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sort, comes home, cooks, bakes and feeds her lord, 
so we bake ourselves nicely in the fire of life and 
feed our God. 
 

legyen életnek és halálnak, a mindent tapasztalás 
anyagára van szükség. Ahogy az asszony elmegy a 
piacra, vásárol mindenféle élelmiszert, hazamegy, 
főz, süt, és megeteti urát, úgy sütjük ki magunkat 
szépen az élet tüzén, és etetjük meg a mi Urunkat. 
 

M: Well, if you think so, act on it. Feed your God, by 
all means. 
 

M: Nos, ha te így gondolod, tégy eszerint. Etesd 
Uradat, csak rajta. 
 

Q: A child goes to school and learns many things, 
which will be of no use to it later. But in the course of 
learning it grows. So do we pass through 
experiences without number and forget them all, but 
in the meantime we grow all the time. And what is a 
gnani but a man with a genius for reality. This world 
of mine cannot be an accident. It makes sense, 
there must be a plan behind it. My God has a plan. 
 

K: A gyermek iskolába jár, és sok olyan dolgot tanul, 
amelyeknek semmi haszna később. De a tanulási 
folyamat során fejlődik. Így megyünk át mi is 
számtalan tapasztalaton és felejtjük el mindet, de 
közben állandóan gyarapszunk. És mi más a gnani, 
ha nem egy olyan ember, aki valóság iránt különös 
tehetséggel bír? A világunk nem lehet véletlen 
műve. Értelemmel bír, muszáj, hogy legyen egy terv 
mögötte. Az én Istenem rendelkezik tervvel. 
 

M: If the world is false, then the plan and its creator 
are also false. 
 

M: Ha a világ hamis, akkor a terv és annak teremtője 
szintén hamis. 
 

Q: Again, you deny the world. There is no bridge 
between us. 
 

K: Megint tagadod a világot. Nincs meg a híd 
közöttünk. 
 

M: There is no need of a bridge. Your mistake lies in 
your belief that you are born. You were never born 
nor will you ever die, but you believe that you were 
born at a certain date and place and that a particular 
body is your own. 
 

M: Nem kell híd. Ott hibázol, hogy azt hiszed, hogy 
születtél. Te sohasem születtél, soha nem is fogsz 
meghalni, de te azt hiszed, hogy megszülettél egy 
bizonyos időben és helyen, és hogy ez a konkrét 
test a sajátod. 
 

Q: The world is, I am. These are facts. 
 

K: A világ van, én vagyok. Ezek tények. 
 

M: Why do you worry about the world before taking 
care of yourself? You want to save the world, don't 
you? Can you save the world before saving 
yourself? And what means being saved? Saved 
from what? From illusion. Salvation is to see things 
as they are. I really do not see myself related to 
anybody and anything. Not even to a self, whatever 
that self may be. I remain forever -- undefined. I am -
- within and beyond -- intimate and unapproachable. 
 

M: Miért aggódsz a világ miatt, ahelyett, hogy 
magaddal törődnél? Meg akarod menteni a világot, 
ugye? Meg tudod menteni a világot, mielőtt magadat 
megmentenéd? És mit jelent megmenteni? 
Megmenteni, mitől? Az illúziótól. A megváltás azt 
jelenti, hogy úgy látni a dolgokat, ahogyan azok 
vannak. Én valóban nem látom magam 
kapcsolatban állónak senkivel és semmivel. Még az 
Énnel sem, bármi is az Én. Én maradok örökké – 
meghatározatlan. Én – belül és túl – intim és 
megközelíthetetlen vagyok. 
 

Q: How did you come to it? 
 

K: Ezt hogyan érted el? 
 

M: By my trust in my Guru. He told me 'You alone 
are' and I did not doubt him. I was merely puzzling 
over it, until I realised that it is absolutely true. 
 

M: A Gurumba vetett hitem által. Ő azt mondta 
nekem, ‟Egyedül te vagy‟, és én nem kételkedtem 
benne. Egész egyszerűen addig töprengtem fölötte, 
míg fel nem ismertem, hogy ez az abszolút igazság. 
 

Q: Conviction by repetition? 
 

K: Ismételgetéssel történő meggyőzés? 
 

M: By self-realisation. I found that I am conscious 
and happy absolutely and only by mistake I thought I 
owed being consciousness-bliss to the body and the 
world of bodies. 
 

M: Ön-felismeréssel. Úgy találtam, hogy tudatos 
vagyok, és abszolúte boldog, és csak tévedésből 
gondoltam, hogy a boldogságtudatért a testnek és a 
testek világának tartozom.  
 

Q: You are not a learned man. You have not read K: Te nem vagy egy tanult ember. Nem sokat 



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

82 

 

much and what you read, or heard did perhaps not 
contradict itself. I am fairly well educated and have 
read a lot and I found that books and teachers 
contradict each other hopelessly. Hence whatever I 
read or hear, I take it in a state of doubt. 'It may be 
so, it may not be so' is my first reaction. And as my 
mind is unable to decide what is true and what is 
not, I am left high and dry with my doubts. In Yoga a 
doubting mind is at a tremendous disadvantage. 
 

olvastál, és amit olvastál is, vagy hallottál, lehet, 
hogy nem voltak elég ellentmondásosak. Nekem 
meglehetősen magas a képzettségem, sokat 
olvastam, és úgy találom, hogy a könyvek és a 
tanítók reménytelenül ellentmondanak egymásnak. 
Ebből eredően bármit olvasok vagy hallok, 
kétkedéssel fogadom. ‟Lehet, hogy úgy van, lehet, 
hogy nem úgy van‟, ez az első reakcióm. És mivel 
az elmém képtelen eldönteni, hogy mi igaz, és mi 
nem, faképnél hagy a kételkedésemmel együtt. A 
Yogában a kételkedő elme rettenetesen nagy 
hátrány. 
 

M: I am glad to hear it; but my Guru too taught me to 
doubt -- everything and absolutely. He said: 'deny 
existence to everything except your self.' Through 
desire you have created the world with its pains and 
pleasures. 
 

M: Örömmel hallom; de az én Gurum megtanított 
engem kételkedni is – mindenben, és teljes 
mértékben. Azt mondta: ‟tagadd mindennek a 
létezését, kivéve Énedét.‟ Vágyak által teremtetted a 
világot, annak minden fájdalmával és örömével. 

 
Q: Must it be also painful? 
 

K: Fájdalommal is kell járnia? 
 

M: What else? By its very nature pleasure is limited 
and transitory. Out of pain desire is born, in pain it 
seeks fulfilment, and it ends in the pain of frustration 
and despair. Pain is the background of pleasure, all 
seeking of pleasure is born in pain and ends in pain. 
 

M: Mivel mással? Valódi természete szerint az öröm 
korlátozott és múlékony. A fájdalomból született 
vágy a fájdalomban keres beteljesedést, és a 
frusztráció és kétségbeesés fájdalmában ér véget. 
Fájdalom a háttere az örömnek, az összes öröm 
keresés fájdalomban születik, és fájdalomban ér 
véget. 
 

Q: All you say is clear to me. But when some 
physical or mental trouble comes, my mind goes dull 
and grey, or seeks frantically for relief. 
 

K: Minden amiről beszélsz, világos. De amikor 
valamilyen testi és mentális bajom támad, elmém 
eltompul és lehangolódik válik, vagy 
kétségbeesetten enyhülést keres. 
 

M: What does it matter? It is the mind that is dull or 
restless, not you. Look, all kinds of things happen in 
this room. Do I cause them to happen? They just 
happen. So it is with you -- the roll of destiny unfolds 
itself and actualises the inevitable. You cannot 
change the course of events, but you can change 
your attitude and what really matters is the attitude 
and not the bare event. The world is the abode of 
desires and fears. You cannot find peace in it. For 
peace you must go beyond the world. The root 
cause of the world is self-love. Because of it we 
seek pleasure and avoid pain. Replace self-love by 
love of the Self and the picture changes. Brahma the 
Creator is the sum total of all desires. The world is 
the instrument for their fulfilment. Souls take 
whatever pleasure they desire and pay for them in 
tears. Time squares all accounts. The law of balance 
reigns supreme. 
 

M: Mit számít? Az elme az, ami tompa vagy 
nyugtalan, nem te. Nézd, ebben a szobában 
mindenféle dolgok történnek. Én vagyok az oka a 
megtörténésüknek? Csak úgy megtörténnek. Így 
van ez veled is – a sors gombolyaga legombolyítja 
önmagát, és megvalósítja az elkerülhetetlent. Nem 
változtathatod meg az események menetét, de a 
hozzáállásodon változtathatsz, és ami valójában 
számít, az az attitűd, és nem a puszta tény. A világ 
vágyaknak és félelmeknek a lakóhelye. Nem 
lelhetsz benne békét. A békéhez meg kell haladnod 
a világot. A világ ősoka az egoizmus. Emiatt 
keressük az örömet, és kerüljük a fájdalmat. Cseréld 
ki az egoizmust az Én szeretetével, és a kép 
megváltozik. Brahma a Teremtő minden vágy 
végösszege. Beteljesítésüknek a világ az eszköze. 
Az emberi lények akármilyen örömöt megragadnak, 
és könnyekkel fizetnek érte. Idővel minden száma 
kiegyenlítésre kerül. Az egyensúly törvényének 
korlátlan az uralma. 
 

Q: To be a superman one must be a man first. 
Manhood is the fruit of innumerable experiences: 
Desire drives to experience. Hence at its own time 
and level desire is right. 
 

K: Hogy szupermen váljon belőled, embernek kell 
lenned előbb. Ember voltod megszámlálhatatlan 
tapasztalat gyümölcse: a vágyak vezetnek a 
tapasztalathoz. Ennélfogva, a maga idejében és 
szintjén, a vágy helyénvaló. 
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M: All this is true in a way. But a day comes when 
you have amassed enough and must begin to build. 
Then sorting out and discarding (viveka-vairagya) 
are absolutely necessary. Everything must be 
scrutinised and the unnecessary ruthlessly 
destroyed. Believe me, there cannot be too much 
destruction. For in reality nothing is of value. Be 
passionately dispassionate -- that is all. 
 

M: Mindez igaz, annyira-amennyire. De eljön a nap, 
amikorra már eleget halmoztál fel, és el kell kezdeni 
az építkezést. Ekkor a kiválogatás és selejtezés 
(viveka-vairagya) válik abszolúte szükségessé. 
Mindent meg kell vizsgálni alaposan, és a 
feleslegeset könyörtelenül el kell pusztítani. Higgy 
nekem, semmilyen pusztítás nem lehet túl sok. Mert 
valójában semminek nincs értéke. Légy 
szenvedélyesen szenvedélytelen – ez minden. 
 

 

24. God is the All-doer, the Gnani a Non-
doer 

24. Isten a mindent-tevő, a Gnani a nem-
tevő 

Questioner: Some Mahatmas (enlightened beings) 
maintain that the world is neither an accident nor a 
play of God, but the result and expression of a 
mighty plan of work aiming at awakening and 
developing consciousness throughout the universe. 
From lifelessness to life, from unconsciousness to 
consciousness, from dullness to bright intelligence, 
from misapprehension to clarity -- that is the 
direction in which the world moves ceaselessly and 
relentlessly. Of course, there are moments of rest 
and apparent darkness, when the universe seems to 
be dormant, but the rest comes to an end and the 
work on consciousness is resumed. From our point 
of view the world is a dale of tears, a place to 
escape from, as soon as possible and by every 
possible means. To enlightened beings the world is 
good and it serves a good purpose. They do not 
deny that the world is a mental structure and that 
ultimately all is one, but they see and say that the 
structure has meaning and serves a supremely 
desirable purpose. What we call the will of God is 
not a capricious whim of a playful deity, but the 
expression of an absolute necessity to grow in love 
and wisdom and power, to actualise the infinite 
potentials of life and consciousness. 
 
Just as a gardener grows flowers from a tiny seed to 
glorious perfection, so does God in His own garden 
grow, among other beings, men to supermen, who 
know and love and work along with Him. 
 
When God takes rest (pralaya), those whose growth 
was not completed, become unconscious for a time, 
while the perfect ones, who have gone beyond all 
forms and contents of consciousness, remain aware 
of the universal silence. When the time comes for 
the emergence of a new universe, the sleepers 
wake up and their work starts. The more advanced 
wake up first and prepare the ground for the less 
advanced -- who thus find forms and patterns of 
behaviour suitable for their further growth. 
 
