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

41 

 

causation does not arise. Yet you seem to admit the 
existence of things, but deny them causation. This is 
what I cannot grasp. Once you accept the existence 
of things, why reject their causes? 
 

merül. Mégis úgy tűnik, hogy a dolgok létezését 
elfogadod, csak okozatiságukat tagadod. Ez az, amit 
nem tudok megérteni. Ha egyszer elfogadod a 
dolgok létezését, miért utasítod el azok okait? 
 

M: I see only consciousness, and know everything 
to be but consciousness, as you know the picture on 
the cinema screen to be but light. 
 

M: Én csak tudatosságot látok, és mindent csak 
tudatosságként ismerek, mint ahogy te tudod, hogy 
a mozivásznon lévő kép csak fény. 
 

Q: Still, the movements of light have a cause. 
 

K: Node a fény mozgásainak oka van. 
 

M: The light does not move at all. You know very 
well that the movement is illusory, a sequence of 
interceptions and colourings in the film. What moves 
is the film -- which is the mind. 
 

M: A fény egyáltalán nem mozog. Nagyon jól tudod, 
hogy a mozgás illuzórikus, megszakítások és 
színeződések sorozata a film. Ami mozog, az a film 
– vagyis az elme. 
 

Q: This does not make the picture causeless. The 
film is there, and the actors with the technicians, the 
director, the producer, the various manufacturers. 
The world is governed by causality. Everything is 
inter-linked. 
 

M: Ez nem teszi a képet oktalanná. Ott van a film, és 
aztán a művész a technikusokkal, a rendező, a 
producer, a különböző gyártók. A világot okok által 
vezérelt. Minden összekapcsolódik. 
 

M: Of course, everything is inter-linked. And 
therefore everything has numberless causes. The 
entire universe contributes to the least thing. A thing 
is as it is, because the world is as it is. You see, you 
deal in gold ornaments and I -- in gold. Between the 
different ornaments there is no causal relation. 
When you re-melt an ornament to make another, 
there is no causal relation between the two. The 
common factor is the gold. But you cannot say gold 
is the cause. It cannot be called a cause, for it 
causes nothing by itself. It is reflected in the mind as 
'I am', as the ornament's particular name and shape. 
Yet all is only gold. In the same way reality makes 
everything possible and yet nothing that makes a 
thing what it is, its name and form, comes from 
reality. 
 
 
 
But why worry so much about causation? What do 
causes matter, when things themselves are 
transient? Let come what comes and let go what 
goes -- why catch hold of things and enquire about 
their causes? 
 

M: Természetesen, minden összekapcsolódik. És 
ezért mindennek megszámlálhatatlan oka van. Az 
egész univerzum közreműködik a legkisebb 
dologban is. Minden dolog azért olyan, amilyen, 
mert a világ olyan amilyen. Nézd, te az arany 
ékszerekkel foglalkozol, és én – az arannyal. A 
különböző ékszerek között nincs oksági 
összefüggés. Amikor beolvasztasz egy ékszert, 
hogy másikat csinálj, nincs oksági összefüggés a 
kettő között. A közös tényező az arany. De nem 
mondhatod, hogy az arany az ok. Nem nevezhető 
oknak, mert önmagában semmit nem okoz. Az 
elmében ‟én vagyok‟-ként, a dísztárgyak egyedi 
neveként és formájaként tükröződik. Mégis minden 
csak arany. Ugyanilyen módon a valóság tesz 
mindent lehetségessé, és mégsincs semmi, ami 
azzá teszi a dolgot, ami, annak neve és formája a 
valóságból jön. 
 
De miért kellene annyira aggódni az okság miatt? Mi 
teszi az okokat fontossá, mikor a dolgok maguk 
múlandók? Hadd jöjjön, ami jön, és hadd menjen, 
ami megy – miért ragadnánk meg a dolgokat és 
kutatnánk azok okait? 
 

Q: From the relative point of view, everything must 
have a cause. 
 

K: Viszonylagos nézőpontból mindennek kell, hogy 
oka legyen. 
 

M: Of what use is the relative view to you? You are 
able to look from the absolute point of view -- why go 
back to the relative? Are you afraid of the absolute? 
 

M: Mi haszna a viszonylagos nézőpontnak 
számodra? Képes vagy abszolút nézőpontból nézni 
– miért lépsz vissza a viszonylagoshoz? Félsz az 
abszolúttól? 
 

Q: I am afraid. I am afraid of falling asleep over my 
so-called absolute certainties. For living a life 
decently absolutes don't help. When you need a 
shirt, you buy cloth, call a tailor and so on. 
 

K: Félek. Félek, hogy álomba zuhanok az én 
úgynevezett abszolút bizonyosságaimon túl. Abban, 
hogy az életet elfogadható módon éld, az abszolút 
nem segít. Amikor ruhára van szükséged anyagot 
veszel, keresel egy szabót, és így tovább. 
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M: All this talk shows ignorance. 
 

M: Ez az egész beszéd tudatlanságra utal. 
 

Q: And what is the knower's view? 
 

K: És mi a tudó nézőpontja? 
 

M: There is only light and the light is all. Everything 
else is but a picture made of light. The picture is in 
the light and the light is in the picture. Life and 
death, self and not-self --- abandon all these ideas. 
They are of no use to you. 
 

M: Csak fény van, és a fény minden. Minden más 
csak fényből készült kép. A kép a fényben van, és a 
fény a képben. Élet és halál, Én és nem-Én – add fel 
mindezen ideákat. Azoknak semmi hasznuk 
számodra. 
 

Q: From what point of view you deny causation? 
From the relative -- the universe is the cause of 
everything. From the absolute -- there is no thing at 
all. 
 

K: Milyen nézőpontból tagadod az okságot? Relatív 
nézőpontból – az univerzum az oka mindennek. 
Abszolút nézőpontból – egyáltalán nem léteznek 
dolgok. 
 

M: From which state are you asking? 
 

M: Milyen állapotból kérdezel? 
 

Q: From the daily waking state, in which alone all 
these discussions take place. 
 

K: A mindennapos ébrenlét állapotából, amelyben 
kizárólag ezek a magyarázatok léteznek. 
 

M: In the waking state all these problems arise, for 
such is its nature. But, you are not always in that 
state. What good can you do in a state into which 
you fall and from which you emerge, helplessly. In 
what way does it help you to know that things are 
causally related -- as they may appear to be in your 
waking state? 
 

M: Mindezen problémák az ébrenléti állapotban 
annak ilyetén természete miatt merülnek. De nem 
mindig vagy abban az állapotban. Mi jót tehetsz egy 
olyan állapotban, amelybe belezuhansz, majd 
előbukkansz belőle, tehetetlenül? Mi módon segít 
ez, megismerd a dolgok oksági függését – 
amiképpen azok ébrenléti állapotodban 
mutatkozhatnak? 
 

Q: The world and the waking state emerge and 
subside together. 
 

K: A világ és az ébrenléti állapot együtt jelennek 
meg és szállnak alá. 
 

M: When the mind is still, absolutely silent, the 
waking state is no more. 
 

M: Amikor az elme csendes, abszolút csendes, az 
ébrenléti állapot nem létezik többé. 
 

Q: Words like God, universe, the total, absolute, 
supreme are just noises in the air, because no 
action can be taken on them. 
 

K: Az olyan szavak, mint Isten, világmindenség, 
abszolút, legfelsőbb pusztán zajok a levegőben, 
mert semmilyen tevékenység nem köthető hozzájuk. 
 

M: You are bringing up questions which you alone 
can answer. 
 

M: Olyan kérdéseket vetsz fel, amelyeket egyedül te 
tudsz megválaszolni. 
 

Q: Don't brush me off like this. You are so quick to 
speak for the totality, the universe and such 
imaginary things. They cannot come and forbid you 
to talk on their behalf. I hate those irresponsible 
generalizations. And you are so prone to personalise 
them. Without causality there will be no order; nor 
purposeful action will be possible. 
 

K: Ne rázz le ezen a módon. Olyan gyorsan átváltod 
a témát a totalitásra, az univerzumra és hasonló 
elképzelt dolgokra. Azok nem tudnak idejönni, és 
megtiltani, hogy az érdekükben beszélj. Utálom a 
meggondolatlan általánosításokat. És nagyon 
hajlamos vagy rá, hogy egyénivé formáld azokat. 
Kauzalitás nélkül nem lenne rend, és tervszerű 
tevékenység sem lenne lehetséges. 
 

M: Do you want to know all the causes of each 
event? Is it possible? 
 

M: Szeretnéd tudni mindegyik esemény összes 
okát? Lehetséges ez? 
 

Q: I know it is not possible. All I want to know is if 
there are causes for everything and the causes can 
be influenced, thereby affecting the events? 
 

K: Tudom, hogy nem lehetséges. Csak annyit 
akarok tudni, hogy van-e oka mindennek, és az okok 
befolyásolhatók-e, ezáltal lehet-e hatni az 
eseményekre? 
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M: To influence events, you need not know the 
causes. What a roundabout way of doing things. Are 
you not the source and the end of every event? 
Control it at the source itself. 
 

M: Az események befolyásolásához nem kell 
ismerned az okokat. Micsoda kerülőút a 
cselekvéshez. Nem te vagy a kiindulópontja és a 
vége minden eseménynek? Ellenőrizd azt magánál 
a forrásnál. 
 

Q: Every morning I pick up the newspaper and read 
with dismay that the world's sorrows -- poverty, 
hatred and wars -- continue unabated. My questions 
are concerning the fact of sorrow, the cause, the 
remedy. Don't brush me off saying that it is 
Buddhism. Don't label me. Your insistence on 
causelessness removes all hope of the world ever 
changing. 
 

K: Minden reggel veszem az újságot, és 
kétségbeeséssel telve olvasom, hogy a világ 
fájdalmai – szegénység, gyűlölködés és háborúk – 
továbbra sem csökkennek. A kérdéseim e fájdalom 
tényéhez, az okokhoz, az ellenszerhez 
kapcsolódnak. Ne rázz le mindig azzal, hogy ez 
Buddhizmus. Ne címkézz engem. Az okság 
nélküliség hangoztatásával minden reményemet 
elveszed, hogy a világ valaha megváltozik. 
 

M: You are confused, because you believe that you 
are in the world, not the world in you. Who came first 
-- you or your parents? You imagine that you were 
born at a certain time and place, that you have a 
father and a mother, a body and a name. This is 
your sin and your calamity. Surely you can change 
your world if you work at it. By all means, work. Who 
stops you? I have never discouraged you. Causes or 
no causes, you have made this world and you can 
change it. 
 

M: Össze vagy zavarodva, mert azt hiszed, hogy te 
vagy a világban, nem a világ tebenned. Ki jött előbb 
– te vagy a szüleid? Azt képzeled, hogy 
megszülettél egy bizonyos időben és helyen, hogy 
van egy apád és egy anyád, egy tested és egy 
neved. Ez bűnöd, és balsorsod. Bizonyára meg 
tudod változtatni a világodat, ha dolgozol rajta. 
Természetesen, dolgozz rajta. Ki tart vissza? Én ezt 
soha nem helytelenítem. Okok vagy nem okok, te 
csináltad ezt a világot, és te tudod megváltoztatni 
azt. 
 

Q: A causeless world is entirely beyond my control. 
 

K: Egy ok nélküli világ teljes egészében az 
ellenőrzésemen kívül áll. 
 

M: On the contrary, a world of which you are the 
only source and ground is fully within your power to 
change. What is created can be always dissolved 
and re-created. All will happen as you want it, 
provided you really want it. 
 

M: Ellenkezőleg, egy olyan világot, amelynek te 
vagy az egyedüli forrása, és alapja, teljesen a te 
hatalmadban áll megváltoztatni. Ami teremtetett, 
mindig megszüntethető és újrateremthető. Minden 
úgy fog történni, ahogy te akarod, feltéve, hogy 
valóban akarod azt. 
 

Q: All I want to know is how to deal with the world's 
sorrows. 
 

K: Csak azt akarom tudni, hogyan kezeljem a világ 
csapásait. 
 

M: You have created them out of your own desires 
and fears, you deal with them. All is due to your 
having forgotten your own being. Having given 
reality to the picture on the screen, you love its 
people and suffer for them and seek to save them. It 
is just not so. You must begin with yourself. There is 
no other way. Work, of course. There is no harm in 
working. 
 

M: Te hoztad létre őket, a saját vágyaidból és 
félelmeidből, bánj is velük. Mindez a miatt van, hogy 
elfelejtkeztél saját létedről. Realitást adva a film 
képeinek, megszeretted a rajta lévő embereket, 
szenvedsz értük, és megmentésükre törekszel. 
Csakhogy ez nem így van. Önmagaddal kell 
kezdened. Nincs más út. Dolgozz, természetesen. 
Semmi baj nincs a munkával. 
  

Q: Your universe seems to contain every possible 
experience. The individual traces a line through it 
and experiences pleasant and unpleasant states. 
This gives rise to questioning and seeking, which 
broaden the outlook and enable the individual to go 
beyond his narrow and self-created world limited 
and self-centred. This personal world can be 
changed -- in time. The universe is timeless and 
perfect. 
 

K: Úgy látszik, hogy a te univerzumod minden 
lehetséges tapasztalatot tartalmaz. Az egyén egy 
rajta keresztül haladó vonalat követve kellemes és 
kellemetlen állapotokat tapasztal. Ez kérdezéshez 
és kereséshez vezet, amely szélesíti látókörét, és 
lehetővé teszi, hogy meghaladja az ő szűk, és maga 
teremtette korlátos világát, és önközpontúságát. Ez 
a személyes világ megváltoztatható – idővel. Az 
univerzum időtlen, és tökéletes. 
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M: To take appearance for reality is a grievous sin 
and the cause of all calamities. You are the all-
pervading, eternal and infinitely creative awareness -
- consciousness. All else is local and temporary. 
Don't forget what you are. In the meantime work to 
your heart's content. Work and knowledge should go 
hand in hand. 
 

M: Azt feltételezni, hogy a realitásnak külső 
megjelenése van, fájdalomhoz vezető oktalanság, 
és minden szerencsétlenség oka. Te vagy a mindent 
betöltő, örök és végtelen teremtő éberség – 
tudatosság. Minden más helyi jellegű, és átmeneti. 
Ne feledd, mi vagy. Dolgozz közben szíved 
elégedettségén. Munka és tudás kéz a kézben kell, 
hogy haladjanak. 
  

Q: My own feeling is that my spiritual development is 
not in my hands. Making one's own plans and 
carrying them out leads no where. I just run in circles 
round myself. When God considers the fruit to be 
ripe, He will pluck it and eat it. Whichever fruit 
seems green to Him will remain on the world's tree 
for another day. 
 

K: Az az érzésem, hogy spirituális fejlődésem nem 
az én hatásköröm. Saját terv készítése, és annak 
kivitelezése, sehová sem vezet. Csak körbe-körbe 
futok magam körül. Isten látja, hogy a gyümölcs 
megérett, akkor Ő leszakítja, és megeszi. Ha 
valamely gyümölcs zöldnek tetszik Neki, fennhagyja 
a világ fáján, még egy napra. 
 

M: You think God knows you? Even the world He 
does not know. 
 

M: Azt hiszed, Isten tud rólad? Még a világról sem 
tud. 
 

Q: Yours is a different God. Mine is different. Mine is 
merciful. He suffers along with us. 
 

K: A tied egy másik Isten. Az enyém más. Az enyém 
irgalmas. Ő velünk együtt szenved. 
 

M: You pray to save one, while thousands die. And if 
all stop dying, there will be no space on earth 
 

M: Te egy megmentéséért imádkozol, miközben 
ezrek halnak meg. És ha megszűnne a halál, 
elfogyna a hely a Földön. 
 

Q: I am not afraid of death. My concern is with 
sorrow and suffering. My God is a simple God and 
rather helpless. He has no power to compel us to be 
wise. He can only stand and wait. 
 

K: Én nem félem a halált. Az én gondom a csapások 
és a szenvedés. Az én Istenem egyszerű Isten, és 
eléggé tehetetlen. Nincs hatalma arra kényszeríteni, 
hogy bölcsek legyünk. Ő csak áll és vár. 
 

M: If you and your God are both helpless, does it not 
imply that the world is accidental? And if it is. the 
only thing you can do is to go beyond it. 
 

M: Ha te és a te Istened is tehetetlenek vagytok, 
abból nem az következik, hogy a világ esetleges? 
És ha így van, az egyetlen dolog, amit tehetsz, 
meghaladni azt. 
 

 

15. The Gnani 15. A Gnani 
Questioner: Without God's power nothing can be 
done. Even you would not be sitting here and talking 
to us without Him. 

 

Kérdező: Isten hatalma nélkül semmit nem lehet 
tenni. Még te sem ülhetnél itt, és beszélhetnél 
nekünk Róla. 
 

Maharaj: All is His doing, no doubt. What is it to me, 
since I want nothing? What can God give me, or 
take away from me? What is mine is mine and was 
mine even when God was not. Of course, it is a very 
tiny little thing, a speck -- the sense 'I am', the fact of 
being. This is my own place, nobody gave it to me. 
The earth is mine; what grows on it is God's. 
 

Maharaj: Minden az ő műve, nincs kétség. Mi az 
nekem, miután semmit nem akarok? Mi az, amit 
Isten adhat nekem, vagy elvehet tőlem? Ami az 
enyém, az az enyém, és még akkor is az enyém 
volt, amikor Isten nem volt. Természetesen, ez egy 
nagyon apró, kicsi dolog, egy szikra – az ‟én vagyok‟ 
érzése, a létezés ténye. Ez az én saját helyem, ezt 
senki nem adta nekem. A Föld az enyém; ami rajta 
nő, az Istené. 
 

Q: Did God take the earth on rent from you? 
 

K: Isten bérbe vette tőled a Földet? 
 

M: God is my devotee and did all this for me. 
 

M: Isten az én imádóm, és mindezt értem tette. 
 

Q: Is there no God apart from you? 
 

K: Isten nem tőled különálló? 
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M: How can there be? 'I am' is the root, God is the 
tree. Whom am I to worship, and what for? 
 

M: Hogyan lehetne az? ‟Én vagyok‟ a gyökér, Isten 
a fa. Kit kellene imádjak, és miért? 
 

Q: Are you the devotee or the object of devotion? 
 

K: Te az imádó vagy, vagy pedig az imádat tárgya? 
 

M: I am neither, I am devotion itself. 
 

M: Egyik sem vagyok, én maga az imádat vagyok. 
 

Q: There is not enough devotion in the world. 
 

K: Nincs elég odaadás a világban. 
 

M: You are always after the improvement of the 
world. Do you really believe that the world is waiting 
for you to be saved? 
 

M: Állandóan a világ jobbítását keresed. Valóban azt 
hiszed, hogy a világ arra vár, hogy te megmentsd? 
 

Q: I just do not know how much I can do for the 
world. All I can do, is to try. Is there anything else 
you would like me to do? 
 

K: Csak nem tudom, hogy mennyit tehetek a 
világért. Amit megtehetek, azt mind megpróbálom. 
Van valami egyéb, amit szeretnél, hogy megtegyek? 
 

M: Without you is there a world? You know all about 
the world, but about yourself you know nothing. You 
yourself are the tools of your work, you have no 
other tools. Why don't you take care of the tools 
before you think of the work? 
 

M: Nélküled létezik a világ? Mindent tudsz a világról, 
de önmagadról nem tudsz semmit. Te magad vagy 
az eszköz a munkádhoz, nincs szükséged más 
eszközökre. Miért nem gondoskodsz az eszközökről, 
mielőtt a munkára gondolsz? 
 

Q: I can wait, while the world cannot. K: Én tudok várni, míg a világ nem tud. 
 

M: By not enquiring you keep the world waiting. 
 

M: Kutatás nélkül a világot várakozásban tartod. 
  

Q: Waiting for what? 
 

K: Mire való várakozásban? 
 

M: For somebody who can save it. 
 

M: Valakire, aki megmentheti. 
 

Q: God runs the world, God will save it. 
 

K: Isten működteti a világot, Isten fogja megmenteni. 
 

M: That's what you say. Did God come and tell you 
that the world is His creation and concern and not 
yours? 
 

M: Ezt te mondod. Isten jött és azt mondta neked, 
hogy a világ az Ő teremtése és érdekeltsége, és 
nem a tiéd? 
 

Q: Why should it be my sole concern? 
 

K: Miért kellene annak az én egyedüli 
érdekeltségemnek lenni? 
 

M: Consider. The world in which you live, who else 
knows about it? 
 

M: Fontold meg. A világról, amelyben élsz, ki tud 
még? 
 

Q: You know. Everybody knows. 
 

K: Te tudsz. Mindenki tud. 
 

M: Did anybody come from outside of your world to 
tell you? Myself and everybody else appear and 
disappear in your world. We are all at your mercy. 
 

M: Jött bárki a világodon kívülről, hogy ezt elmondja 
neked? Én magam, és mindenki más megjelenünk, 
és eltűnünk a te világodban. Mi mind neked vagyunk 
kiszolgáltatva. 
  

Q: It cannot be so bad. I exist in your world as you 
exist in mine. 
 

K: Az nem lehet olyan rossz. Én is úgy létezem a te 
világodban, mint ahogy te létezel az enyémben. 
 

M: You have no evidence of my world. You are 
completely wrapped up in the world of your own 
making. 
 

M: Neked nincs bizonyítékod az én világomról. 
Teljesen be vagy burkolózva a saját magad 
készítette világba. 
 

