
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When this too is given up, you remain what you are -
- the non-dual Self. You are it here and now, but 
your vision is obstructed by your false ideas about 
your self. 
 

a világ‟ ideába kapaszkodik. Amikor ez is feladásra 
kerül, az maradsz, ami vagy – a nem kettős Én. Te 
az vagy itt és most, de látásodat eltorzítják az 
éneddel kapcsolatos hamis ideák. 
 

Q: Well, I admit that I am, I was, I shall be; at least 
from birth to death. I have no doubts of my being, 
here and now. But I find that it is not enough. My life 
lacks joy, born of harmony between the inner and 
the outer. If I alone am and the world is merely a 
protection, then why is there disharmony? 
 
 

K: Nos, elfogadom, hogy vagyok, voltam, leszek; 
legalábbis születéstől a halálig. Nem kételkedem a 
létemben, itt és most. De úgy gondolom, hogy ez 
nem elég. Az életemből hiányzik az öröm, ami a 
belső és a külső közötti harmóniából születik. Ha 
egyedül én vagyok, és a világ pusta kivetítés, akkor 
miért a diszharmónia? 
 

M: You create disharmony and then complain. When 
you desire and fear, and identify yourself with your 
feelings, you create sorrow and bondage. When you 
create, with love and wisdom, and remain 
unattached to your creations, the result is harmony 
and peace. But whatever be the condition of your 
mind, in what way does it reflect on you? It is only 
your self-identification with your mind that makes 
you happy or unhappy. Rebel against your slavery to 
your mind, see your bonds as self-created and break 
the chains of attachment and revulsion. Keep in 
mind your goal of freedom, until it dawns on you that 
you are already free, that freedom is not something 
in the distant future to be earned with painful efforts, 
but perennially one's own, to be used. Liberation is 
not an acquisition but a matter of courage, the 
courage to believe that you are free already and to 
act on it. 
 

M: Te teremtesz diszharmóniát, utána pedig 
panaszkodsz. Amikor vágysz és félsz, és 
érzéseiddel azonosítod önmagad, akkor 
szomorúságot, és kötöttséget teremtesz. Amikor 
szeretettel és bölcsességgel teremtesz, és független 
maradsz teremtményeidtől, annak eredménye 
harmónia, és béke. De akármi is legyen elméd 
állapota, mi módon fejeződik ki rajtad? Csak 
elméddel való önazonosulásod tesz boldoggá, vagy 
boldogtalanná. Lázadj fel ellene, hogy elméd 
rabszolgája légy, lásd, hogy bilincseidet magad 
teremtetted, és törd szét a ragaszkodás és az undor 
láncait. Tartsd elmédben szabadságod célját, míg rá 
nem ébredsz, hogy már szabad vagy, hogy a 
szabadság nem valami távoli jövőben bekövetkező 
dolog, amit fájdalmas erőfeszítésekkel kell 
kiérdemelni, hanem örökérvényű módon a te 
sajátod, a szolgálatodban áll. A szabadság nem 
megszerzés, hanem bátorság dolga, bátor vagy 
elhinni, hogy már szabad vagy, és a szerint 
cselekedni. 
 

Q: If I do as I like, I shall have to suffer. 
 

K: Ha úgy cselekszem, ahogy szeretnék, 
szenvednem kell. 
 

M: Nevertheless, you are free. The consequences of 
your action will depend on the society in which you 
live and its conventions. 
 

M: Mindazonáltal, szabad vagy. Cselekedeted 
következményei a társadalomtól fognak függeni, 
amelyben élsz, és annak konvencióitól. 
 

Q: I may act recklessly. 
 

K: Lehet, hogy meggondolatlanul cselekszem. 
 

M: Along with courage will emerge wisdom and 
compassion and skill in action. You will know what to 
do and whatever you do will be good for all. 
 

M: A bátorsággal együtt fog növekedni bölcsesség, 
a könyörület, és a cselekvésbeli ügyesség. Tudni 
fogod, mit kell tenned, és bármit teszel, az 
mindenképp jó lesz. 
 

Q: I find that the various aspects of myself are at 
war between themselves and there is no peace in 
me. Where are freedom and courage, wisdom and 
compassion? My actions merely increase the chasm 
in which I exist. 
 

K: Úgy látom, önmagam különböző aspektusai 
háborúban állnak egymással, és nincs bennem 
béke. Hol a szabadság, a bátorság, a bölcsesség és 
a könyörület? Cselekedeteim csupán a káoszt 
növelik, amelyben élek. 
 

M: It is all so, because you take yourself to be 
somebody, or something. Stop, look, investigate, 
ask the right questions, come to the right 
conclusions and have the courage to act on them 
and see what happens. The first steps may bring the 

M: Ez teljesen így van, mert a testnek tartod magad, 
vagy valaminek. Állj meg, nézz, vizsgálódj, tedd fel a 
helyes kérdéseket, juss el a helyes 
következtetésekre, és legyen meg a bátorságod a 
szerint cselekedni, és meglátod, mi történik. Lehet, 
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roof down on your head, but soon the commotion 
will clear and there will be peace and joy. You know 
so many things about yourself, but the knower you 
do not know. Find out who you are, the knower of 
the known. Look within diligently, remember to 
remember that the perceived cannot be the 
perceiver. Whatever you see, hear or think of, 
remember -- you are not what happens, you are he 
to whom it happens. Delve deeply into the sense 'I 
am' and you will surely discover that the perceiving 
centre is universal, as universal as the light that 
illumines the world. All that happens in the universe 
happens to you, the silent witness. On the other 
hand, whatever is done, is done by you, the 
universal and inexhaustible energy. 

hogy az első lépések a fejedre omlasztják a tetőt, de 
a zűrzavar hamarosan ki fog tisztulni, és béke és 
öröm lesz. Annyi mindent tudsz önmagadról, de az 
ismerőt nem ismered. Fedezd fel ki vagy, az ismert 
ismerőjét. Nézz befelé szorgalmasan, ne felejts 
emlékezni rá, hogy az észlelt nem lehet azonos az 
észlelővel. Akármit látsz, hallasz, vagy gondolsz, 
emlékezz – te nem az vagy, ami történik, te az vagy, 
akinek a számára az történik. Áss le mélyen az ‟én 
vagyok‟ érzésébe, és biztosan fel fogod fedezni, 
hogy az észlelési központ univerzális, olyan 
univerzális, mint a fény, amely megvilágítja a világot. 
Minden, ami az univerzumban történik, az neked, a 
csendes tanúnak történik. Másfelől, bármi történik, 
általad, az univerzális, és kiapadhatatlan energia 
által történik. 
 

Q: It is, no doubt, very gratifying to hear that one is 
the silent witness as well as the universal energy. 
But how is one to cross over from a verbal statement 
to direct knowledge? Hearing is not knowing. 
 

K: Kétségtelenül nagy öröm hallani, hogy az ember 
a csendes tanú, és az univerzális energia. De hogy 
tudom a verbális kijelentést közvetlen tudásra 
váltani? A hallás nem tudás. 
 

M: Before you can know anything directly, non-
verbally, you must know the knower. So far, you 
took the mind for the knower, but it is just not so. 
The mind clogs you up with images and ideas, which 
leave scars in memory. You take remembering to be 
knowledge. True knowledge is ever fresh, new, 
unexpected. It wells up from within. When you know 
what you are, you also are what you know. Between 
knowing and being there is no gap. 
 

M: Mielőtt bármit is közvetlenül, nonverbálisan 
tudhatnál, tudnod kell, ki az ismerő. Ez ideig az 
elmét tartottad az ismerőnek, de ez éppen, hogy 
nem így van. Az elme képekkel és ideákkal terhel, 
amelyek nyomokat hagynak az emlékezetben. Az 
emlékezést tartod tudásnak. Az igazi tudás örökké 
friss, új, váratlan. Belülről fakad. Amikor tudod, hogy 
mi vagy, akkor az is vagy, amit tudsz. A tudás és a 
lét között nincsen szakadék. 
 

Q: I can only investigate the mind with the mind. 
 

K: Csak az elmével tudom tanulmányozni az elmét. 
 

M: By all means use your mind to know your mind. It 
is perfectly legitimate and also the best preparation 
for going beyond the mind. Being, knowing and 
enjoying is your own. First realise your own being. 
This is easy because the sense 'I am' is always with 
you. Then meet yourself as the knower, apart from 
the known. Once you know yourself as pure being, 
the ecstasy of freedom is your own. 
 

M: Persze, használd az elmédet, hogy megismerd 
az elmédet. Ez tökéletesen rendben van, és ahhoz 
is a legjobb előkészület, hogy meghaladd az elmét. 
Lét, tudás és öröm a te sajátjaid. Először realizáld 
saját létedet. Ez könnyű, mert az ‟én vagyok‟ érzése 
mindig veled van. Azután fogadd el önmagad, mint 
az ismerttől különváló ismerőt. Amint tiszta létként 
ismered önmagad, a szabadság elragadtatása a te 
sajátod. 
 