Thus runs the story. The difference with your 
teaching is this: you insist that the world is no good 
and should be shunned. They say that distaste for 

Kérdező: Egyes Mahatmák (megvilágosodott 
személyek) azt a véleményt képviselik, hogy a világ 
sem nem baleset, sem nem Isten játéka, hanem egy 
hatalmas, felébredést célzó munkaterv eredménye 
és kifejezése, és az egész univerzumra kiterjedő 
tudatosság fejlesztés. Az élettelentől az élet felé, a 
tudattalantól a tudatos felé, a tompaságtól a ragyogó 
intelligencia felé, a félreértéstől a világosság felé – 
ez az az irány, amely szerint a világ mozog, 
szakadatlanul és kérlelhetetlenül. Természetesen 
vannak pillanatai a nyugalomnak és a látszólagos 
sötétségnek, amikor az univerzum szunnyadni 
látszik, de a pihenés a végéhez ér, és a 
tudatosságon végzett munka újra kezdődik. A mi 
nézőpontunkból a világ siralomvölgy, egy hely, 
ahonnan menekülni kell, amilyen gyorsan csak 
lehet, és minden lehetséges módon. A 
megvilágosodott lények számára a világ jó, és jó 
célokat szolgál. A maguk részéről nem tagadják, 
hogy a világ egy mentális struktúra, és végső soron 
minden egy, de úgy látják és mondják, hogy a 
struktúra értelemmel bír, és a legteljesebben 
kívánatos célt szolgálja. Amit mi Isten akaratának 
nevezünk, az nem egy játszi istenség szeszélyes 
hóbortja, hanem egy abszolút szükségszerűség 
kifejeződése a szeretetben, bölcsességben és 
erőben való fejlődésre, az élet és a tudatosság 
végtelen lehetőségeinek a megvalósítására. 
 
Ahogy a kertész a kis virágmagból ragyogóan 
tökéletes virágokat nevel, úgy neveli Isten az Ő saját 
kertjét, az egyéb lények között az embert 
szupermenné, aki Vele együtt tud, szeret és 
munkálkodik.  
 
Isten megpihenésekor (pralaya) azok, akiknek a 
fejlődése nem fejeződött be, egy időre tudattalanná 
válnak, míg azok, akik tökéletesek, akik a 
tudatosság összes formáját és tartalmát 
meghaladták, tudatában maradnak az univerzális 
csendnek. Amikor elérkezik egy új univerzum 
létrejöttének az ideje, az alvók felébrednek, és 
elkezdik a munkájukat. A fejlettebbek ébrednek fel 
először, és előkészítik a talajt a kevésbé fejlettek 
számára – akik ily módon megfelelő formákat, és 



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

84 

 

the world is a passing stage, necessary, yet 
temporary, and is soon replaced by an all-pervading 
love, and a steady will to work with God. 

 

viselkedési mintákat találnak további 
növekedésükhöz. 
 
Így szól a történet. Mi a különbség a te tanításodhoz 
képest? Te ragaszkodsz hozzá, hogy a világ nem jó, 
és el kell belőle menekülni. Ők viszont azt mondják, 
hogy a világtól való irtózás múló állapot, szükséges, 
de ideiglenes, és nemsokára felváltja a mindent 
betöltő szeretet, és az Istennel való munkálkodás 
szilárd akarata. 
 

Maharaj: All you say is right for the outgoing 
(pravritti) path. For the path of return (nivritti) 
naughting oneself is necessary. My stand I take 
where nothing (paramakash) is; words do not reach 
there, nor thoughts. To the mind it is all darkness 
and silence. Then consciousness begins to stir and 
wakes up the mind (chidakash), which projects the 
world (mahadakash), built of memory and 
imagination. Once the world comes into being, all 
you say may be so. It is in the nature of the mind to 
imagine goals, to strive towards them, to seek out 
means and ways, to display vision, energy and 
courage. These are divine attributes and I do not 
deny them. But I take my stand where no difference 
exists, where things are not, nor the minds that 
create them. There I am at home. Whatever 
happens, does not affect me -- things act on things, 
that is all. Free from memory and expectation, I am 
fresh, innocent and wholehearted. Mind is the great 
worker (mahakarta) and it needs rest. Needing 
nothing, I am unafraid. Whom to be afraid of? There 
is no separation, we are not separate selves. There 
is only one Self, the Supreme Reality, in which the 
personal and the impersonal are one. 
 

Maharaj: Amiről beszélsz, a kifelé vezető (pravritti) 
útra igaz. A visszafelé vezető (nivritti) úthoz 
hanyatlás szükséges. Én ott tartózkodom, ahol 
semmi (paramakash) nincs, ahová nem érnek el 
szavak, sem gondolatok. Az elme számára ez teljes 
sötétség és csend. Aztán a tudatosság megmoccan, 
és az ébredő elme (chidakash) kivetíti az 
emlékezetből és képzelőerőből felépülő világot. 
Amint a világ megszületik, minden amit mondtál, 
lehetséges. Az elmének az a természete, hogy 
célokat képzeljen el, feléjük törekedve utakat és 
módokat keressen, víziókat, energiát és bátorságot 
nyilvánítson meg. Ezek isteni attribútumok, és én ne 
utasítom el őket. De én ott tartózkodom, ahol nem 
létezik különbség, ahol nincsenek dolgok, sem elme, 
ami létrehozza őket. Ott az én otthonom. Akármi 
történik, az nem hat rám – csak dolgok hatnak 
dolgokra, semmi több. Emlékezettől és elvárástól 
mentes, friss, ártatlan és őszinte vagyok. Az elme 
végzi a nagy munkát (mahakarta), és neki van 
szüksége pihenésre. Semmire nem lévén 
szükségem, én félelem nélküli vagyok. Kitől kellene 
félnem? Nincs elkülönültség, nem vagyunk 
elkülönültek. Csak egyetlen Én van, a Legfelsőbb 
Realitás, amelyben a személy és a személytelen 
egyek. 
 

Q: All I want is to be able to help the world. 
 

K: Csak azt akarom, hogy segíthessek a világon. 
 

M: Who says you cannot help? You made up your 
mind about what help means and needs and got 
your self into a conflict between what you should 
and what you can, between necessity and ability. 
 

M: Ki mondta, hogy nem segíthetsz? Eldöntötted, 
hogy mit jelent a segítség, és hogy milyen 
segítségre van szükség, és ellentmondás alakult ki 
az amit kell, és amit lehet tenned, a szükséges és a 
lehetséges között. 
 

Q: But why do we do so? 
 

K: De hát miért tesszük ezt? 
 

M: Your mind projects a structure and you identify 
yourself with it. It is in the nature of desire to prompt 
the mind to create a world for its fulfilment. Even a 
small desire can start a long line of action; what 
about a strong desire? Desire can produce a 
universe; its powers are miraculous. Just as a small 
matchstick can set a huge forest on fire, so does a 
desire light the fires of manifestation. The very 
purpose of creation is the fulfilment of desire. The 
desire may be noble, or ignoble, space (akash) is 
neutral -- one can fill it with what one likes: You must 
be very careful as to what you desire. And as to the 

M: Elméd kivetít egy struktúrát, amivel azonosítod 
magad. Természetének megfelelően a vágy arra 
sarkallja az elmét, hogy beteljesülése érdekében 
teremtsen egy világot. Még egy apró vágy is akciók 
hosszú sorát indíthatja el; mire képesek akkor az 
erős vágyak? A vágy univerzumot tud teremteni; 
ereje csodával határos. Ahogy egy kis gyufaszál 
lángra tud lobbantani egy hatalmas erdőt, úgy 
gyújtja meg a vágy a megnyilvánulás tüzét. A 
teremtés valódi célja a vágy beteljesítése. A vágy 
lehet nemes, vagy alantas, a tér (akash) semleges –
azzal töltheti fel az ember, amivel akarja: nagyon 
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people you want to help, they are in their respective 
worlds for the sake of their desires; there is no way 
of helping them except through their desires. You 
can only teach them to have right desires so that 
they may rise above them and be free from the urge 
to create and re-create worlds of desires, abodes of 
pain and pleasure. 
 

óvatosnak kell lenned, hogy mire vágysz. És mivel 
azok világa, akiknek segíteni akarsz, szintén az ő 
vágyaik kedvéért van, nincs mód, hogy segíts nekik, 
hacsak nem a vágyaikon keresztül. Csak azt 
taníthatod meg velük, hogy a vágyaik legyenek 
helyesek, így azok fölé emelkedhetnek, és 
megszabadulhatnak attól a sürgetéstől, hogy meg- 
és újrateremtsék vágyaik világát, a fájdalom és öröm 
tartózkodási helyét. 
 

Q: A day must come when the show is wound up; a 
man must die, a universe come to an end. 
 

K: El kell, hogy jöjjön a nap, amikor az előadás 
véget ér; az embernek meg kell halnia, a világ véget 
ér. 
 

M: Just as a sleeping man forgets all and wakes up 
for another day, or he dies and emerges into another 
life, so do the worlds of desire and fear dissolve and 
disappear. But the universal witness, the Supreme 
Self never sleeps and never dies. Eternally the 
Great Heart beats and at each beat a new universe 
comes into being. 
 

M: Ahogy az alvó ember is mindent elfelejt, és egy 
másik napra ébred, vagy meghal és egy másik 
életben jelenik meg, éppúgy a vágy és félelem 
világa is szertefoszlik és eltűnik. De az univerzális 
tanú, a Legfelsőbb Én soha nem alszik, és soha 
nem hal meg. A Nagy Szív örökké dobog, és minden 
dobbanáskor egy új világ születik. 
 

Q: Is he conscious? K: Ő tudatos? 
 

M: He is beyond all that the mind conceives. He is 
beyond being and not being. He is the Yes and No 
to everything, beyond and within, creating and 
destroying, unimaginably real. 
 

M: Ő túl van mindenen, amit az elme felfogni képes. 
Túl van léten és nemléten. Ö az Igen és a Nem 
mindenre, a túl és a belül, a teremtés és a pusztítás, 
a felfoghatatlan valóság. 
 

Q: God and the Mahatma are they one or two? 
 

K: Isten és a Mahatma egyek, vagy különbözők? 
 

M: They are one. 
 

M: Egyek. 
 

Q: There must be some difference. 
 

K: Kell, hogy legyen valamilyen különbség. 
 

M: God is the All-Doer, the gnani is a non-doer. God 
himself does not say: 'I am doing all.' To Him things 
happen by their own nature. To the gnani all is done 
by God. He sees no difference between God and 
nature. Both God and the gnani know themselves to 
be the immovable centre of the movable, the eternal 
witness of the transient. The centre is a point of void 
and the witness a point of pure awareness; they 
know themselves to be as nothing, therefore nothing 
can resist them. 
 

M: Isten a Mindent-Tevő, a gnani a nem-tevő. Isten 
nem mondja: ‟Én csinálok mindent‟. Az Ő számára a 
dolgok saját természetük szerint történnek. A gnani 
szerint mindent Isten csinál. Ő nem lát különbséget 
Isten és a természet között. Isten is, a gnani is, a 
mozdítható mozdulatlan központjának tudja magát, 
a mulandó örök tanújának. A középpont az üresség 
egy pontja, és a tanú a tiszta éberség egy pontja; 
semminek tudják magukat, ezért nem állhat ellenük 
semmi. 
 

Q: How does this look and feel in your personal 
experience? 
 

K: Ezt hogyan látod és érzed a személyes 
tapasztalataid alapján? 
 

M: Being nothing, I am all. Everything is me, 
everything is mine. Just as my body moves by my 
mere thinking of the movement, so do things happen 
as I think of them. Mind you, I do nothing. I just see 
them happen. 
 

M: Semmi lévén, minden vagyok. Minden én 
vagyok, minden az enyém. Ahogy a testem is a 
puszta mozgásra gondolásom miatt mozog, úgy a 
dolgok is azért történnek, mert én rájuk gondolok. 
Jegyezd meg, én semmit nem teszek. Én csak 
figyelem, ahogy megtörténnek. 
 

Q: Do things happen as you want them to happen, 
or do you want them to happen as they happen? 
 

K: A dolgok úgy történnek, ahogyan te akarod, hogy 
történjenek, vagy azt akarod, hogy történjen, ami 
történik? 
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M: Both. I accept and am accepted. I am all and all 
is me. Being the world I am not afraid of the world. 
Being all, what am I to be afraid of? Water is not 
afraid of water, nor fire of fire. Also I am not afraid 
because I am nothing that can experience fear, or 
can be in danger. I have no shape, nor name. It is 
attachment to a name and shape that breeds fear. I 
am not attached. I am nothing, and nothing is afraid 
of no thing. On the contrary, everything is afraid of 
the Nothing, for when a thing touches Nothing, it 
becomes nothing. It is like a bottomless well, 
whatever falls into it, disappears. 
 