Q: I see. Completely, but -- hopelessly? 
 

K: Értem. Teljesen, de – reménytelenül? 
 

M: Within the prison of your world appears a man M: A világod börtönében megjelenik egy ember, aki 
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who tells you that the world of painful contradictions, 
which you have created, is neither continuous nor 
permanent and is based on a misapprehension. He 
pleads with you to get out of it, by the same way by 
which you got into it. You got into it by forgetting 
what you are and you will get out of it by knowing 
yourself as you are. 
 

közli veled, hogy a fájdalmas ellentmondások, 
amiket teremtettél, se nem folyamatosak, se nem 
tartósak, és tévedésen alapulnak. Igyekszik rávenni, 
hogy lépj ki belőle, ugyanazon a módon, ahogy 
beléptél. Azáltal léptél be, hogy elfelejtetted ki vagy, 
és azáltal fogsz kilépni, hogy megismered magad, 
annak, aki vagy. 
 

Q: In what way does it affect the world? 
 

K: Milyen módon hat ez a világra? 
 

M: When you are free of the world, you can do 
something about it. As long as you are a prisoner of 
it, you are helpless to change it. On the contrary, 
whatever you do will aggravate the situation. 
 

M: Amikor mentes vagy a világtól, tudsz tenni 
valamit érte. Amíg a rabja vagy, tehetetlen vagy 
megváltoztatni azt. Ellenkezőleg, bármit teszel, 
súlyosbítani fogod a helyzetet. 
 

Q: Righteousness will set me free. 
 

K: Az igazságos cselekedet szabaddá tesz. 
 

M: Righteousness will undoubtedly make you and 
your world a comfortable, even happy place. But 
what is the use? There is no reality in it. It cannot 
last. 
 

M: Az igazságos cselekedet kétségtelenül téged és 
a világodat nyugodt lelkiismeretűvé, sőt boldog 
hellyé tesz. De mi a gyakorlat? Ennek nincs 
realitása. Ez nem lehet tartós. 
 

Q: God will help. 
 

K: Isten segíteni fog. 
 

M: To help you God must know your existence. But 
you and your world are dream states. In dream you 
may suffer agonies. None knows them, and none 
can help you. 
 

M: Ahhoz, hogy segítsen, Istennek tudnia kell a 
létezésedről. De te a világoddal együtt állom állapot 
vagytok. Előfordulhat, hogy álmodás közben 
gyötrődsz. Senki nem tud róla, és senki nem tud 
segíteni rajta. 
 

Q: So all my questions, my search and study are of 
no use? 
 

K: Tehát minden kérdésem, keresésem és 
tanulásom hiábavaló? 
 

M: These are but the stirrings of a man who is tired 
of sleeping. They are not the causes of awakening, 
but its early signs. But, you must not ask idle 
questions, to which you already know the answers. 

M: Ez csak egy alvásba belefáradt ember 
ébredezése. Nem okai a felébredésnek, csak korai 
jelei annak. De nem szabad olyan hiábavaló 
kérdéseket feltenned, amelyekre már tudod a 
választ. 
 

Q: How am I to get a true answer? 
 

K: Hogyan kapom meg az igazi választ? 
 

M: By asking a true question -- non-verbally, but by 
daring to live according to your lights. A man willing 
to die for truth will get it. 
 

M: Az igazi kérdés feltevésével – nem szavak által, 
hanem fényeddel összhangban lévő, bátor élettel. 
Az kapja meg, aki kész meghalni az igazságért. 
 

Q: Another question. There is the person. There is 
the knower of the person. There is the witness. Are 
the knower and the witness the same, or are they 
separate states? 
 

K: Más kérdés. Van a személy. Van az, aki a 
személyt ismeri. Van a tanú. Lehet-e ugyanaz az 
ismerő és a tanú, vagy ezek eltérő állapotok? 
 

M: The knower and the witness are two or one? 
When the knower is seen as separate from the 
known, the witness stands alone. When the known 
and the knower are seen as one, the witness 
becomes one with them. 
 

M: Az ismerő és a tanú kettő, vagy egy? Amikor az 
ismerő és az ismert különbözőnek látszik, akkor a 
tanú önálló. Amikor az ismert és az ismerő egynek 
látszik, akkor a tanú eggyé válik velük. 
 

Q: Who is the gnani? The witness or the supreme? 
 

K: Ki a gnani? A tanú, vagy a legfelsőbb? 
 

M: The gnani is the supreme and also the witness. 
He is both being and awareness. In relation to 

M: A gnani a legfelsőbb is, és a tanú is. Ő a létezés, 
és ugyanakkor az éberség is. A tudatossághoz 
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consciousness he is awareness. In relation to the 
universe he is pure being. 
 

viszonyítva, ő az éberség. Az univerzumhoz 
viszonyítva, ő a tiszta létezés. 
 

Q: And what about the person? What comes first, 
the person or the knower. 
 

K: És mi a véleményed a személyről? Melyik az 
első, a személy vagy az ismerő? 
 

M: The person is a very small thing. Actually it is a 
composite, it cannot be said to exist by itself. 
Unperceived, it is just not there. It is but the shadow 
of the mind, the sum total of memories. Pure being 
is reflected in the mirror of the mind, as knowing. 
What is known takes the shape of a person, based 
on memory and habit. It is but a shadow, or a 
projection of the knower onto the screen of the mind. 
 

M: A személy egy nagyon csekély dolog. 
Voltaképpen összetett, de nem tekinthető önmagától 
létezőnek. Észlelhetetlen, csaknem nincs. Pusztán 
az elme árnyéka, az emlékek összessége. A tiszta 
létezés az elme tükrében, tudásként tükröződik. Az 
ismert ölti fel a személy emlékezeten és 
megjelenésen alapuló formáját, ami csak az 
ismerőnek az elme képernyőjére vetülő árnyéka, 
illetve kivetítése. 
 

Q: The mirror is there, the reflection is there. But 
where is the sun? 
 

K: A tükör ott van, a tükörkép ott van. De hol a nap? 
 

M: The supreme is the sun. 
 

M: A legfelsőbb a nap. 
 

Q: It must be conscious. 
 

K: Annak tudatosnak kell lennie. 
 

M: It is neither conscious nor unconscious. Don't 
think of it in terms of consciousness or 
unconsciousness. It is the life, which contains both 
and is beyond both. 
 

M: A legfelsőbb sem nem tudatos, sem nem 
tudattalan. Ne tudatosság és tudattalanság 
terminusaiban gondolkozz. A legfelsőbb a mindent 
magában foglaló, és mindenek fölött álló élet. 
 

Q: Life is so intelligent. How can it be unconscious? 
 

K: Az élet annyira intelligens. Hogyan lehetne 
tudattalan? 
 

M: You talk of the unconscious when there is a 
lapse in memory. In reality there is only 
consciousness. All life is conscious, all 
consciousness -- alive. 
 

M: Tudattalanságról emlékezetkihagyás esetén 
beszélsz. A valóságban csak tudatosság van. 
Minden élet tudatos, minden tudatosság – élő. 
 

Q: Even stones? 
 

K: Még a kövek is? 
 

M: Even stones are conscious and alive. 
 

M: Még a kövek is tudatosak és élők. 
 

Q: The worry with me is that I am prone to denying 
existence to what I cannot imagine. 
 

K: Aggasztó, hogy hajlok az olyan létezés 
elutasítására, amit nem tudok elképzelni. 
 

M: You would be wiser to deny the existence of what 
you imagine. It is the imagined that is unreal. 
 

M: Bölcsebben tennéd, ha annak a létezését 
utasítanád el, amit elképzelsz. Az elképzelt az, ami 
nem valós. 
 

Q: Is all imaginable unreal? 
 

K: Minden elképzelhető valótlan? 
 

M: Imagination based on memories is unreal. The 
future is not entirely unreal. 
 

M: Az emlékezetre alapozott elképzelés a valótlan. 
A jövő nem teljesen valószerűtlen. 
 

Q: Which part of the future is real and which is not? 
 

K: A jövőnek melyik része valós, és melyik nem? 
 

M: The unexpected and unpredictable is real. 
 

M: A váratlan, és kiszámíthatatlan a valós. 
 

 

16. Desirelessness, the Highest Bliss 16. Vágynélküliség, a legnagyobb 
boldogság 
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Questioner: I have met many realised people, but 
never a liberated man. Have you come across a 
liberated man, or does liberation mean, among other 
things, also abandoning the body? 

 

Kérdező: Sok megvalósult embert láttam, de 
megszabadult embert soha. Te találkoztál már 
megszabadult emberrel, vagy a megszabadulás is, 
mint sok más dolog, egyben a test feladását is 
jelenti? 
 

Maharaj: What do you mean by realisation and 
liberation? 
 

Maharaj: Mit értesz megvalósulás és 
megszabadulás alatt? 
 

Q: By realisation I mean a wonderful experience of 
peace, goodness and beauty, when the world makes 
sense and there is an all-pervading unity of both 
substance and essence. While such experience 
does not last, it cannot be forgotten. It shines in the 
mind, both as memory and longing. I know what I 
am talking about, for I have had such experiences. 
 
 
 
By liberation I mean to be permanently in that 
wonderful state. What I am asking is whether 
liberation is compatible with the survival of the body. 
 

K: Megvalósulás alatt a békének, jóságnak, és 
szépségnek azt a csodálatos tapasztalatát értem, 
amikor a világnak értelme van, és kialakul annak 
mindenre kiterjedő egysége, mind szubsztanciális, 
mind esszenciális értelemben. Amíg egy ilyen 
tapasztalat nem válik állandóvá, addig nem 
feledhető. Ott ragyog az elmében, mint emlékezet, 
mint sóvárgás. Tudom, miről beszélek, mert van 
némi tapasztalatom. 
 
Megszabadulás alatt az ebben a csodálatos 
állapotban való folyamatos tartózkodást értem. A 
kérdés az, hogy a megszabadulás 
összeegyeztethető-e a test túlélésével. 
 

M: What is wrong with the body? 
 

M: Mi a baj a testtel? 
 

Q: The body is so weak and short-lived. It creates 
needs and cravings. It limits one grievously. 
 

K: A test annyira gyönge és mulandó. 
Szükségleteket és vágyakat teremt. Ami súlyosan 
lekorlátozza az embert. 
 

M: So what? Let the physical expressions be limited. 
But liberation is of the self from its false and self-
imposed ideas; it is not contained in some particular 
experience, however glorious. 
 

M: Na és? Hadd korlátozzon csak a fizikai működés. 
Legalább az Én megszabadul a hamis, és ön-terhelő 
ideáktól; ez nem része semmilyen különleges 
tapasztalatnak, legyen az bármennyire nagyszerű. 
 

Q: Does it last for ever? 
 

K: Örökké fog tartani? 
 

M: All experience is time bound. Whatever has a 
beginning must have an end. 
 

M: Minden tapasztalat időben korlátos. Aminek 
kezdete van, annak kell, hogy legyen vége is. 
 

Q: So liberation, in my sense of the word, does not 
exist? 
 

K: Tehát az én értelmezésem szerinti 
megszabadulás nem létezik? 
 

M: On the contrary, one is always free. You are, 
both conscious and free to be conscious. Nobody 
can take this away from you. Do you ever know 
yourself non-existing, or unconscious? 
 

M: Ellenkezőleg, az ember mindig szabad. Tudatos 
vagy, ugyanakkor tudatossá válni szabad. Ezt senki 
nem tudja elvenni tőled. Ismerted magad nem 
létezőnek, vagy tudattalannak valaha? 
 

Q: I may not remember, but that does not disprove 
my being occasionally unconscious. 
 

K: Nem emlékszem ilyesmire, de ez nem cáfolja azt, 
hogy esetenként tudattalan vagyok. 
 

M: Why not turn away from the experience to the 
experiencer and realise the full import of the only 
true statement you can make: 'I am'? 
 

M: Miért nem fordulsz a tapasztalattól a tapasztaló 
felé, és ismered fel a teljes jelentőségét az egyetlen 
igaz megállapításnak: ‟én vagyok‟? 
 

Q: How is it done? 
 

K: Hogy kell csinálni? 
 

M: There is no 'how' here. Just keep in mind the 
feeling 'I am', merge in it, till your mind and feeling 
become one. By repeated attempts you will stumble 

M: Itt nincs ‟hogyan‟. Csak tartsd az elmédben az 
‟én vagyok‟ érzést, egyesülj vele, míg elméd és 
érzésed eggyé nem válnak. Ismételt 
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on the right balance of attention and affection and 
your mind will be firmly established in the thought-
feeling 'I am'. Whatever you think, say, or do, this 
sense of immutable and affectionate being remains 
as the ever-present background of the mind. 
 

próbálkozásokkal rá fogsz lelni a figyelem és a 
ragaszkodás helyes arányára, és elméd szilárdan 
meg fog állapodni az ‟én vagyok‟ gondolat-érzésben. 
Bármit gondolsz, mondasz, vagy csinálsz, a létnek 
ez a megváltozhatatlan és szeretetteljes érzete 
elméd mindig jelenlévő háttere marad.  
 

Q: And you call it liberation? 
 

K: És te ezt megszabadulásnak nevezed? 
 

M: I call it normal. What is wrong with being, 
knowing and acting effortlessly and happily? Why 
consider it so unusual as to expect the immediate 
destruction of the body? What is wrong with the 
body that it should die? Correct your attitude to your 
body and leave it alone. Don't pamper, don't torture. 
Just keep it going, most of the time below the 
threshold of conscious attention. 
 

M: Én ezt normálisnak nevezem. Mi baj az 
erőfeszítés-mentes és boldog létezéssel, tudással 
és cselekvéssel? Miért tekintjük annyira 
rendkívülinek, hogy elvárjuk, hogy a test azonnal 
elpusztuljon? Mi baj a testtel, hogy annak meg kell 
halnia? Változtass a testedhez való hozzáállásodon, 
és bízd önmagára. Ne kényeztesd, ne gyötörd. 
Működését tartsad csak, az idő javarészében, a 
tudatos figyelem küszöbe alatt. 
 

Q: The memory of my wonderful experiences haunts 
me. I want them back. 
 

K: Nagyszerű élményeim gyakran felidéződnek 
bennem. Meg akarom tartani azok emlékeit. 
 

M: Because you want them back, you cannot have 
them. The state of craving for anything blocks all 
deeper experience. Nothing of value can happen to 
a mind which knows exactly what it wants. For 
nothing the mind can visualise and want is of much 
value. 
 

M: Mert meg akarod őket tartani, ezért nem lehetnek 
a tieid. A bármi iránti vágyakozás állapota meggátol 
minden mélyebb tapasztalást. Semmi nem lehet 
értékes egy olyan elme számára, amely pontosan 
tudja, hogy mit akar. Mert semmi olyannak, amit az 
elme elképzel és akar, nincs nagy értéke. 
 

Q: Then what is worth wanting? 
 

K: De hát mi a baj az akarással? 
 

M: Want the best. The highest happiness, the 
greatest freedom. Desirelessness is the highest 
bliss. 
 

M: A legjobbat akard. A legemelkedettebb 
boldogságot, a legnagyobb szabadságot. A 
vágynélküliség a legnagyobb szabadság. 
 

Q: Freedom from desire is not the freedom I want. I 
want the freedom to fulfil my longings. 
 

K: A vágyaktól való szabadság nem az a 
szabadság, amit én akarok. Én a vágyaim 
beteljesítésének a szabadságát akarom. 
 

M: You are free to fulfil your longings. As a matter of 
fact, you are doing nothing else. 
 

M: Szabad vagy a vágyaid beteljesítésében. Ami azt 
illeti, mást sem csinálsz. 
  

Q: I try, but there are obstacles which leave me 
frustrated. 
 

K: Próbálom, de akadályok állnak az utamban. 
 

M: Overcome them. 
 

M: Győzd le őket. 
 

Q: I cannot, I am too weak. 
 

K: Nem tudom, túl gyenge vagyok. 
 

M: What makes you weak? What is weakness? 
Others fulfil their desires, why don't you? 
 

M: Mi tesz gyengévé? Mi a gyengeség? Mások 
teljesítik vágyaikat, te miért nem? 
 

Q: I must be lacking energy. 
 

K: Nincs elég energiám. 
 

M: What happened to your energy? Where did it go? 
Did you not scatter it over so many contradictory 
desires and pursuits? You don't have an infinite 
supply of energy. 
 

M: Mi lett az energiáddal? Hová tűnt? Nem 
pazaroltad túl sok ellentmondó vágyra és 
törekvésre? Energia utánpótlásod nem végtelen. 
 

Q: Why not? K: Miért nem az? 
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M: Your aims are small and low. They do not call for 
more. Only God's energy is infinite -- because He 
wants nothing for Himself. Be like Him and all your 
desires will be fulfilled. The higher your aims and 
vaster your desires, the more energy you will have 
for their fulfilment. Desire the good of all and the 
universe will work with you. But if you want your own 
pleasure, you must earn it the hard way. Before 
desiring, deserve. 
 

M: A céljaid kicsinyesek és alacsonyrendűek. Az 
ilyenek nem hívnak elő többet. Csak Isten energiája 
végtelen – mert Ő semmit nem akar Magának. Légy 
olyan, mint Ő, és minden vágyad teljesül. Minél 
emelkedettebbek a céljaid, és minél hatalmasabbak 
a vágyaid, annál több lesz az energiád a 
teljesítésükhöz. Vágyd a jót, és az univerzum veled 
együtt dolgozik. De ha saját örömödet keresed, azt a 
nehezebb úton kell elnyerned. Mielőtt vágyakozol, 
érdemeld ki. 
 

Q: I am engaged in the study of philosophy, 
sociology and education. I think more mental 
development is needed before I can dream of self-
realisation. Am I on the right track? 
 

K: Filozófiai, szociológiai és pedagógiai 
tanulmányokat folytattam. Úgy gondolom, több 
mentális felkészülésre van szükség, mielőtt az 
önmegvalósításról álmodozhatnék. Jó úton haladok? 
 

M: To earn a livelihood some specialised knowledge 
is needed. General knowledge develops the mind, 
no doubt. But if you are going to spend your life in 
amassing knowledge, you build a wall round 
yourself. To go beyond the mind, a well furnished 
mind is not needed. 
 

M: A kenyered megkereséséhez bizonyos 
szakismeretekre van szükséged. Az általános tudás 
fejleszti az elmét, ez nem kétséges. De ha tudás 
halmozással akarod tölteni az életed, falat építesz 
magad körül. Az elme meghaladásához nincs 
szükség kiművelt elmére. 
 

Q: Then what is needed? 
 

K: Akkor mire van szükség? 
 

M: Distrust your mind, and go beyond. 
 

M: Ne bízz az elmédben, és tekints mögé. 
 

Q: What shall I find beyond the mind? 
 

K: Mit keressek az elme mögött? 
 

M: The direct experience of being, knowing and 
loving. 
 

M: A létezés, a tudás és a szeretet közvetlen 
tapasztalatát. 
 

Q: How does one go beyond the mind? 
 

K: Hogy tud az ember túllépni az elmén? 
 

M: There are many starting points -- they all lead to 
the same goal. You may begin with selfless work, 
abandoning the fruits of action; you may then give 
up thinking and end in giving up all desires. Here, 
giving up (tyaga) is the operational factor. Or, you 
may not bother about any thing you want, or think, or 
do and just stay put in the thought and feeling 'I am', 
focussing 'I am' firmly in your mind. All kinds of 
experience may come to you -- remain unmoved in 
the knowledge that all perceivable is transient, and 
only the 'I am' endures. 
 

M: Sok kiindulópont létezik – amelyek mind 
ugyanahhoz a célhoz vezetnek. Kezdhetsz önzetlen 
munkával, a cselekedet eredményéről való 
lemondással; azután feladhatod a gondolkodást és 
végül lemondhatsz minden vágyról. A kulcstényező 
a feladás (tyaga). Vagy esetleg nem vesződsz azzal, 
hogy bármilyen dolgot akarsz, elgondolsz, vagy 
csinálsz, és csak az ‟én vagyok‟ gondolathoz és 
érzéshez ragaszkodsz, elmédet szilárdan az ‟én 
vagyok‟-ra fókuszálva. Akármilyen élményt élsz át – 
maradj eltökélten a tudatban, hogy minden 
észlelhető elmúlik, és csak az ‟én vagyok‟ marad 
fenn. 
 

Q: I cannot give all my life to such practices. I have 
my duties to attend to. 
 

K: Nem tudom egész életemet ilyen gyakorlatoknak 
szentelni. Kötelességeim vannak, amelyeket el kell 
látnom. 
 

M: By all means attend to your duties. Action, in 
which you are not emotionally involved and which is 
beneficial and does not cause suffering will not bind 
you. You may be engaged in several directions and 
work with enormous zest, yet remain inwardly free 
and quiet, with a mirror-like mind, which reflects all, 
without being affected. 

M: Természetesen, kötelességeidet lásd el. 
Cselekvés, amelybe nem bonyolódsz bele 
érzelmileg, és amely üdvös, és nem vált ki 
szenvedést, nem fog megkötni. Lehetsz elkötelezett 
különböző irányokban, és dolgozhatsz hatalmas 
lendülettel, maradj bensődben, mégis szabad és 
nyugodt, tükörszerű elmével, amely mindent 
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 visszatükröz, anélkül, hogy az hatással lenne rá. 
 

Q: Is such a state realisable? 
 

K: Létezik ilyen megvalósítható állapot? 
 