Q: Which Yoga is this? 
 

K: Melyik Yoga ez? 
 

M: Why worry? What makes you come here is your 
being displeased with your life as you know it, the 
life of your body and mind. You may try to improve 
them, through controlling and bending them to an 
ideal, or you may cut the knot of self-identification 
altogether and look at your body and mind as 
something that happens without committing you in 
any way. 

M: Mi a gond? Az késztetett rá, hogy  ide gyere, 
hogy nem tetszik az életed, ahogy azt ismered, a 
tested, és elméd élete. Kontrollálásuk, és az ideális 
felé közelítésük révén megpróbálhatsz javítani 
rajtuk, vagy átvághatod az önazonosság gordiuszi 
csomóját, és tekintheted testedet és elmédet 
olyasvalaminek, ami nincs rád bízva, semmilyen 
módon. 
 

Q: Shall I call the way of control and discipline raja 
yoga and the way of detachment -- gnana yoga? 
And the worship of an ideal -- bhakti yoga? 
 

K: Nevezhetem a kontrollálás útját és tudományát 
raja yogának, és a pártatlanság útját – gnana 
yogának? És az ideális imádását – bhakti yogának? 
 

M: If it pleases you. Words indicate, but do not M: Ha ez neked örömet okoz. A szavak rámutatnak, 
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explain. What I teach is the ancient and simple way 
of liberation through understanding. Understand 
your own mind and its hold on you will snap. The 
mind misunderstands, misunderstanding is its very 
nature. Right understanding is the only remedy, 
whatever name you give it. It is the earliest and also 
the latest, for it deals with the mind as it is. 
 
Nothing you do will change you, for you need no 
change. You may change your mind or your body, 
but it is always something external to you that has 
changed, not yourself. Why bother at all to change? 
Realise once for all that neither your body nor your 
mind, nor even your consciousness is yourself and 
stand alone in your true nature beyond 
consciousness and unconsciousness. No effort can 
take you there, only the clarity of understanding. 
Trace your misunderstandings and abandon them, 
that is all. There is nothing to seek and find, for there 
is nothing lost. Relax and watch the 'I am'. Reality is 
just behind it. Keep quiet, keep silent; it will emerge, 
or, rather, it will take you in. 
 

de nem adnak magyarázatot. Én a megértésen 
keresztül történő megszabadulás ősi és egyszerű 
módszerét tanítom. Értsd meg saját elmédet, és ha 
kitartó vagy, eléred. Az elme félreért, valójában a 
félreértés a természete. A helyes megértés az 
egyetlen gyógyszer, bármilyen néven nevezed. Ez a 
legkorábbi, és a legújabb is, mert úgy foglalkozik az 
elmével, ahogyan az van. 
 
Semmit nem fogsz megváltoztatni, mert nincs 
szükséged változásra. Megváltoztathatod elmédet, 
vagy testedet, de ami változik, az mindig valamilyen 
hozzád képest külső dolog, nem te. Egyáltalán miért 
vesződsz a változással? Realizáld egyszer s 
mindenkorra, hogy sem tested, sem elméd, de még 
tudatosságod sem te vagy, és hogy igaz 
természetedben egyedül állsz tudatosságon és 
tudattalanságon túl. Semmilyen erőfeszítés által 
nem juthatsz oda, csak a megértés világossága 
által. Nyomozd ki félreértéseidet, és hagyd el őket, 
ez minden. Semmi nincs, amit keresni, és találni 
kellene, mert semmit nem veszítettél el. Lazíts, és 
figyeld az ‟én vagyok‟-ot. A valóság közvetlenül 
mögötte van. Légy csendben, légy csendes; meg 
fog jelenni, vagyis inkább magába fog fogadni.  
 

Q: Must I not get rid of my body and mind first? 
 

K: Nem kell, hogy testemtől és elmémtől 
megszabaduljak előbb? 
 

M: You cannot, for the very idea binds you to them. 
Just understand and disregard. 
 

M: Nem tudsz, mert éppen az idea köt hozzájuk. 
Csak értsd meg, és hagyd figyelmen kívül. 
 

Q: I am unable to disregard, for I am not integrated. 
 

K: Képtelen vagyok figyelmen kívül hagyni, mert 
nem vagyok integrált. 
 

M: Imagine you are completely integrated, your 
thought and action fully co-ordinated. How will it help 
you? It will not free you from mistaking yourself to be 
the body or the mind. See them correctly as 'not 
you', that is all. 
 

M: Képzeld el, hogy teljesen integrált vagy, hogy 
gondolataid és cselekedeteid teljesen összhangban 
vannak. Milyen segítséget fog ez számodra 
jelenteni? Nem fog megszabadítani önmagad 
félreismerésétől, attól, hogy a test, illetve az elme 
vagy. Lásd ezeket pontosan annak, ami ‟nem te 
vagy‟, ez minden. 
 

Q: You want me to remember to forget. 
 

K: Arra kérsz, hogy emlékezzek felejteni. 
 

M: Yes, it looks so. Yet, it is not hopeless. You can 
do it. Just set about it in earnest. Your blind groping 
is full of promise. Your very searching is the finding. 
You cannot fail. 
 

M: Igen, úgy valahogy. De azért ez nem 
reménytelen. Meg tudod csinálni. Csak állj hozzá 
komolyan. Vak tapogatózásod tele van ígérettel. 
Valójában keresésed a találás. Nem tudsz hibázni. 
 

Q: Because we are disintegrated, we suffer. 
 

K: Dezintegráltságunk miatt szenvedünk. 
 

M: We shall suffer as long as our thoughts and 
actions are prompted by desires and fears. See their 
futility and the danger and chaos they create will 
subside. Don't try to reform yourself, just see the 
futility of all change. The changeful keeps on 
changing while the changeless is waiting. Do not 
expect the changeful, to take you to the changeless 
-- it can never happen. Only when the very idea of 

M: Amíg gondolatainkat és cselekedeteinket 
vágyaink és félelmeink sarkallják, szenvedni fogunk. 
Lásd a haszontalanságukat, és a veszély és káosz 
amit teremtenek, alább fog hagyni. Ne próbáld 
átalakítani önmagad, csak lásd minden változás 
hasztalanságát. A változékony állandóan változik, 
míg a változatlan várakozik. Ne várd el, hogy a 
változékony vigyen el téged a változhatatlanhoz – ez 
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changing is seen as false and abandoned, the 
changeless can come into its own. 
 

soha nem történhet meg. Csak miután a változás 
ideáját teljesen hamisnak látod, és elveted, akkor 
fog a változhatatlan az örökébe lépni. 
 

Q: Everywhere I go, l am told that I must change 
profoundly before I can see the real. This process of 
deliberate, self-imposed change is called Yoga. 
 

K: Bármerre járok, azt hallom, hogy mélyrehatóan 
meg kell változnom, mielőtt megláthatnám a 
valóságot. Ezt az átgondolt, önként vállalt változási 
folyamatot nevezik Yogának. 
 

M: All change affects the mind only. To be what you 
are, you must go beyond the mind, into your own 
being. It is immaterial what is the mind that you 
leave behind, provided you leave it behind for good. 
This again is not possible without self-realisation. 
 

M: Minden változás az elmére hat csupán. Ahhoz, 
hogy az légy, ami vagy, túl kell lépned az elmén, 
bele saját létedbe. Lényegtelen, hogy mi az elme, 
amit magad mögött hagysz, feltéve, hogy egyszer s 
mindenkorra magad mögött hagyod. Ez megint csak 
nem lehetséges önmegvalósítás nélkül. 
 

Q: What comes first -- the abandoning of the mind or 
self-realisation? 
 

K: Mi jön először – az elme feladása, vagy az 
önmegvalósítás? 
 

M: Self-realisation definitely comes first. The mind 
cannot go beyond itself by itself. It must explode. 
 

M: Az önmegvalósítás feltétlenül először jön. Az 
elme nem tud önmagától túllépni önmagán. Fel kell, 
hogy robbannjon. 
 

Q: No exploration before explosion? 
 

K: Nincs felderítés a robbanás előtt? 
 

M: The explosive power comes from the real. But 
you are well advised to have your mind ready for it. 
Fear can always delay it, until another opportunity 
arises. 
 

M: A robbantó erő a valóságból származik. De te jól 
megfontoltan felkészíted rá az elmédet. A félelem 
mindig késleltetni tudja, míg másik lehetőség nem 
adódik. 
 

Q: I thought there is always a chance. 
 

K: Gondoltam, mindig van egy esély. 
 

M: In theory -- yes. In practice a situation must arise, 
when all the factors necessary for self-realisation are 
present. This need not I discourage you. Your 
dwelling on the fact of 'I am' will soon create another 
chance. For, attitude attracts opportunity. All you 
know is second-hand. Only „I am' is first-hand and 
needs no proofs. Stay with it. 
 