M: Mindkettő. Elfogadok, és elfogadnak. Minden én 
vagyok, és én vagyok minden. A világ lévén, nem 
félek a világtól. Minden lévén, mitől kellene félnem? 
A víz nem fél a víztől, sem a tűz a tűztől. Én sem 
félek, mert semmi olyan nem vagyok, ami félelmet 
tapasztalhatna, vagy veszélyben lehetne. Nekem 
nincs se formám, se nevem. A névhez és formához 
való ragaszkodás az, ami a félelmet okozza. Én nem 
ragaszkodom. Én semmi vagyok, és a semmi nem 
fél a semmitől. Ezzel szemben, minden fél a 
Semmitől, mert ami megérinti a Semmit, az semmivé 
válik. Ez egy feneketlen üreghez hasonlít, minden 
eltűnik, ami beleesik. 
 

Q: Isn't God a person? 
 

K: Isten nem személy? 
 

M: As long as you think yourself to be a person, He 
too is a person. When you are all, you see Him as 
all. 
 

M: Ameddig te személynek gondolod magad, Ő is 
személy. Amikor te minden vagy, akkor Őt is 
mindennek látod. 
 

Q: Can I change facts by changing attitude? 
 

K: Megváltoztathatom a tényeket az attitűd 
megváltoztatásával? 
 

M: The attitude is the fact. Take anger. I may be 
furious, pacing the room up and down; at the same 
time I know what I am, a centre of wisdom and love, 
an atom of pure existence. All subsides and the 
mind merges into silence. 
 

M: Az attitűd a tény. Vegyük a dühöt. Lehetek 
dühös, fel és alá járkálva a szobában; közben 
tudom, hogy mi vagyok, a bölcsesség és szeretet 
középpontja, a tiszta létezés egy atomja. Minden 
lecsillapodik, és az elme egybeolvad a csenddel. 
 

Q: Still, you are angry sometimes. 
 

K: Te mégis dühös vagy időnként. 
 

M: With whom am l to be angry and for what? Anger 
came and dissolved on my remembering myself. It is 
all a play of gunas (qualities of cosmic matter). 
When I identify myself with them, I am their slave. 
When I stand apart, I am their master. 
 

M: Kire lennék dühös, és miért? Az indulat jön, és az 
önmagára emlékező én miatt szertefoszlik. Ez mind 
a gunák (kozmikus anyag minőségek) játéka. Amikor 
azonosítom magamat velük, szolgájuk vagyok. 
Amikor külön állok tőlük, mesterük vagyok. 
 

Q: Can you influence the world by your attitude? By 
separating yourself from the world you lose all hope 
of helping it. 
 

K: Be tudod folyásolni a világot az attitűdöd által? A 
világtól való elkülönüléseddel elveszíted minden 
reményét, hogy segítesz rajta. 
 

M: How can it be? All is myself -- can't I help myself? 
I do not identify myself with anybody in particular, for 
I am all -- both the particular and the universal. 
 

M: Hogy lenne ez lehetséges? Minden én vagyok – 
ne tudnék magamon segíteni? Nem tekintem 
magam egyénnek, mert én minden vagyok – mind 
az egyedi, mind az univerzális. 
 

Q: Can you then help me, the particular person? 
 

K: Akkor segíteni tudsz nekem, az egyedi 
személynek? 
 

M: But I do help you always -- from within. My self 
and your self are one. I know it, but you don't. That 
is all the difference -- and it cannot last. 
 

M: De hát én folyamatosan segítelek – belülről. Az 
én Énem és a te Éned egyek. Én tudom ezt, de te 
nem. Ez az összes különbség – és ez nem lehet 
maradandó. 
 

Q: And how do you help the entire world? 
 

K: És hogyan segíted a világ egészét? 
 

M: Gandhi is dead, yet his mind pervades the earth. 
The thought of a gnani pervades humanity and 
works ceaselessly for good. Being anonymous, 
coming from within, it is the more powerful and 

M: Gandhi meghalt, elméje mégis áthatja a földet. A 
gnani gondolata áthatja az emberiséget, és 
szüntelenül dolgozik a jóért. Névtelenként, belülről 
jövőként, ez a leghatalmasabb és leginkább 
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compelling. That is how the world improves -- the 
inner aiding and blessing the outer. When a gnani 
dies, he is no more, in the same sense in which a 
river is no more when it merges in the sea, the 
name, the shape, are no more, but the water 
remains and becomes one with the ocean. When a 
gnani joins the universal mind, all his goodness and 
wisdom become the heritage of humanity and uplift 
every human being. 
 

ellenállhatatlan. A világ ilyen módon javul – a belső 
segíti, és áldásban részesíti a külsőt. Amikor egy 
gnani meghal, nincs többé, ugyanabban az 
értelemben, ahogy egy folyó sincs többé, amikor 
beleolvad a tengerbe, a neve, a formája nincsenek 
többé, de a víz megmarad, és eggyé válik az 
óceánnal. Amikor egy gnani egyesül az univerzális 
elmével, minden jósága és bölcsessége az 
emberiség örökségévé válik, és felemel minden 
emberi lényt. 
 

Q: We are attached to our personality. Our 
individuality, our being unlike others, we value very 
much. You seem to denounce both as useless. Your 
unmanifested, of what use is it to us? 
 

K: Kötődünk személyiségünkhöz. Egyéniségünk, 
létünk eltér másokétól, nagyon nagyra értékeljük. 
Úgy látszik, te mindkettőt denunciálod, mint 
haszontalant. A tied megnyilvánulatlan, mi haszna 
ennek a mi számunkra? 
 

M: Unmanifested, manifested, individuality, 
personality (nirguna, saguna, vyakta, vyakti); all 
these are mere words, points of view, mental 
attitudes. There is no reality in them. The real is 
experienced in silence. You cling to personality -- 
but you are conscious of being a person only when 
you are in trouble -- when you are not in trouble you 
do not think of yourself. 
 

M: Megnyilvánulatlan, megnyilvánult, egyéniség, 
személyiség (nirguna, saguna, vyakta, vyakti); 
mindezek csupán szavak, nézőpontok, mentális 
attitűdök. Nincs realitásuk. A valóság csendben 
tapasztalható meg. Kapaszkodsz a személyiségbe – 
de csak akkor vagy tudatában a személy létének, 
amikor bajban vagy – amikor nem vagy bajban nem 
gondolsz önmagadra. 
 

Q: You did not tell me the uses of the Unmanifested. 
 

K: Nem beszéltél a Megnyilvánulatlan hasznáról. 
 

M: Surely, you must sleep in order to wake up. You 
must die in order to live, you must melt down to 
shape anew. You must destroy to build, annihilate 
before creation. The Supreme is the universal 
solvent, it corrodes every container, it burns through 
every obstacle. Without the absolute denial of 
everything the tyranny of things would be absolute. 
The Supreme is the great harmoniser, the guarantee 
of the ultimate and perfect balance -- of life in 
freedom. It dissolves you and thus re-asserts your 
true being. 
 

M: Nyilvánvalóan aludnod kell, hogy fölébredj 
álmodból. Meg kell, hogy halj, hogy élj, fel kell, hogy 
olvadj, hogy új formát nyerj. Rombolnod kell, hogy 
építs, pusztítanod kell, mielőtt teremtesz. A 
Legfelsőbb az univerzális feloldó, ő korrodál minden 
edényt, éget át minden akadályt. A mindennek az 
abszolút tagadása nélkül a dolgok zsarnoksága 
válna korlátlanná. A Legfelsőbb a nagy 
harmonizátor, a végső és tökéletes egyensúly 
biztosítéka – a szabad életé. Felold téged, és ezzel 
újra megerősíti igazi létedet. 
 

Q: It is all well on its own level. But how does it work 
in daily life? 
 

K: Mindez rendben van, a saját szintjén. De hogy 
működik ez napi szinten? 
 

M: The daily life is a life of action. Whether you like it 
or not, you must function. Whatever you do for your 
own sake accumulates and becomes explosive; one 
day it goes off and plays havoc with you and your 
world. When you deceive yourself that you work for 
the good of all, it makes matters worse, for you 
should not be guided by your own ideas of what is 
good for others. A man who claims to know what is 
good for others, is dangerous. 
 

M: A napi élet a cselekvés élete. Kedveled vagy 
sem, funkcionálnod kell. Bármit teszel a saját 
kedvedért, az akkumulálódik, és robbanóanyaggá 
válik; egy nap elszabadul, és nagy rombolást visz 
végbe benned és a világban. Ha azzal ámítod 
magad, hogy mindenki javáért dolgozol, az 
súlyosbítja a dolgot, mert nem ideáid által kellene 
másokat a jóra vezetned. Aki jogot formál rá, hogy 
tudja, mi a jó másoknak, veszélyes ember. 
 

Q: How is one to work then? 
 

K: Hát akkor hogyan dolgozzon az ember? 
 

M: Neither for yourself nor for others, but for the 
work's own sake. A thing worth doing is its own 
purpose and meaning, Make nothing a means to 
something else. Bind not. God does not create one 
thing to serve another. Each is made for its own 

M: Nem önmagadért, nem is másokért, hanem 
magának a munkának a kedvéért. Egy dolog értékét 
saját célja és értelme teszi. Ne tulajdoníts 
jelentőséget semmi másnak. Ne kapcsolj hozzá 
semmit. Isten az egyik dolgot nem egy másik 
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sake. Because it is made for itself, it does not 
interfere. You are using things and people for 
purposes alien to them and you play havoc with the 
world and yourself. 
 

szolgálatára teremti. Minden önmagáért van. Mivel 
önmagáért van, nem okoz zavart. A dolgokat és 
embereket tőlük idegen célokra használod, és nagy 
rombolást viszel végbe a világban, és magadban. 
 

Q: Our real being is all the time with us, you say. 
How is it that we do not notice it? 
 

K: Valódi lényünk állandóan velünk van, azt 
mondod. Hogy van az, hogy nem vesszük őt észre? 
 

M: Yes, you are always the Supreme. But your 
attention is fixed on things, physical or mental. When 
your attention is off a thing and not yet fixed on 
another, in the interval you are pure being. When 
through the practice of discrimination and 
detachment (viveka-vairagya), you lose sight of 
sensory and mental states, pure being emerges as 
the natural state. 
 

M: Igen, te mindig a Legfelsőbb vagy. De figyelmed 
a dolgokra irányul, legyenek azok testiek vagy 
mentálisak. Amikor a figyelmed elvonódik egy 
dologról, és még nem irányul egy másikra, abban az 
időközben tiszta létezés vagy. Amikor a 
megkülönböztetés és pártatlanság (viveka-vairagya) 
gyakorlásával elveszíted az érzékek és mentális 
állapotok látását, a tiszta lét természetes állapota 
jelenik meg. 
 

Q: How does one bring to an end this sense of 
separateness? 
 

K: Hogyan vethet véget az ember az elkülönülés 
érzékelésének? 
 

M: By focussing the mind on 'I am', on the sense of 
being, 'I am so-and-so' dissolves; "I am a witness 
only" remains and that too submerges in 'I am all'. 
Then the all becomes the One and the One -- 
yourself, not to be separate from me. Abandon the 
idea of a separate 'I' and the question of 'whose 
experience?' will not arise. 
 

M: Elméjének a ‟vagyok‟-ra, a lét érzékelésére 
fókuszálásával az ‟ez-és-ez vagyok‟ megszűnik; ami 
marad, az az „én tanú vagyok csupán”, majd az is 
alámerül az ‟én minden vagyok‟ -ba. Ekkor a minden 
az Eggyé válik, és az Egy – önmagaddá, amely nem 
különbözik tőlem. Add fel a különálló ‟én‟ ideáját, és 
a ‟kinek a tapasztalata?‟ kérdés nem fog felmerülni. 
 

Q: You speak from your own experience. How can I 
make it mine? 
 

K: Te önnön tapasztalatod alapján beszélsz. Hogy 
tehetném azt magamévá? 
 

M: You speak of my experience as different from 
your experience, because you believe we are 
separate. But we are not. On a deeper level my 
experience is your experience. Dive deep within 
yourself and you will find it easily and simply. Go in 
the direction of 'I am'. 
 

M: Azért mondod, hogy az én tapasztalatom 
különbözik a tiédtől, mert azt hiszed, hogy 
különbözők vagyunk. De nem vagyunk azok. Egy 
mélyebb szinten az én tapasztalatom a te 
tapasztalatod. Ugorj mélyfejest önmagadba, és meg 
fogod azt találni, könnyen és egyszerűen. Haladj a 
‟vagyok‟ irányába. 
 