M: I would not talk about it, if it were not. Why 
should I engage in fancies? 
 

M: Nem beszélnék róla, ha nem létezne. Miért 
foglalkoznék képzelődésekkel? 
 

Q: Everybody quotes scriptures. 
 

K: Mindenki idéz szentírásokat. 
 

M: Those who know only scriptures know nothing. 
To know is to be. I know what I am talking about; it is 
not from reading, or hearsay. 
 

M: Aki csak szentírásokat ismer, semmit nem tud. 
Tudni annyi, mint lenni. Én tudom, amiről beszélek; 
ez nem olvasmányélmény, vagy mendemonda. 
 

Q: I am studying Sanskrit under a professor, but 
really I am only reading scriptures. I am in search of 
self-realisation and I came to get the needed 
guidance. Kindly tell me what am I to do? 
 

K: Szanszkrit tanulmányokat folytatok egy 
professzornál, de valójában szentírásokat olvasok 
csak. Az önmegvalósítást kutatom, és eljöttem, hogy 
megkapjam a szükséges segítséget. Légy olyan jó, 
és mondd el, hogy mit kell tennem? 
 

M: Since you have read the scriptures, why do you 
ask me? 
 

M: Minthogy olvastad a szentírásokat, miért engem 
kérdezel? 
 

Q: The scriptures show the general directions but 
the individual needs personal instructions. 
 

K: A szentírások megmutatják az általános 
irányokat, de az egyénnek személyes utasításokra 
van szüksége. 
 

M: Your own self is your ultimate teacher (sadguru). 
The outer teacher (Guru) is merely a milestone. It is 
only your inner teacher, that will walk with you to the 
goal, for he is the goal. 

M: Saját Éned a te végső tanítód (sadguru). A külső 
tanár (Guru) pusztán csak egy mérföldkő. Csak 
belső tanítód lehet az, aki elkísér a célig, mert ő a 
cél. 
 

Q: The inner teacher is not easily reached. 
 

K: A belső tanító nem könnyen elérhető. 
 

M: Since he is in you and with you, the difficulty 
cannot be serious. Look within, and you will find him. 
 

M: Mivel ő benned, és veled van, a nehézség nem 
lehet komoly. Nézz befelé, és meg fogod találni őt. 
 

Q: When I look within, I find sensations and 
perceptions, thoughts and feelings, desires and 
fears, memories and expectations. I am immersed in 
this cloud and see nothing else. 
 

K: Amikor befelé nézek, benyomásokat és 
észleleteket, gondolatokat és érzéseket, vágyakat 
és félelmeket, emlékeket és elvárásokat találok. 
Elmerülök ebben a felhőben, és semmi mást nem 
látok. 
 

M: That which sees all this, and the nothing too, is 
the inner teacher. He alone is, all else only appears 
to be. He is your own self (swarupa), your hope and 
assurance of freedom; find him and cling to him and 
you will be saved and safe. 
 

M: Ami látja mindezt, és a semmit szintúgy, az a 
belső tanító. Egyedül ő van, minden más csak úgy 
látszik, mintha lenne. Ő a te saját magad (swarupa) 
vagy, szabadságod reménye és bizonyossága; 
találd meg őt, és kapaszkodj őbelé, és 
megmenekülsz, és biztonságba kerülsz. 
 

Q: I do believe you, but when it comes to the actual 
finding of this inner self, I find it escapes me. 
 

K: Elhiszem neked, de amikor éppen megtalálnám 
ezt a belső Ént, úgy látom, elszökik előlem. 
  

M: The idea 'it escapes me', where does it arise? 
 

M: Hol keletkezik az ‟elszökik előlem‟ gondolata? 
 

Q: In the mind. 
 

K: Az elmében. 
 

M: And who knows the mind. 
 

M: És ki ismeri az elmét? 
 

Q: The witness of the mind knows the mind. 
 

K: Az elmének a tanúja ismeri az elmét. 
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M: Did anybody come to you and say: 'I am the 
witness of your mind'? 
 

M: Jött már hozzád valaki, azt mondva: ‟Én vagyok 
az elméd tanúja‟? 
 

Q: Of course not. He would have been just another 
idea in the mind. 
 

K: Természetesen nem. Ő csak az elme egy másik 
gondolata lenne. 
 

M: Then who is the witness? 
 

M: Akkor ki a tanú? 
 

Q: I am. 
 

K: Én vagyok. 
 

M: So, you know the witness because you are the 
witness. You need not see the witness in front of 
you. Here again, to be is to know. 
 

M: Tehát, azért ismered a tanút, mert te vagy a tanú. 
Nem kell magad előtt látnod a tanút. Ismétlem, lenni 
annyit jelent, hogy tudni. 
 

Q: Yes, I see that I am the witness, the awareness 
itself. But in which way does it profit me? 
 

K: Igen, értem, hogy én vagyok a tanú, a tudatosság 
maga. De mi hasznom belőle? 
 

M: What a question. What kind of profit do you 
expect? To know what you are, is it not good 
enough? 
 

M: Micsoda kérdés. Miféle haszonra számítasz? 
Tudni, hogy mi vagy, nem felel meg? 
 

Q: What are the uses of self-knowledge? 
 

K: Mi haszna az önismeretnek? 
 

M: It helps you to understand what you are not and 
keeps you free from false ideas, desires and actions. 
 

M: Segít megértened, hogy mi nem vagy, és 
megszabadulnod a téves elképzelésektől, vágyaktól 
és cselekedetektől. 
 

Q: If I am the witness only, what do right and wrong 
matter? 
 

K: Ha a tanú egyes-egyedül én vagyok, akkor mi 
helyes és helytelen? 
 

M: What helps you to know yourself is right. What 
prevents, is wrong. To know one's real self is bliss, 
to forget -- is sorrow. 
 

M: Ami segít, hogy megismerd önmagad, az helyes. 
Ami gátol ebben, az helytelen. Ismerni a valódi Ént 
boldogság, elfelejteni – szomorúság. 
 

Q: Is the witness-consciousness the real Self? 
 

K: A tanú-tudatosság a valódi Én? 
 

M: It is the reflection of the real in the mind (buddhi). 
The real is beyond. The witness is the door through 
which you pass beyond. 
 

M: A tanú-tudatosság a valóság tükröződése az 
elmében (buddhi). A valóság ezen túl van. A tanú az 
ajtó, amelyen keresztül oda juthatsz. 
 

Q: What is the purpose of meditation? 
 

K: Mi a meditáció célja? 
 

M: Seeing the false as the false, is meditation. This 
must go on all the time. 
 

M: A hamis hamisnak látása, a meditáció. Ezt kell 
folytatnod szakadatlanul. 
 

Q: We are told to meditate regularly. 
 

K: Azt mondják, rendszeresen kell meditálni. 
 

M: Deliberate daily exercise in discrimination 
between the true and the false and renunciation of 
the false is meditation. There are many kinds of 
meditation to begin with, but they all merge finally 
into one. 
 

M: Az igaz és a hamis megkülönböztetésének 
minden napi, átgondolt gyakorlása, és a hamis 
elvetése, a meditáció. Sokféle meditációval lehet 
kezdeni, de végül mind egybeolvadnak. 
 

Q: Please tell me which road to self-realisation is the 
shortest. 
 

K: Légy szíves, beszélj nekem arról, hogy melyik az 
önmegvalósításhoz vezető legrövidebb ú. 
 

M: No way is short or long, but some people are 
more in earnest and some are less. I can tell you 
about myself. I was a simple man, but I trusted my 
Guru. What he told me to do, I did. He told me to 

M: Nem az út a rövid vagy hosszú, hanem bizonyos 
emberek komolyabbak, és mások kevésbé azok. 
Mesélhetek saját magamról. Én egy egyszerű ember 
voltam, de hittem a Gurumban. Amire kért, 
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concentrate on 'I am' -- I did. He told me that I am 
beyond all perceivables and conceivables -- I 
believed. I gave him my heart and soul, my entire 
attention and the whole of my spare time (I had to 
work to keep my family alive). As a result of faith and 
earnest application, I realised my self (swarupa) 
within three years. You may choose any way that 
suits you; your earnestness will determine the rate of 
progress. 
 

megtettem. Azt mondta, hogy koncentráljak az ‟én 
vagyok‟-ra – megtettem. Azt mondta, hogy túl 
vagyok minden észlelhetőn és elképzelhetőn –
elhittem. Neki adtam a szívemet és a lelkemet, teljes 
figyelmemet, és minden felesleges időmet 
(dolgoznom kellett, hogy fenn tartsam a 
családomat). A hit és a lelkiismeretes gyakorlás 
eredményeképpen Énemet (swarupa) három éven 
belül felismertem. 
 

Q: No hint for me? 
 

K: Nincs útmutatásod számomra? 
 

M: Establish yourself firmly in the awareness of 'I 
am'. This is the beginning and also the end of all 
endeavour. 
 

M: Állapodj meg szilárdan az ‟én vagyok‟ 
éberségében. Ez a kezdete, egyben a vége is 
minden erőfeszítésnek. 
 

 

17. The Ever-Present 17. A mindig jelenlevő 
Questioner: The highest powers of the mind are 
understanding, intelligence and insight. Man has 
three bodies -- the physical, the mental and the 
causal (prana, mana, karana). The physical reflects 
his being; the mental -- his knowing and the causal -
- his joyous creativity. Of course, these are all forms 
in consciousness. But they appear to be separate, 
with qualities of their own. Intelligence (buddhi) is 
the reflection in the mind of the power to know (chit). 
It is what makes the mind knowledgeable. The 
brighter the intelligence, the wider, deeper and truer 
the knowledge. To know things, to know people and 
to know oneself are all functions of intelligence: the 
last is the most important and contains the former 
two. Misunderstanding oneself and the world leads 
to false ideas and desires, which again lead to 
bondage. Right understanding of oneself is 
necessary for freedom from the bondage of illusion. I 
understand all this in theory, but when it comes to 
practice, I find that I fail hopelessly in my responses 
to situations and people and by my inappropriate 
reactions I merely add to my bondage. Life is too 
quick for my dull and slow mind. I do understand but 
too late, when the old mistakes have been already 
repeated. 

 

Kérdező: Az elme legmagasabb erői a 
felfogóképesség, az intelligencia és az intuíció. Az 
embernek három teste van – a fizikai, a mentális, és 
a kauzális (prana, mana, karana). A fizikai tükrözi 
létezését; a mentális – tudását, és a kauzális –
boldog alkotóképességét. Természetesen, ezek a 
formák mind a tudatosságban vannak. De 
különbözőknek tűnnek, saját minőségekkel 
rendelkezőknek. Az intelligencia (buddhi) a tudat 
(chit) erejének az elmében való tükröződése. Ez az, 
ami az elmét értelmessé teszi. Minél tisztább az 
intelligencia, annál szélesebb, mélyebb és valódibb 
a tudás. Ismerni a dolgokat, ismerni az embereket, 
és ismerni önmagát – ezek mind az intelligencia 
funkciói: az utolsó a legfontosabb, és tartalmazza az 
előző kettőt. Önmagának és a világnak a félreértése 
hamis ideákhoz és vágyakhoz vezet, amely viszont 
kötöttségekhez vezet. Mindezt értem, elméletileg, de 
amikor az alkalmazásra kerül sor, úgy találom, hogy 
a szituációkkal és emberekkel kapcsolatos reakcióim 
reménytelenül hibásak, és a nem helyénvaló 
reakcióimmal csupán kötelékeimet erősítem. Az élet 
túl gyors az én nehézkes és lassú elmémnek. A 
felfogó képességem működik, de túl későn, akkor, 
amikor a régi hibákat már ismét elkövettem. 
 

Maharaj: What then is your problem? 

 
Maharaj: Mi a problémád? 
 

Q: I need a response to life, not only intelligent, but 
also very quick. It cannot be quick unless it is 
perfectly spontaneous. How can I achieve such 
spontaneity? 
 

K: Az életre történő reagálásomnak nemcsak 
intelligensnek, hanem nagyon gyorsnak is kell 
lennie. Csak akkor lehet gyors, ha tökéletesen 
spontán. Hogyan érhetek el ilyen spontaneitást? 
 

M: The mirror can do nothing to attract the sun. It 
can only keep bright. As soon as the mind is ready, 
the sun shines in it. 
 

M: A tükör semmit nem tud tenni annak érdekében, 
hogy magára irányítsa a napot. Csak azt tudja tenni, 
hogy tiszta marad. Amint az elme készen áll, a nap 
felragyog benne. 
 

Q: The light is of the Self, or of the mind? 
 

K: A fény az Én, vagy az elme sajátja? 
 

M: Both. It is uncaused and unvarying by itself and M: Mindkettőé. A fény önmagától való, és önmaga 



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

54 

 

coloured by the mind, as it moves and changes. It is 
very much like a cinema. The light is not in the film, 
but the film colours the light and makes it appear to 
move by intercepting it. 
 

által nem változó, ugyanakkor mozgásában és 
változásában az elme által befolyásolt. Nagyon jó 
hasonlat erre a mozi. A fény nem a filmben van, 
hanem a film a fény színezésével és eltérítésével az 
teszi azt látszólag mozgóvá. 
 

Q: Are you now in the perfect state? 
 

K: Te most a tökéletes állapotban vagy? 
 

M: Perfection is a state of the mind, when it is pure. I 
am beyond the mind, whatever its state, pure or 
impure. Awareness is my nature; ultimately I am 
beyond being and non-being. 
 

M: A tökéletesség az elme állapota, amikor az tiszta. 
Én túl vagyok az elmén, bármilyen annak az 
állapota, tiszta vagy nem tiszta. A tudatosság a 
természetem; véglegesen túl léptem létezésen és 
nemlétezésen. 
 

Q: Will meditation help me to reach your state? 
 

K: A meditáció segít, hogy elérjem az állapotodat? 
 

M: Meditation will help you to find your bonds, 
loosen them, untie them and cast your moorings. 
When you are no longer attached to anything, you 
have done your share. The rest will be done for you. 
 

M: A meditáció abban segít, hogy megtaláld a 
kötelékeidet, meglazítsd azokat, kibontsd azokat, és 
levesd a láncaidat. Amikor már nem ragaszkodsz 
többé semmihez, megcsináltad a részedet. A többi 
elvégeztetik számodra. 
  

Q: By whom? 
 

K: Ki által? 
 

M: By the same power that brought you so far, that 
prompted your heart to desire truth and your mind to 
seek it. It is the same power that keeps you alive. 
You may call it Life or the Supreme. 
 

M: Ugyanazon erő által, amely elhozott téged idáig, 
amely sugalmazta szívednek az igazság vágyát, és 
elmédnek annak keresését. Ez ugyanaz az erő, 
amely életben tart. Nevezheted őt Életnek vagy a 
Legfelsőbbnek. 
 

Q: The same power kills me in due course. 
 

K: Ugyanez az erő öl meg, ha eljön az ideje. 
 

M: Were you not present at your birth? Will you not 
be present at your death? Find him who is always 
present and your problem of spontaneous and 
perfect response will be solved. 
 

M: Nem voltál jelen a születésedkor? Nem leszel 
jelen a halálodkor? Keresd őt, aki mindig jelen van, 
és a spontán és tökéletes válaszra vonatkozó 
problémád meg fog oldódni. 
 

Q: realisation of the eternal and an effortless and 
adequate response to the ever-changing temporary 
event are two different and separate questions. You 
seem to roll them into one. What makes you do so? 
 

K: Az örökkévaló realizálása, és az örökké változó, 
múló eseményre adott hatékony, és adekvát válasz, 
két különböző, és önálló kérdés. Úgy látszik, te 
egynek tekinted őket. Miért? 
 

M: To realise the Eternal is to become the Eternal, 
the whole, the universe, with all it contains. Every 
event is the effect and the expression of the whole 
and is in fundamental harmony with the whole. All 
response from the whole must be right, effortless 
and instantaneous. 
 
 
It cannot be otherwise, if it is right. Delayed 
response is wrong response. Thought, feeling and 
action must be one and simultaneous with the 
situation that calls for them. 
 

M: Az Örökkévaló realizálása azt jelenti, hogy az 
Örökkévalóvá válni, az egésszé, az univerzummá, 
annak minden tartalmával. Minden esemény az 
egész hatása és kifejezése, és alapvető 
harmóniában van az egésszel. Minden válasz, 
amely az egészből származik, igaz kell, hogy 
legyen, erőfeszítés-mentes és azonnali. 
 
Nem lehet másképpen, ha igazi. A késleltetett 
válasz rossz válasz. Gondolkozásnak, érzésnek és 
cselekvésnek egynek, és az őket előhívó 
szituációval egyidejűnek kell lennie. 
 

Q: How does it come? 
 

K: Hogy következik ez be? 
 

M: I told you already. Find him who was present at 
your birth and will witness your death. 
 

M: Mondtam már. Keresd meg őt, aki jelen volt 
születésedkor, és tanúja lesz halálodnak. 
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Q: My father and mother? 
 

K: Apám és anyám? 
 

M: Yes, your father-mother, the source from which 
you came. To solve a problem you must trace it to 
its source. Only in the dissolution of the problem in 
the universal solvents of enquiry and dispassion, 
can its right solution be found. 
 

M: Igen, apád-anyád, a forrás, ahonnan jöttél. Egy 
probléma megoldásához vissza kell azt követned a 
forrásáig. a helyes megoldás A helyes megoldás 
megtalálása csak a problémának a kutatás és 
pártatlanság univerzális oldószerében való 
feloldódása révén lehetséges. 
 

 

18. To Know What you Are, Find What 
you Are Not 

18. Hogy megtudd ki vagy, fedezd fel, ki 
nem vagy 

Questioner: Your way of describing the universe as 
consisting of matter, mind and spirit is one of the 
many. There are other patterns to which the 
universe is expected to conform, and one is at a loss 
to know which pattern is true and which is not. One 
ends in suspecting that all patterns are only verbal 
and that no pattern can contain reality. According to 
you, reality consists of three expanses: The expanse 
of matter-energy (mahadakash), the expanse of 
consciousness (chidakash) and of pure spirit 
(paramakash). The first is something that has both 
movement and inertia. That we perceive. We also 
know that we perceive -- we are conscious and also 
aware of being conscious. Thus, we have two: 
matter-energy and consciousness. Matter seems to 
be in space while energy is always in time, being 
connected with change and measured by the rate of 
change. Consciousness seems to be somehow here 
and now, in a single point of time and space. But 
you seem to suggest that consciousness too is 
universal -- which makes it timeless, spaceless and 
impersonal. I can somehow understand that there is 
no contradiction between the timeless and 
spaceless and the here and now, but impersonal 
consciousness I cannot fathom. To me 
consciousness is always focalised, centred, 
individualised, a person. You seem to say that there 
can be perceiving without a perceiver, knowing 
without a knower, loving without a lover, acting 
without an actor. I feel that the trinity of knowing, 
knower and known can be seen in every movement 
of life. Consciousness implies a conscious being, an 
object of consciousness and the fact of being 
conscious. That which is conscious I call a person. A 
person lives in the world, is a part of it, affects it and 
is affected by it. 

 

Kérdező: Ahogyan az univerzumot leírod, mint 
anyagot, elmét és szellemet magában foglaló 
valamit, egy mód a sok közül. Léteznek más olyan 
minták is, amelyeknek az univerzum várhatóan 
megfelel, és az ember azt sem tudja, melyik minta 
helyes, és melyik nem. Az embernek az a gyanúja 
támad, hogy minden minta csupán verbális, és hogy 
egy minta sem képes tartalmazni a valóságot. 
Szerinted a valóságnak a következő három 
kiterjedést tartalmazza: az anyag-energia 
(mahadakash) kiterjedését, a tudatosság 
(chidakash) kiterjedését és a tiszta szellem 
(paramakash) kiterjedését. Az első valami olyan, 
aminek mozgása, és tehetetlensége van. Észleljük 
őket. Azt is tudjuk, hogy észleljük – tudatosak 
vagyunk, és tudatában vagyunk a létező tudatnak. 
Így két dologgal rendelkezünk: anyag-energiával és 
tudatossággal. Az anyagot térben létezőnek látjuk, 
míg az energiát mindig időben létezőnek, olyannak, 
ami változásokhoz kapcsolódik, és amit a változás 
gyakoriságával mérünk. A tudatosság valami módon 
itt és most, az időnek és térnek egyetlen pontjában 
létezőnek látszik. De te azt látszol szuggerálni, hogy 
a tudatosság szintén univerzális – vagyis időtlen, 
határtalan és személytelen. Azt valahogy még képes 
vagyok megérteni, hogy nincs ellentmondás az 
időtlen és határtalan, valamint az itt és most között, 
de a személytelen tudatosság értelmének nem 
tudok a mélyére hatolni. Számomra a tudatosság 
mindig koncentrált, központosított, egyedi – egy 
személy. Úgy tűnik, azt mondod, hogy lehetséges 
észlelés észlelő nélkül, tudás tudó nélkül, szeretet 
szerető nélkül, cselekvés cselekvő nélkül. Úgy 
érzem, hogy a tudás,a tudó és a tudott háromsága 
az élet minden pillanatában megfigyelhető. A 
tudatosság magában foglalja a tudatos létezőt, a 
tudatosság objektumát, és a tudatosnak levés 
tényét. Azt, ami tudatos, nevezem én személynek. A 
személy a világban él, része annak, hat rá, és 
elszenvedi annak hatását. 
 

Maharaj: Why don't you enquire how real are the 
world and the person? 
 