M: Elméletben – igen. Gyakorlatban egy olyan 
helyzetnek kell adódnia, amikor az önmegvalósítás 
összes szükséges összetevője jelen van. Ez nem 
szabad, hogy elcsüggesszen. Az ‟én vagyok‟ tényén 
való időzésed hamarosan másik esélyt fog 
teremteni. Mert a hozzáállás lehetőséget vonz. Csak 
az ‟én vagyok‟ való első kézből, és nem igényel 
bizonyítékot. Tartózkodj benne. 
 

 

100. Understanding leads to Freedom 100. A megértés szabadsághoz vezet 
Questioner: In many countries of the world 
investigating officers follow certain practices aimed 
at extracting confessions from their victim and also 
changing his personality, if needed. By a judicious 
choice of physical and moral deprivations and by 
persuasions the old personality is broken down and 
a new personality established in its place. The man 
under investigation hears so many times repeated 
that he is an enemy of the State and a traitor to his 
country, that a day comes when something breaks 
down in him and he begins to feel with full conviction 
that he is a traitor, a rebel, altogether despicable and 
deserving the direst punishment. This process is 
known as brain-washing. 

Kérdező: A világ sok országában alkalmaznak 
vizsgáló tisztek olyan gyakorlatokat, melyek célja 
áldozataik vallomásra bírása, valamint 
személyiségük megváltoztatása, ha szükséges. 
Fizikai és morális   szükségletek megvonásának 
megfontolt megválasztásával és meggyőzéssel a 
régi személyiség összeomlik, és egy új személyiség 
lép a helyébe. A vizsgálat alatt álló embernek olyan 
sokszor elismétlik, hogy ő az állam ellensége, és 
országának árulója, hogy eljön a nap, amikor valami 
összetörik benne, és teljes meggyőződéssel azt 
kezdi érezni, hogy ő egy áruló, egy lázadó, teljesen 
megvetésre méltó, és rászolgált a legszörnyűbb 
büntetésre. Ezt a folyamatot ismerik agymosásként. 
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It struck me that the religious and Yogic practices 
are very similar to 'brain-washing'. The same 
physical and mental deprivation, solitary 
confinement, a powerful sense of sin, despair and a 
desire to escape through expiation and conversion, 
adoption of a new image of oneself and 
impersonating that image. The same repetition of set 
formulas: 'God is good; the Guru (party) knows; faith 
will save me.' In the so-called Yogic or religious 
practices the same mechanism operates. The mind 
is made to concentrate on some particular idea to 
the exclusion of all other ideas and concentration is 
powerfully reinforced by rigid discipline and painful 
austerities. A high price in life and happiness is paid 
and what one gets in return appears therefore, to be 
of great importance. This prearranged conversion, 
obvious or hidden, religious or political, ethical or 
social, may look genuine and lasting, yet there is a 
feeling of artificiality about it. 

 

 
Szerintem a vallásos ember, és a Yoga gyakorlója 
nagyon hasonló, mint egy ‟agymosott‟. Ugyanaz a 
fizikai és mentális nélkülözés, magánzárka, a bűn 
intenzív érzése, kétségbeesés, és a vágy, hogy 
vezeklésen keresztül meneküljön, és megtérjen, 
elfogadjon egy új önképet, és megszemélyesítse ezt 
a képet. Ugyanígy az ismétlődő formulák halmaza: 
‟Isten jó; a Guru (gyülekezet) tudja; a hit megment 
engem‟. Az úgynevezett Yoga, illetve a vallásos 
gyakorlatok ugyanazon elven működnek. Az elmét 
arra kényszerítik, hogy valamilyen konkrét ideára 
koncentráljon, hogy minden más ideát kizárjon, és 
szigorú fegyelemmel, fájdalmas önsanyargatással 
erősítse a koncentrációt. Nagy árat fizetnek élet és 
boldogság terén, és az ezért remélhető jutalomnak 
nagyon fontosnak kell lennie. Ez az előre 
elrendezett, szembetűnő vagy rejtett, vallásos vagy 
politikai, etikai vagy társadalmi átalakulás, lehet, 
hogy hitelesnek és tartósnak látszik, mégis egy 
mesterkéltség érzés merül fel vele kapcsolatban. 
 

Maharaj: You are quite right. By undergoing so 
many hardships the mind gets dislocated and 
immobilised. Its condition becomes precarious; 
whatever it undertakes, ends in a deeper bondage. 
 

Maharaj: Teljesen igazad van. Ha az elme oly sok 
viszontagságon megy keresztül, összezavarodik és 
megbénul. Állapota bizonytalanná válik; akármibe 
belefog, annak a vége még mélyebb kötelék. 
 

Q: Then why are sadhanas prescribed? 
 

K: Akkor miért vannak elrendelt sadhanák?  
 

M: Unless you make tremendous efforts, you will not 
be convinced that effort will take you nowhere. The 
self is so self confident, that unless it is totally 
discouraged, it will not give up. Mere verbal 
conviction is not enough. Hard facts alone can show 
the absolute nothingness of the self-image. 
 

M: Hacsak nem teszel iszonyú erőfeszítéseket, nem 
leszel róla meggyőződve, hogy az erőfeszítés nem 
vezet sehová. Az én annyira önhitt, hogy hacsak 
teljesen el nem bátortalanodik, nem fogja feladni. 
Puszta verbális meggyőzés nem elegendő. Szigorú 
tények tudják csak megmutatni az énkép abszolút 
jelentéktelenségét. 
 

Q: The brain-washer drives me mad, and the Guru 
drives me sane. The driving is similar. Yet the 
motive and the purpose are totally different. The 
similarities are, perhaps merely verbal. 
 

K: Az agymosás az őrültségemhez, a Guru pedig az 
épelméjűségemhez vezet. A vezetés a hasonlóság. 
De a motívum és a cél teljesen más. A 
hasonlóságok valószínűleg pusztán verbálisak. 
 

M: Inviting, or compelling to suffer contains in it 
violence and the fruit of violence cannot be sweet. 
 
There are certain life situations, inevitably painful, 
and you have to take them in your stride. There are 
also certain situations which you have created, 
either deliberately or by neglect. And from these you 
have to learn a lesson so that they are not repeated 
again. 
 

M: A szenvedésre való ösztönzés, vagy 
kényszerítés erőszakot foglal magában, és az 
erőszak gyümölcse nem lehet édes.  
 
Bizonyos szituációk szükségszerűen fájdalmasak, 
és ezt el kell fogadnod. Más szituációkat te hoztál 
létre, akár szándékosan, akár hanyagságból. És 
ezekből úgy kell megtanulnod a leckét, hogy az ne 
ismétlődjön ismét. 
 

Q: It seems that we must suffer, so that we learn to 
overcome pain. 
 

K: Úgy tűnik, azért kell szenvednünk, hogy 
megtanuljunk uralkodni a fájdalom felett. 
 

M: Pain has to be endured. There is no such thing 
as overcoming the pain and no training is needed. 
Training for the future, developing attitudes is a sign 
of fear. 
 

M: A fájdalmat el kell viselni. Olyan, mint fájdalom 
uralása, nem létezik, és edzésre sincs szükség. A 
jövőre való előkészület, attitűdök fejlesztése, a 
félelem jele.  
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Q: Once I know how to face pain, I am free of it, not 
afraid of it, and therefore happy. This is what 
happens to a prisoner. He accepts his punishment 
as just and proper and is at peace with the prison 
authorities and the State. All religions do nothing 
else but preach acceptance and surrender. We are 
being encouraged to plead guilty, to feel responsible 
for all the evils in the world and point at ourselves as 
their only cause. My problem is: I cannot see much 
difference between brain-washing and sadhana, 
except that in the case of sadhana one is not 
physically constrained. The element of compulsive 
suggestion is present in both. 
 

K: Amint a fájdalommal szembesülni tudok, 
szabaddá váltam vele szemben, nem félek tőle, és 
ezért boldog vagyok. Ez történik a bebörtönzött 
rabbal is. Büntetését jogos és helyes dolognak 
fogadja el, és békében van a börtönhatósággal, és 
az állammal. A vallások egyebet sem csinálnak, 
csak elfogadásról, és megadásról prédikálnak. Arra 
ösztönöznek, hogy bűnösnek valljuk magunkat, 
hogy felelősnek érezzük magunkat a világ minden 
gonoszságáért, és magunkra mutogassunk, mint 
azok egyetlen okára. A problémám: nem látok sok 
különbséget az agymosás, és a sadhana között, 
kivéve, hogy a sadhana nem korlátozza az embert 
fizikailag. A kényszerítő szuggesztió mindkettőben 
jelen van. 
 

M: As you have said, the similarities are superficial. 
You need not harp on them. 
 

M: Ahogy mondtad, a hasonlóságok felszíniek. Ne 
lovagolj ezeken. 
 