 

25. Hold on to ‘I am’ 25. Ragaszkodj az ’én vagyok’-hoz 
Questioner: Are you ever glad or sad? Do you 
know joy and sorrow? 

 

Kérdező: Szoktál-e boldog, vagy szomorú lenni? 
Ismered-e az örömet és a bánatot? 

 
Maharaj: Call them as you please. To me they are 
states of mind only, and I am not the mind. 
 

Maharaj: Nevezd ahogy tetszik. Számomra ezek 
csak elmeállapotok, és nem vagyok az elme. 
 

Q: Is love a state of mind? 
 

K: A szeretet elmeállapot? 
 

M: Again, it depends what you mean by love. Desire 
is, of course, a state of mind. But the realisation of 
unity is beyond mind. To me, nothing exists by itself. 
All is the Self, all is myself. To see myself in 
everybody and everybody in myself most certainly is 
love. 
 

M: Mint már mondtam, ez attól függ, mit értesz 
szeretet alatt. A vágy, természetesen, elmeállapot. 
De az egység megvalósítása túl van az elmén. 
Számomra semmi nem létezik önmagától. Minden 
az Én, minden én vagyok. Látni önmagamat 
mindenben, és mindent önmagamban, a 
legkétségtelenebb szeretet. 
 

Q: When I see something pleasant, I want it. Who K: Ha valamit kellemesnek találok, akkor kívánom. 
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exactly wants it? The self or the mind? 
 

Ki az, pontosan, aki megkívánja? Az Én vagy az 
elme? 
 

M: The question is wrongly put. There is no 'who'. 
There is desire, fear, anger, and the mind says -- 
this is me, this is mine. There is no thing which could 
be called 'me' or 'mine'. Desire is a state of the mind, 
perceived and named by the mind. Without the mind 
perceiving and naming, where is desire? 
 

M: Rosszul tetted fel kérdést. Nincs olyan, hogy ‟ki‟. 
Ami van az a vágy, a félelem, a düh, és az elme azt 
mondja – ez én vagyok, ez az enyém. Nincs olyan 
dolog, amelyet úgy nevezhetnénk, hogy ‟én‟ vagy 
‟enyém‟. A vágy az elmének az elme által érzékelt 
és elnevezett állapota. Az érző és elnevező elme 
nélkül hol a vágy? 
 

Q: But is there such a thing as perceiving without 
naming? 
 

K: Van-e olyan dolog, mint érzékelés, elnevezés 
nélkül? 
 

M: Of course. Naming cannot go beyond the mind, 
while perceiving is consciousness itself. 
 

M: Természetesen. Az elnevezés nem mehet túl az 
elmén, míg az érzékelés a tudatosság maga. 
 

Q: When somebody dies what exactly happens? 
 

K: Amikor valaki meghal, mi történik pontosan? 
 

M: Nothing happens. Something becomes nothing. 
Nothing was, nothing remains. 
 

M: Semmi nem történik. Valami semmivé válik. 
Semmi volt, semmi maradt. 
 

Q: Surely there is a difference between the living 
and the dead. You speak of the living as dead and of 
the dead as living. 
 

K: Biztos, hogy van különbség az élő és a halott 
között. Te úgy beszélsz az élőről, mintha halott, és a 
halottról, mint élő lenne. 
 

M: Why do you fret at one man dying and care little 
for the millions dying every day? Entire universes 
are imploding and exploding every moment -- am I 
to cry over them? One thing is quite clear to me: all 
that is, lives and moves and has its being in 
consciousness and I am in and beyond that 
consciousness. I am in it as the witness. I am 
beyond it as Being. 
 

M: Miért nyugtalanítod magad egy ember halála 
miatt, miközben azzal kevéssé törődsz, hogy milliók 
halnak naponta? Teljes világok robbannak be és 
robbannak ki, minden pillanatban – sírnom kellene 
miattuk? Egy dolog teljesen világos számomra: 
minden, ami él és mozog, a tudatosságban létezik, 
és én ezen tudatosságon belül, és túl vagyok. Belül 
vagyok, mint tanú. Túl vagyok rajta, mint Lét. 
 

Q: Surely, you care when your child is ill, don't you? 
 

K: Biztos téged is aggaszt, amikor a gyermeked 
beteg, nem? 
 

M: I don't get flustered. I just do the needful. I do not 
worry about the future. A right response to every 
situation is in my nature. I do not stop to think what 
to do. I act and move on. Results do not affect me. I 
do not even care, whether they are good or bad. 
Whatever they are, they are -- if they come back to 
me, I deal with them afresh. Or, rather, I happen to 
deal with them afresh. There is no sense of purpose 
in my doing anything. Things happens as they 
happen -- not because I make them happen, but it is 
because I am that they happen. In reality nothing 
ever happens. When the mind is restless, it makes 
Shiva dance, like the restless waters of the lake 
make the moon dance. It is all appearance, due to 
wrong ideas. 
 

M: Nem nyugtalanít. Csak teszem, amit szükséges. 
Nem aggódom a jövő miatt. Az életműködésem 
minden helyzetre tartalmazza a helyes választ. Nem 
állok meg azon gondolkodni, hogy mit tegyek. 
Cselekszem, és haladok tovább. A következmények 
nem hatnak rám. Még csak az sem érdekel, hogy 
jók, vagy rosszak-e. Bármik is legyenek, vannak – 
ha visszatérnek, ismét foglalkozom velük. Jobban 
mondva, ismét megtörténik, hogy velük foglalkozom. 
Nincs céltudatosság semmilyen cselekvésemben. A 
dolgok történnek, ahogy történnek – nem azért 
történnek meg, mert én megtörténtté teszem őket, 
hanem azért, mert én az vagyok. Valójában soha 
semmi nem történik. Amikor az elme nyugtalan, 
akkor Shiva-táncát járja, hasonlóan a tóhoz, 
amelynek nyugtalan vizén táncot jár a hold. Mindez 
látszat, amely a helytelen ideáknak tulajdonítható. 
 

Q: Surely, you are aware of many things and 
behave according to their nature. You treat a child 
as a child and an adult as an adult. 
 

K: Te bizonyára tudatában vagy számos dolognak, 
és az ő természetük szerint viselkedsz. A gyerekkel 
gyerekként bánsz, és a felnőttel felnőttként. 
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M: Just as the taste of salt pervades the great ocean 
and every single drop of sea-water carries the same 
flavour, so every experience gives me the touch of 
reality, the ever fresh realisation of my own being. 
 

M: Mint ahogy a só íze átjárja a hatalmas óceánt, és 
a tengervíz minden cseppje ugyanazt az ízt 
hordozza, úgy adja számomra minden tapasztalat a 
valóság érintését, örökké friss megvalósításaként 
saját létemnek. 
 

Q: Do I exist in your world, as you exist in mine? 
 

K: Létezem én a te világodban, mint ahogy te az 
enyémben? 
 

M: Of course, you are and I am. But only as points in 
consciousness; we are nothing apart from 
consciousness. This must be well grasped: the world 
hangs on the thread of consciousness; no 
consciousness, no world. 
 

M: Természetesen, te vagy, és én vagyok. De csak 
mint pontok a tudatosságban; semmik nem vagyunk 
a tudatosságon nélkül. Ezt jól kell érteni: a világ a 
tudatosság cérnaszálán függ; ha nincs tudatosság, 
nincs világ sem. 
 

Q: There are many points in consciousness; are 
there as many worlds? 
 

K: A tudatosságban sok pont van; ugyanannyi a 
világ is? 
 

M: Take dream for an example. In a hospital there 
may be many patients, all sleeping, all dreaming, 
each dreaming his own private, personal dreams 
unrelated, unaffected, having one single factor in 
common -- illness. Similarly, we have divorced 
ourselves in our imagination from the real world of 
common experience and enclosed ourselves in a 
cloud of personal desire and fears, images and 
thoughts, ideas and concepts. 
 

M: Vegyük az álmot, például. Egy kórház sok 
betegének mindegyike alszik és álmodik, mindegyik 
a saját egyéni, személyes álmát álmodja, amelyek 
nincsenek kapcsolatban egymással, nincsenek 
hatással egymásra, egyetlen dolog közös bennük – 
a betegség. Hasonlóképpen, mi is elválasztottuk 
magunkat képzeletünkben a közös tapasztalat valós 
világától, és bezártuk magunkat a személyes vágyak 
és félelmek, képek és gondolatok, ideák és 
koncepciók felhőjébe. 
 

Q: This I can understand. But what could be the 
cause of the tremendous variety of the personal 
worlds? 
 

K: Ezt értem. De mi lehet az oka a személyes 
világok iszonyú sokféleségének? 
 

M: The variety is not so great. All the dreams are 
superimposed over a common world. To some 
extent they shape and influence each other. The 
basic unity operates in spite of all. At the root of it all 
lies self-forgetfulness; not knowing who I am. 
 

M: Nem olyan nagy a sokféleség. Minden egyes 
álom egy közös világra szuperponálódik. Bizonyos 
fokig formálják, és befolyásolják egymást. Az 
alapvető egység, mindennek ellenére, működik. 
Mindennek a gyökere az ön-feledés; a nem tudása 
annak, hogy ki vagyok én. 
 

Q: To forget, one must know. Did I know who I am, 
before I forgot it? 
 

K: Ahhoz, hogy felejthessen, tudnia kell az 
embernek. Tudtam, hogy ki vagyok én, mielőtt 
elfelejtettem azt? 
  

M: Of course. Self-forgetting is inherent in self-
knowing. Consciousness and unconsciousness are 
two aspects of one life. They co-exist. To know the 
world you forget the self -- to know the self you 
forget the world. What is world after all? A collection 
of memories. Cling to one thing, that matters, hold 
on to 'I am' and let go all else. This is sadhana. In 
realisation there is nothing to hold on to and nothing 
to forget. Everything is known, nothing is 
remembered. 
 

M: Természetesen. Az ön-felejtés az öntudat 
velejárója. A tudatosság és a tudattalanság 
ugyanazon életnek a két aspektusa. Egymás mellett 
léteznek. A világ megismeréséhez elfelejted Énedet 
– Éned megismeréséhez elfelejted a világot. Mi a 
világ, végül is? Emlékek gyűjteménye. Kapaszkodj 
az egyetlen dologba, ami számít, ragaszkodj az ‟én 
vagyok‟-hoz, és engedj el minden mást. Ez a 
sadhana. A megvalósulásban semmihez nem kell 
ragaszkodni kell, és semmit nem kell elfelejteni. 
Minden tudás, semmi nem emlék. 
 

Q: What is the cause of self-forgetting? 
 

K: Mi az ön-felejtés oka? 
 

M: There is no cause, because there is no 
forgetting. Mental states succeed one another, and 

M: Nincs ok, mert nincs felejtés. Mentális állapotok 
következnek egymásra, és mindegyik elmossa az 
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each obliterates the previous one. Self-remembering 
is a mental state and self-forgetting is another. They 
alternate like day and night. Reality is beyond both. 
 

előzőt. Az ön-emlékezés egy mentális állapot, és az 
ön-elfelejtés egy másik. Váltakoznak, mint a nappal 
és az éjjel. A valóság mindkettő fölött áll. 
 

Q: Surely there must be a difference between 
forgetting and not knowing. Not knowing needs no 
cause. Forgetting presupposes previous knowledge 
and also the tendency or ability to forget. I admit I 
cannot enquire into the reason for not-knowing, but 
forgetting must have some ground. 
 

K: Biztosan kell, hogy legyen különbség a felejtés és 
a nem tudás között. A nem tudáshoz nem 
szükséges ok. A felejtés előzetes tudást 
előfeltételez, és a felejtésre való hajlamot, vagy 
képességet is. Bevallom, nem tudom 
megkérdőjelezni a nem tudás gondolatát, de a 
felejtésnek kell, hogy legyen valamilyen alapja. 
 

M: There is no such thing as not-knowing. There is 
only forgetting. What is wrong with forgetting? It is 
as simple to forget as to remember. 
 

M: Nincs olyan dolog, mint nem-tudás. Csak felejtés 
van. Mi rossz van a felejtésben? Ugyanolyan 
egyszerű felejteni, mint emlékezni. 
 

Q: Is it not a calamity to forget oneself? 
 

K: Nem jelent csapást, ha valaki elfelejti önmagát? 
 

M: As bad as to remember oneself continuously. 
There is a state beyond forgetting and not-forgetting 
-- the natural state. To remember, to forget -- these 
are all states of mind, thoughtbound, word-bound. 
Take for example, the idea of being born. I am told I 
was born. I do not remember. I am told I shall die I 
do not expect it. You tell me I have forgotten, or I 
lack imagination. But I just cannot remember what 
never happened, nor expect the patently impossible. 
Bodies are born and bodies die, but what is it to me? 
Bodies come and go in consciousness and 
consciousness itself has its roots in me. I am life and 
mine are mind and body. 
 