Maharaj: Miért nem vizsgálod, hogy mi módon 
valódi a világ és a személy? 
 

Q: Oh, no. I need not enquire. Enough if the person 
is not less real than the world in which the person 
exists. 
 

K: Oh, nem. Nem kell vizsgálnom. Elegendő, hogy a 
személy nem kevésbé valódi, mint a világ, amelyben 
a személy él. 
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M: Then what is the question? 
 

M: Akkor mi a kérdés? 
 

Q: Are persons real, and universals conceptual, or 
are universals real and persons imaginary? 
 

K: A személyek valódiak és az univerzális 
konceptuális, vagy pedig az univerzális valódi, és a 
személyek elképzeltek? 
 

M: Neither are real. 
 

M: Egyik sem valódi. 
 

Q: Surely, I am real enough to merit your reply and I 
am a person. 
 

K: Én bizonyára elég valódi vagyok, hogy 
kiérdemeljem a válaszodat, és én egy személy 
vagyok. 
 

M: Not when asleep. 
 

M: Miközben alszol, nem vagy az. 
 

Q: Submergence is not absence. Even though 
asleep, I am. 
 

K: Az alámerülés nem hiány. Még alvás közben is 
vagyok. 
 

M: To be a person you must be self-conscious. Are 
you so always? 
 

M: Hogy személy lehess, öntudatosnak kell lenned. 
Állandóan az vagy? 
  

Q: Not when I sleep, of course, nor when I am in a 
swoon, or drugged. 
 

K: Amikor alszom, természetesen nem, ájult, vagy 
kábult állapotban sem. 
 

M: During your waking hours are you continually 
self-conscious? 
 

M: Ébrenléti óráidban folyamatosan öntudatos 
vagy? 
 

Q: No, Sometimes I am absent-minded, or just 
absorbed. 
 

K: Nem, néha figyelmetlen vagyok, vagy csak 
elmerült. 
 

M: Are you a person during the gaps in self-
consciousness? 
 

M: Személy vagy-e az öntudat hézagaiban? 
 

Q: Of course I am the same person throughout. I 
remember myself as I was yesterday and yester 
year -- definitely, I am the same person. 
 

K: Természetesen, ugyanaz a személy vagyok 
mindvégig. Emlékszem magamra, mi voltam tegnap, 
és múlt évben – határozottan ugyanaz a személy 
vagyok. 
 

M: So, to be a person, you need memory? 
 

M: Tehát, ahhoz, hogy személy legyél, emlékezetre 
van szükséged? 
 

Q: Of course. 
 

K: Természetesen. 
 

M: And without memory, what are you? 
 

M: És emlékezet nélkül, mi vagy? 
 

Q: Incomplete memory entails incomplete 
personality. Without memory I cannot exist as a 
person. 
 

K: A tökéletlen memória tökéletlen személyiséggel 
jár együtt. Emlékezet nélkül nem létezhetek 
személyként. 
 

M: Surely you can exist without memory. You do so 
-- in sleep. 
 

M: Minden kétségen felül tudsz létezni emlékezet 
nélkül. Ezt teszed – alvásban. 
 

Q: Only in the sense of remaining alive. Not as a 
person. 
 

K: Csak abban értelemben, hogy életben maradok. 
Nem a személyében. 
 

M: Since you admit that as a person you have only 
intermittent existence, can you tell me what are you 
in the intervals in between experiencing yourself as 
a person? 
 

M: Miután elismerted, hogy személyként csak 
időszakosan létezel, meg tudnád-e mondani nekem, 
hogy mi vagy az önmagadat személyként való 
tapasztalásod köztes intervallumaiban? 
 

Q: I am, but not as a person. Since I am not K: Akkor is vagyok, de nem személyként. Mivel nem 
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conscious of myself in the intervals, I can only say 
that I exist, but not as a person. 
 

vagyok tudatában önmagamnak ezekben az 
intervallumokban, csak annyit mondhatok, hogy 
létezem, de nem személyként. 
 

M: Shall we call it impersonal existence 
 

M: Nevezhetjük ezt személytelen létezésnek? 
 

Q: I would call it rather unconscious existence; I am, 
but I do not know that I am. 
 

K: Inkább nevezném tudattalan létezésnek; vagyok, 
de nem tudom, hogy vagyok. 
 

M: You have said just now: 'I am, but I do not know 
that I am'. Could you possibly say it about your being 
in an unconscious state? 
 

M: Épp az imént mondtad: ‟Vagyok, de nem tudom, 
hogy vagyok.‟ Tudnád ezt a tudattalan állapotodban 
mondani, esetleg? 
 

Q: No, I could not. 
 

K: Nem, nem tudnám. 
 

M: You can only describe it in the past tense: 'I did 
not know. I was unconscious', in the sense of not 
remembering. 
 

M: Csak múlt időben tudsz róla beszélni: ‟Nem 
tudtam. Tudattalan voltam‟, abban az értelemben, 
hogy nem emlékszel. 
 

Q: Having been unconscious, how could I remember 
and what? 

K: A tudattalan állapotomból hogyan tudnék 
emlékezni, és mire? 
 

M: Were you really unconscious, or you just do not 
remember? 
 

M: Valóban tudattalan voltál, vagy csak nem 
emlékszel? 
 

Q: How am I to make out? 
 

K: Honnan tudhatnám én azt? 
 

M: Consider. Do you remember every second of 
yesterday? 
 

M: Gondold át. Emlékszel a tegnapi nap minden 
másodpercére? 
 

Q: Of course, not. 
 

K: Természetesen nem. 
 

M: Were you then unconscious? 
 

M: Akkor tehát tudattalan voltál? 
 

Q: Of course, not. 
 

K: Természetesen nem. 
 

M: So, you are conscious and yet you do not 
remember? 
 

M: Tehát, tudatos vagy, és mégsem emlékszel? 
 

Q: Yes. 
 

K: Igen. 
 

M: Maybe you were conscious in sleep and just do 
not remember. 
 

M: Lehet, hogy tudatos voltál alvás közben, csak 
nem emlékszel. 
 

Q: No, I was not conscious. I was asleep. I did not 
behave like a conscious person. 
 

K: Nem, nem voltam tudatos. Aludtam. Nem úgy 
viselkedtem, mint egy tudatos személy. 
 

M: Again, how do you know? 
 

M: Megismétlem a kérdést, honnan tudod? 
 

Q: I was told so by those who saw me asleep. 
 

K: Azoktól, akik láttak aludni. 
 

M: All they can testify to is that they saw you lying 
quietly with closed eyes and breathing regularly. 
They could not make out whether you were 
conscious or not. Your only proof is your own 
memory. A very uncertain proof it is. 
 

M: Ők csak annak lehettek tanúi, hogy láttak téged 
nyugodtan, csukott szemekkel feküdni, és 
szabályosan lélegezni. Nem tudhatták, hogy tudatos 
voltál-e vagy sem. Egyetlen bizonyítékod a saját 
emlékezeted. Ez nagyon kétséges bizonyíték. 
 

Q: Yes, I admit that on my own terms I am a person 
only during my waking hours. What I am in between, 
I do not know. 

K: Igen, belátom, hogy saját terminológiám szerint 
csak ébrenléti óráim során vagyok személy. Hogy 
közben mi vagyok, azt nem tudom. 
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M: At least you know that you do not know. Since 
you pretend not to be conscious in the intervals 
between the waking hours, leave the intervals alone. 
Let us consider the waking hours only. 
 

M: Legalábbis tudod, hogy nem tudod. Mivel 
elfogadod, hogy az ébrenléti órák közötti 
intervallumokban nem vagy tudatos, ezekkel az 
időszakokkal ne foglalkozzunk. Foglalkozzunk 
csupán az ébrenlét óráival. 
 

Q: I am the same person in my dreams. 
 

K: Álmaimban ugyanaz a személy vagyok. 
 

M: Agreed. Let us consider them together waking 
and dreaming. The difference is merely in continuity. 
Were your dreams consistently continuous, bringing 
back night after night the same surroundings and the 
same people, you would be at a loss to know which 
is the waking and which is the dream. 
Henceforward, when we talk of the waking state, we 
shall include the dream state too. 
 

M: Megegyeztünk. Vegyük együtt fontolóra az 
ébrenlét és az álom állapotát. A különbség merőben 
folytonosságbeli. Ha az álmaid következetes módon 
folytonosak lennének, éjjelről éjjelre visszatérnének, 
ugyanazon környezettel és emberekkel, aligha 
tudnád, hogy melyik az ébrenlét és melyik az álom 
állapota. Mostantól, amikor az ébrenlét állapotáról 
beszélünk, értsük bele az állom állapotát is. 
 

Q: Agreed. I am a person in a conscious relation 
with a world. 
 

K: Megegyeztünk. Én a világgal folyamatos 
kapcsolatban lévő személy vagyok. 
 

M: Are the world and the conscious relation with it 
essential to your being a person? 
 

M: A világ és a vele való folyamatos kapcsolat 
elengedhetetlen ahhoz, hogy személy legyél? 
 

Q: Even immersed in a cave, I remain a person. 
 

K: Amikor alámerülök egy barlangba, akkor is 
személy maradok. 
 

M: It implies a body and a cave. And a world in 
which they can exist. 
 

M: Ez egy testet és egy barlangot jelent. És egy 
világot, amelyekben azok létezhetnek. 
 

Q: Yes. I can see. The world and the consciousness 
of the world are essential to my existence as a 
person. 
 

K: Igen. Értem. A világ és a világ tudatossága 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy személyként 
létezzek. 
 

M: This makes the person a part and parcel of the 
world, or vice versa. The two are one. 
 

M: Ez teszi a személyt a világ szerves 
alkotórészévé, illetve viszont. A kettő egy. 
 

Q: Consciousness stands alone. The person and the 
world appear in consciousness. 
 

K: A tudatosság egyedül áll. A személy és a világ 
tudatosságban jelenik meg. 
 

M: You said: appear. Could you add: disappear? M: Azt mondtad: megjelenik. Hozzátehetnéd, hogy: 
eltűnik? 
 

Q: No, I cannot. I can only be aware of my and my 
world's appearance. As a person, I cannot say: 'the 
world is not'. Without a world I would not be there to 
say it. Because there is a world, I am there to say: 
'there is a world'. 
 

K: Nem, nem tehetném. Én csak magamnak, és a 
világom megjelenésének vagyok tudatában. 
Személyként nem mondhatom, hogy: ‟a világ nem 
létezik‟. A világ nélkül nem lehetnék itt, hogy ezt 
elmondjam. A világ létezése miatt vagyok itt, hogy 
azt mondjam: ‟a világ létezik‟. 
 

M: Maybe it is the other way round. Because of you, 
there is a world. 
 

M: Lehet, hogy fordítva van. Mert te vagy, azért 
létezik a világ. 
 

Q: To me such statement appears meaningless. 
 

K: Számomra ez a kijelentés értelmetlen. 
 

M: Its meaninglessness may disappear on 
investigation. 
 

M: Értelmetlensége kutatással szüntethető meg. 
 

Q: Where do we begin? 
 

K: Hol kezdjük? 
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M: All I know is that whatever depends, is not real. 
The real is truly independent. Since the existence of 
the person depends on the existence of the world 
and it is circumscribed and defined by the world, it 
cannot be real. 
 

M: Biztosan tudom, hogy ami függő, az nem 
valóságos. A valódi nem függ semmitől. Mivel a 
személy létezése a világ létezésétől függ, és a világ 
által körülhatárolt és meghatározott, a személy nem 
lehet valódi. 
 

Q: It cannot be a dream, surely. 
 

K: Álom biztosan nem lehet. 
 

M: Even a dream has existence, when it is cognised 
and enjoyed, or endured. Whatever you think and 
feel has being. But it may not be what you take it to 
be. What you think to be a person may be 
something quite different. 
 

M: Még az álom is létezéssel bír, amikor tudsz róla, 
élvezed, vagy átéled. Bármit gondolsz és érzel, az 
létezik. De az, amit létezőnek feltételezel, nem 
létezhet. Amit személynek gondolsz, az valami 
egész más lehet. 
 

Q: I am what I know myself to be. 
 

K: Én az vagyok, aminek tudom magam. 
 

M: You cannot possibly say that you are what you 
think yourself to be. Your ideas about yourself 
change from day to day and from moment to 
moment. Your self-image is the most changeful thing 
you have. It is utterly vulnerable, at the mercy of a 
passer by. A bereavement, the loss of a job, an 
insult, and your image of yourself, which you call 
your person, changes deeply. To know what you are 
you must first investigate and know what you are 
not. And to know what you are not you must watch 
yourself carefully, rejecting all that does not 
necessarily go with the basic fact: 'I am'. The ideas: I 
am born at a given place, at a given time, from my 
parents and now I am so-and-so, living at, married 
to, father of, employed by, and so on, are not 
inherent in the sense 'I am'. Our usual attitude is of 'I 
am this'. Separate consistently and perseveringly the 
'I am' from 'this' or 'that', and try to feel what it means 
to be, just to be, without being 'this' or 'that'. All our 
habits go against it and the task of fighting them is 
long and hard sometimes, but clear understanding 
helps a lot. The clearer you understand that on the 
level of the mind you can be described in negative 
terms only, the quicker you will come to the end of 
your search and realise your limitless being. 
 

M: Nem valószínű, hogy mondhatsz olyat, hogy az 
vagy, aminek gondolod magad. A magadról alkotott 
elképzeléseid napról napra, pillanatról pillanatra 
változnak. Az önképed a legváltozékonyabb 
tulajdonod. A legteljesebb mértékig sebezhető, 
kiszolgáltatva minden jöttment kénye-kedvének. 
Haláleset a családban, a munkahely elvesztése, egy 
inzultus, és az önmagadról alkotott kép, amelyet a 
személyiségednek nevezel, mélyen megváltozik. 
Ahhoz, hogy megtudd mi vagy, előbb fel kell 
fedezned, hogy mi nem vagy. És, hogy megtudd mi 
nem vagy, előbb gondosan figyelned kell magad, 
visszautasítva mindent, ami nem jár szükségszerűen 
együtt azzal az alapvető ténnyel, hogy: ‟én vagyok‟. 
Az ilyen gondolatok, hogy adott helyen születtem, 
adott időben, a szüleimtől, most ez meg ez vagyok, 
itt meg itt élek, házas vagyok, apa vagyok, 
alkalmazott vagyok, stb., nem velejárói az ‟én 
vagyok‟-nak. Az ‟én ez vagyok‟ szokássá vált 
attitűdünk. Következetesen és kitartóan különítsd el 
az ‟én vagyok‟-ot az ‟ez‟ vagy ‟az‟-tól, és próbáld 
érezni, mit jelent lenni, csak lenni, anélkül, hogy ‟ez‟ 
vagy ‟az‟ lennél. Minden szokásunk ez ellen szól, és 
a velük való megharcolás feladata hosszú, és 
időnként nehéz, de a tiszta megértés sokat segít. 
Minél tisztábban megérted, hogy az elme szintjén 
csak negatív kifejezésekkel írhatod le magad, annál 
gyorsabban érsz a keresés végére és ismered fel, 
hogy lényed korlátok nélküli. 
 

 

19. Reality lies in Objectivity 19. A valóság elfogulatlanságot jelent 
Questioner: I am a painter and I earn by painting 
pictures. Has it any value from the spiritual point of 
view? 

 

Kérdező: Festő vagyok, a festészet a kenyerem. Bír 
ez valamilyen értékkel spirituális nézőpontból? 
 

Maharaj: When you paint what do you think about? 
 

Maharaj: Amikor festesz, mire gondolsz? 
 

Q: When I paint, there is only the painting and 
myself. 
 

K: Amikor festek, csak a festés van és önmagam. 
 

M: What are you doing there? 
 

M: Te mit csinálsz ott? 
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Q: I paint. 
 

K: Festek. 
 

M: No, you don't. You see the painting going on. 
You are watching only, all else happens. 
 

M: Nem, nem azt csinálod. Nézed a képet, ahogy 
készül. Te csak figyelsz, minden más történik. 
 

Q: The picture is painting itself? Or, is there some 
deeper 'me', or some god who is painting? 
 

K: A kép festi önmagát? Vagy van egy mélyebb ‟én‟, 
vagy valamiféle isten, aki fest? 
 

M: Consciousness itself is the greatest painter. The 
entire world is a Picture. 
 

M: A tudatosság maga a legnagyobb festő. Az 
egész világ egy Festmény. 
 

Q: Who painted the picture of the world? 
 

K: Ki festette a világfestményt? 
 

M: The painter is in the Picture. 
 

M: A festő benne van a Festményben. 
 

Q: The picture is in the mind of the painter and the 
painter is in the picture, which is in the mind of the 
painter who is in the picture. Is not this infinity of 
states and dimensions absurd? The moment we talk 
of picture in the mind, which itself is in the picture, 
we come to an endless succession of witnesses, the 
higher witness witnessing the lower. It is like 
standing between two mirrors and wondering at the 
crowd. 
 

K: A kép a festő elméjében van, és a festő abban a 
képben van, amely a festő elméjében van, aki a 
képben van. Nem abszurd az állapotoknak és 
dimenzióknak ez a végtelensége? Abban a 
pillanatban, hogy az elmében lévő képről beszélünk, 
amely elme önmaga a képben van, a tanúk végtelen 
sorozatához jutunk, a magasabb tanú az 
alacsonyabbnak a tanúja. Ez olyan, mint két tükör 
között állni, és a tömeget csodálni. 
 

M: Quite right, you alone and the double mirror are 
there. Between the two, your forms and names are 
numberless. 
 

M: Tökéletesen igaz, egyedül te vagy, és egy kettős 
tükör. A kettő között van töméntelen formád és 
neved. 
 

Q: How do you look at the world? 
 

K: Hogyan szemléled a világot? 
 

M: I see a painter painting a picture. The picture I 
call the world, the painter I call God. I am neither. I 
do not create, nor am I created. I contain all, nothing 
contains me. 
 

M: Látok egy festőt, amint egy képet fest. A képet 
világnak nevezem, a festőt Istennek. Én egyik sem 
vagyok. Én nem teremtek, és teremtett sem vagyok. 
Én tartalmazok mindent, semmi nem engem 
tartalmaz. 
 

Q: When I see a tree, a face, a sunset, the picture is 
perfect. When I close my eyes, the image in my 
mind is faint and hazy. If it is my mind that projects 
the picture, why need I open my eyes to see a lovely 
flower and with eyes closed I see it vaguely? 
 

K: Amikor egy fát, egy arcot, egy naplementét látok, 
a kép tökéletes. Amikor becsukom a szemem, az 
elmémben lévő kép elhalványodik, és elmosódottá 
válik. Ha az elmém az, ami a képet kivetíti, miért kell 
kinyitnom a szemem, hogy megnézzek egy szép 
virágot, és csukott szemmel miért látok 
homályosan? 
 

M: It is because your outer eyes are better than your 
inner eyes. Your mind is all turned outward. As you 
learn to watch your mental world, you will find it even 
more colourful and perfect than what the body can 
provide. Of course, you will need some training. But 
why argue? You imagine that the picture must come 
from the painter who actually painted it. All the time 
you look for origins and causes. Causality is in the 
mind, only; memory gives the illusion of continuity 
and repetitiveness creates the idea of causality. 
When things repeatedly happen together, we tend to 
see a causal link between them. It creates a mental 
habit, but a habit is not a necessity. 
 

M: Azért, mert a külső szemeid jobbak, mint a 
belsők. Elméd teljesen kifelé fordul. Amint 
megtanulod, hogyan kísérd figyelemmel mentális 
világodat, sokkal színesebbnek és tökéletesebbnek 
fogod találni azt, mint amilyennel a test szolgálni tud. 
Természetesen, szükség van bizonyos gyakorlásra. 
De minek vitatkozunk? Azt képzeled, hogy a képnek 
attól a festőtől kell származnia, aki éppen festi. 
Szakadatlanul kezdeteket és okokat keresel. 
Kauzalitás csak az elmében létezik; a folytonosság 
illúziója az emlékezet miatt van, és a kauzalitás 
ideáját az ismétlődés teremti. Amikor a dolgok 
ismételten együtt történnek, hajlamosak vagyunk rá, 
hogy oksági kapcsolatot lássunk közöttük. Ez egy 
mentális hoz létre, de a szokás nem 
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szükségszerűség. 
 

Q: You have just said that the world is made by 
God. 
 

K: Épp az imént mondtad, hogy a világot Isten 
teremtette. 
 

M: Remember that language is an instrument of the 
mind; It is made by the mind, for the mind. Once you 
admit a cause, then God is the ultimate cause and 
the world the effect. They are different, but not 
separate. 
 

M: Ne felejtsd el, hogy a nyelv az elme eszköze; az 
elme készítette, az elme számára. Egyszer 
elfogadsz egy okot, aztán Isten a végső ok, és a 
világ a hatás. Ezek különböző, de nem különálló 
dolgok. 
 

Q: People talk of seeing God. 
 

K: Az emberek látható Istenről beszélnek. 
 

M: When you see the world you see God. There is 
no seeing God, apart from the world. Beyond the 
world to see God is to be God. The light by which 
you see the world, which is God is the tiny little 
spark: 'I am', apparently so small, yet the first and 
the last in every act of knowing and loving. 
 

M: Amikor a világot látod, Istent látod. Nem látható a 
világtól különálló Isten. A világ felett látni Istent 
annyi, mint Istennek lenni. A fény, ami által a világot, 
azaz Isten látod, aprócska kis szikra: a ‟vagyok‟, 
amely nyilvánvaló, hogy nagyon kicsi, mégis az első 
és az utolsó, a tudás és szeretet minden aktusában. 
 