Q: Sir, the similarities are not superficial. Man is a 
complex being and can be at the same time the 
accuser and the accused, the judge, the warden and 
the executioner. There is not much that is voluntary 
in a 'voluntary' sadhana. One is moved by forces 
beyond one's ken and control. I can change my 
mental metabolism as little as the physical, except 
by painful and protracted efforts -- which is Yoga. All 
I am asking is: does Maharaj agree with me that 
Yoga implies violence? 
 

K: Uram, a hasonlóságok nem felszíniek. Az ember 
egy összetett lény, és egy időben lehet a vádló, és a 
vádlott, a bíró, a börtönigazgató, és a hóhér. Nincs 
ilyen sok önkéntes egy ‟önkéntes‟ sadhanában. Az 
embert erőszakkal mozgatják látókörén és 
ellenőrzésén túlra. Mentális anyagcserémet legalább 
olyan kevéssé tudom megváltoztatni, mint a fizikait, 
hacsak nem olyan fájdalmas és hosszadalmas 
erőfeszítésekkel – mint a Yoga. Mindössze azt 
kérdezem: egyetért-e velem Maharaj, hogy a Yoga 
erőszakot foglal magában? 
 

M: I agree that Yoga, as presented by you, means 
violence and I never advocate any form of violence. 
My path is totally non-violent. I mean exactly what I 
say: non-violent. Find out for yourself what it is. I 
merely say: it is non-violent. 
 

M: Egyetértek, hogy a Yoga, ahogyan bemutattad, 
erőszakot jelent, és én soha nem támogatom az 
erőszak semmilyen formáját. Az én utam teljesen 
erőszakmentes. Pontosan úgy értem, ahogy 
mondom: erőszakmentes. Fejtsd meg magad, hogy 
mi ez. Én azt mondom csupán: erőszakmentes. 
 
 

Q: I am not misusing words. When a Guru asks me 
to meditate sixteen hours a day for the rest of my 
life, I cannot do it without extreme violence to 
myself. Is such a Guru right or wrong? 
 

K: Nem beszélek félre. Amikor egy Guru arra kér, 
hogy életem hátralévő részében napi tizenhat órát 
meditáljak, nem tudom megcsinálni önmagammal 
szembeni szélsőséges erőszak nélkül. Az ilyen Guru 
jó, vagy rossz? 
 

M: None compels you to meditate sixteen hours a 
day, unless you feel like doing so. It is only a way of 
telling you: 'remain with yourself, don't get lost 
among others'. The teacher will wait, but the mind is 
impatient. 
 
It is not the teacher, it is the mind that is violent and 
also afraid of its own violence. What is of the mind is 
relative, it is a mistake to make it into an absolute. 
 

M: Senki nem kényszerít, hogy napi tizenhat órát 
meditálj, ha neked nincs hozzá kedved. Ez csak egy 
módja, hogy közöljék veled: ‟maradj önmagaddal, ne 
vessz el a többi között‟. A tanító várni fog, csak az 
elme türelmetlen. 
 
Nem a tanár, hanem az elme erőszakos, és fél is 
saját erőszakától. Az elme dolgai viszonylagosak, 
tévedés azokat abszolúttá tenni. 
 

Q: If I remain passive, nothing will change. If I am 
active, I must be violent. What is it I can do which is 
neither sterile nor violent? 
 

K: Ha passzív maradok, semmi nem változik. Ha 
aktív vagyok, erőszakosnak kell lennem. Mi olyat 
tehetek, ami se nem terméketlen, se nem 
erőszakos? 
 



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

485 

 

M: Of course, there is a way which is neither violent 
nor sterile and yet supremely effective. Just look at 
yourself as you are, see yourself as you are, accept 
yourself as you are and go ever deeper into what 
you are. Violence and non-violence describe your 
attitude to others; the self in relation to itself is 
neither violent nor non-violent, it is either aware or 
unaware of itself. If it knows itself, all it does will be 
right; if it does not, all it does will be wrong. 
 

M: Természetesen van módszer, mely se nem 
erőszakos, se nem terméketlen, és mégis páratlanul 
hatékony. Csak nézz önmagadra, amint vagy, lásd 
önmagadat, ahogy vagy, fogadd el önmagadat, 
ahogy vagy, és hatolj egyre mélyebbre abba, ami 
vagy. Erőszak és erőszakmentesség a mások iránti 
attitűdödet írja le; az én önmagával kapcsolatban se 
nem erőszakos, se nem erőszakmentes, vagy 
tudatában van, vagy nincs tudatában önmagának. 
Ha ismeri önmagát, minden cselekedete helyes, ha 
nem, minden cselekedete rossz lesz. 
 

Q: What do you mean by saying: I know myself as I 
am? 
 

K: Hogy érted, mikor azt mondod: én vagyokként 
ismerem magamat? 
 

M: Before the mind -- I am. 'I am' is not a thought in 
the mind; the mind happens to me, I do not happen 
to the mind. And since time and space are in the 
mind, I am beyond time and space, eternal and 
omnipresent. 
 

M: Mielőtt az elme lett – én vagyok. Az ‟én vagyok‟ 
nem egy gondolat az elmében; az elme történik az 
én számomra, nem én történek az elme számára. 
És mivel tér és idő az elmében vannak, én időn és 
téren túli, örök, és mindenütt jelenvaló vagyok. 
 

Q: Are you serious? Do you really mean that you 
exist everywhere and at all times? 
 

K: Komolyan beszélsz? Komolyan úgy gondolod, 
hogy te mindenhol, és minden időben létezel? 
 

M: Yes, I do. To me it is as obvious, as the freedom 
of movement is to you. Imagine a tree asking a 
monkey: 'Do you seriously mean that you can move 
from place to place?' And the monkey saying: 'Yes. I 
do.' 
 

M: Igen, komolyan. Számomra ez olyan nyilvánvaló, 
mint számodra a mozgás szabadsága. Képzeld el, 
amint egy fa megkérdezi egy majomtól: ‟Komolyan 
úgy gondolod, hogy egyik helyről a másikra tudsz 
mozogni?‟ És a majom azt mondja: ‟Igen, komolyan‟. 
 

Q: Are you also free from causality? Can you 
produce miracles? 
 

K: Kauzalitástól mentes is vagy? Képes vagy 
csodákra? 
 

M: The world itself is a miracle. I am beyond 
miracles -- I am absolutely normal. With me 
everything happens as it must. I do not interfere with 
creation. Of what use are small miracles to me when 
the greatest of miracles is happening all the time? 
Whatever you see it is always your own being that 
you see. Go ever deeper into yourself, seek within, 
there is neither violence nor non-violence in self-
discovery. The destruction of the false is not 
violence. 
 

M: A világ önmaga csoda. Én túl vagyok a csodákon 
– én abszolúte normális vagyok. Számomra minden 
úgy történik, ahogy kell. Nem avatkozom a teremtés 
dolgaiba. Mi haszna kis csodáknak számomra, 
amikor a legnagyobb csoda zajlik szakadatlanul? 
Bármit is láss, mindig a te saját lényed az, amit látsz. 
Merülj egyre mélyebbre önmagadban, keress belül, 
sem erőszakot, sem erőszakmentességet nem 
találsz az önfelfedezés során. A hamis 
megsemmisítése nem erőszak. 
 

Q: When I practice self-enquiry, or go within with the 
idea that it will profit me in some way or other, I am 
still escaping from what I am. 
 

K: Amikor gyakorlom az önkutatást, vagy azzal az 
ideával haladok befelé, hogy az hasznos lesz 
számomra ilyen-olyan módon, még mindig az elől 
menekülök, ami vagyok. 
 

M: Quite right. True enquiry is always into 
something, not out of something. When I enquire 
how to get, or avoid something, I am not really 
inquiring. To know anything I must accept it -- totally. 
 

M: Így van. A valódi önkutatás mindig valamibe 
befelé, nem valamiből kifelé irányul. Amikor azt 
kutatom, hogyan szerezzek meg, vagy kerüljek el 
valamit, valójában nem kutatok. Ahhoz, hogy 
ismerjek valamit, el kell fogadnom azt – teljesen. 
 

Q: Yes, to know God I must accept God -- how 
frightening. 
 

K: Igen, Isten megismeréséhez el kell fogadnom 
Istent – milyen ijesztő. 
 