M: Ugyanolyan rossz, mint folyamatosan emlékezni 
önmagadra. Létezik egy állapot a felejtésen és a 
nem felejtésen túl – a természetes állapot. 
Emlékezni, felejteni – ezek mindketten az elme 
gondolathoz kötött, szóhoz kötött állapotai. Vegyük 
például a születés ideáját. Azt mondták, születtem. 
Nem emlékszem rá. Azt mondták, meg fogok halni. 
Nem gondolom. Azt mondod, elfelejtettem, vagy 
híján vagyok a képzeletnek. Pedig egyszerűen csak 
nem tudok visszaemlékezni arra, ami soha nem 
történt meg, és nem tartom valószínűnek a 
nyilvánvalóan lehetetlent. A testek születnek, és a 
testek meghalnak, de mit jelent ez számomra? A 
testek a tudatosságban jönnek és mennek, és a 
tudatosságnak magának a gyökerei énbennem 
vannak. Én vagyok az élet, és az elme és a test az 
én tulajdonom. 
 

Q: You say at the root of the world is self-
forgetfulness. To forget I must remember What did I 
forget to remember? I have not forgotten that I am. 
 

K: Azt mondod, hogy a világ gyökerénél az ön-
elfelejtés van. A felejtéshez emlékeznem kell arra, 
amire elfelejtek emlékezni? Én soha nem felejtettem 
el, hogy én vagyok. 
 

M: This 'I am' too may be a part of the illusion. 
 

M: Lehet, hogy az ‟én vagyok‟ is része az illúziónak. 
 

Q: How can it be? You cannot prove to me that I am 
not. Even when convinced that I am not -- I am. 
 

K: Ez hogyan lehetséges? Nem tudod nekem 
bebizonyítani, hogy nem vagyok. Még ha 
bebizonyítanád is, hogy nem vagyok – én vagyok.  
 

M: Reality can neither be proved nor disproved. 
Within the mind you cannot, beyond the mind you 
need not. In the real, the question 'what is real?' 
does not arise. The manifested (saguna) and 
unmanifested (nirguna) are not different. 
 

M: A valóság sem nem bizonyítható, sem nem 
cáfolható. Elmén belül nem lehetséges, az elmén 
kívül nem szükséges. A valódiban a ‟mi valódi?‟ 
kérdés nem merül fel. A megnyilvánult (saguna) és a 
megnyilvánulatlan (nirguna) nem különböznek 
egymástól. 
 

Q: In that case all is real. 
 

K: Ilyenformán minden valódi. 
 

M: I am all. As myself all is real. Apart from me, 
nothing is real. 
 

M: Én vagyok minden. Önmagamként minden 
valódi. Engem kivéve semmi nem valódi. 
 

Q: I do not feel that the world is the result of a K: Én nem úgy érzem, hogy a világ egy hiba 
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mistake. 
 

eredménye. 
 

M: You may say so only after a full investigation, not 
before. Of course, when you discern and let go all 
that is unreal, what remains is real. 
 

M: Ilyet csak egy teljes vizsgálatot követően 
mondhatsz, nem előtte. Természetesen, amikor 
meglátod a különbséget, és eleresztesz mindent, 
ami nem valódi, akkor csak a valódi marad. 
 

Q: Does anything remain? 
 

K: Marad egyáltalán valami? 
 

M: The real remains. But don't be mislead by words. 
 

M: A valódi marad. De ne áltasd magad szavakkal. 
 

Q: Since immemorial time, during innumerable 
births, I build and improve and beautify my world. It 
is neither perfect, nor unreal. It is a process. 
 

K: Emberemlékezet óta, megszámlálhatatlan 
születések sorozatán keresztül építem, javítom és 
szépítem a világomat. Ami sem nem tökéletes, sem 
nem valószerűtlen. Ez egy folyamat. 
 

M: You are mistaken. The world has no existence 
apart from you. At every moment it is but a reflection 
of yourself. You create it, you destroy it. 
 

M: Tévedsz. Rajtad kívül nem létezik a világ. Minden 
pillanatban csak önmagad tükörképe. Te teremted, 
te pusztítod. 
 

Q: And build it again, improved. 
 

K: Aztán újra építem, tökéletesebbre. 
 

M: To improve it, you must disprove it. One must die 
to live. There is no rebirth, except through death. 
 

M: A tökéletesítéshez cáfolnod kell. Meg kell halnia 
az embernek, hogy éljen. Nincs újjászületés, csak 
halál révén. 
 

Q: Your universe may be perfect. My personal 
universe is improving. 
 

K: A te világod lehet, hogy tökéletes. Az én 
személyes világom tökéletesedik. 
 

M: Your personal universe does not exist by itself. It 
is merely a limited and distorted view of the real. It is 
not the universe that needs improving, but your way 
of looking. 
 

M: A te személyes világod nem létezik önmagától. 
Pusztán csak egy korlátozott, és torz képe a 
valóságnak. Nem az univerzumot kell tökéletesíteni, 
hanem a te látásmódodat. 
 

Q: How do you view it? 
 

K: Te milyennek látod? 
 

M: It is a stage on which a world drama is being 
played. The quality of the performance is all that 
matters; not what the actors say and do, but how 
they say and do it. 
 

M: Egy színpadnak, amelyen a világ dráma 
játszódik. Kizárólag az előadás minősége a fontos; 
nem az számít, hogy a színészek mit mondanak és 
csinálnak, hanem csak az, ahogyan mondják és 
csinálják azt. 
 

Q: I do not like this lila (play) idea I would rather 
compare the world to a work-yard in which we are 
the builders. 
 

K: Nekem nem tetszik ez a lila (játék) idea, én 
inkább hasonlítanám a világot egy munkaterülethez, 
amelyen mi vagyunk az építőmunkások. 
 

M: You take it too seriously. What is wrong with 
play? You have a purpose only as long as you are 
not complete (purna); till then completeness, 
perfection, is the purpose. But when you are 
complete in yourself, fully integrated within and 
without, then you enjoy the universe; you do not 
labour at it. To the disintegrated you may seem 
working hard, but that is their illusion. Sportsmen 
seem to make tremendous efforts: yet their sole 
motive is to play and display. 
 

M: Túl komolyan veszed. Mi baj a játékkal? Csak 
addig van célod, amíg nem vagy teljes (purna); 
addig pedig a teljesség, a tökéletesség a cél. De 
amikor teljes vagy önmagadban, kívül-belül teljesen 
integrált, akkor élvezed az univerzumot; nem 
dolgozol rajta. A dezintegráltnak úgy tűnik, hogy 
keményen dolgozol, de ez az ő illúziójuk. A 
sportolók látszólag hatalmas erőfeszítéseket 
tesznek: egyetlen motivációjuk mégis a játék, és a 
megnyilatkozás. 
 

Q: Do you mean to say that God is just having fun, 
that he is engaged in purposeless action? 
 

K: Azt akarod mondani, hogy Isten csak szórakozik, 
hogy cél nélkül cselekvéssel foglalja el magát? 
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M: God is not only true and good, he is also 
beautiful (satyam-shivam-sundaram). He creates 
beauty -- for the joy of It 
 

M: Isten nem csak igaz és jó, hanem szép is 
(satyam-shivam-sundaram). A szépséget annak 
öröméért teremti. 
 

Q: Well, then beauty is his purpose. 
 

K: Nos hát, akkor a szépség a célja. 
 

M: Why do you introduce purpose? Purpose implies 
movement, change, a sense of imperfection. God 
does not aim at beauty -- whatever he does is 
beautiful. Would you say that a flower is trying to be 
beautiful? It is beautiful by its very nature. Similarly 
God is perfection itself, not an effort at perfection. 
 

M: Miért kevered bele a szándékot? A szándék 
mozgást, változást, tökéletlenség érzést implikál. 
Istennek nem célja a szépség – bármit tesz, az 
szép. Lehet olyat mondani, hogy a virág megpróbál 
szép lenni? Szép az, a saját természeténél fogva. 
Hasonlóképpen, Isten is maga a tökéletesség, nem 
kell erőfeszítést tennie, hogy tökéletessé váljon. 
 

Q: The purpose fulfils itself in beauty. 
 

K: A szándék a szépségben teljesíti be önmagát. 
 

M: What is beautiful? Whatever is perceived 
blissfully is beautiful. Bliss is the essence of beauty. 
 

M: Mi a szép? Bármit, amit a tökéletes boldogság 
állapotában látsz, az minden szép. A szépségnek az 
eszenciája a boldogság. 
 

Q: You speak of Sat-Chit-Ananda. That I am is 
obvious. That I know is obvious. That I am happy is 
not at all obvious. Where has my happiness gone? 
 

K: Beszélsz a Sat-Chit-Ananda-ról. Az, hogy 
létezem, szembetűnő. Az, hogy tudok, szembetűnő. 
Az, hogy boldog vagyok, egyáltalán nem 
szembetűnő. Hová tűnt a boldogságom? 
 

M: Be fully aware of your own being and you will be 
in bliss consciously. Because you take your mind off 
yourself and make it dwell on what you are not, you 
lose your sense of well-being of being well. 
 

M: Légy teljesen tudatában saját létednek, és a 
tudatos boldogságban leszel. Mivel elmédet 
elfordítod önmagadról, és arra irányítod, ami nem 
vagy, elveszíted a jól lét elégedettségének az 
érzését. 
 

Q: There are two paths before us -- the path of effort 
(yoga marga), and the path of ease (bhoga marga). 
Both lead to the same goal -- liberation. 
 

K: Két út áll előttünk – az erőfeszítés útja (yoga 
marga), és a kényelem útja (bhoga marga). 
Mindkettő ugyanahhoz a célhoz vezet – a 
megszabaduláshoz. 
 

M: Why do you call bhoga a path? How can ease 
bring you perfection? 
 

M: Miért hívod a útnak bhogát? Hogy vezethet a 
kényelem tökéletességhez? 
 

Q: The perfect renouncer (yogi) will find reality. The 
perfect enjoyer (bhogi) also will come to it. 
 

K: Aki eljutott a tökéletes lemondásig (yogi), 
megtalálja a valóságot. Aki eljutott a tökéletességig 
az élvezetben (bhogi), szintén el fog oda jutni. 
 

M: How can it be? Aren't they contradictory? 
 

M: Hogy lehet ez? Nem ellentmondó kijelentések 
ezek? 
 

Q: The extremes meet. To be a perfect Bhogi is 
more difficult than to be a perfect Yogi. I am a 
humble man and cannot venture judgements of 
value. Both the Yogi and the Bhogi, after all, are 
concerned with the search for happiness. The Yogi 
wants it permanent, the Bhogi is satisfied with the 
intermittent. Often the Bhogi strives harder than the 
Yogi. 
 

K: A végletek találkoznak. Tökéletes Bhoginak lenni 
sokkal nehezebb, mint tökéletes Yoginak. Én 
egyszerű ember vagyok, és nem merészelhetek 
értékeket megítélni. Végső soron mind a Yogi, mind 
a Bhogi, a boldogság keresésével törődik. A Bhogi 
erőfeszítései gyakran kitartóbbak, mint a Yogié. 
 

M: What is your happiness worth when you have to 
strive and labour for it? True happiness is 
spontaneous and effortless. 
 

M: Mit ér a boldogságod, ha erőlködnöd és 
dolgoznod kell érte? A valódi boldogság spontán és 
erőfeszítés mentes. 
 

Q: All beings seek happiness. The means only K: Minden lény a boldogságot keresi. Csak eltérő 
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differ. Some seek it within and are therefore called 
Yogis; some seek it without and are condemned as 
Bhogis. Yet they need each other. 
 

módokon. Némelyek belül keresik, és ezért a nevük 
az, hogy Yogi, mások kívül keresik, és a Bhogi nevet 
ragasztották rájuk. Mégis, szükségük van egymásra. 
 

M: Pleasure and pain alternate. Happiness is 
unshakable. What you can seek and find is not the 
real thing. Find what you have never lost, find the 
inalienable. 
 

M: Az öröm és a fájdalom váltakozóak. A boldogság 
rendíthetetlen. Amit keresni lehet, és megtalálni, az 
nem valódi. Fedezd fel, amit soha el nem veszítettél, 
fedezd fel, ami tőled soha el nem idegeníthető. 
 

 

26. Personality, an Obstacle 26. A személyiség akadály 

Questioner: As I can see, the world is a school of 
Yoga and life itself is Yoga practice. Everybody 
strives for perfection and what is Yoga but striving. 
There is nothing contemptible about the so-called 
'common' people and their 'common' lives. They 
strive as hard and suffer as much as the Yogi, only 
they are not conscious of their true purpose. 