Q: Must I see the world to see God? 
 

K: Kell ahhoz a világot látnom, hogy lássam Istent? 
 

M: How else? No world, no God. 
 

M: Hogyan másként? Ha nincs világ, nincs Isten. 
 

Q: What remains? 
 

K: Akkor mi marad? 
 

M: You remain as pure being. 
 

M: Te maradsz, tiszta létezésként. 
 

Q: And what becomes of the world and of God? 
 

K: És mivé válik a világ és Isten? 
 

M: Pure being (avyakta). 
 

M: Tiszta létezéssé (avyakta). 
 

Q: Is it the same as the Great Expanse 
(paramakash)? 
 

K: Ez ugyanaz, mint a Nagy Tér (paramakash?  
 

M: You may call it so. Words do not matter, for they 
do not reach it. They turn back in utter negation. 
 

M: Nevezheted így is. A szavak nem számítanak, 
mert nem érik el azt. Visszatérnek, a legteljesebb 
tagadással. 
 

Q: How can I see the world as God? What does it 
mean to see the world as God? 
 

K: Hogyan láthatom Istenként a világot? Mit jelent a 
világot Istenként látni? 
 

M: It is like entering a dark room. You see nothing -- 
you may touch, but you do not see -- no colours, no 
outlines. The window opens and the room is flooded 
with light. Colours and shapes come into being. The 
window is the giver of light, but not the source of it. 
The sun is the source. Similarly, matter is like the 
dark room; consciousness -- the window -- flooding 
matter with sensations and perceptions, and the 
Supreme is the sun the source both of matter and of 
light. The window may be closed, or open, the sun 
shines all the time. It makes all the difference to the 
room, but none to the sun. Yet all this is secondary 
to the tiny little thing which is the 'I am'. Without the 'I 
am' there is nothing. All knowledge is about the 'I 
am'. False ideas about this 'I am' lead to bondage, 
right knowledge leads to freedom and happiness. 
 

M: Ez olyan, mint egy sötét szobába lépni. Nem 
látsz semmit – tapogatózol, de semmit se látsz – se 
színeket, se körvonalakat. Kinyílik az ablak, és a 
szobát elárasztja a fény. Színek és formák 
születnek. Az ablak adja a fényt, de nem forrása 
neki. A nap a forrás. A probléma ehhez a sötét 
szobához hasonlít; a tudatosság – az ablak –
árasztja el benyomásokkal és érzékletekkel az 
anyagot, és a Legfelsőbb a nap, amely mind az 
anyagnak, mind a fénynek a forrása. Az ablak lehet 
zárva vagy nyitva, a nap mindig süt. Különbségeket 
ez csak a szobára nézve jelent, de a nap számára 
semmifélét. De mindez mellékes egy olyan aprócska 
dologhoz képest, mint az ‟én vagyok‟. Az ‟én vagyok' 
nélkül semmi nincs. Minden tudás az ‟én vagyok‟-ról 
szól. Az ‟én vagyok‟-kal kapcsolatos hamis ideák 
kötöttséghez vezetnek, a helyes tudás 
szabadsághoz és boldogsághoz. 
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Q: Is 'I am' and 'there is' the same? 
 

K: A ‟vagyok‟ és a ‟van‟ azonosak? 
 

M: 'I am' denotes the inner, 'there is' -- the outer. 
Both are based on the sense of being. 
 

M: A ‟vagyok‟ a belsőre mutat, a ‟van‟ – a külsőre. 
Mindkettőnek az alapja a lét érzete. 
 

Q: Is it the same as the experience of existence? 
 

K: Ez ugyanaz, mint a létezés tapasztalata? 
 

M: To exist means to be something, a thing, a 
feeling, a thought, an idea. All existence is particular. 
Only being is universal, in the sense that every 
being is compatible with every other being. 
Existences clash, being -- never. Existence means 
becoming, change, birth and death and birth again, 
while in being there is silent peace. 
 

M: Létezni annyit jelent, mint lenni valaminek, egy 
dolognak, egy érzésnek, egy gondolatnak, egy 
ideának. Minden létezés egyedi. Csak a lét 
univerzális, abban az értelemben, hogy minden lét 
minden más léttel kompatibilis. A létezések eltérőek, 
a lét – soha. A létezés valamivé válást, születést és 
meghalást, és ismét születést jelent, míg a lét 
csendes békét. 
 

Q: If I create the world, why have I made it bad? 
 

K: Ha én vagyok a világ teremtője, miért 
teremtettem azt rossznak? 
 

M: Everyone lives in his own world. Not all the 
worlds are equally good or bad. 
 

M: Mindenki a saját világában él. Nem minden világ 
egyformán jó vagy rossz. 
 

Q: What determines the difference? 
 

K: Mi határozza meg a különbséget? 
 

M: The mind that projects the world, colours it its 
own way. When you meet a man, he is a stranger. 
When you marry him, he becomes your own self. 
When you quarrel, he becomes your enemy. It is 
your mind's attitude that determines what he is to 
you. 
 

M: Az elme az, ami a világot kivetíti, és kiszínezi a 
maga módján. Amíg nem találkoztál valakivel, addig 
az idegen számodra. Amikor összeházasodtok, 
önmagaddá válik. Amikor veszekedtek, 
ellenségeddé válik. Az elméd határozza meg, hogy 
mit jelent ő számodra. 
 

Q: I can see that my world is subjective. Does it 
make it also illusory? 
 

K: Tudom, hogy a világ szubjektív. Megtévesztő is 
egyben? 
 

M: It is illusory as long as it is subjective and to that 
extent only. Reality lies in objectivity. 
 

M: Addig megtévesztő, amíg szubjektív, és csak 
ugyanazon mértékben. A valóság elfogulatlanságot 
jelent. 
 

Q: What does objectivity mean? You said the world 
is subjective and now you talk of objectivity. Is not 
everything subjective? 
 

K: Mit jelent az elfogulatlanság? Azt mondtad, a 
világ szubjektív, és most elfogulatlanságról 
beszélsz. Nem minden szubjektív? 
 

M: Everything is subjective, but the real is objective. 
 

M: Minden szubjektív, de a valóság objektív. 
 

Q: In what sense? 
 

K: Milyen értelemben? 
 

M: It does not depend on memories and 
expectations, desires and fears, likes and dislikes. 
All is seen as it is. 
 

M: Nem függ emlékektől és elvárásoktól, vágyaktól 
és félelmektől, tetszéstől és nemtetszéstől. 
 

Q: Is it what you call the fourth state (turiya)? 
 

K: Ez az, amit negyedik állapotnak (turiya) nevezel? 
 

M: Call it as you like. It is solid, steady, changeless, 
beginningless and endless, ever new, ever fresh. 
 

M: Nevezd, ahogy tetszik. Az megbonthatatlan, 
egyöntetű, megváltozhatatlan, kezedet és vég 
nélküli, örökké új, örökké friss. 
 

Q: How is it reached? 
 

K: Hogyan érhető el? 
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M: Desirelessness and fearlessness will take you 
there. 
 

M: Vágy nélküliség és félelem nélküliség juttatnak el 
oda. 
 

 

20. The Supreme is Beyond All 20. A Legfelsőbb mindenek felett áll 
Questioner: You say, reality is one. Oneness, unity, 
is the attribute of the person. Is then reality a person, 
with the universe as its body? 

 

Kérdező: Azt mondod, hogy a valóság egy. Az 
egyetlenség, az egység, a személyt jellemző 
attribútumok. Eszerint a valóság egy személy, 
amelynek a teste az univerzum? 
 

Maharaj: Whatever you may say will be both true 
and false. Words do not reach beyond the mind. 
 

Maharaj: Bármi, amit mondasz, egyaránt igaz és 
hamis. A szavak nem érnek túl az elmén. 
 

Q: I am just trying to understand. You are telling us 
of the Person, the Self and the Supreme. (vyakti, 
vyakta, avyakta). The light of Pure Awareness 
(pragna), focussed as 'I am' in the Self (jivatma), as 
consciousness (chetana) illumines the mind 
(antahkarana) and as life (prana) vitalises the body 
(deha). All this is fine as far as the words go. But 
when it comes to distinguishing in myself the person 
from the Self and the Self from the Supreme, I get 
mixed up. 
 

K: Én csak megpróbálom megérteni. A Személyről, 
az Énről és a Legfelsőbbről (vyakti, vyakta, avyakta) 
beszélsz. A Tiszta Tudatosság (pragna) fénye az 
Énben (jivatma) koncentrálódik,‟én vagyok‟-ként, 
megvilágítja az elmét (antahkarana), tudatosságként 
(chetana), és vitalizálja a testet (deha), életként 
(prana). Mindez rendben van, amíg beszélünk róla. 
De amikor külön válik önmagamban a személy az 
Éntől, és az Én a Legfelsőbbtől, összezavarodom. 
 

M: The person is never the subject. You can see a 
person, but you are not the person. You are always 
the Supreme which appears at a given point of time 
and space as the witness, a bridge between the 
pure awareness of the Supreme and the manifold 
consciousness of the person. 
 

M: A személy soha nem a szubjektum. Láthatsz 
személyt, de te nem a személy vagy. Te mindig a 
Legfelsőbb vagy, amely adott időpontban és helyen 
mint a tanú jelenik meg, mint a Legfelsőbb tiszta 
Tudatossága és a személy sokféle tudatossága 
közötti híd. 
 

Q: When I look at myself, I find I am several persons 
fighting among themselves for the use of the body. 
 

K: Amikor önmagamra nézek, több különböző 
személyként látom magam, akik egymással 
harcolnak a test használatáért. 
 

M: They correspond to the various tendencies 
(samskara) of the mind. 
 

M: Azok az elme különféle tendenciáinak 
(samskara) felelnek meg. 
 

Q: Can I make peace between them? 
 

K: Teremthetek-e közöttük békét? 
 

M: How can you? They are so contradictory. See 
them as they are -- mere habits of thoughts and 
feelings, bundles of memories and urges. 
 

M: Hogyan tudnál? Eléggé ellentmondásban vannak 
egymással. Lásd őket annak, amik – gondolatok és 
érzések puszta megjelenési formájának, emlékek és 
késztetések csomagjainak. 
 

Q: Yet they all say 'I am'. 
 

K: De mind azt mondják, hogy ‟én vagyok‟. 
 

M: It is only because you identify yourself with them. 
Once you realise that whatever appears before you 
cannot be yourself, and cannot say 'I am', you are 
free of all your 'persons' and their demands. The 
sense 'I am' is your own. You cannot part with it, but 
you can impart it to anything, as in saying: I am 
young, I am rich etc. But such self-identifications are 
patently false and the cause of bondage. 
 

M: Ez csak azért lehetséges, mert azonosítod 
magad velük. Amint felismered, hogy bármi jelenik 
meg előtted, az nem lehet veled azonos, és nem 
mondhatod rá azt, hogy ‟én vagyok‟, szabaddá válsz 
összes ‟személyeidtől‟ és azok igényeitől. Az ‟én 
vagyok‟ érzete a sajátod. Nem válhatsz meg tőle, de 
tulajdoníthatsz neki bármit, mondván, hogy: fiatal 
vagyok, gazdag vagyok, stb. De az ilyen 
önazonosulások nyilvánvalóan hamisak, és 
kötöttséghez vezetnek. 
 

Q: I can now understand that I am not the person, 
but that which, when reflected in the person, gives it 

K: Most már értem, hogy én nem a személy vagyok, 
hanem az, ami a személyként való tükröződésekor 
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a sense of being. Now, about the Supreme? In what 
way do I know myself as the Supreme? 
 

annak a lét érzetét adja. Rátérhetünk most a 
Legfelsőbbre? Milyen módon ismerhetem magam a 
Legfelsőbbként? 
 

M: The source of consciousness cannot be an 
object in consciousness. To know the source is to be 
the source. When you realise that you are not the 
person, but the pure and calm witness, and that 
fearless awareness is your very being, you are the 
being. It is the source, the Inexhaustible Possibility. 
 

M: A tudatosság forrása nem lehet tárgya a 
tudatosságnak. A forrást ismerni annyi, mint a 
forrásnak lenni. Amikor felismered, hogy nem a 
személy vagy, hanem a tiszta és csendes tanú, és 
ez a rettenthetetlen Tudatosság a te valódi léted, 
hogy te magad vagy a lét. Ez a forrás, a 
Kiapadhatatlan Lehetőség. 
 

Q: Are there many sources or one for all? 
 

K: Sok forrás van, vagy egy forrása van mindennek? 
 

M: It depends how you look at it, from which end. 
The objects in the world are many, but the eye that 
sees them is one. The higher always appears as 
one to the lower and the lower as many to the 
higher. 
 

M: Attól függ, hogyan nézed, milyen céllal. A 
világban sok az objektum, de a szem, amely nézi 
őket, az egy. A magasabb mindig egyként jelenik 
meg az alsóbbnak, és az alsóbb sokként a 
felsőbbnek. 
 

Q: Shapes and names are all of one and the same 
God? 
 

K: A formák és nevek mind egy és ugyanazon 
Istenéi? 
 

M: Again, it all depends on how you look at it. On 
the verbal level everything is relative. Absolutes 
should be experienced, not discussed. 
 

M: Ismétlem, attól függ, hogyan nézed. Verbális 
szinten minden relatív. Abszolútumokat tapasztalni 
kell, nem megvitatni. 
 

Q: How is the Absolute experienced? 
 

K: Hogyan tapasztalható az Abszolút? 
 

M: It is not an object to be recognised and stored up 
in memory. It is in the present and in feeling rather. It 
has more to do with the 'how' than with the 'what'. It 
is in the quality, in the value; being the source of 
everything, it is in everything. 
 

M: Az nem egy felismerhető, és az emlékezetben 
eltárolható objektum. A jelenben van, és leginkább 
az érzésben. Inkább a ‟hogyan‟ szóval kérdezhető, 
mint a ‟mi‟-vel. A minőségben van, az értékben; 
lévén forrása mindennek, benne van mindenben. 
 

Q: If it is the source, why and how does it manifest 
itself? 
 

K: Ha az a forrás, miért és hogyan nyilvánítja meg 
magát? 
 

M: It gives birth to consciousness. All else is in 
consciousness. 
 

M: Világra hozza a tudatosságot. Minden más a 
tudatosságban van. 
 

Q: Why are there so many centres of 
consciousness? 
 

K: Miért van olyan sok központja a tudatosságnak? 
 

M: The objective universe (mahadakash) is in 
constant movement, projecting and dissolving 
innumerable forms. Whenever a form is infused with 
life (prana), consciousness (chetana) appears by 
reflection of awareness in matter. 
 

M: Az objektív univerzum (mahadakash) állandó 
mozgásban van, megszámlálhatatlan formában 
kivetül, és szertefoszlik. Akármikor egy formába élet 
(prana) költözik, tudatosság (chetana) jelenik meg, a 
Tudatosságnak az anyagban való tükröződése 
révén. 
 

Q: How is the Supreme affected? 
 

K: Hogyan érinthető meg a Legfelsőbb? 
 

M: What can affect it and how? The source is not 
affected by the vagaries of the river nor is the metal -
- by the shape of the jewellery. Is the light affected 
by the picture on the screen? The Supreme makes 
everything possible, that is all. 
 

M: Mi érinthetné, és hogyan? A forrást nem érintik a 
folyó szeszélyei, sem az anyagát – az ékszernek a 
formája. Érinti-e a kép a vetítővásznat? A 
Legfelsőbb tesz mindent lehetővé, ez minden. 
 

Q: How is it that some things do happen and some K: Hogy van az, hogy bizonyos dolgok 
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don't? 
 

megtörténnek, bizonyosak pedig nem. 
 

M: Seeking out causes is a pastime of the mind. 
There is no duality of cause and effect. Everything is 
its own cause. 
 

M: Az okok nyomozása az elme időtöltése. Nem 
létezik ok és hatás kettőssége. Mindennek megvan 
a saját oka. 
 

Q: No purposeful action is then possible? 
 

K: Akkor hát nem lehetséges a szándékos 
cselekvés? 
 

M: All I say is that consciousness contains all. In 
consciousness all is possible. You can have causes 
if you want them, in your world. Another may be 
content with a single cause -- God's will. The root 
cause is one: the sense 'I am'. 
 

M: Csak azt mondhatom, hogy a tudatosság foglal 
magában mindent. A tudatosságban minden 
lehetséges. Lehetnek okaid, ha úgy akarod, a te 
világodban. Egy másik tartalmazhat egyetlen okot – 
Isten akaratát. Az eredendő ok egy: az ‟én vagyok‟ 
érzete. 
 

Q: What is the link between the Self (Vyakta) and 
the Supreme (Avyakta)? 
 

K: Mi a kapcsolat az Én (Vyakta) és a Legfelsőbb 
(Avyakta) között? 
 

M: From the self's point of view the world is the 
known, the Supreme -- the Unknown. The Unknown 
gives birth to the known, yet remains Unknown. The 
known is infinite, but the Unknown is an infinitude of 
infinities. Just like a ray of light is never seen unless 
intercepted by the specs of dust, so does the 
Supreme make everything known, itself remaining 
unknown. 
 

M: Az én nézőpontjából a világ az ismert, a 
Legfelsőbb – az Ismeretlen. Az Ismeretlen hozza 
világra az ismertet, mégis Ismeretlen marad. Az 
ismert végtelen, de az Ismeretlen a végtelen 
végtelenség. Mint ahogy a fénysugár sem látszik 
sosem, hacsak nem az útjába kerülő porszemek 
által, úgy tesz a Legfelsőbb mindent ismertté, míg 
önmaga ismeretlen marad. 
 

Q: Does it mean that the Unknown is inaccessible? 
 

K: Ez azt jelenti, hogy az Ismeretlen 
hozzáférhetetlen?  
 

M: Oh, no. The Supreme is the easiest to reach for it 
is your very being. It is enough to stop thinking and 
desiring anything, but the Supreme. 
 

M: Oh, nem. A Legfelsőbbet lehet a legkönnyebben 
elérni, mert az a te valóságos léted. Elég leállítani a 
gondolkodást, és a vágyakozást dolgok iránt, kivéve 
ez alól a Legfelsőbbet. 
 

Q: And if I desire nothing, not even the Supreme? 
 

K: És ha nem vágyom semmire, még a Legfelsőbbre 
sem? 
 

M: Then you are as good as dead, or you are the 
Supreme. 
 

M: Akkor olyan vagy, mint a halott, vagy te vagy a 
Legfelsőbb. 
 

Q: The world is full of desires: Everybody wants 
something or other. Who is the desirer? The person 
or the self? 
 

K: A világ vágyakkal teli: mindenki mindenfélét akar. 
Ki a vágyakozó? A személy, vagy az én? 
 

M: The self. All desires, holy and unholy, come from 
the self; they all hang on the sense 'I am'. 
 

M: Az én. Minden vágy, legyen az szent, avagy 
profán, az énből ered; mind az ‟én vagyok‟ érzetétől 
függenek. 
 

Q: I can understand holy desires (satyakama) 
emanating from the self. It may be the expression of 
the bliss aspect of the Sadchitananda (Beingness -- 
Awareness --Happiness) of the Self. But why unholy 
desires? 
 

K: Értem, hogy a szent vágyak (satyakama) az 
énből származnak. Lehet, hogy ez az Énnek a 
Sadchitananda (Lét – Tudat – Üdv), üdv aspektusa. 
De miért vannak profán vágyak? 
 

M: All desires aim at happiness. Their shape and 
quality depend on the psyche (antahkarana). Where 
inertia (tamas) predominates, we find perversions. 
With energy (rajas), passions arise. With lucidity 

M: Minden vágynak a boldogság a célja. Formájuk 
és minőségük a pszichétől függ (antahkarana). Ahol 
a tehetetlenség (tamas) van túlsúlyban, ott 
romlottságot lelünk. Az energiával (rajas) 
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(sattva) the motive behind the desire is goodwill, 
compassion, the urge to make happy rather than be 
happy. But the Supreme is beyond all, yet because 
of its infinite permeability all cogent desires can be 
fulfilled. 
 

szenvedélyek keletkeznek. A világossággal (sattva) 
a vágy mögött jóakarat, részvét húzódik, és inkább a 
boldoggá tevésnek, mint a boldoggá válásnak a 
kényszere. Habár a Legfelsőbb mindenek felett áll, 
mégis, áteresztőképessége végtelen lévén, minden 
érvényes vágy beteljesülhet. 
 

Q: Which desires are cogent? 
 

K: Milyenek az érvényes vágyak? 
 

M: Desires that destroy their subjects, or objects, or 
do not subside on satisfaction are self-contradictory 
and cannot be fulfilled. Only desires motivated by 
love, goodwill and compassion are beneficial to both 
the subject and object and can be fully satisfied. 
 

M: Azok a vágyak, amelyek elpusztítják 
szubjektumaikat, vagy objektumaikat, vagy nem 
csillapodnak le kielégítésük után, azok 
önellentmondásosak, és nem teljesülhetnek be. 
Csak a szeretet, jóakarat, és részvét motiválta 
vágyak üdvösek mind a szubjektumra, mind az 
objektumra nézve, és teljesülhetnek be teljes 
egészében. 
 

Q: All desires are painful, the holy as well as the 
unholy. 
 

K: Minden vágy fájdalommal jár, a szent ugyanúgy, 
mint a profán.  
 