M: Before you can accept God, you must accept 
yourself, which is even more frightening. The first 

M: Mielőtt Istent el tudnád fogadni, önmagadat kell 
elfogadnod, ami még ijesztőbb. Az önelfogadás első 
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steps in self acceptance are not at all pleasant, for 
what one sees is not a happy sight. One needs all 
the courage to go further. What helps is silence. 
Look at yourself in total silence, do not describe 
yourself. Look at the being you believe you are and 
remember -- you are not what you see. 'This I am 
not -- what am l?' is the movement of self-enquiry. 
There are no other means to liberation, all means 
delay. Resolutely reject what you are not, till the real 
Self emerges in its glorious nothingness, its 'not-a-
thingness.' 
 

lépései egyáltalán nem kellemesek, mert amit látsz, 
az nem egy boldog látvány. Szükséged van minden 
bátorságodra, hogy tovább menj. Ami segít, az a 
csend. Nézz önmagadra teljes csöndben, ne írd le 
önmagad. Nézz arra a lényre, aminek hiszed 
magad, és emlékezz – nem az vagy, amit látsz. ‟Ez 
nem én vagyok – mi vagyok én?‟ – ez az önkutatás 
szellemi indítéka. Nincsenek egyéb eszközei a 
megszabadulásnak, minden eszköz késleltet. 
Határozottan utasítsd el, ami nem vagy, míg a valódi 
Én fel nem bukkan az ő ragyogó semmiségében, az 
ő ‟sem-mi-ségében‟. 
 

Q: The world is passing through rapid and critical 
changes. We can see them with great clarity in the 
United States, though they happen in other 
countries. There is an increase in crime on one hand 
and more genuine holiness on the other. 
Communities are being formed and some of them 
are on a very high level of integrity and austerity. It 
looks as if evil is destroying itself by its own 
successes, like a fire which consumes its fuel, while 
the good, like life, perpetuates itself. 
 

K: A világ gyors és kritikus változásokon megy 
keresztül. Ezeket az Egyesült Államokban nagyon 
tisztán láthatjuk, habár más országokban is 
előfordulnak. Egyfelől növekszik a bűncselekmények 
száma, másfelől több hiteles szentséget láthatunk. 
Közösségek alakulnak, és némelyik az integritás és 
vezeklés nagyon magas szintjén áll. Úgy látszik, 
mintha a gonosz önmagát pusztítaná saját 
sikereivel, akár a tűz, mely elemészti tüzelőanyagát, 
míg a jó, mint az élet, fenntartja önmagát. 
 

M: As long as you divide events into good and evil, 
you may be right. In fact, good becomes evil and evil 
becomes good by their own fulfilment. 
 

M: Amíg az eseményeket jókra és gonoszokra 
osztod, igazad lehet. Csakugyan, a jó gonosszá, és 
a gonosz jóvá válik, saját beteljesedése révén. 
 

Q: What about love? 
 

K: Mi a véleményed a szeretetről? 
 

M: When it turns to lust, it becomes destructive. 
 

M: Amikor paráznaságba fordul, akkor destruktívvá 
válik. 
 

Q: What is lust? 
 

K: Mi a paráznaság? 
 

M: Remembering -- imagining -- anticipating. It is 
sensory and verbal. A form of addiction. 
 

M: Emlékezés – képzelődés – előre látás. Érzéki, és 
verbális. A függőség egy formája. 
 

Q: Is brahmacharya, continence, imperative in 
Yoga? 
 

K: Előírás a Yogában a brahmacharya, az 
önmegtartóztatás? 
 

M: A life of constraint and suppression is not Yoga. 
Mind must be free of desires and relaxed. It comes 
with understanding, not with determination, which is 
but another form of memory. An understanding mind 
is free of desires and fears. 
 

M: A kényszerek és tiltások élete nem Yoga. Az 
elmének meg kell szabadulnia a vágyaktól, és 
lazává kell válnia. Ez megértéssel következik be, 
nem elhatározással, amely csak egy másik formája 
az emlékezetnek. A megértésre jutott elme 
vágyaktól és félelmektől mentes. 
 

Q: How can I make myself understand? 
 

K: Hogyan juthatok megértéshez? 
 

M: By meditating which means giving attention. 
Become fully aware of your problem, look at it from 
all sides, watch how it affects your life. Then leave it 
alone. You can't do more than that. 
 

M: Meditációval, ami figyelemben részesítést jelent. 
Légy teljesen tudatában a problémádnak, nézd meg 
azt minden oldalról, figyeld meg, hogyan hat az 
életedre. Majd hagyd magára. Ennél többet nem 
tudsz tenni. 
 

Q: Will it set me free? 
 

K: Ez szabaddá fog tenni? 
 

M: You are free from what you have understood. 
The outer expressions of freedom may take time to 

M: Attól vagy szabad, amit megértettél. A szabadság 
külső megnyilvánulásainak megjelenése időt vehet 
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appear, but they are already there. Do not expect 
perfection. There is no perfection in manifestation. 
Details must clash. No problem is solved completely, 
but you can withdraw from it to a level on which it 
does not operate. 
 

igénybe, de már jelen vannak. Ne várd el a 
tökéletességet. A megnyilvánulásban nincs 
tökéletesség. A részletek össze kelll, hogy 
ütközzenek. Semmilyen probléma nem oldható meg 
teljesen, viszont vissza tudsz húzódni előle egy 
olyan szintre, ahol már nem befolyásol. 
 

 

101. Gnani does not Grasp, nor Hold 101. A Gnani nem ragad és nem tart meg 
semmit 

Questioner: How does the gnani proceed when he 
needs something to be done? Does he make plans, 
decide about details and execute them? 

 

Kérdező: Hogyan jár el a gnani, mikor valamit 
megcsinálnia szükséges? Terveket készít, dönt a 
részletek felől, majd végrehajtja azokat? 

 
Maharaj: Gnani understands a situation fully and 
knows at once what needs be done. That is all. The 
rest happens by itself, and to a large extent 
unconsciously. The gnani’s identity with all that is, is 
so complete, that as he responds to the universe, so 
does the universe respond to him. He is supremely 
confident that once a situation has been cognised, 
events will move in adequate response. The 
ordinary man is personally concerned, he counts his 
risks and chances, while the gnani remains aloof, 
sure that all will happen as it must; and it does not 
matter much what happens, for ultimately the return 
to balance and harmony is inevitable. The heart of 
things is at peace. 
 

Maharaj: A gnani teljesen átlátja a helyzetet, és 
azonnal tudja, hogy mit kell csinálnia. Ez minden. A 
többi megtörténik önmagától, és egészében véve 
tudattalanul. A gnani minden létezővel való 
önazonossága annyira teljes, hogy ahogyan ő hat az 
univerzumra, úgy hat az univerzum őrá. A 
legteljesebb mértékben biztos benne, hogy mihelyt 
felismerte a szituációt, az események a megfelelő 
módon fognak alakulni. Az átlagember személyesen 
érintett, kockázatait és esélyeit latolgatja, míg a 
gnani közömbös marad, biztos benne, hogy minden 
úgy fog történni, ahogy kell; és nem sokat számít 
neki, hogy mi történik, mert végül is az egyensúly, és 
a harmónia helyreállása elkerülhetetlen. A dolgok 
szíve békében van. 
 

Q: I have understood that personality is an illusion, 
and alert detachment, without loss of identity, is our 
point of contact with the reality. Will you, please, tell 
me -- at this moment are you a person or a self-
aware identity? 
 

K: Úgy tudom, hogy a személyiség illúzió, és a 
valósággal az önazonosság elveszítése nélküli éber 
pártatlanság pontjában érintkezünk. Légy szíves, 
áruld el nekem – e pillanatban te személy vagy, 
vagy egy öntudatos identitás? 
 

M: I am both. But the real self cannot be described 
except in terms supplied by the person, in terms of 
what I am not. All you can tell about the person is 
not the self, and you can tell nothing about the self, 
which would not refer to the person; as it is, as it 
could be, as it should be. All attributes are personal. 
The real is beyond all attributes. 
 

M: Mindkettő. De a valódi én nem írható le, csak a 
személy kínálta kifejezéseken kívül, csak annak 
kifejezéseivel, ami nem vagyok. Mindössze annyit 
mondhatsz a személyről, hogy az nem az én, és 
nem tudsz semmi olyat mondani az énről, ami ne a 
személyre vonatkozna; ahogy az van, ahogy az 
lehetne, ahogy annak lennie kell. Minden 
tulajdonság személyes. A valóság minden 
tulajdonságot meghalad. 
 

Q: Are you sometimes the self and sometimes the 
person? 
 

K: Időnként az én, időnként pedig a személy vagy? 
 
 

M: How can I be? The person is what I appear to be 
to other persons. To myself I am the infinite expanse 
of consciousness in which innumerable persons 
emerge and disappear in endless succession. 
 

M: Hogy lehetnék? A személy az, aminek más 
személyek számára megjelenek. Önmagam 
számára én a tudatosság végtelen kiterjedése 
vagyok, amelyben megszámlálhatatlan személy 
jelenik meg, és tűnik el, végtelen egymásutánban. 
 

Q: How is it that the person, which to you is quite 
illusory, appears real to us? 

K: A személy, amely számodra teljesen illuzórikus, 
miképpen jelenik meg számunkra valódiként? 
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M: You, the self, being the root of all being, 
consciousness and joy, impart your reality to 
whatever you perceive. This imparting of reality 
takes place invariably in the now, at no other time, 
because past and future are only in the mind. „Being' 
applies to the now only. 
 