 

Kérdező: Értelmezésem szerint a világ a Yoga 
iskolája, és maga az élet egy Yoga gyakorlat. 
Mindenki tökéletességre törekszik, és mi más a 
Yoga, ha nem törekvés? Semmi megvetendő nincs 
az úgynevezett ‟egyszerű‟ emberekben, és az ő 
‟egyszerű‟ életükben. Legalább olyan keményen 
törekszenek, és legalább annyit szenvednek, mint a 
Yogi, csak ők nincsenek tudatában igazi céljuknak. 
 

Maharaj: In what way are your common people -- 
Yogis? 
 
 

Maharaj: Mi módon Yogik a te egyszerű embereid? 
 

Q: Their ultimate goal is the same. What the Yogi 
secures by renunciation (tyaga) the common man 
realises through experience (bhoga). The way of 
Bhoga is unconscious and, therefore, repetitive and 
protracted, while the way of Yoga is deliberate and 
intense and, therefore, can be more rapid. 
 

K: Az ő végső céljuk is ugyanaz. Amit a Yogi 
lemondással (tyaga) ér el, azt a közönséges ember 
tapasztalat (bhoga) útján valósítja meg. A Bhoga 
útja nem tudatos, ennél fogva ismétlésekkel teli, és 
hosszantartó, míg a Yoga útja átgondolt és 
elmélyült, ezért sokkal gyorsabb lehet. 
 

M: Maybe the periods of Yoga and Bhoga alternate. 
First Bhogi, then Yogi, then again Bhogi, then again 
Yogi. 
 

M: Lehet, hogy a Yoga és Bhoga periódusok 
váltakoznak. Először Bhogi, aztán Yogi, majd újból 
Bhogi, majd újból Yogi. 
 

Q: What may be the purpose? 
 

K: Mi lehet a cél? 
 

M: Weak desires can be removed by introspection 
and meditation, but strong, deep-rooted ones must 
be fulfilled and their fruits, sweet or bitter, tasted. 
 

M: A gyenge vágyak eltávolíthatók önelemzéssel és 
meditációval, de az erős, mélyen gyökerező 
vágyakat be kell teljesíteni, és gyümölcseiket, 
legyenek azok édesek vagy keserűek, meg kell 
ízlelni. 
 

Q: Why then should we pay tribute to Yogis and 
speak slightingly of Bhogis? All are Yogis, in a way. 
 

K: Akkor miért adóznak elismeréssel a Yogiknak, és 
beszélnek megvetően a Bhogikról? Mindegyikük 
Yogi, bizonyos módon. 
 

M: On the human scale of values deliberate effort is 
considered praiseworthy. In reality both the Yogi and 
Bhogi follow their own nature, according to 
circumstances and opportunities. The Yogi's life is 
governed by a single desire -- to find the Truth; the 
Bhogi serves many masters. But the Bhogi becomes 
a Yogi and the Yogi may get a rounding up in a bout 
of Bhoga. The final result is the same. 
 

M: Az emberi értékrend az átgondolt erőfeszítést 
dicséretreméltónak tekinti. A Yogi és a Bhogi 
valójában a saját természetüket követik, a 
körülményektől és a lehetőségektől függően. A Yogi 
életét egyetlen vágy vezérli – megtalálni az 
Igazságot; a Bhogi sok mestert szolgál. De a 
Bhogiból Yogi lesz, és a Yogi felülkerekedhet a 
Bhoga küzdelmében. A végső eredmény ugyanaz. 
 

Q: Buddha is reported to have said that it is 
tremendously important to have heard that there is 
enlightenment, a complete reversal and 
transformation in consciousness. The good news is 

K: A hagyomány Buddhának tulajdonítja a mondást, 
miszerint mérhetetlenül fontos hallani róla, hogy van 
megvilágosodás, ami teljes megfordulást és 
átalakulást jelent a tudatosságban. A jó hír ahhoz 
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compared to a spark in a shipload of cotton; slowly 
but relentlessly the whole of it will turn to ashes. 
Similarly the good news of enlightenment will, 
sooner or later, bring about a transformation. 
 

hasonlatos, amikor szikra pattan egy hajórakomány 
gyapotba; lassan, de könyörtelenül az egész 
hamuvá lesz. Hasonló módon fog a megvilágosodás 
jó híre is előbb vagy utóbb átalakulást végbevinni.  
 

M: Yes, first hearing (shravana), then remembering 
(smarana), pondering (manana) and so on. We are 
on familiar ground. The man who heard the news 
becomes a Yogi; while the rest continue in their 
Bhoga. 
 

M: Igen, először hallás (shravana), majd emlékezés 
(smarana), elmélkedés (manana) és így tovább. 
Ismerős terepen vagyunk. Aki halotta a hírt Yogivá 
válik; míg a többiek folytatják Bhogájukat. 
 

Q: But you agree that living a life -- just living the 
humdrum life of the world, being born to die and 
dying to be born -- advances man by its sheer 
volume, just like the river finds its way to the sea by 
the sheer mass of the water it gathers. 
 

K: De azzal bizonyára egyetértesz, hogy az élet 
élése – a világ egyhangú életének puszta élése, a 
megszületés, hogy meghaljunk, és a meghalás, 
hogy megszülessünk – már a puszta mennyisége 
miatt is fejleszti az embert, éppúgy, mint ahogy a 
folyó is megtalálja az útját a tenger felé, pusztán 
azáltal, hogy nagy tömegű vizet összegyűjt. 
 

M: Before the world was, consciousness was. In 
consciousness it comes into being, in consciousness 
it lasts and into pure consciousness it dissolves. At 
the root of everything, is the feeling 'I am'. The state 
of mind: 'there is a world' is secondary, for to be, I do 
not need the world, the world needs me. 
 

M: Mielőtt a világ lett volna, tudatosság volt. A világ 
tudatosságban kezdi létezését, a tudatosságban 
marad fenn és a tiszta tudatosságba olvad bele. 
Minden dolgok gyökerénél ott a ‟vagyok‟ érzése. Az 
elmének a ‟van világ‟ állapota másodlagos, mert a 
léthez nincs szükségem a világra, a világnak van 
szüksége rám. 
 

Q: The desire to live is a tremendous thing. 
 

K: Az életösztön hatalmas dolog. 
  

M: Still greater is the freedom from the urge to live. 
 

M: Még nagyobb az életösztöntől való szabadság. 
 

Q: The freedom of the stone? 
 

K: A kőnek a szabadsága? 
 

M: Yes, the freedom of the stone, and much more 
besides. Freedom unlimited and conscious. 
 

M: Igen, a kőnek a szabadsága, és még sok másé 
azon kívül. A szabadság határtalan, és tudatos. 
 

Q: Is not personality required for gathering 
experience? 
 

K: Nincs szükség személyiségre a tapasztalat 
gyűjtéshez? 
 

M: As you are now, the personality is only an 
obstacle. Selfidentification with the body may be 
good for an infant, but true growing up depends on 
getting the body out of the way. Normally, one 
should outgrow body-based desires early in life. 
Even the Bhogi, who does not refuse enjoyments, 
need not hanker after the ones he has tasted. Habit, 
desire for repetition frustrates both the Yogi and the 
Bhogi. 
 

M: Számodra, amilyen most vagy, a személyiség 
csak nyűg. A testtel való önazonosulás jó lehet egy 
kisgyermek számára, de az igazi felnövekvés a 
testtől való függetlenedésen múlik. Normális 
esetben az embernek kora ifjúságában ki kell nőni a 
test-alapú vágyait. Még az élvezeteket el nem 
utasító Bhoginak sem kell vágyakoznia azok után, 
amiket megízelt. A szokás, az ismétlés vágya mind a 
Yogit, mind a Bhogit akadályozza. 
 

Q: Why do you keep on dismissing the person 
(vyakti) as of no importance? Personality is the 
primary fact of our existence. It occupies the entire 
stage. 
 

K: Miért tartod elutasítandónak a személyt (vyakti), 
mint jelentőség nélküli dolgot? A személyiség 
létezésünk elsődleges tényezője. Az tölti be egész 
színterét. 
 

M: As long as you do not see that it is mere habit, 
built on memory, prompted by desire, you will think 
yourself to be a person -- living, feeling, thinking, 
active, passive, pleased or pained. Question 
yourself, ask yourself. 'Is it so?' 'Who am l'? 'What is 
behind and beyond all this?' And soon you will see 

M: Amíg nem látod meg, hogy a személyiség 
pusztán csak emlékezetre épülő szokás, amelyet a 
vágy sarkall, mindaddig személynek fogod magad 
gondolni, aki élő, érző, gondolkodó, tevékenykedő, 
boldog vagy bánatos. Vond kérdőre magad, kérdezd 
magad: ‟Így van ez? Ki vagyok én? Mi van mindezek 
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your mistake. And it is in the very nature of a 
mistake to cease to be, when seen. 
 

mögött, és mindezeken túl?‟ És hamarosan meg 
fogod látni a hibáidat. És a hiba, valódi természete 
szerint, megszűnik létezni, amikor meglátod. 
 

Q: The Yoga of living, of life itself, we may call the 
Natural Yoga (nisarga yoga). It reminds me of the 
Primal Yoga (adhi yoga), mentioned in the Rig-Veda 
which was described as the marrying of life with 
mind. 
 

K: A létezésnek, magának az életnek a Yogáját, 
nevezhetjük Természetes Yogának (nisarga yoga). 
Engem arra az Ősi Yogára (adhi yoga) emlékeztet, 
amit a Rig-Veda úgy említ, mint az elmével történt 
házasságkötést. 
 

M: A life lived thoughtfully, in full awareness, is by 
itself Nisarga Yoga. 
 

M: Az elmélkedő, teljes tudatosságban élt élet, 
önmagában véve Nisarga Yoga. 
 

Q: What does the marriage of life and mind mean? 
 

K: Mit jelent az élet és az elme házassága? 
 

M: Living in spontaneous awareness, consciousness 
of effortless living, being fully interested in one's life -
- all this is implied. 
 

M: A spontán tudatosságban élt, erőfeszítés-mentes 
élet tudatosságát, az élet iránti teljes érdeklődést – 
mindezt magában foglalja. 
 

Q: Sharada Devi, wife of Sri Ramakrishna 
Paramahamsa, used to scold his disciples for too 
much effort. She compared them to mangoes on the 
tree which are being plucked before they are ripe. 
'Why hurry?' she used to say. 'Wait till you are fully 
ripe, mellow and sweet.' 
 

K: Sri Ramakrishna Paramahamsa felesége 
Sharada Devi leszidta tanítványait, ha túl sok 
erőfeszítést tettek. A fáról éretlenül leszakított 
mangóhoz hasonlította őket. ‟Minek sietni?‟ mondta. 
‟Várj, míg teljesen meg nem érsz, lédús leszel és 
édes.‟ 
 

M: How right she was. There are so many who take 
the dawn for the noon, a momentary experience for 
full realisation and destroy even the little they gain 
by excess of pride. Humility and silence are 
essential for a sadhaka, however advanced. Only a 
fully ripened gnani can allow himself complete 
spontaneity. 
 

M: Milyen igaza volt. Olyan sokan vannak, akik 
délnek nézik a hajnalt, egy futólagos tapasztalatot 
teljes megvalósulásnak, és még ezt a keveset is 
lerombolják mértéktelen gőgjükkel. Az alázatosság 
és a csend nélkülözhetetlen a sadhakához, 
bármennyire előrehaladott vagy. Csak a teljesen 
érett gnani engedhet meg magának teljes 
spontaneitást. 
 

Q: It seems there are schools of Yoga where the 
student, after illumination, is obliged to keep silent 
for 7 or 12 or 15 or even 25 years. Even Bhagavan 
Sri Ramana Maharshi imposed on himself 20 years 
of silence before he began to teach. 
 

K: Úgy tudom, vannak a Yogának olyan iskolái, 
amelyekben a tanítványnak kötelező csendben 
maradnia 7, 12, 15 vagy 25 évig. Még Bhagavan Sri 
Ramana Maharshi is 20 év hallgatást mért magára, 
mielőtt tanítani kezdett. 
 

M: Yes, the inner fruit must ripen. Until then the 
discipline, the living in awareness, must go on. 
Gradually the practice becomes more and more 
subtle, until it becomes altogether formless. 
 

M: Igen, a belső gyümölcs meg kell, hogy érjen. 
Addig is a fegyelmet, a tudatosságban való életet 
kell gyakorolni. A gyakorlat fokozatosan egyre 
finomabbá és finomabbá, mígnem teljesen 
formanélkülivé válik. 
 