M: They are not the same and pain is not the same. 
Passion is painful, compassion -- never. The entire 
universe strives to fulfil a desire born of compassion. 
 

M: A vágyak nem azonosak, és a fájdalom sem 
azonos. A szenvedély fájdalmas, a könyörület – 
sosem. Az egész univerzum arra törekszik, hogy a 
könyörületből született vágyat beteljesítse. 
 

Q: Does the Supreme know itself? Is the Impersonal 
conscious? 
 

K: Ismeri a Legfelsőbb saját magát? Tudatos a 
Személytelen? 
 

M: The source of all has all. Whatever flows from it 
must be there already in seed form. And as a seed 
is the last of innumerable seeds, and contains the 
experience and the promise of numberless forests, 
so does the Unknown contain all that was, or could 
have been and all that shall or would be. The entire 
field of becoming is open and accessible; past and 
future coexist in the eternal now. 
 

M: A minden forrása mindent magában foglal. Bármi 
is származzék belőle, annak már ott kellett lennie, 
mag formájában. És amint az a mag, amely 
számtalan mag közötti utolsóként számtalan erdő 
tapasztalatát és ígéretét tartalmazza, úgy tartalmaz 
az Ismeretlen mindent, ami volt, vagy lehetett volna, 
és mindent, ami lesz, vagy lehetne. A valamivé válás 
egész tere nyitott és elérhető; múlt és jövő 
egyidejűleg léteznek az örök mostban. 
 

Q: Are you living in the Supreme Unknown? 
 

K: Te a Legfelsőbb Ismeretlenben élsz? 
 

M: Where else? 
 

M: Hol máshol? 
 

Q: What makes you say so? 
 

K: Miért mondod ezt? 
 

M: No desire ever arises in my mind. 
 

M: Soha nem merülnek fel vágyak az elmémben. 
 

Q: Are you then unconscious? 
 

K: Akkor hát tudattalan vagy? 
 

M: Of course not. I am fully conscious, but since no 
desire or fear enters my mind, there is perfect 
silence. 
 

M: Természetesen nem. Teljesen tudatos vagyok, 
de mivel elmémbe nem lép be vágy, vagy félelem, 
tökéletes benne a csend. 
 

Q: Who knows the silence? 
 

K: Ki tud a csendről? 
 

M: Silence knows itself. It is the silence of the silent 
mind, when passions and desires are silenced. 
 

M: A csend tud önmagáról. Ez a csendes elme 
csendje, amikor a szenvedélyek és vágyak 
elnémulnak. 
 

Q: Do you experience desires occasionally? K: Tapasztalsz vágyakat néhanapján? 
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M: Desires are just waves in the mind. You know a 
wave when you see one. A desire is just a thing 
among many. I feel no urge to satisfy it, no action 
needs be taken on it. Freedom from desire means 
this: the compulsion to satisfy is absent. 
 

M: A vágyak csak hullámok az elmémben. Akkor 
szerzel tudomást egy hullámról, amikor látsz egyet. 
A vágy csak egy a sok dolog között. Nem érzek 
késztetést, hogy beteljesítsem, sem cselekvés 
kényszert, hogy legyőzzem. A vágytól való 
szabadság ezt jelenti: hiányzik a beteljesítésének a 
kényszere. 
 

Q: Why do desires arise at all? 
 

K: Egyáltalán, miért keletkeznek vágyak? 
 

M: Because you imagine that you were born, and 
that you will die if you do not take care of your body. 
Desire for embodied existence is the root-cause of 
trouble. 
 

M: Azért, mert azt képzeled, hogy megszülettél, és 
hogy meg fogsz halni, ha nem viseled gondját a 
testednek. A megtestesült létre irányuló vágy a baj 
gyökér oka. 
 

Q: Yet, so many jivas get into bodies. Surely it 
cannot be some error of judgement. There must be 
a purpose. What could it be? 
 

K: Igen, oly sok jiva ölt testet. Ez nem lehet 
valamilyen hibás döntés, bizonyára. Kell legyen 
valamilyen cél. Mi lehet az? 
 

M: To know itself the self must be faced with its 
opposite -- the not-self. Desire leads to experience. 
Experience leads to discrimination, detachment, 
self-knowledge -- liberation. And what is liberation 
after all? To know that you are beyond birth and 
death. By forgetting who you are and imagining 
yourself a mortal creature, you created so much 
trouble for yourself that you have to wake up, like 
from a bad dream. 
 
Enquiry also wakes you up. You need not wait for 
suffering; enquiry into happiness is better, for the 
mind is in harmony and peace. 
 

M: Hogy megismerje magát, az énnek szembesülnie 
kell ellentétével – a nem-énnel. A vágy 
tapasztaláshoz vezet. A tapasztalás felismeréshez, 
pártatlansághoz, önismerethez vezet –
megszabaduláshoz. És mi a megszabadulás végül 
is? Tudni, hogy születés és halál fölött álló vagy. 
Elfelejtvén, hogy ki vagy, és önmagadat halandó 
teremtménynek képzelvén, oly sok bajt teremtettél 
önmagad számára, hogy fel kell ébredned, mint egy 
rossz álomból. 
 
A kutatás ugyancsak felébreszt. Nem kell 
szenvedésre várnod; a boldogság kutatása a jobb, 
mert ekkor az elme harmóniában és békében van. 
 

Q: Who exactly is the ultimate experiencer -- the 
Self or the Unknown? 
 

K: Pontosan, ki a végső tapasztaló – az Én, vagy az 
Ismeretlen? 
 

M: The Self, of course. 
 

M: Az Én, természetesen. 
 

Q: Then why introduce the notion of the Supreme 
Unknown? 
 

K: Akkor miért vezeted be a Legfelsőbb Ismeretlen 
fogalmát? 
 

M: To explain the Self. 
 

M: Hogy megmagyarázzam az Ént. 
 

Q: But is there anything beyond the Self? 
 

K: De hát van valami az Énen túl? 
 

M: Outside the Self there is nothing. All is one and 
all is contained in 'I am'. In the waking and dream 
states it is the person. In deep sleep and turiya it is 
the Self. Beyond the alert intentness of turiya lies the 
great, silent peace of the Supreme. But in fact all is 
one in essence and related in appearance. In 
ignorance the seer becomes the seen and in 
wisdom he is the seeing. 
 
But why be concerned with the Supreme? Know the 
knowers and all will be known. 
 

M: Az Énen kívül semmi sincs. Minden egy, és 
minden az ‟én vagyok‟-ban van. Az ébrenlét és az 
álom állapotában ez – a személy. A mély alvásban 
és a turiya-ban ez – az Én. A turiya éber figyelmén 
túl van a Legfelsőbb hatalmas, csendes békéje. De 
valójában, lényegét tekintve, minden egy, és 
megjelenésükben összekapcsolódnak. 
Tudatlanságban a látó a látottá válik, és 
bölcsességben ő a látás.  
 
De miért foglalkozol a Legfelsőbbel? Ismerd meg az 
ismerőt, és minden ismertté válik. 
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21. Who am I? 21. Ki vagyok én? 
Questioner: We are advised to worship reality 
personified as God, or as the Perfect Man. We are 
told not to attempt the worship of the Absolute, as it 
is much too difficult for a braincentred 
consciousness. 

 

Kérdező: Azt a tanácsot adták, hogy az Istenként, 
vagy a Tökéletes Emberként megszemélyesített 
valóságot imádjuk. Azt mondták, ne az Abszolút 
imádására törekedjünk, mivel az túl nehéz az 
agyközpontú tudatosság számára. 
 

Maharaj: Truth is simple and open to all. Why do 
you complicate? Truth is loving and lovable. It 
includes all, accepts all, purifies all. It is untruth that 
is difficult and a source of trouble. It always wants, 
expects, demands. Being false, it is empty, always in 
search of confirmation and reassurance. It is afraid 
of and avoids enquiry. It identifies itself with any 
support, however weak and momentary. Whatever it 
gets, it loses and asks for more. Therefore put no 
faith in the conscious. Nothing you can see, feel, or 
think is so. Even sin and virtue, merit and demerit 
are not what they appear. Usually the bad and the 
good are a matter of convention and custom and are 
shunned or welcomed, according to how the words 
are used. 
 

Maharaj: Az igazság egyszerű, és mindenki 
számára hozzáférhető. Miért komplikálod? Az 
igazság szeret, és szeretetre méltó. Tartalmaz 
mindent, elfogad mindent, megtisztít mindent. A 
hazugság bonyolult, és bajok forrása. Mindig akar, 
elvár, követel. Hamis lévén üres, mindig 
megerősítést és biztosítékot keres. Féli és kerüli a 
vizsgálódást. Valamiféle fenntartóval azonosítja 
magát, holott gyenge és pillanatnyi. Bármit elér 
elveszíti, és tovább keres. Ezért nem tesz a 
tudatosság mellett hitet. Semmit nem láthatsz, 
érezhetsz, vagy gondolhatsz annak, ami. Még a bűn 
és az erény, az érdem és az érdemtelenség sem 
azok, aminek látszanak. A rossz és a jó rendszerint 
megegyezés és szokás kérdése, kerülendő vagy 
üdvözlendő, a használt szavakkal összhangban. 
 

Q: Are there not good desires and bad, high desires 
and low? 
 

K: Nincsenek jó és rossz vágyak, emelkedett és 
alsóbbrendű vágyak? 
 

M: All desires are bad, but some are worse than 
others. Pursue any desire, it will always give you 
trouble. 
 

M: Minden vágy rossz, de némelyek a többinél is 
rosszabbak. Akármilyen vágyat kergetsz, az mindig 
bajba sodor. 
 

Q: Even the desire to be free of desire? 
 

K: Még a vágyakozástól való megszabadulás vágya 
is? 
 

M: Why desire at all? Desiring a state of freedom 
from desire will not set you free. Nothing can set you 
free, because you are free. See yourself with 
desireless clarity, that is all. 
 

M: Minek vágyni egyáltalán? A vágyakozástól való 
megszabadulás vágya sem fog szabaddá tenni. 
Semmi nem tehet szabaddá, mivel szabad vagy. 
Lásd önmagad vágymentes fényként, ez minden. 
 

Q: It takes time to know oneself. 
 

K: Időbe kerül, hogy megismerjem önmagamat. 
 

M: How can time help you? Time is a succession of 
moments; each moment appears out of nothing and 
disappears into nothing, never to reappear. How can 
you build on something so fleeting? 
 

M: Hogyan segíthetne az idő? Az idő a pillanatok 
egymásra következése; minden pillanat előtűnik a 
semmiből és eltűnik a semmibe, soha nem lépve 
újra színre. Hogy építhetsz valamire, ami ennyire 
múlandó? 
 

Q: What is permanent? 
 

K: Mi állandó? 
 

M: Look to yourself for the permanent. Dive deep 
within and find what is real in you. 
 

M: Keresd önmagadban az állandót. Merülj alá 
mélyen, befelé, és fedezd fel, ami valódi benned. 
 

Q: How to look for myself? 
 

K: Hogyan kell önmagamban keresnem? 
 

M: Whatever happens, it happens to you. What you 
do, the doer is in you. Find the subject of all that you 
are as a person. 
 

M: Bármi történik, az benned történik. Amit teszel, a 
cselekvő benned van. Fedezd fel mindennek a 
szubjektumát, ami te vagy, egy személyben. 
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Q: What else can I be? 
 

K: Mi más lehetnék? 
 

M: Find out. Even if I tell you that you are the 
witness, the silent watcher, it will mean nothing to 
you, unless you find the way to your own being. 
 

M: Fedezd fel. Még ha el is mondom, hogy te vagy a 
tanú, a csendes megfigyelő, az nem fog jelenteni 
neked semmit, hacsak meg nem találod az utat a 
saját lényedhez. 
 

Q: My question is: How to find the way to one's own 
being? 
 
 

K: Megkérdezném: Hogyan keressem az utat a saját 
lényemhez? 
 

M: Give up all questions except one: 'Who am l'? 
After all, the only fact you are sure of is that you are. 
The 'I am' is certain. The 'I am this' is not. Struggle to 
find out what you are in reality. 
 

M: Hagyj fel minden kérdéssel, egy kivételével: ‟Ki 
vagyok én?‟ Végtére is az egyetlen tény, amiben 
biztos lehetsz az, hogy vagy. Bizonyos, hogy ‟én 
vagyok‟. Igyekezz felfedezni, hogy mi vagy 
valójában. 
 

Q: I am doing nothing else for the last 60 years. 
 

K: Semmi mást sem teszek, az utóbbi 60 évben. 
 

M: What is wrong with striving? Why look for 
results? Striving itself is your real nature. 
 

M: Mi baj a törekvéssel? Miért vársz el 
eredményeket? A törekvés maga a te valódi 
természeted. 
 

Q: Striving is painful. 
 

K: A törekvés fájdalmas. 
 

M: You make it so by seeking results. Strive without 
seeking, struggle without greed. 
 

M: Te teszed azzá, az eredmények hajszolásával. 
Törekedj anélkül, hogy követelnél, küzdj anélkül, 
hogy sóvárognál. 
 

Q: Why has God made me as I am? 
 

K: Miért teremtett engem Isten én vagyokként? 
 

M: Which God are you talking about? What is God? 
Is he not the very light by which you ask the 
question? 'I am' itself is God. The seeking itself is 
God. In seeking you discover that you are neither 
the body nor mind, and the love of the self in you is 
for the self in all. The two are one. The 
consciousness in you and the consciousness in me, 
apparently two, really one, seek unity and that is 
love. 
 

M: Melyik Istenről beszélsz? Mi az Isten? Nem ő-e a 
valódi fény, ami által kérdezel? Az ‟én vagyok‟ maga 
Isten. A keresés maga Isten. A keresés során 
felfedezed, hogy te sem a test, sem az elme nem 
vagy, és a benned lévő én-szeretet teljes egészében 
az énért van. A kettő egy. A benned lévő 
tudatosság, és a bennem lévő tudatosság, kettőnek 
látszik, valójában egyek, keresd az egységet, és az 
a szeretet.  
 

Q: How am I to find that love? 
 

K: Hogyan keressem ezt a szeretet? 
 

M: What do you love now? The 'I am'. Give your 
heart and mind to it, think of nothing else. This, 
when effortless and natural, is the highest state. In it 
love itself is the lover and the beloved. 
 

M: Mit szeretsz most? Az ‟én vagyok‟-ot. Add át neki 
szívedet és elmédet, semmi másra ne gondolj. Ez, 
amikor erőfeszítés mentes és természetes, a 
legmagasabb állapot. Benne a szeretet maga a 
szerető és a szeretett. 
 

Q: Everybody wants to live, to exist. Is it not self-
love? 
 

K: Mindenki akar élni, létezni. Ez nem önszeretet? 
 

M: All desire has its source in the self. It is all a 
matter of choosing the right desire. 
 

M: Minden vágy az énből ered. Mindez a helyes 
vágy választásának a dolga. 
 

Q: What is right and what is wrong varies with habit 
and custom. Standards vary with societies. 
 

K: Hogy mi a jó, és mi a rossz, az habitustól és 
szokástól függően változik. A modellek együtt 
változnak a társadalmakkal. 
 

M: Discard all traditional standards. Leave them to M: Dobj ki minden hagyományos modellt. Hagyd rá 



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

70 

 

the hypocrites. Only what liberates you from desire 
and fear and wrong ideas is good. As long as you 
worry about sin and virtue you will have no peace. 
 

azokat a hipokritákra. Csak az jó, ami megszabadít 
vágytól, félelemtől és rossz ideáktól. Ameddig bűn 
és erény miatt aggódsz, nem lelhetsz békére. 
 

Q: I grant that sin and virtue are social norms. But 
there may be also spiritual sins and virtues. I mean 
by spiritual the absolute. Is there such a thing as 
absolute sin or absolute virtue? 
 

K: Elfogadom, hogy bűn és erény társadalmi 
normák. De létezhetnek spirituális bűnök és erények 
is. Spirituális alatt az abszolútot értem. Léteznek 
olyan dolgok, mint abszolút bűn vagy abszolút 
erény? 
 

M: Sin and virtue refer to a person only. Without a 
sinful or virtuous person what is sin or virtue? At the 
level of the absolute there are no persons; the ocean 
of pure awareness is neither virtuous nor sinful. Sin 
and virtue are invariably relative. 
 

M: Bűn és erény csak személynek tulajdonítható. 
Bűnös vagy erényes személy nélkül mi a bűn, vagy 
az erény? Az abszolút szintjén nincsenek 
személyek; a tiszta tudatosság óceánja se nem 
erényes, se nem bűnös. Bűn és erény 
megváltozhatatlanul viszonylagosak. 
 

Q: Can I do away with such unnecessary notions? 
 

K: Ki tudom küszöbölni az ilyen szükségtelen 
fogalmakat? 
 

M: Not as long as you think yourself to be a person. 
 

M: Amíg személynek gondolod magad, addig nem. 
 

Q: By what sign shall l know that I am beyond sin 
and virtue? 
 

K: Milyen jelekből fogom tudni, hogy túl vagyok 
bűnön és erényen? 
 

M: By being free from all desire and fear, from the 
very idea of being a person. To nourish the ideas: 'I 
am a sinner' 'I am not a sinner', is sin. To identify 
oneself with the particular is all the sin there is. The 
impersonal is real, the personal appears and 
disappears. 'I am' is the impersonal Being. 'I am this' 
is the person. The person is relative and the pure 
Being -- fundamental. 
 

M: Abból, hogy mentes vagy minden vágytól és 
félelemtől, attól az ideától, hogy személy vagy. A 
‟bűnös vagyok‟, ‟nem vagyok bűnös‟ ideák táplálása 
bűn. Önmagadnak az egyénivel való azonosítása, 
mindössze ez a bűn. A személytelen valóságos, a 
személyes megjelenik majd eltűnik.‟ Én vagyok‟ a 
személytelen Lét. ‟Én vagyok ez‟ a személy. A 
személy viszonylagos, és a tiszta Lét – 
fundamentális. 
 

Q: Surely pure Being is not unconscious, nor is it 
devoid of discrimination. How can it be beyond sin 
and virtue? Just tell us, please, has it intelligence or 
not? 
 

K: A tiszta Lét biztosan nem tudattalan, sem 
megkülönböztetéstől mentes. Hogy lehet, hogy túl 
van bűnön és erényen? Csak azt mondd el nekünk, 
kérlek, rendelkezik intelligenciával, vagy nem? 
 

M: All these questions arise from your believing 
yourself to be a person. Go beyond the personal and 
see. 
 

M: Mindeme kérdések azért merülnek fel benned, 
mert személynek hiszed magad. Haladd meg a 
személyt, és láss. 
 

Q: What exactly do you mean when you ask me to 
stop being a person? 
 

K: Tulajdonképpen mire gondolsz, amikor arra 
kérsz, hogy szűnjek meg személynek lenni? 
 

M: I do not ask you to stop being -- that you cannot. 
I ask you only to stop imagining that you were born, 
have parents, are a body, will die and so on. Just try, 
make a beginning -- it is not as hard as you think. 
 

M: Nem a lét megszüntetését kérem tőled – ezt nem 
is tudnád megtenni. Csak azt kérem, hogy hagyj fel 
azzal az elképzeléssel, hogy születtél, hogy szüleid 
vannak, hogy test vagy, hogy meg fogsz halni, és 
így tovább. Csak próbálkozz, fogj hozzá – nem 
olyan nehéz, mint ahogy azt gondolod. 
 

Q: To think oneself as the personal is the sin of the 
impersonal. 
 

K: Személynek gondolni önmagam a személytelen 
bűne. 
 

M: Again the personal point of view. Why do you 
insist on polluting the impersonal with your ideas of 
sin and virtue? It just does not apply. The 

M: Megint a személyes nézőpont. Miért ragaszkodsz 
ahhoz, hogy bűn és erény fogalmaiddal 
beszennyezd a személytelent? A személytelen nem 
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impersonal cannot be described in terms of good 
and bad. It is Being -- Wisdom -- Love -- all absolute. 
Where is the scope for sin there? And virtue is only 
the opposite of sin. 
 

jellemezhető a jó és rossz kifejezéseivel. Az Lét – 
Bölcsesség – Szeretet – csupa abszolút. Hol a bűn 
hatóköre? És az erény csak a bűn ellentéte. 
 

Q: We talk of divine virtue. 
 

K: Beszélünk isteni erényről. 
 

M: True virtue is divine nature (swarupa). What you 
are really is your virtue. But the opposite of sin which 
you call virtue is only obedience born out of fear. 
 

M: Az igaz erény isteni természetű (swarupa). Ami 
valójában vagy, az a te erényed. De a bűn ellentéte, 
amit te erénynek nevezel, csak félelemből született 
engedelmesség. 
 

Q: Then why all effort at being good? 
 

K: Akkor minek minden erőfeszítés a jobbá válásra? 
 

M: It keeps you on the move. You go on and on till 
you find God. Then God takes you into Himself -- 
and makes you as He is. 
 

M: Mozgásban tart. Folyton-folyvást mész, amíg 
meg nem találod Istent. Akkor Isten bevon 
Önmagába – és olyanná tesz, mint Ő. 
 

Q: The same action is considered natural at one 
point and a sin at another. What makes it sinful? 
 

K: Ugyanazon cselekedet természetesnek 
tekintendő az egyik esetben, és bűnnek a másikban. 
Mi teszi bűnössé? 
 

M: Whatever you do against your better knowledge 
is sin. 
 