M: Az én, aki vagy, minden létező, tudatosság és 
öröm gyökere, te részesítesz valóságodban 
mindent, amit észlelsz. Ez a valóságban részesítés 
megváltozhatatlanul a mostban megy végbe, nem 
más időben, mert múlt és jövő csak az elmében van. 
A ‟létezés‟ csak a mostra vonatkozik. 
 

Q: Is not eternity endless too? 
 

K: Az örökkévalóság nem végtelen ugyanígy? 
 

M: Time is endless, though limited, eternity is in the 
split moment of the now. We miss it because the 
mind is ever shuttling between the past and the 
future. It will not stop to focus the now. It can be 
done with comparative ease, if interest is aroused. 
 

M: Az idő végtelen, de korlátozott, az örökkévalóság 
a most pillanatának a tört része. Nem találjuk, mert 
az elme örökké a múlt és a jövő között ingázik. Nem 
fog megállni, hogy a mostra fókuszáljon. Ez 
viszonylag könnyedén megtehető, ha érdeklődésed 
felébred iránta. 
 

Q: What arouses interest? 
 

K: Mi ébreszti fel az érdeklődést? 
 

M: Earnestness, the sign of maturity. 
 

M: A komolyság, mint az érettség jele. 
 

Q: And how does maturity come about? 
 

K: És hogyan következik be az érettség? 
 

M: By keeping your mind clear and clean, by living 
your life in full awareness of every moment as it 
happens, by examining and dissolving one's desires 
and fears as soon as they arise. 
 

M: Úgy, hogy elmédet világosan és tisztán tartod, 
életed minden pillanatát teljes tudatossággal úgy 
éled meg, ahogyan az történik, megvizsgálva és 
szétoszlatva a vágyakat, és félelmeket, mihelyt 
felmerülnek. 
 

Q: Is such concentration at all possible? 
 

K: Lehetséges ilyen koncentráció egyáltalán? 
 

M: Try. One step at a time is easy. Energy flows 
from earnestness. 
 

M: Törekedj. Egy lépés egyszerre könnyű. Energia 
árad a komolyságból. 
 

Q: I find I am not earnest enough. 
 

K: Nem találom magam elég komolynak. 
 

M: Self-betrayal is a grievous matter. It rots the mind 
like cancer. The remedy lies in clarity and integrity of 
thinking. Try to understand that you live in a world of 
illusions, examine them and uncover their roots. The 
very attempt to do so will make you earnest, for 
there is bliss in right endeavour. 
 

M: Az  ön-cserbenhagyás súlyos probléma. 
Megrohasztja a lelket, akár a rák. A tisztaság és a 
gondolkodás integritása a gyógyszer. Törekedj, 
hogy megértsd, illúziók világában élsz, vizsgáld 
meg, tárd fel azok gyökereit. A valódi törekvés a 
megtételre komollyá fog tenni téged, mert a helyes 
erőfeszítésben boldogság van. 
 

Q: Where will it lead me? 
 

K: Hová fog ez engem vezetni? 
 

M: Where can it lead you if not to its own perfection? 
Once you are well-established in the now, you have 
nowhere else to go what you are timelessly, you 
express eternally. 
 

M: Hová tudna vezetni, ha nem saját tökéletesedése 
felé? Amint jól megalapozott vagy a mostban, nem 
kell sehová máshová menjen, ami időtlenül vagy, 
amit örökkérvényűen kifejezel. 
 

Q: Are you one or many? 
 

K: Egy, vagy sok vagy? 
 

M: I am one, but appear as many. 
 

M: Egy vagyok, de sokként jelenek meg. 
 

Q: Why does one appear at all? 
 

K: Miért jelenik meg egyáltalán az ember? 
 

M: It is good to be, and to be conscious. 
 

M: Létezni, és tudatosnak lenni jó. 
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Q: Life is sad. 
 

K: Az élet szomorú. 
 

M: Ignorance causes sorrow. Happiness follows 
understanding. 
 

M: A szomorúság oka a tudatlanság. A megértést 
boldogság követi. 
 

Q: Why should ignorance be painful? 
 

K: Miért kell a tudatlanságnak fájdalmasnak lennie? 
 

M: It is at the root of all desire and fear, which are 
painful states and the source of endless errors. 
 

M: Ez a gyökere minden vágynak, és félelemnek, 
melyek fájdalmas állapotok, és a vég nélküli 
tévelygések forrása. 
 

Q: I have seen people supposed to have realised, 
laughing and crying. Does it not show that they are 
not free of desire and fear? 
 

K: Láttam, hogy állítólag megvalósult emberek 
nevetnek, és sírnak. Ez nem annak a jele, hogy nem 
mentesek a vágytól és félelemtől? 
 

M: They may laugh and cry according to 
circumstances, but inwardly they are cool and clear, 
watching detachedly their own spontaneous 
reactions. Appearances are misleading and more so 
in the case of a gnani. 
 

M: Nevethetnek és sírhatnak, a körülményektől 
függően, de belsőleg nyugodtak és tiszták, pártatlan 
szemlélői saját spontán reakcióiknak. A külsőség 
megtévesztő, és a gnani esetében még inkább az. 
 

Q: I do not understand you. 
 

K: Nem értem. 
 

M: The mind cannot understand, for the mind is 
trained for grasping and holding while the gnani is 
not-grasping and not holding. 
 

M: Az elme nem értheti, mert arra van nevelve, hogy 
megragadjon és megtartson, míg a gnani nem ragad 
és nem tart meg. 
 

Q: What am I holding on to, which you do not? 
 

K: Mit tartok én meg, amit te nem? 
 

M: You are a creature of memories; at least you 
imagine yourself to be so. I am entirely unimagined. 
I am what I am, not identifiable with any physical or 
mental state. 
 

M: Te az emlékek teremtménye vagy; legalábbis úgy 
képzeled, hogy az vagy. Én egyáltalán nem így 
képzelem. Vagyok aki vagyok, ami semmilyen fizikai 
vagy mentális állapottal nem azonosítható. 
 

Q: An accident would destroy your equanimity. 
 

K: Egy baleset biztos romba döntené a 
higgadtságodat. 
 

M: The strange fact is that it does not. To my own 
surprise, I remain as I am -- pure awareness, alert to 
all that happens. 
 

M: Az a különös, hogy nem. Számomra is meglepő 
módon, maradok aki vagyok – tiszta tudat, minden 
történésre éberen. 
 

Q: Even at the moment of death? 
 

K: Még a halál pillanatára is? 
 

M: What is it to me that the body dies? 
 

M: Mit nekem a test halála? 
 

Q: Don't you need it to contact the world? 
 

K: Nincs rá szükséged a világgal való kapcsolathoz? 
 

M: I do not need the world. Nor am I in one. The 
world you think of is in your own mind. I can see it 
through your eyes and mind, but I am fully aware 
that it is a projection of memories; it is touched by 
the real only at the point of awareness, which can be 
only now. 
 

M: Nincs szükségem a világra. Egyben sem vagyok. 
Az általad gondolt világ csak a te elmédben van. 
Látom azt szemeiden és elméden keresztül, de 
teljes tudatában vagyok, hogy az emlékek kivetítése; 
a valósággal csak a tudat pontjában érintkezik, 
amely csak a mostban lehet. 
 

Q: The only difference between us seems to be that 
while I keep on saying that I do not know my real 
self, you maintain that you know it well; is there any 
other difference between us? 
 

K: Egyetlen különbségnek az tűnik közöttünk, hogy 
míg én azt állítom, hogy nem ismerem valódi 
énemet, te fenntartod, hogy jól ismered azt; van 
valamilyen más különbség közöttünk? 
 

M: There is no difference between us; nor can I say M: Nincs közöttünk semmilyen különbség; én sem 
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that I know myself, I know that I am not describable 
nor definable. There is a vastness beyond the 
farthest reaches of the mind. That vastness is my 
home; that vastness is myself. And that vastness is 
also love. 
 

mondhatom, hogy ismerem önmagam, tudom, hogy 
nem vagyok se leírható, se definiálható. Egy 
végtelenség van az elme legtávolabbi elérésén túl. 
Ez a végtelenség az otthonom; ez a végtelenség 
vagyok én magam. És ez a végtelenség szeretet is 
egyben. 
 

Q: You see love everywhere, while I see hatred and 
suffering. The history of humanity is the history of 
murder, individual and collective. No other living 
being so delights in killing. 
 

K: Te mindenütt szeretetet látsz, míg én gyűlöletet, 
és szenvedést. Az emberiség története az egyéni és 
kollektív gyilkolás története. Semmilyen más élőlény 
nem gyilkol olyan élvezettel. 
 

M: If you go into the motives, you will find love, love 
of oneself and of one's own. People fight for what 
they imagine they love. 
 