Q: Krishnamurti too speaks of living in awareness. 
 

K: Krishnamurti is a tudatosságban való életről 
beszél. 
 

M: He always aims directly at the 'ultimate'. Yes, 
ultimately all Yogas end in your adhi yoga, the 
marriage of consciousness (the bride) to life (the 
bridegroom). Consciousness and being (sad-chit) 
meet in bliss (ananda). For bliss to arise there must 
be meeting, contact, the assertion of unity in duality. 
 

M: Ő mindig közvetlenül a ‟végsőt‟ célozza. Igen, 
végül minden Yoga a te adhi yogádba torkollik, a 
tudatosság (a menyasszony) és az élet (a vőlegény) 
házasságába. Az üdvösség felmerüléséhez 
találkozásra, kapcsolatra van szükség, az egység 
érvényesítésére a dualitásban. 
  

Q: Buddha too has said that for the attainment of 
nirvana one must go to living beings. Consciousness 
needs life to grow. 

K: Buddha is azt mondta, hogy a nirvana 
megvalósításához az embernek az élőlényekhez kell 
mennie. A tudatosságnak életre van szüksége 
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 ahhoz, hogy növekedjen. 
 

M: The world itself is contact -- the totality of all 
contacts actualised in consciousness. The spirit 
touches matter and consciousness results. Such 
consciousness. when tainted with memory and 
expectation, becomes bondage. Pure experience 
does not bind; experience caught between desire 
and fear is impure and creates karma. 
 

M: A világ maga kapcsolat – az összes kapcsolat 
teljessége valósul meg a tudatosságban. A szellem 
megérinti az anyagot, és tudatosságot eredményez. 
Ilyen tudatosságot. Amikor emlékezettel és 
elvárással szennyeződik, akkor kötelékké válik. A 
tiszta tapasztalat nem eredményez kötöttséget; a 
vágy és félelem között ragadt tapasztalat tisztátalan, 
és karmát teremt. 
 

Q: Can there be happiness in unity? Does not all 
happiness imply necessarily contact, hence duality? 
 

K: Lehetséges boldogság az egységben? Nem von 
minden boldogság maga után szükségszerűen 
kapcsolatot, ebből eredően dualitást? 
 

M: There is nothing wrong with duality as long as it 
does not create conflict. Multiplicity and variety 
without strife is joy. In pure consciousness there is 
light. For warmth, contact is needed. Above the unity 
of being is the union of love. Love is the meaning 
and purpose of duality. 
 

M: Semmi baj a dualitással, amíg nem teremt 
konfliktust. A küzdelem nélküli sokféleség és 
változatosság örömet szerez. A tiszta 
tudatosságban fény van. A melegséghez 
kapcsolatra van szükség. A szeretet egysége a lét 
egysége felett áll. A szeretet a jelentése és célja a 
dualitásnak. 
 

Q: I am an adopted child. My own father I do not 
know. My mother died when I was born. My foster 
father, to please my foster mother, who was 
childless, adopted me -- almost by accident. He is a 
simple man -- a truck owner and driver. My mother 
keeps the house. I am 24 years now. For the last 
two and a half years I am travelling, restless, 
seeking. I want to live a good life, a holy life. What 
am I to do? 
 

K: Én adoptált gyerek vagyok. Apámat nem 
ismerem. Anyám meghalt a születésemkor. 
Nevelőapám, örömet akarván szerezni 
nevelőanyámnak, aki gyermektelen volt, szinte 
véletlenül engem adoptált. Egyszerű ember – 
teherautója van, sofőrködik. Anyám a háztartást 
vezeti. Én 24 éves vagyok. Az utóbbi két és fél 
évben utazom, nyugtalan vagyok, keresek. Egy jó 
életet akarok élni, egy megszentelt életet. Mit kell 
tennem? 
 

M: Go home, take charge of your father's business, 
look after your parents in their old age. Marry the girl 
who is waiting for you, be loyal, be simple, be 
humble. Hide your virtue, live silently. The five 
senses and the three qualities (gunas) are your eight 
steps in Yoga. And 'I am' is the Great Reminder 
(mahamantra). You can learn from them all you 
need to know. Be attentive, enquire ceaselessly. 
That is all. 
 

M: Menj haza, vedd át apád vállalkozását, 
gondoskodj idős szüleidről. Vedd el a lányt, aki rád 
vár, légy hűséges, légy egyszerű, légy alázatos. 
Titkold el erényességedet, élj csendesen. Az öt 
érzék és a három minőség (gunák) a te nyolc 
lépésed a Yogában. És az ‟én vagyok‟ a Nagy 
Emlékeztető (mahamantara). Megtanulhatsz tőlük 
mindent, amit tudnod kell. Légy figyelmes, kutass 
szüntelenül. Ez minden. 
 

Q: If just living one's life liberates, why are not all 
liberated? 
 

K: Ha csak az megszabadít, hogy emberi életet 
élek, akkor miért nem megszabadult mindenki? 
 

M: All are being liberated. It is not what you live, but 
how you live that matters. The idea of enlightenment 
is of utmost importance. Just to know that there is 
such possibility, changes one's entire outlook. It acts 
like a burning match in a heap of saw dust. All the 
great teachers did nothing else. A spark of truth can 
burn up a mountain of lies. The opposite is also true; 
The sun of truth remains hidden behind the cloud of 
self-identification with the body. 
 

M: Minden lény megszabadult. Nem az számít, hogy 
mit élsz meg, hanem, ahogyan megéled a 
problémákat. A megvilágosodás ideája a 
legnagyobb fontosságú. Annak a puszta tudása, 
hogy létezik egy ilyen lehetőség, megváltoztatja az 
ember egész szemléletmódját. Olyan a hatása, mint 
égő gyufaszálnak a halom fűrészporra. A nagy 
tanítók sem csináltak mást. Az igazság egy szikrája 
felemésztheti a hazugságok hegyét. Az ellenkező 
szintén igaz; az igazság napja rejtve marad a testtel 
való önazonosulás felhője mögött. 
 

Q: This spreading the good news of enlightenment K: A megvilágosodás örvendetes hírének az 
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seems very important. 
 

elterjedése nagyon fontosnak látszik. 
 

M: The very hearing of it, is a promise of 
enlightenment. The very meeting a Guru is the 
assurance of liberation. Perfection is life-giving and 
creative. 
 

M: Valójában ennek meghallása ígérete a 
megvilágosodásnak. Valójában a Guruval való 
találkozás a megszabadulás biztosítéka. A 
tökéletesség életadó, és teremtő. 
 

Q: Does a realised man ever think: 'I am realised?' 
Is he not astonished when people make much of 
him? Does he not take himself to be an ordinary 
human being? 
 

K: Gondolja-e megvalósult ember valaha is azt, 
hogy ‟Én megvalósult vagyok‟? Nem lepődik-e meg, 
amikor az emberek nagyra tartják őt? Nem tartja-e 
önmagát mindennapi embernek? 
 

M: Neither ordinary, nor extra-ordinary. Just being 
aware and affectionate -- intensely. He looks at 
himself without indulging in self-definitions and self-
identifications. He does not know himself as 
anything apart from the world. He is the world. He is 
completely rid of himself, like a man who is very rich, 
but continually gives away his riches. He is not rich, 
for he has nothing; he is not poor, for he gives 
abundantly. He is just propertyless. Similarly, the 
realised man is egoless; he has lost the capacity of 
identifying himself with anything. He is without 
location, placeless, beyond space and time, beyond 
the world. Beyond words and thoughts is he. 
 

M: Sem mindennapinak, sem rendkívülinek. Csak 
tudatosan és szeretetteljesen él – módfelett. 
Önmagára ön-meghatározások és ön-azonosítások 
megengedése nélkül tekint. Nem valamilyen világtól 
különálló valaminek ismeri magát. Ő maga a világ. 
Teljesen megszabadította önmagát, akárcsak a 
nagyon gazdag ember, aki folyton elajándékozza a 
vagyonát. Nem gazdag, mert nincs semmije; nem 
szegény, mert bőséggel ad. Csak vagyona nincs. 
Hasonlóképpen, egómentes a megvalósult ember, 
elveszítette arra vonatkozó képességét, hogy 
azonosítsa önmagát bármivel. Nincs lakhelye, 
állástalan, túl van téren és időn, túl van a világon. 
Túl van szavakon és gondolatokon. 
 

Q: Well, it is deep mystery to me. I am a simple 
man. 
 

K: Nos, ez nagyon mély rejtély a számomra. Én 
egyszerű ember vagyok. 
 

M: It is you who are deeply complex, mysterious, 
hard to understand. I am simplicity itself, compared 
to you: I am what is -- without any distinction 
whatsoever into inner and outer, mine and yours, 
good and bad. What the world is, I am; what I am 
the world is. 
 

M: Te mélységesen összetett, titokzatos, nehezen 
érthető vagy. Hozzád képest én maga az 
egyszerűség vagyok: én az vagyok, ami van – 
mindenféle belső és külső, enyém és tiéd, jó és 
rossz megkülönböztetése nélkül. Ami a világ, az 
vagyok én; ami én vagyok, a világ az. 
 

Q: How does it happen that each man creates his 
own world? 
 

K: Az hogyan történik, hogy minden ember 
létrehozza a saját világát? 
 

M: When a number of people are asleep, each 
dreams his own dream. Only on awakening the 
question of many different dreams arises and 
dissolves when they are all seen as dreams, as 
something imagined. 
 

M: Amikor többen alszanak egyszerre, mindenki a 
saját álmát álmodja. Csak az ébrenlét során merül 
fel a sok különböző álom kérdése, amit ejtenek, 
amikor mindannyian álomnak, valamilyen elképzelt 
dolognak tekintik. 
 

Q: Even dreams have a foundation. 
 

K: De hát az álmoknak van alapjuk. 
 

M: In memory. Even then, what is remembered, is 
but another dream. The memory of the false cannot 
but give rise to the false. There is nothing wrong with 
memory as such. What is false is its content. 
Remember facts, forget opinions. 
 

M: Az emlékezetben. Ugyanakkor, amire 
emlékszünk, csak egy másik álom. A hamis emléke 
nem eredményezhet mást, csak hamisat. Magával 
az emlékezettel semmi baj. Ami hamis, az annak a 
tartalma. A tényekre emlékezz, a véleményeket 
felejtsd el. 
 

Q: What is a fact? 
 

K: Mi a tény? 
 

M: What is perceived in pure awareness, unaffected 
by desire. 
 

M: Ami a tiszta, vágyaktól mentes tudatosságban 
észlelhető. 
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27. The Beginningless Begins Forever 27. A kezdetnélküli örökké kezdődik 

Questioner: The other day I was asking you about 
the two ways of growth -- renunciation and 
enjoyment (yoga and bhoga). The difference is not 
so great as it looks -- the Yogi renounces to enjoy; 
the Bhogi enjoys to renounce. The Yogi renounces 
first. 

 

Kérdező: A minap a fejlődés kétféle útjáról 
kérdeztelek – a lemond, hogy és az élvezetről (yoga 
és bhoga). A különbség nem olyan nagy, mint látszik 
– a Yogi lemond, az élvezet érdekében; a Bhogi 
élvez, a lemondás érdekében. A Yogi lemond 
inkább. 
 

Maharaj: So what? Leave the Yogi to his Yoga and 
the Bhogi to Bhoga. 
 

Maharaj: Na és? Hagyd a Yogira az ő Yogáját, és a 
Bhogira az ő Bhogáját. 
 

Q: The way of Bhoga seems to me the better one. 
The Yogi is like a green mango, separated from the 
tree prematurely and kept to open in a basket of 
straw. Airless and overheated, it does get ripe, but 
the true flavour and fragrance are lost. The mango 
left on the tree grows to full size, colour and 
sweetness. A joy in every way. Yet somehow Yoga 
gets all the praises, and Bhoga -- all the curses. As I 
see it, Bhoga is the better of the two. 
 

K: Számomra a Bhoga útja tűnik jobbnak. A Yogi 
olyan, mint a zöld mangó, amit időnap előtt szedtek 
le a fáról, és szalmakosárban tartanak, hogy 
kinyíljon. Levegő nélkül, melegen tartva megérik, de 
az igazi íz és illat elveszett. A fán hagyott mangó 
kifejlődik, teljes méretű, színes és édes lesz. Minden 
vonatkozásban élvezetessé válik. Mégis, valahogy a 
Yoga kapja az összes dicséretet, és a Bhoga – az 
összes szitkot. Ahogy látom, a Bhoga a jobb kettejük 
közül. 
 

M: What makes you say so? 
 

M: Miből gondolod, hogy ez így van? 
 