M: Ha bármit a legjobb tudásod ellenében teszel, az 
bűn.  
 

Q: Knowledge depends on memory. 
 

K: A tudás az emlékezettől függ. 
 

M: Remembering your self is virtue, forgetting your 
self is sin. It all boils down to the mental or 
psychological link between the spirit and matter. We 
may call the link psyche (antahkarana). When the 
psyche is raw, undeveloped, quite primitive, it is 
subject to gross illusions. As it grows in breadth and 
sensitivity, it becomes a perfect link between pure 
matter and pure spirit and gives meaning to matter 
and expression to spirit. 
 
 
There is the material world (mahadakash) and the 
spiritual (paramakash). Between lies the universal 
mind (chidakash) which is also the universal heart 
(premakash). It is wise love that makes the two one. 
 

M: Énedre emlékezni erény, énedet elfelejteni bűn. 
Ez a szellem és az anyag közötti mentális vagy 
pszichológiai kapcsolat összefoglalása. Nevezhetjük 
a kapcsolatot pszichének (antahkarana). Amikor a 
psziché nyers, fejletlen, egészen primitív, akkor 
erőteljes illúzióknak alávetett. Ahogy 
emelkedettségében és érzékenységében növekszik, 
úgy válik a tiszta anyag, és a tiszta szellem közötti 
tökéletes kapcsolattá, és ad értelmet az anyagnak, 
és kifejezést a szellemnek.  
 
Van az anyagi világ (mahadakash), és van a 
spirituális (paramakash) világ. Közöttük van az 
univerzális elme (chidakash), amely az univerzális 
szív (premakash) is. Ez a bölcs szeretet az, amely a 
kettőt egyesíti. 
 

Q: Some people are stupid, some are intelligent. 
The difference is in their psyche. The ripe ones had 
more experience behind them. Just like a child 
grows by eating and drinking, sleeping and playing, 
so is man's psyche shaped by all he thinks and feels 
and does, until it is perfect enough to serve as a 
bridge between the spirit and the body. As a bridge 
permits the traffic; between the banks, so does the 
psyche bring together the source and its expression. 
 

K: Vannak ostoba emberek, és vannak intelligensek. 
A különbség a pszichéjükben van. Az érettek mögött 
több a tapasztalat. Ahogy a gyermek növekszik az 
evés, ivás, alvás és játék által, úgy formálódik az 
emberi psziché a gondolatok, érzések és 
cselekedetek által, amíg elég tökéletes nem lesz 
ahhoz, hogy hídként szolgáljon a szellem és a test 
között. Ahogy egy híd lehetővé teszi a forgalmat a 
partok között, úgy képez a psziché hidat a forrás és 
annak kifejeződése között. 
 

M: Call it love. The bridge is love. 
 

M: Nevezd szeretetnek. A híd szeretet. 
 

Q: Ultimately all is experience. Whatever we think, 
feel, do is experience. Behind it is the experiencer. 
So all we know consists of these two, the 

K: Végső soron minden tapasztalat. Bármit 
gondolunk, érzünk, csinálunk, az tapasztalat. 
Emögött van a tapasztaló. Így mindent, amit tudunk, 
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experiencer and the experience. But the two are 
really one -- the experiencer alone is the experience. 
Still, the experiencer takes the experience to be 
outside. In the same way the spirit and the body are 
one; they only appear as two. 
 

e kettőből áll össze, a tapasztalóból és a 
tapasztalatból. De a kettő valójában egy – a 
tapasztaló maga a tapasztalat. A tapasztaló mégis 
azért szerzi a tapasztalatot, hogy kívül legyen. 
Ugyanígy a szellem és a test is egy; csak kettőnek 
mutatkozik. 
 

M: To the Spirit there is no second. 
 

M: A Szellem számára nincs másik. 
 

Q: To whom then does the second appear? It seems 
to me that duality is an illusion induced by the 
imperfection of the psyche. When the psyche is 
perfect, duality is no longer seen. 
 

K: Kinek jelenik meg akkor a másik? Nekem úgy 
tűnik, hogy a dualitás egy olyan illúzió, amely a 
psziché tökéletlensége miatt jött létre. Amikor a 
psziché tökéletes, dualitás sincs többé. 
 

M: You have said it. 
 

M: Ezt te mondtad. 
 

Q: Still I have to repeat my very simple question: 
who makes the distinction between sin and virtue? 
 

K: Megint az én nagyon egyszerű kérdésemet kell 
feltennem: ki teszi a különbséget bűn és erény 
között? 
 

M: He who has a body, sins with the body, he who 
has a mind, sins with the mind. 
 

M: Akinek teste van, a testtel követi el bűnt, akinek 
elméje van, elmével követ el bűnt. 
 

Q: Surely, the mere possession of mind and body 
does not compel to sin. There must be a third factor 
at the root of it. I come back again and again to this 
question of sin and virtue, because now-a-days 
young people keep on saying that there is no such 
thing as sin, that one need not be squermish and 
should follow the moment's desire readily. They will 
accept neither tradition nor authority and can be 
influenced only by solid and honest thought. If they 
refrain from certain actions, it is through fear of 
police rather than by conviction. Undoubtedly there 
is something in what they say, for we can see how 
our values change from place to place and time to 
time. For instance -- killing in war is great virtue 
today and may be considered a horrible crime next 
century. 
 

K: Az elme és a test puszta birtoklása nyilván nem 
kényszerít bűn elkövetésére. Kell, hogy legyen egy 
harmadik tényező, ami ennek alapja. Azért térek 
vissza újra és újra, a bűn és erény e kérdéséhez, 
mert manapság a fiatalok között az a mondás tartja 
magát, hogy olyan mint bűn, nem létezik, hogy az 
ember ne legyen finnyás, és azonnal követnie kell 
pillanatnyi vágyait. Nem fogadnak el sem 
hagyományt, sem tekintélyt, és csak komoly és 
becsületes gondolatokkal befolyásolhatók. Ha 
tartózkodnak bizonyos cselekedtektől, azt inkább a 
rendőrségtől való félelemből teszik, mint 
meggyőződésből. Tagadhatatlan, hogy van valami 
abban, amit mondanak, mert láthatjuk, hogyan 
változnak értékeink helyenként, és időnként. 
Háborúban ölni, például, ma nagy erény, a 
következő évszázadban pedig lehet, hogy 
borzalmas bűntettnek fog számítani. 
 

M: A man who moves with the earth will necessarily 
experience days and nights. He who stays with the 
sun will know no darkness. My world is not yours. As 
I see it, you all are on a stage performing. There is 
no reality about your comings and goings. And your 
problems are so unreal. 
 

M: A Földön élő szükségszerűen tapasztal 
nappalokat és éjszakákat. Aki a Napon lakik, nem 
ismer sötétséget. Az én világom nem a tiétek. Ahogy 
látom, ti most mind színpadi előadásban vagytok. 
Semmi realitása, ahogy jöttök-mentek. És 
problémáitok annyira valószerűtlenek. 
 

Q: We may be sleep-walkers, or subject to 
nightmares. Is there nothing you can do? 
 

K: Lehet, hogy alvajárók vagyunk, vagy egy 
rémálom alakjai. Semmit nem tehetsz? 
 

M: I am doing: I did enter your dreamlike state to tell 
you -- "Stop hurting yourself and others, stop 
suffering, wake up". 
 

M: Teszek: Beléptem a te álomszerű állapotodba 
hogy közöljem veled – „Hagyd abba, hogy fájdalmat 
okozol magadnak és másoknak, hagyd abba a 
szenvedést, ébredj fel.” 
 

Q: Why then don't we wake up? 
 

K: Akkor miért nem ébredünk fel? 
 

M: You will. I shall not be thwarted. It may take M: Fel fogsz. Én nem foglak akadályozni. Igényelhet 
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some time. When you shall begin to question your 
dream, awakening will be not far away. 
 

némi időt. Amikortól elkezded kétségbe vonni az 
álmodat, az ébredés már nincs messze. 
 

 

22. Life is Love and Love is Life 22. Az élet szeretet és a szeretet élet 
Questioner: Is the practice of Yoga always 
conscious? Or, can it be quite unconscious, below 
the threshold of awareness? 

 

Kérdező: A Yoga gyakorlása mindig tudatos? Vagy 
lehet teljesen tudattalan is, az éberség küszöbszintje 
alatti? 
 

Maharaj: In the case of a beginner the practice of 
Yoga is often deliberate and requires great 
determination. But those who are practising 
sincerely for many years, are intent on self-
realisation all the time, whether conscious of it or 
not. Unconscious sadhana is most effective, 
because it is spontaneous and steady. 
 

Maharaj: Kezdők esetében a Yoga gyakorlása 
gyakorta szándékos, és nagy eltökéltséget igényel. 
De azok, akik komolyan, több éve gyakorolnak, 
szakadatlanul az önmegvalósításra törekedve, vagy 
tudatában vannak, vagy nem. A tudattalan sadhana 
a leghatékonyabb, mert az spontán, és folyamatos. 
 

Q: What is the position of the man who was a 
sincere student of Yoga for some time and then got 
discouraged and abandoned all efforts? 
 

K: Mi a helyzet azzal, aki komoly Yoga gyakorló volt 
egy ideig, majd elcsüggedt, és felhagyott minden 
erőfeszítéssel? 
 

M: What a man appears to do, or not to do, is often 
deceptive. His apparent lethargy may be just a 
gathering of strength. The causes of our behaviour 
are very subtle. One must not be quick to condemn, 
not even to praise. Remember that Yoga is the work 
of the inner self (vyakta) on the outer self (vyakti). All 
that the outer does is merely in response to the 
inner. 
 

M: Hogy valakin látszik-e, hogy gyakorol, vagy sem, 
gyakran megtévesztő. Látszólagos letargiája puszta 
erőgyűjtés is lehet. Viselkedésünk okai nagyon 
nehezen megfoghatók. Senkit nem szabad gyorsan 
elítélni, sem felmagasztalni. Ne felejtsd, hogy a 
Yoga a belső én (vyakta) munkája a külső énen 
(vyakti). Minden, amit a külső csinál, csupán válasz 
a belsőre. 
 

Q: Still the outer helps. 
 

K: Mégis a külső segít. 
 

M: How much can it help and in what way? It has 
some control over the body and can improve its 
posture and breathing. Over the mind's thoughts and 
feelings it has little mastery, for it is itself the mind. It 
is the inner that can control the outer. The outer will 
be wise to obey. 
 

M: Mennyire segíthet és mi módon? Van némi 
kontrollja a test fölött, és javítani tud a testtartáson 
és a lélegzésen. Az elme gondolatai és érzései fölött 
kevés hatalma van, mert ő maga az elme. A belső 
az, amely kontrollálni tudja a külsőt. Ha a külső elég 
bölcs, akkor engedelmeskedik neki. 
 

Q: If it is the inner that is ultimately responsible for 
man's spiritual development, why is the outer so 
much exhorted and encouraged? 
 

K: Ha a belső az, amely végső soron az ember 
spirituális fejlődéséért felelős, akkor miért serkentik 
és ösztönzik annyira a külsőt? 
 

M: The outer can help by keeping quiet and free 
from desire and fear. You would have noticed that all 
advice to the outer is in the form of negations: don't, 
stop, refrain, forego, give up, sacrifice, surrender, 
see the false as false. Even the little description of 
reality that is given is through denials -- 'not this, not 
this', (neti, neti). All positives belong to the inner self, 
as all absolutes -- to Reality. 
 

M: A külső segíteni képes csendben maradni, és 
vágytól és félelemtől mentesnek lenni. 
Észrevehetted volna, hogy a külsőnek adott minden 
tanács tagadó formájú: ne tedd, állj meg, tartózkodj, 
mondj le, add fel, áldozd fel, engedd el, lásd a 
hamisat hamisnak. Még az adott valóságának a 
rövid leírása is tagadáson keresztül történik – ‟nem 
ez, nem ez‟, (neti, neti). Minden pozitív a belső 
énhez tartozik, mint ahogy minden teljes – a 
Valósághoz. 
 

Q: How are we to distinguish the inner from the 
outer in actual experience? 
 

K: Hogyan különböztetjük meg a belsőt a külsőtől a 
tényleges tapasztalás során? 
 

M: The inner is the source of inspiration, the outer is 
moved by memory. The source is untraceable, while 

M: A belső a forrása az inspirációnak, a külső 
mozgatja az emlékezetet. A forrás 
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all memory begins somewhere. Thus the outer is 
always determined, while the inner cannot be held in 
words. The mistake of students consists in their 
imagining the inner to be something to get hold of, 
and forgetting that all perceivables are transient and, 
therefore, unreal. Only that which makes perception 
possible, call it Life or Brahman, or what you like, is 
real. 
 

kinyomozhatatlan, amíg minden emlékezetnek 
kezdete van valahol. Ily módon a külső mindig 
determinált, míg a belső nem foglalható szavakba. A 
tanulók akkor hibáznak, mikor azt képzelik, hogy a 
belső valami olyan, amit meg kell szerezniük, és 
elfelejtik, hogy minden észlelhető átmeneti, és ezért 
valótlan. Csak ami az észlelést lehetővé teszi, azt 
nevezzük Életnek vagy Brahman-nak, vagy ami 
ugyanaz, valóságnak. 
 

Q: Must Life have a body for its self-expression? 
 

K: Az Életnek szüksége van testre az ön-
kifejezéséhez? 
  

M: The body seeks to live. It is not life that needs the 
body; it is the body that needs life. 
 

M: A test akar élni. Nem az életnek van szüksége a 
testre; a testnek van szüksége az életre. 
 

Q: Does life do it deliberately? 
 

K: Az élet ezt tudatosan teszi? 
 

M: Does love act deliberately? Yes and no. Life is 
love and love is life. What keeps the body together 
but love? What is desire, but love of the self? What 
is fear but the urge to protect? And what is 
knowledge but the love of truth? The means and 
forms may be wrong, but the motive behind is 
always love -- love of the me and the mine. The me 
and the mine may be small, or may explode and 
embrace the universe, but love remains. 
 

M: A szeretet tudatosan cselekszik? Igen és nem. Mi 
más tartja egyben a testet, mint a szeretet? Mi a 
vágy, ha nem az én szeretete? Mi a félelem, ha nem 
az oltalmazás kényszere? És mi a tudás, ha nem az 
igazság szeretete? Az eszközök és formák lehetnek 
rosszak, de a mögöttük húzódó indíték mindig a 
szeretet – az én és az enyém szeretete. Az én és az 
enyém, lehet kicsi, vagy lehet az egész univerzumra 
kiterjedő és azt átfogó, de a szeretet ugyanaz. 
 

Q: The repetition of the name of God is very 
common in India. Is there any virtue in it? 
 

K: Isten nevének az ismételgetése Indiában nagyon 
megszokott dolog. Van valamilyen értéke ennek? 
 

M: When you know the name of a thing, or a person, 
you can find it easily. By calling God by His name 
you make Him come to you. 
 

M: Ha ismered egy dolognak, vagy egy személynek 
a nevét, akkor azt könnyen megtalálod. Istent a 
nevén szólítva, arra készteted Őt, hogy eljöjjön 
hozzád. 
 

Q: In what shape does He come? 
 

K: Milyen formában fog Ő eljönni? 
 

M: According to your expectations. If you happen to 
be unlucky and some saintly soul gives you a 
mantra for good luck and you repeat it with faith and 
devotion, your bad luck is bound to turn. Steady faith 
is stronger than destiny. Destiny is the result of 
causes, mostly accidental, and is therefore loosely 
woven. Confidence and good hope will overcome it 
easily. 
 

M: Az elvárásaidnak megfelelően. Ha te 
történetesen egy peches ember vagy, és valamely 
jámbor lélek ad neked egy jó szerencse mantrát, és 
te azt hittel és odaadással ismételgeted, akkor a 
rossz szerencse visszájára fordul. A szilárd hit 
erősebb, mint a végzet. A végzet az okok 
eredménye, többnyire véletlenszerű, és emiatt lazán 
szövött. Bizalom és jó reménység könnyedén 
győzedelmeskedik fölötte. 
 

Q: When a mantra is chanted, what exactly 
happens? 
 

K: A mantra kántálásakor mi történik pontosan? 
 

M: The sound of mantra creates the shape which 
will embody the Self. The Self can embody any 
shape -- and operate through it. After all, the Self is 
expressing itself in action -- and a mantra is primarily 
energy in action. It acts on you, it acts on your 
surroundings. 
 

M: A mantra hangja hozza létre a formát, amit az Én 
megtestesít. Az Én bármilyen formát meg tud 
testesíteni – és működni azon keresztül. 
Tulajdonképpen az Én a cselekvésben fejezi ki 
magát – és a mantra elsősorban a cselekvésben 
lévő energia. Hat terád, hat a környezetedre. 
 

Q: The mantra is traditional. Must it be so? 
 

K: A mantra tradicionális. Ennek így kell lennie? 
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M: Since time immemorial a link was created 
between certain words and corresponding energies 
and reinforced by numberless repetitions. It is just 
like a road to walk on. It is an easy way -- only faith 
is needed. You trust the road to take you to your 
destination. 
 

M: Emberemlékezet előtti idő óta kapcsolat van 
bizonyos szavak, és a megfelelő energiák között, és 
megszámlálhatatlan ismétléssel megerősíthető. Ez 
éppen olyan, mint az út, amelyen sétálsz. Könnyű út 
– csak hit szükséges hozzá. Hinned kell, hogy az út 
elvisz a célodig. 
 

Q: In Europe there is no tradition of a mantra, except 
in some contemplative orders. Of what use is it to a 
modern young Westerner? 
 

K: Európában nincs hagyománya a mantrának, 
egyes kontemplatív rendek kivételével. Mi a haszna 
egy modern nyugati fiatal számára? 
 

M: None, unless he is very much attracted. For him 
the right procedure is to adhere to the thought that 
he is the ground of all knowledge, the immutable 
and perennial awareness of all that happens to the 
senses and the mind. If he keeps it in mind all the 
time, aware and alert, he is bound to break the 
bounds of non-awareness and emerge into pure life, 
light and love. The idea -- 'I am the witness only' will 
purify the body and the mind and open the eye of 
wisdom. Then man goes beyond illusion and his 
heart is free of all desires. Just like ice turns to water 
and water to vapour, and vapour dissolves in air and 
disappears in space, so does the body dissolve into 
pure awareness (chidakash), then into pure being 
(paramakash), which is beyond all existence and 
non-existence. 
 

M: Semmi, hacsak az nem vonzza őt nagyon. A 
számára megfelelő gyakorlat az, ha ragaszkodik a 
gondolathoz, hogy ő minden tudás alapja, állandó és 
halhatatlan tudatossága minden olyannak, ami az 
érzékekkel és az elmével történik. Ha ezt 
szakadatlanul, éberen és készenlétben az 
elméjében tartja, össze kell, hogy törjenek a nem-
tudatosság korlátai, és fel kell, hogy emelkedjen a 
tiszta életbe, fénybe és szeretetbe. Az ‟én vagyok az 
egyetlen tanú‟ ideája meg fogja tisztítani a testet és 
az elmét, és kinyitja a bölcsesség szemét. Azután az 
ember meghaladja az illúziót, és szíve minden 
vágytól szabaddá válik. Ahogy a jég vízzé válik, és a 
víz párává, majd a pára szétoszlik a levegőben és 
eltűnik a térben, éppen úgy oldódik fel a test a tiszta 
tudatosságban (chidakash), majd a tiszta létben 
(paramakash), amely túl van minden létezésen és 
nemlétezésen. 
 

Q: The realised man eats, drinks and sleeps. What 
makes him do so? 
 

K: A megvalósult ember eszik, iszik, és alszik. Mi 
készteti, hogy így tegyen? 
 

M: The same power that moves the universe, moves 
him too. 
 

M: Ugyanaz az erő, amely az univerzumot mozgatja, 
mozgatja őt is. 
 

Q: All are moved by the same power: what is the 
difference? 
 

K: Ha mindent ugyanazon erő mozgat, mi a 
különbség? 
 

M: This only: The realised man knows what others 
merely hear; but don't experience. Intellectually they 
may seem convinced, but in action they betray their 
bondage, while the realised man is always right. 
 

M: Csak az, hogy a megvalósult ember tudja, amit a 
többiek csupán hallanak, de nem tapasztalnak. 
Intellektuálisan lehet, hogy meggyőződöttnek 
látszanak, de tetteik kötelékeikről árulkodnak, míg a 
megvalósult ember mindig helyesen cselekszik. 
 

Q: Everybody says 'I am'. The realised man too says 
'I am'. Where is the difference? 
 

K: Mindenki azt mondja, hogy ‟én vagyok‟. A 
megvalósult ember is azt mondja, hogy ‟én vagyok‟. 
Mi a különbség? 
 

M: The difference is in the meaning attached to the 
words 'I am'. With the realised man the experience: 'I 
am the world, the world is mine' is supremely valid -- 
he thinks, feels and acts integrally and in unity with 
all that lives. He may not even know the theory and 
practice of self-realisation, and be born and bred 
free of religious and metaphysical notions. But there 
will not be the least flaw in his understanding and 
compassion. 
 

M: A különbség az ‟én vagyok‟ szóhoz kötődő 
jelentésben van. A megvalósult ember tapasztalata: 
‟én vagyok a világ, a világ az enyém‟ a legteljesebb 
mértékben érvényes – hibátlanul gondolkodik, érez 
és cselekszik, és minden élővel egységben. Lehet, 
hogy még csak nem is ismeri az önmegvalósítás 
elméletét és gyakorlatát, és ízig-vérig mentes vallási 
és metafizikai fogalmaktól. De nincs a legkisebb 
hiba sem értelmi képessége és könyörülete terén. 
 