M: Ha az indítékokat keresed, szeretet fogsz találni, 
önmagad, és az ember szeretetét. Az emberek azért 
harcolnak, amiről azt képzelik, hogy szeretik. 
 

Q: Surely their love must be real enough when they 
are ready to die for it. 
 

K: Szeretetüknek biztos elég valóságosnak kell 
lennie, ha készek meghalni érte. 
 

M: Love is boundless. What is limited to a few 
cannot be called love. 
 

M: A szeretet határtalan. Amely szeretet kevesekre 
korlátozott, nem nevezhető valódinak. 
 

Q: Do you know such unlimited love? 
 

K: Te ismersz ilyen korlátlan szeretetet? 
 

M: Yes, l do. 
 

M: Igen, ismerek. 
 

Q: How does it feel? 
 

K: Hogyan érez? 
 

M: All is loved and lovable. Nothing is excluded. 
 

M: Minden szeretett, és szeretetre méltó. Nincs 
kivétel. 
 

Q: Not even the ugly and the criminal? 
 

K: Még a csúf, és a bűnös sem az? 
 

M: All is within my consciousness; all is my own. It is 
madness to split oneself through likes and dislikes. I 
am beyond both. I am not alienated. 
 

M: Minden tudatosságomon belül van; minden az én 
sajátom. Őrültség felosztani önmagamat szeretett és 
nem szeretett dolgokra. Mindkettő fölött állok. Nem 
vagyok elidegenedett. 
 

Q: To be free from like and dislike is a state of 
indifference. 
 

K: A rokon- és ellenszenvtől való mentesség a 
közöny állapota. 
 

M: It may look and feel so in the beginning. 
Persevere in such indifference and it will blossom 
into an all-pervading and all-embracing love. 
 

M: Kezdetben így lehet látni és érezni. Állhatatosan 
tarts ki az effajta a közönynél, és mindent betöltő, és 
mindent átölelő szeretetté fog fejlődni. 
 

Q: One has such moments when the mind becomes 
a flower and a flame, but they do not last and the life 
reverts to its daily greyness. 
 

K: Vannak pillanatok, mikor az elme kivirágzik, és 
fellángol, de e pillanatok nem maradandóak, és az 
élet visszatér mindennapos szürkeségéhez. 
 

M: Discontinuity is the law, when you deal with the 
concrete. The continuous cannot be experienced, for 
it has no borders. Consciousness implies alterations, 
change followings change, when one thing or state 
comes to an end and another begins; that which has 
no borderline cannot be experienced in the common 
meaning of the word. One can only be it, without 
knowing, but one can know what it is not. It is 
definitely not the entire content of consciousness 
which is always on the move. 
 

M: Diszkontinuitás a törvény, amikor a konkréttal 
bánsz. A folyamatos nem tapasztalható, mert 
nincsenek határai. A tudatosság átalakulásokat 
foglal magában, változás változást követ, mikor egy 
dolog vagy állapot véget ér, és másik kezdődik; 
aminek nincs határvonala, az nem tapasztalható a 
szó közönséges értelmében. Az ember csak annak 
ismerete nélkül lehet az, de azt tudhatja, hogy mi 
nem. Határozottan nem azonos a folytonos 
mozgásban lévő tudatosság teljes tartalmával. 
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Q: If the immovable cannot be known, what is the 
meaning and purpose of its realisation? 
 

K: Ha a megváltozhatatlan nem megismerhető, 
akkor mi értelme és célja a megvalósításának? 
 

M: To realise the immovable means to become 
immovable. And the purpose is the good of all that 
lives. 
 

M: A megváltozhatatlan megvalósítása 
megváltozhatatlanná válást jelent. És a cél minden 
élőnek a java.  
 

Q: Life is movement. Immobility is death. Of what 
use is death to life? 
 

K: Az élet mozgás. A mozdulatlanság halál. Hogyan 
válik hasznára a halál az életnek? 
 

M: I am talking of immovability, not of immobility. 
You become immovable in reticence. You become a 
power which gets all things right. It may or may not 
imply intense outward activity, but the mind remains 
deep and quiet. 
 

M: Én megváltozhatatlanságról beszélek, nem 
mozdulatlanságról. Megváltozhatatlanná válsz a 
tartózkodásban. Erővé válsz, amely minden dolgot 
rendbe hoz. Ez járhat, lehet, hogy nem jár intenzív 
külső tevékenységgel, de az elme mély, és csendes 
marad. 
 

Q: As I watch my mind I find it changing all the time, 
mood succeeding mood in infinite variety, while you 
seem to be perpetually in the same mood of cheerful 
benevolence. 
 

K: Ahogy elmémet figyelem úgy találom, hogy 
folyton változik, hangulat hangulatot követ, végtelen 
változatosságban, míg te, úgy látszik, örökösen 
ugyanabban a derűsen jóindulatú hangulatban vagy. 
 

M: Moods are in the mind and do not matter. Go 
within, go beyond. Cease being fascinated by the 
content of your consciousness. When you reach the 
deep layers of your true being, you will find that the 
mind's surface-play affects you very little. 
 

M: A hangulatok az elmében vannak, és 
lényegtelenek. Menj befelé, haladd meg őket. 
Szüntesd meg a tudatosságod tartalma általi igézet 
állapotát. Amikor az igaz lét mélyebb rétegeibe érsz, 
úgy fogod találni, hogy az elme felszíni játékai 
nagyon kevéssé hatnak rád. 
 

Q: There will be play all the same? 
 

K: Ott is ugyanazon játékok lesznek? 
 

M: A quiet mind is not a dead mind. 
 

M: A csendes elme nem halott elme. 
 

Q: Consciousness is always in movement -- it is an 
observable fact. Immovable consciousness is a 
contradiction. When you talk of a quiet mind, what is 
it? Is not mind the same as consciousness? 
 

K: A tudatosság mindig mozgásban van – ez 
megfigyelhető tény. A mozdulatlan tudatosság 
ellentmondás. Amikor csendes elméről beszélsz, az 
mit jelent? Az elme nem a tudatossággal azonos? 
 

M: We must remember that words are used in many 
ways, according to the context. The fact is that there 
is little difference between the conscious and the 
unconscious --- they are essentially the same. The 
waking state differs from deep sleep in the presence 
of the witness. A ray of awareness illumines a part of 
our mind and that part becomes our dream or 
waking consciousness, while awareness appears as 
the witness. The witness usually knows only 
consciousness. Sadhana consists in the witness 
turning back first on his conscious, then upon 
himself in his own awareness. Self-awareness is 
Yoga. 
 

M: Ne feledjük, hogy a szavakat sokféle módon 
használjuk, a szövegösszefüggésnek megfelelően. 
A tény az, hogy kicsi a különbség a tudatos és a 
tudattalan között – lényegében ugyanazok. Az 
ébrenléti állapot különbözik a mély alvástól a tanú 
jelenlétében. A tudat sugara megvilágítja elménk 
egy részét, és az a rész álmunkká, vagy ébrenléti 
tudatosságunkká válik, míg a tudat a tanúként 
jelenik meg. A tanú rendszerint csak a tudatosságot 
ismeri. A sadhana abból áll, hogy a tanú előbb 
vissza fordul saját tudatossága felé, azután önmaga 
felé az ő saját tudatában. Az ön-tudat a Yoga.  
 

Q: If awareness is all-pervading, then a blind man, 
once realised, can see? 
 

K: Ha a tudat mindenre kiterjed, akkor a világtalan 
ember látni fog, amikor megvalósultá válik? 
 

M: You are mixing sensation with awareness. The 
gnani knows himself as he is. He is also aware of his 
body being crippled and his mind being deprived of 
a range of sensory perceptions. But he is not 
affected by the availability of eyesight, nor by its 

M: Összekevered az érzékelést a tudattal. A gnani 
annak ismeri magát, ami. Tudja, ha teste nyomorék, 
és azt is, ha elméje érzéki észlelésben valamilyen 
mértékben korlátozott. De nem befolyásolja sem a 
látás képessége, sem annak hiánya.  
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absence. 
 

 

Q: My question is more specific; when a blind man 
becomes a gnani will his eyesight be restored to him 
or not? 
 

K: Kérdésem ennél sokkal konkrétabb; amikor egy 
vak ember gnanivá válik, látása visszatér, vagy 
sem? 
 

M: Unless his eyes and brain undergo a renovation, 
how can he see? 
 

M: Hacsak szemei és agya nem lett helyreállítva, 
hogyan láthatna? 
 

Q: But will they undergo a renovation? 
 

K: De keresztül fog-e menni helyreállításon? 
 

M: They may or may not. It all depends on destiny 
and grace. But a gnani commands a mode of 
spontaneous, non-sensory perception, which makes 
him know things directly, without the intermediary of 
the senses. He is beyond the perceptual and the 
conceptual, beyond the categories of time and 
space, name and shape. He is neither the perceived 
nor the perceiver, but the simple and the universal 
factor that makes perceiving possible. Reality is 
within consciousness, but it is not consciousness nor 
any of its contents. 
 

M: Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Minden a 
végzettől, és a kegyelemtől függ. De a gnani 
rendelkezik egy spontán módszerrel, egy nem-
érzékszervi észleléssel, amely révén közvetlenül, 
érzékszervek közvetítése nélkül ismeri a dolgokat. Ő 
az érzéki, és a fogalmi fölött áll, túl van idő és tér, 
név és forma kategóriáin. Nem azonos sem az 
észlelővel, sem az észlelttel, hanem azzal az 
egyszerű, és univerzális hatóerővel, amely az 
észlelést lehetővé teszi. A valóság a tudatosságon 
belül van, de nem azonos sem a tudatossággal, sem 
annak valamilyen tartalmával. 
 

Q: What is false, the world, or my knowledge of it? 
 

K: Melyik hamis, a világ, vagy az én tudásom róla? 
 

M: Is there a world outside your knowledge? Can 
you go beyond what you know? You may postulate 
a world beyond the mind, but it will remain a 
concept, unproved and unprovable. Your experience 
is your proof, and it is valid for you only. Who else 
can have your experience, when the other person is 
only as real as he appears in your experience? 
 

M: Kívül esik-e a világ a tudásodon? Túl tudsz-e 
lépni azon, amit tudsz? Feltételezheted a világot 
elméden túlinak, de az meg fog maradni egy olyan 
fogalomnak, amely nem bizonyított, és nem 
bizonyítható. A tapasztalatod a bizonyítékod, és az 
csak számodra érvényes. Ki más rendelkezhet még 
a te tapasztalatoddal, mikor a másik személy csak 
annyira valós, amennyire a te tapasztalatodban 
mutatkozik? 
 

Q: Am I so hopelessly lonely? 
 

K: Ilyen reménytelenül magányos vagyok? 
 

M: You are. As a person. In your real being you are 
the whole. 
 

M: Az vagy. Személyként. Valódi létedben te vagy a 
teljesség. 
 

Q: Are you a part of the world which I have in 
consciousness, or are you independent? 
 

K: A tudatosságomban lévő világ része vagy, vagy 
pedig független? 
 

M: What you see is yours and what I see is mine. 
The two have little in common. 
 

M: Amit te látsz, a tiéd, és amit én, az enyém. 
Kettejükben kevés a közös.  
 

Q: There must be some common factor which unites 
us. 
 

K: Kell, hogy legyen valamilyen közös tényező, 
amely összekapcsol bennünket. 
 

M: To find the common factor you must abandon all 
distinctions. Only the universal is in common. 
 

M: Hogy a közös tényezőt megtaláld, el kell vetned 
minden különbséget. Csak az univerzális lehet 
közös. 
 

Q: What strikes me as exceedingly strange is that 
while you say that I am merely a product of my 
memories and woefully limited, I create a vast and 
rich world in which everything is contained, including 
you and your teaching. How this vastness is created 
and contained in my smallness is what I find hard to 

K: Rendkívül furcsállom, hogy miközben azt 
mondod, csupán emlékeim terméke vagyok, és 
szánalmasan korlátozott, közben egy óriási világot 
teremtek, mely mindent tartalmaz, beleértve téged 
és tanításodat is. Hogyan jött létre ez a végtelenség, 
és hogy tartalmazhatja azt az én csekélységem, 
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understand. May be you are giving me the whole 
truth, but I am grasping only a small part of it. 
 

nehéz megértenem. Lehet, hogy átadod nekem a 
teljes igazságot, de én annak csak egy kis részét 
tudom felfogni. 
 

M: Yet, it is a fact -- the small projects the whole, but 
it cannot contain the whole. However great and 
complete is your world it is self-contradictory and 
transitory and altogether illusory. 
 

M: Mégis tény – a kicsi kivetíti az egészet, de nem 
tudja tartalmazni az egészet. Bármennyire nagy és 
teljes a világod, az önmagának ellentmondó, 
múlandó, és teljesen illuzórikus. 
 

Q: It may be illusory yet it is marvellous. When I look 
and listen, touch, smell and taste, think and feel, 
remember and imagine, I cannot but be astonished 
at my miraculous creativity. I look through a 
microscope or telescope and see wonders, I follow 
the track of an atom and hear the whisper of the 
stars. If I am the sole creator of all this, then I am 
God indeed. But if I am God, why do I appear so 
small and helpless to myself? 
 

K: Lehet, hogy illuzórikus, de csodálatos. Amikor 
nézem, és hallgatom, érintem, szagolom, és ízlelem, 
gondolom és érzem, emlékezem és elképzelem, 
nem tudok mást, csak bámulatba esni az én 
csodálatos kreativitásomon. Keresztül nézek a 
mikroszkópon, vagy a teleszkópon, és csodákat 
látok, követem az atom nyomát, és hallgatom a 
csillagok suttogását. Ha én vagyok az egyedüli 
teremtője mindennek, akkor valójában én vagyok 
Isten. De ha Isten vagyok, miért jelenek meg olyan 
kicsinek, és tehetetlennek önmagam számára? 
 

áM: You are God, but you do not know it. 
 

M: Isten vagy, csak nem tudsz róla. 

 
Q: If I am God, then the world I create must be true. 
 

K: Ha Isten vagyok, akkor az általam teremtett 
világnak igazinak kell lennie. 
 

M: It is true in essence, but not in appearance. Be 
free of desires and fears and at once your vision will 
clear and you shall see all things as they are. Or, 
you may say that the satoguna creates the world, 
the tamoguna obscures it and the rajoguna distorts. 
 

M: Lényegét tekintve igazi, de megjelenésében nem 
az. Szabadulj meg a vágyaktól és félelmektől, és 
látásod azonnal kitisztul, és úgy fogod látni a 
dolgokat, ahogy azok vannak. Vagy mondhatod, 
hogy a satoguna teremti a világot, a tamoguna 
homályossá teszi, és a rajoguna eltorzítja. 
 

Q: This does not tell me much, because if I ask what 
are the gunas, the answer will be: what creates -- 
what obscures -- what distorts. The fact remains -- 
something unbelievable happened to me, and I do 
not understand what has happened, how and why. 
 

K: Erről inkább ne beszéljünk, mert ha azt 
kérdezem, hogy mik a gunák, a válasz ez: ami 
teremt – ami elhomályosít – ami eltorzít. A tény 
fennmarad – valami hihetetlen történik velem, és én 
nem értem, mi történik, hogyan, és miért. 
 

M: Well, wonder is the dawn of wisdom. To be 
steadily and consistently wondering is sadhana. 
 

M: Nos, a kíváncsiság a bölcsesség születése. A 
szakadatlan és állhatatos kíváncsiság a sadhana.  
 

Q: I am in a world which I do not understand and 
therefore, I am afraid of it. This is everybody's 
experience. 
 

K: Egy olyan világban élek, amelyet nem értek, ezért 
félek tőle. Mindenkinek ez a tapasztalata. 
 
 

M: You have separated yourself from the world, 
therefore it pains and frightens you. Discover your 
mistake and be free of fear. 
 

M: Elkülönítetted önmagad a világtól, ezért az 
fájdalmat okoz, és megrémít. Fedezd fel a 
tévedésedet, és szabadulj meg a félelemtől. 
 

Q: You are asking me to give up the world, while I 
want to be happy in the world. 
 

K: Arra kérsz, hogy adjam fel a világot, miközben én 
boldog akarok lenni a világban. 
 

M: If you ask for the impossible, who can help you? 
The limited is bound to be painful and pleasant in 
turns. If you seek real happiness, unassailable and 
unchangeable, you must leave the world with its 
pains and pleasures behind you. 
 

M: Ha a lehetetlent kéred, ki tud segíteni? A 
korlátozott a fájdalmas és az élvezetes 
váltakozásához kötött. Ha örök boldogságot keresel, 
amely megtámadhatatlan és megváltozhatatlan, 
akkor magad mögött kell hagynod a világot, annak 
fájdalmaival és örömeivel együtt. 
 



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

494 

 

Q: How is it done? 
 

K: Hogy kell ezt tenni? 
 

M: Mere physical renunciation is only a token of 
earnestness, but earnestness alone does not 
liberate. There must be understanding which comes 
with alert perceptivity, eager enquiry and deep 
investigation. You must work relentlessly for your 
salvation from sin and sorrow. 
 

M: A puszta fizikai lemondás csak jelképe a 
komolyságnak, de a komolyság önmagában nem 
szabadít meg. Megértésre van szükség, amely 
figyelmes észlelés, lelkes kutatás, és mély 
elmélyülés eredménye. Hajthatatlanul dolgoznod kell 
a bűntől és szomorúságtól való megváltásodért. 
 

Q: What is sin? 
 

K: Mi a bűn? 
 

M: All that binds you. 
 

M: Minden, ami téged megköt. 
 

 