Q: I may come across a beggar, naked and hungry K: Tegyük fel, hogy ráakadok egy meztelen és éhes 
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and ask him 'Who are you?' He may answer: 'I am 
the Supreme Self'. 'Well', I say, 'suffice you are the 
Supreme, change your present state'. What will he 
do? 
 

koldusra, és megkérdezem tőle ‟ki vagy te?‟ Lehet, 
hogy azt válaszolja: ‟én vagyok a Legfelsőbb Én‟. 
‟Nos‟, mondom, ‟ha te vagy a Legfelsőbb, változtasd 
meg jelenlegi állapotodat.‟ Mit fog csinálni? 
 

M: He will ask you: 'Which state? What is there that 
needs changing? What is wrong with me? 
 

M: Azt fogja kérdezni: ‟Milyen állapotot? Mi az, amit 
meg kell változtani? Mi a baj velem?‟ 
 

Q: Why should he answer so? 
 

K: Miért kellene így válaszolnia? 
 

M: Because he is no longer bound by appearances, 
he does not identify himself with the name and 
shape. He uses memory, but memory cannot use 
him. 
 

M: Mert nem köti külsőség, nem azonosítja önmagát 
a névvel és a formával. Emlékezetet használ, de az 
emlékezet nem tudja használni őt. 
 

Q: Is not all knowledge based on memory? 
 

K: Nem minden tudás alapul memórián? 
 

M: Lower knowledge -- yes. Higher knowledge, 
knowledge of Reality, is inherent in man's true 
nature. 
 

M: Az alacsonyabb tudás – igen. A magasabb 
tudás, a Valóság ismerete, az ember igazi 
természetének velejárója. 
 

Q: Can I say that I am not what I am conscious of, 
nor am I consciousness itself? 
 

K: Mondhatom azt, hogy én nem vagyok az, aminek 
a tudatában vagyok, sem az, ami tudatában van 
önmagának? 
 

M: As long as you are a seeker, better cling to the 
idea that you are pure consciousness, free from all 
content. To go beyond consciousness is the 
supreme state. 
 

M: Amíg kereső vagy, a legjobb, ha ahhoz az 
ideához ragaszkodsz, hogy a tiszta, minden 
tartalomtól mentes tudatosság vagy. A tudatosság 
meghaladása a legfelsőbb állapot. 
 

Q: The desire for realisation, does it originate in 
consciousness or beyond? 
 

K: A megvalósulás iránti vágy a tudatosságból 
származik, vagy azon túlról? 
 

M: In consciousness, of course. All desire is born 
from memory and is within the realm of 
consciousness. What is beyond is clear of all 
striving. The very desire to go beyond 
consciousness is still in consciousness. 
 

M: A tudatosságból, természetesen. Minden vágy 
emlékezetből születik, és a tudatosság birodalmán 
belüli. Ami azon túl van, az minden törekvéstől 
mentes. A tudatosság meghaladásának a vágya 
valójában még a tudatosságban van. 
 

Q: Is there any trace, or imprint, of the beyond on 
consciousness? 
 

K: Van valamilyen nyom, vagy lenyomat, a 
tudatosságon túl? 
 

M: No, there cannot be. 
 

M: Nem, ott nem lehet. 
 

Q: Then, what is the link between the two? How can 
a passage be found between two states which have 
nothing in common? Is not pure awareness the link 
between the two? 
 

K: Akkor mi a kapcsolat a kettő között? Hogy lehet 
átjárást találni két olyan állapot között, amelyekben 
semmi közös? Nem a tiszta éberség a kapcsolat 
kettejük között? 
 

M: Even pure awareness is a form of 
consciousness. 
 

M: Még a tiszta éberség is a tudatosság egy 
formája. 
 

Q: Then what is beyond? Emptiness? 
 

K: Akkor mi van azon túl? Üresség? 
 

M: Emptiness again refers only to consciousness. 
Fullness and emptiness are relative terms. The Real 
is really beyond -- beyond not in relation to 
consciousness, but beyond all relations of whatever 
kind. The difficulty comes with the word 'state'. The 
Real is not a state of something else -- it is not a 

M: Az üresség ismét csak a tudatosságra 
vonatkozik. Teljesség és üresség viszonylagos 
kifejezések. A Valóság valóban túl van – nem a 
tudatosságon túl, hanem minden reláción, legyen az 
bármiféle. A nehézséget az ‟állapot‟ szó okozza. A 
Valóság nem állapota valami másnak. – nem 
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state of mind or consciousness or psyche -- nor is it 
something that has a beginning and an end, being 
and not being. All opposites are contained in it -- but 
it is not in the play of opposites. You must not take it 
to be the end of a transition. It is itself, after the 
consciousness as such is no more. Then words 'I 
am man', or 'I am God' have no meaning. Only in 
silence and in darkness can it be heard and seen. 
 

állapota az elmének, vagy a tudatosságnak vagy a 
pszichének – sem nem olyan valami, aminek 
kezdete és vége lenne, léte és nemléte. Minden 
ellentét benne foglaltatik – de nem vesz részt az 
ellentétek játékában. Nem tekintheted egy átmenet 
végének. Ő önmaga, azután a tudatosság, mint 
olyan nincs többé. Azután az ‟én ember vagyok‟ 
vagy ‟én Isten vagyok‟ szavaknak többé nincs 
jelentősége. Csak csendben és sötétben lehet őt 
hallani és látni. 
  

 

23. Discrimination leads to Detachment 23. A megkülönböztetés pártatlansághoz 
vezet 

Maharaj: You are all drenched for it is raining hard. 
In my world it is always fine weather. There is no 
night or day, no heat or cold. No worries beset me 
there, nor regrets. My mind is free of thoughts, for 
there are no desires to slave for. 

 

Maharaj: Ti csurom vizesek vagytok, mert nagyon 
esik. Az én világomban mindig jó idő van. Ott nincs 
éjszaka vagy nappal, nincs meleg vagy hideg. Nem 
zaklatnak sem aggodalmak, sem sajnálkozás. 
Elmém gondolatoktól mentes, mert nincsenek 
vágyak, amiket szolgálnia kellene. 
 

Questioner: Are there two worlds? 
 

Kérdező: Két világ van? 
 

M: Your world is transient, changeful. My world is 
perfect, changeless. You can tell me what you like 
about your world -- I shall listen carefully, even with 
interest, yet not for a moment shall I forget that your 
world is not, that you are dreaming. 
 

M: A te világod átmeneti, változékony. Az én 
világom tökéletes, megváltozhatatlan. Elmondhatod 
nekem, hogy mit szeretsz a világodban – 
figyelmesen, sőt érdeklődéssel hallgatlak, de egy 
pillanatra sem feledem, hogy a te világod nem 
létezik, hogy álmodsz. 
 

Q: What distinguishes your world from mine? 
 

K: Mi különbözteti meg a te világodat az enyémtől? 
 

M: My world has no characteristics by which it can 
be identified. You can say nothing about it. I am my 
world. My world is myself. It is complete and perfect. 
Every impression is erased, every experience -- 
rejected. I need nothing, not even myself, for myself 
I cannot lose. 
 

M: Az én világomnak nincsenek jellemzői, amelyek 
által azonosítható lenne. Nem tudsz róla mondani 
semmit. Én vagyok a világom. Az én világom én 
magam vagyok. Teljes és tökéletes világ. Minden 
benyomás törölve, minden tapasztalat – elutasítva. 
Semmire nincs szükségem, még saját magamra 
sem, mert önmagamat nem tudom elveszíteni. 
 

Q: Not even God? 
 

K: Még Istenre sincs szükséged? 
 

M: All these ideas and distinctions exist in your 
world; in mine there is nothing of the kind. My world 
is single and very simple. 
 

M: Mindezen ideák és sajátos vonások a te 
világodban vannak, az enyémben semmi ilyesféle 
nincs. Az én világom szimpla és nagyon egyszerű. 
 

Q: Nothing happens there? 
 

K: Nem történik benne semmi? 
 

M: Whatever happens in your world, only there it 
has validity and evokes response. In my world 
nothing happens. 
 

M: Bármi történik a világodban, csak ott van neki 
érvényessége, és vált ki reakciót. Az én világomban 
semmi nem történik. 
 

Q: The very fact of your experiencing your own 
world implies duality inherent in all experience. 
 

K: A te saját világod tapasztalásának ténye 
valójában a minden tapasztalattal együtt járó 
dualitásra utal. 
 

M: Verbally -- yes. But your words do not reach me. 
Mine is a non-verbal world. In your world the 
unspoken has no existence. In mine -- the words 
and their contents have no being. In your world 

M: Verbálisan – igen. De a szavaid nem érnek el 
hozzám. Az enyém szavaktól mentes világ. A te 
világodban ami nincs kimondva, az nem létezik. Az 
enyémben – a szavak, és azok tartalma nem 
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nothing stays, in mine -- nothing changes. My world 
is real, while yours is made of dreams. 
 

léteznek. A te világodban semmi nem állandó, az 
enyémben – semmi nem változik. Az én világom 
valódi, míg a tiedet álmok alkotják. 
 

Q: Yet we are talking. 
 

K: Mi mégis beszélgetünk. 
 

M: The talk is in your world. In mine -- there is 
eternal silence. My silence sings, my emptiness is 
full, I lack nothing. You cannot know my world until 
you are there. 
 

M: A beszélgetés a te világodban zajlik. Az 
enyémben – örök csend van. Az én csendem 
énekel, az én ürességem teljes, nem vagyok híján 
semminek. Nem ismerheted meg a világomat, míg 
ott nem vagy. 
 

Q: It seems as if you alone are in your world. 
 

K: Úgy tűnik, mintha egyedül lennél a világodban. 
 

M: How can you say alone or not alone, when words 
do not apply? Of course, I am alone for I am all. 
 

M: Hogy mondhatsz ilyet, hogy egyedül, vagy nem 
egyedül, mikor a szavak alkalmatlanok? 
Természetes, hogy egyedül vagyok, mikor én 
vagyok minden. 
 

Q: Are you ever coming into our world? 
 

K: Be szoktál jönni a mi világunkba? 
 

M: What is coming and going to me? These again 
are words. I am. Whence am I to come from and 
where to go? 
 

M: Mi számomra a jövés és menés? Ezek megint 
szavak. Én vagyok. Miért is kellene valahonnan 
jönnöm, és hová kellene menjek? 
 

Q: Of what use is your world to me? 
 

K: Mi haszna a te világodnak számomra? 
 

M: You should consider more closely your own 
world, examine it critically and, suddenly, one day 
you will find yourself in mine. 
 

M: Saját világodat sokkal gondosabban kellene 
szemlélned, kritikusan vizsgálnod, és egy nap 
hirtelen az enyémben találnád magad. 
 

Q: What do we gain by it? 
 

K: Mit nyernénk vele? 
 

M: You gain nothing. You leave behind what is not 
your own and find what you have never lost -- your 
own being. 
 

M: Semmit nem nyersz. Elhagyod, ami nem sajátod, 
és megtalálod, amit nem vesztettél el soha – saját 
létedet. 
 

Q: Who is the ruler of your world? 
 

K: Ki a világod ura? 
 

M: There are no ruler and ruled here. There is no 
duality whatsoever. You are merely projecting your 
own ideas. Your scriptures and your gods have no 
meaning here. 
 

M: Nincs benne sem uralkodó, sem olyan, aki fölött 
uralkodnak. Nincs benne semmiféle dualitás. Te 
pusztán a saját ideáidat vetíted ki. Szent 
könyveidnek és Isteneidnek itt nincs jelentésük. 
 

Q: Still you have a name and shape, display 
consciousness and activity. 
 

K: Amíg van neved és formád, ez tudatosságra és 
tevékenységre utal. 
 

M: In your world I appear so. In mine I have being 
only. Nothing else. You people are rich with your 
ideas of possession, of quantity and quality. I am 
completely without ideas. 
 

M: A te világodban így jelenek meg. Az enyémben 
csak létem van. Semmi más. Nálad az ember 
lehetőségek, mennyiségek és minőségek 
fogalmaiban bővelkedik. Nekem egyáltalán 
nincsenek fogalmaim. 
 

Q: In my world there is disturbance, distress and 
despair. You seem to be living on some hidden 
income, while I must slave for a living. 
 

K: Az én világomat felfordulás, fájdalom és 
kétségbeesés jellemzi. Úgy tűnik, te bizonyos rejtett 
jövedelemből élsz, míg nekem szolgálni kell, hogy 
megéljek. 
 

M: Do as you please. You are free to leave your 
world for mine. 

M: Tégy ahogy jónak látod. Szabadságodban áll, 
hogy elhagyd a világodat az enyémért. 
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Q: How is the crossing done? 
 

K: Hogyan kell átkelni? 
 

M: See your world as it is, not as you imagine it to 
be. Discrimination will lead to detachment; 
detachment will ensure right action; right action will 
build the inner bridge to your real being. Action is a 
proof of earnestness. Do what you are told diligently 
and faithfully and all obstacles will dissolve. 
 

M: Lásd a világodat olyannak, amilyen, és ne 
amilyennek képzeled. A megkülönböztetés 
pártatlansághoz vezet, a pártatlanság a helyes 
cselekvést biztosítja; a helyes cselekvés belső hidat 
épít valódi létedhez. A cselekedet a bizonyítéka a 
komolyságnak. Tedd, ahogy elmondtad gondosan, 
hitelesen és minden akadály el fog tűnni. 
 

Q: Are you happy? 
 

K: Boldog vagy? 
 

M: In your world I would be most miserable. To 
wake up, to eat, to talk, to sleep again -- what a 
bother. 
 

M: A te világodban a legnyomorultabb lennék. 
Felkelni, enni, beszélni, újra aludni – micsoda 
unalom. 
 

Q: So you do not want to live even? 
 

K: Tehát még élni sem akarsz? 
 

M: To live, to die -- what meaningless words are 
these. When you see me alive, I am dead. When 
you think me dead, I am alive. How muddled up you 
are. 
 

M: Élni, meghalni – micsoda értelmetlen szavak 
ezek. Amikor élőnek látsz engem, halott vagyok. 
Amikor úgy gondolod, halott vagyok, akkor élek. 
Micsoda zavaros vagy. 
 

Q: How indifferent you are? All the sorrows of our 
world are as nothing to you. 
 

K: Hogyan lehetsz ilyen semleges? A világ összes 
szomorúsága mintha semmi lenne számodra. 
 

M: I am quite conscious of your troubles. 
 

M: Én tökéletesen tudatában vagyok a 
gondjaitoknak. 
 

Q: Then what are you doing about them? 
 

K: Aztán mit teszel ellenük? 
 

M: There is nothing I need doing. They come and 
go. 
 

M: Semmit nem kell tennem. A gondok jönnek, és 
mennek. 
 

Q: Do they go by the very act of your giving them 
attention? 
 

K: Távoznak, pusztán azért, mert figyelmet adsz 
nekik? 
 

M: Yes. The difficulty may be physical, emotional or 
mental; but it is always individual. Large scale 
calamities are the sum of numberless individual 
destinies and take time to settle. But death is never 
a calamity. 
 

M: Igen. A nehézség lehet testi, emocionális vagy 
mentális; de minden esetben individuális. A nagy 
léptékű szerencsétlenségekben számtalan egyéni 
sors összegződik, és lecsillapodásukhoz idő kell. De 
a halál sohasem szerencsétlenség. 
 

Q: Even when a man is killed? 
 

K: Még akkor sem, ha megölnek valakit? 
 

M: The calamity is of the killer. 
 

M: A szerencsétlenség a gyilkost éri. 
 

Q: Still, it seems there are two worlds, mine and 
yours. 
 

K: Mégiscsak úgy tűnik, hogy az enyém és a tiéd két 
külön világ. 
 

M: Mine is real, yours is of the mind. 
 

M: Az enyém valódi, a tied az elméé. 
 

Q: Imagine a rock and a hole in the rock and a frog 
in the hole. The frog may spend its life in perfect 
bliss, undistracted, undisturbed. Outside the rock the 
world goes on. If the frog in the hole were told about 
the outside world, he would say: 'There is no such 
thing. My world is of peace and bliss. Your world is a 
word structure only, it has no existence'. It is the 

K: Képzelj el egy követ, abban egy üreget, és egy 
békát az üregben. Lehet, hogy a béka az egész 
életét tökéletes boldogságban, zavartalanul, 
nyugalmasan éli. A kövön kívül a világ megy a maga 
útján. Ha az üregi béka hallana a külső világról, azt 
mondaná: ‟Nincs semmi ilyesmi. Az én világom 
békés és boldog. A te világod csak szavakból álló 
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same with you. When you tell us that our world 
simply does not exist, there is no common ground 
for discussion. Or, take another example. I go to a 
doctor and complain of stomach ache. He examines 
me and says: 'You are all right'. 'But it pains' I say. 
'Your pain is mental' he asserts. I say 'It does not 
help me to know that my pain is mental. You are a 
doctor, cure me of my pain. If you cannot cure me, 
you are not my doctor.' 
 

szerkezet, nem létező dolog.‟ Veled is ugyanezt a 
helyzet. Amikor azt mondod, hogy a mi világunk 
egyszerűen nem létezik, a vitánknak nincs közös 
alapja. Vagy vegyünk másik példát. Elmegyek az 
orvoshoz, és elpanaszolom, hogy fáj a gyomrom. Az 
orvos megvizsgál, és azt mondja: ‟Ön egészséges.‟ 
‟De hát fáj.‟ mondom. ‟Az ön fájdalma mentális‟ 
jelenti ki a doktor. Én azt mondom, hogy ‟nem segít, 
hogy tudom, hogy a fájdalmam mentális. Ön orvos, 
szüntesse meg a fájdalmat. Ha nem tud 
meggyógyítani, akkor Ön nem az én orvosom.‟ 
 

M: Quite right. 
 

M: Igazad van. 
 

Q: You have built the railroad, but for lack of a 
bridge no train can pass. Build the bridge. 
 

K: Felépítetted a vasutat, de híd nélkül a vonat nem 
tud továbbmenni. Építsd fel a hidat. 
 

M: There is no need of a bridge. 
 

M: Nincs szükség hídra. 
 

Q: There must be some link between your world and 
mine. 
 

K: Kell, hogy legyen valamilyen kapcsolat a te 
világod és az enyém között. 
 

M: There is no need of a link between a real world 
and an imaginary world, for there cannot be any. 
 

M: Nincs szükség kapcsolatra a valódi világ és egy 
képzelt világ között, mert nem is lehet semmilyen.  
 

Q: So what are we to do? 
 

K: Akkor mit kell tennünk? 
 

M: Investigate your world, apply your mind to it, 
examine it critically, scrutinise every idea about it; 
that will do. 
 

M: Tanulmányozd a világodat, fordítsd felé az 
elmédet, vizsgáld felül kritikusan, ellenőriz minden 
róla szóló ideát; ez megteszi. 
 

Q: The world is too big for investigation. All I know is 
that I am the world is, the world troubles me and I 
trouble the world. 
 

K: A világ túl nagy egy ilyen vizsgálódáshoz. Csak 
azt tudom, hogy én vagyok, a világ van, a világ 
zavar engem, és én zavarom a világot. 
 

M: My experience is that everything is bliss. But the 
desire for bliss creates pain. Thus bliss becomes the 
seed of pain. The entire universe of pain is born of 
desire. Give up the desire for pleasure and you will 
not even know what is pain. 
 

M: Az én tapasztalatom szerint minden boldogság. 
De a boldogság iránti vágy fájdalmat teremt. Így a 
boldogság a fájdalom csírájává válik. A fájdalom 
egész univerzuma vágyból született. Add fel az 
öröm iránti vágyat, és még csak tudni sem fogd, 
hogy mi a fájdalom. 
 

Q: Why should pleasure be the seed of pain? 
 

K: Az örömnek miért kellene a fájdalom csírájának 
lennie? 
 

M: Because for the sake of pleasure you are 
committing many sins. And the fruits of sin are 
suffering and death. 
 

M: Azért, mert az öröm kedvéért sok bűnt követsz el. 
És a bűn gyümölcse szenvedés és halál. 
 

Q: You say the world is of no use to us -- only a 
tribulation. I feel it cannot be so. God is not such a 
fool. The world seems to me a big enterprise for 
bringing the potential into actual, matter into life, the 
unconscious into full awareness. To realise the 
supreme we need the experience of the opposites. 
Just as for building a temple we need stone and 
mortar, wood and iron, glass and tiles, so for making 
a man into a divine sage, a master of life and death, 
one needs the material of every experience. As a 
woman goes to the market, buys provisions of every 

K: Azt mondod, hogy a világnak nincs haszna 
számunkra – gyötrelem csupán. Én úgy érzem, hogy 
ez nem lehet így. Isten nem ilyen bolond. A világ 
számomra egy nagy vállalkozásnak tűnik, amelynek 
a célja, hogy a lehetségest aktuálissá tegye, az 
anyagba életet hozzon, a tudattalant teljesen 
tudatossá tegye. A legfelsőbb felismeréséhez meg 
kell ismernünk az ellentéteket. Mint ahogy a 
templom építéséhez kőre, habarcsra, fára, vasra, 
üvegre és cserépre van szükség, úgy ahhoz, hogy 
az ember isteni bölcsességre tegyen szert, ura 