Q: I watched the Yogis and their enormous efforts. 
Even when they realise, there is something bitter or 
astringent about it. They seem to spend much of 
their time in trances and when they speak, they 
merely voice their scriptures. At their best such 
gnanis are like flowers -- perfect, but just little 
flowers, shedding their fragrance within a short 
radius. There are some others, who are like forests -
- rich, varied, immense, full of surprises, a world in 
themselves. There must be a reason for this 
difference. 
 

K: Figyeltem a Yogikat és roppant erőfeszítésüket. 
Még ha meg is valósulnak, valami keserű vagy 
fanyar íze van neki. Úgy tűnik, sok időt töltenek 
transzban, és amikor megszólalnak, egyedül a 
szentírásoknak adnak hangot. Legjobbjaik, mint a 
gnanik, akár a virágok – tökéletesek, de csak 
virágocskák, illatukat kis körben árasztva. Mások 
akár az erdők – gazdagok, változatosak, 
terjedelmesek, tele meglepetéssel, egy egész világ 
van bennük. Kell, hogy legyen magyarázat erre a 
különbségre. 
 

M: Well, you said it. According to you one got 
stunted in his Yoga, while the other flourished in 
Bhoga. 
 

M: Nos, egyetértek. Ahogy mondod, az egyik 
elsatnyul a Yogában, míg a másik kivirágzik a 
Bhogában. 
 

Q: Is it not so? The Yogi is afraid of life and seeks 
peace, while the Bhogi is adventurous, full of spirits, 
forward going. The Yogi is bound by an ideal, while 
the Bhogi is ever ready to explore. 
 

K: Nem így van? A Yogi fél az élettől, és békét 
keres, míg a Bhogi vakmerő, lélekkel teli, előre felé 
halad. A Yogi ideák által kötött, míg a Bhogi mindig 
kész a felfedezésre. 
 

M: It is a matter of wanting much or being satisfied 
with little. The Yogi is ambitious while the Bhogi is 
merely adventurous. Your Bhogi seems to be richer 
and more interesting, but it is not so in reality. The 
Yogi is narrow as the sharp edge of the knife. He 
has to be -- to cut deep and smoothly, to penetrate 
unerringly the many layers of the false. The Bhogi 
worships at many altars; the Yogi serves none but 
his own true Self. 
 
There is no purpose in opposing the Yogi to the 
Bhogi. The way of outgoing (pravritti) necessarily 
precedes the way of returning (nivritti). To sit in 

M: Ez annak a problémája, hogy valaki sokat akar, 
vagy kevéssel is beéri. A Yogi nagyratörő, míg a 
Bhogi csupán kalandvágyó. A Bhogi gazdagabbnak, 
és sokkal érdekesebbnek látszik, de valójában ez 
nem így van. A Yogi vékony, mint a kés éle. Amit 
neki kell – vágni mélyen és egyenletesen, biztos 
kézzel áthatolni a hamis sok rétegén. A Bhogi sok 
oltárnál imádkozik; a Yogi senkit nem szolgál, csak 
saját Énjét. 
 
Céltalan dolog a Yogit és a Bhogit szembeállítani. A 
kifelé irányuló út (pravritti) szükségképpen meg kell, 
hogy előzze a befelé irányuló utat (nivritti). Ítélkezni 
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judgement and allot marks is ridiculous. Everything 
contributes to the ultimate perfection. Some say 
there are three aspects of reality -- Truth-Wisdom-
Bliss; He who seeks Truth becomes a Yogi, he who 
seeks wisdom becomes a gnani; he who seeks 
happiness becomes the man of action. 
 

és felcímkézni, nevetséges dolog. Minden a végső 
tökéletességet segíti elő. Némelyek azt mondják, 
hogy a valóságnak három aspektusa van – Igazság 
– Bölcsesség – Boldogság. Aki az Igazságot keresi, 
az Yogivá, aki a bölcsességet az gnanivá, aki pedig 
a boldogságot, az a tettek emberévé válik. 
 

Q: We are told of the bliss of non-duality. 
 

K: Hallottunk az egység boldogságáról. 
 

M: Such bliss is more of the nature of a great peace. 
Pleasure and pain are the fruits of actions -- 
righteous and unrighteous. 
 

M: Az ilyenfajta boldogság inkább a magasztos béke 
természete. Az öröm és a fájdalom az erényes és a 
bűnös tettek gyümölcsei. 
 

Q: What makes the difference? 
 

K: Mi okozza a különbséget? 
 

M: The difference is between giving and grasping. 
Whatever the way of approach, in the end all 
becomes one. 
 

M: A különbség az adás és a megszerzés között 
van. Mindegy, hogy a megközelítés módja, a végén 
minden eggyé válik. 
 

Q: If there be no difference in the goal, why 
discriminate between various approaches? 
 

K: Ha nem különbözik a cél, miért teszünk 
különbséget az egyes megközelítések között? 
 

M: Let each act according to his nature. The ultimate 
purpose will be served in any case. All your 
discriminations and classifications are quite all right, 
but they do not exist in my case. As the description 
of a dream may be detailed and accurate, though 
without having any foundation, so does your pattern 
fit nothing but your own assumptions. You begin with 
an idea and you end with the same idea under a 
different garb. 
 

M: Működjön minden az ő természete szerint. A 
végső célt fogja szolgálni mindenképp. Valamennyi 
megkülönböztetésed és osztályozásod teljesen 
rendben van, de az én esetemben azok nem 
léteznek. Mint ahogy egy álom leírása lehet egészen 
részletes és pontos, annak ellenére, hogy minden 
alapot nélkülöz, úgy nem felel meg a te mintád 
semmi másnak, csak a te saját feltételezéseidnek. 
Elkezded egy ideával, és befejezed ugyanazon, de 
másképpen felöltöztetett ideával. 
  

Q: How do you see things? 
 

K: Milyennek látod a dolgokat? 
 

M: One and all are the same to me. The same 
consciousness (chit) appears as being (sat) and as 
bliss (ananda): Chit in movement is Ananda; Chit 
motionless is being. 
 

M: Kivétel nélkül egyformák számomra. Ugyanaz a 
tudatosság (chit) jelenik meg létként (sat) és 
boldogságként (ananda): a mozgásban lévő chit az 
Ananda; a mozdulatlan chit a lét. 
 

Q: Still you are making a distinction between motion 
and motionlessness. 
 

K: Még különbséget teszel mozgást és 
mozdulatlanság között. 
 

M: Non-distinction speaks in silence. Words carry 
distinctions. The unmanifested (nirguna) has no 
name, all names refer to the manifested (saguna). It 
is useless to struggle with words to express what is 
beyond words. Consciousness (chidananda) is spirit 
(purusha), consciousness is matter (prakriti). 
Imperfect spirit is matter, perfect matter is spirit. In 
the beginning as in the end, all is one. 
 
 
 
All division is in the mind (chitta); there is none in 
reality (chit). Movement and rest are states of mind 
and cannot be without their opposites. By itself 
nothing moves, nothing rests. It is a grievous 
mistake to attribute to mental constructs absolute 
existence. Nothing exists by itself. 

M: A megkülönböztetés mentesség csendben 
beszél. A szavak megkülönböztetést hordoznak. A 
megnyilvánulatlannak (nirguna) nincs neve, minden 
név a megnyilvánultra (saguna) vonatkozik. 
Hasztalan dolog azon erőlködni, hogy szavakkal 
fejezd ki, ami túl van szavakon. A tudatosság 
(chidananda) szellem (purusha), a tudatosság anyag 
(prakriti). A tökéletlen szellem anyag, a tökéletes 
anyag szellem. Kezdetben, miként a végén is, 
minden egy. 
 
Minden szétválasztás az elmében (chitta) van, nem 
a valóságban (chit). Mozgás és nyugalom az elme 
állapotai, és nem létezhetnek az ellentéteik nélkül. 
Magától semmi nem mozog, semmi nem nyugszik. 
Súlyos hiba mentális konstrukcióknak abszolút 
létezést tulajdonítani. Semmi nem létezik önmagától. 



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

101 

 

  

Q: You seem to identify rest with the Supreme 
State? 
 

K: Jól veszem észre, hogy a nyugalmat a 
Legfelsőbb Állapottal azonosítod? 
 

M: There is rest as a state of mind (chidaram) and 
there is rest as a state of being (atmaram). The 
former comes and goes, while the true rest is the 
very heart of action. Unfortunately, language is a 
mental tool and works only in opposites. 
 

M: Az egyik féle nyugalom az elme (chidaram) 
állapota, a másik féle nyugalom a lét (atmaram) 
állapota. Az előbbi megjelenik és eltűnik, míg az 
igazi nyugalom a cselekvés legbelső magja. Sajnos, 
a nyelv mentális eszköz, és csak ellentétekkel 
dolgozik. 
 

Q: As a witness, you are working or at rest? 
 

K: Tanúként működésben, vagy nyugalomban 
vagy? 
 

M: Witnessing is an experience and rest is freedom 
from experience. 
 

M: A tanúság tapasztalat, és a nyugalom mentes a 
tapasztalattól. 
 

Q: Can't they co-exist, as the tumult of the waves 
and the quiet of the deep co-exist in the ocean. 
 

K: Nem létezhetnek egyidejűleg, mint az óceánnak 
a felszínen kavargó hullámai, és mélyének csendje. 
 

M: Beyond the mind there is no such thing as 
experience. Experience is a dual state. You cannot 
talk of reality as an experience. Once this is 
understood, you will no longer look for being and 
becoming as separate and opposite. In reality they 
are one and inseparable, like roots and branches of 
the same tree. Both can exist only in the light of 
consciousness, which again, arises in the wake of 
the sense 'I am'. This is the primary fact. If you miss 
it, you miss all. 
 

M: Az elmén túl nem létezik tapasztalat. A 
tapasztalat duális állapot. Nem beszélhetsz úgy a 
valóságról, mint tapasztalatról. Amint ezt 
megértetted, nem törekszel többé, hogy különálló és 
szembenálló légy, illetve hogy azzá válj. A 
valóságban egyek és elválaszthatatlanok, mint 
ugyanannak a fának a gyökerei és ágai. Mindkettő 
csak a tudatosság fényében létezik, ami ismétlem, 
az ‟én vagyok‟ érzéséből való felébredéskor merül 
fel. Ez az elsődleges tény. Ha elhibázod ezt, 
mindent elhibázol. 
 

Q: Is the sense of being a product of experience 
only? The great saying (Mahavakya) tat-sat is it a 
mere mode of mentation? 
 

K: A lét érzete tapasztalás eredménye csupán? A 
tat-sat nagy mondása (Mahavakya) pusztán 
mentális mód? 
 

M: Whatever is spoken is speech only. Whatever is 
thought is thought only. The real meaning is 
unexplainable, though experienceable. The 
Mahavakya is true, but your ideas are false, for all 
ideas (kalpana) are false. 
 

M: Bármit is mondtak, az csupán beszéd. Bármit is 
gondoltak, az csupán gondolat. A Mahavakya igaz, 
de a te ideáid hamisak, mert minden idea (kalpana) 
hamis. 
 

Q: Is the conviction: 'I am That' false? 
 

K: A meggyőződés, hogy ‟én Az vagyok‟, hamis? 
 

M: Of course. Conviction is a mental state. In 'That' 
there is no 'I am'. With the sense 'I am' emerging, 
'That' is obscured, as with the sun rising the stars 
are wiped out. But as with the sun comes light, so 
with the sense of self comes bliss (chidananda). The 
cause of bliss is sought in the 'not--I' and thus the 
bondage begins. 
 

M: Természetesen. A meggyőződés mentális 
állapot. Az ‟Az‟-ban nincs ‟én vagyok‟. Az ‟én 
vagyok‟ megjelenésével az ‟Az‟ elhomályosodik, 
mint ahogy a nap felkeltével kihunynak a csillagok. 
De, mint ahogy a nappal együtt jár a fény, úgy jár 
együtt az Én érzetével a boldogság (chidananda). A 
kötöttség a boldogság okának a ‟nem--én‟-ben 
keresésével kezdődik. 
 

Q: In your daily life are you always conscious of your 
real state? 
 

K: Mindennapjaid folyamán mindig tudatában vagy 
valódi állapotodnak? 
 

M: Neither conscious, nor unconscious. I do not 
need convictions. I live on courage. Courage is my 
essence, which is love of life. I am free of memories 
and anticipations, unconcerned with what I am and 

M: Se tudatában, se nem tudatában nem vagyok. 
Nincs szükségem hitekre. Bátran élek. Lényegem a 
bátorság, amely az élet szeretete. Emlékektől és 
elvárásoktól mentes vagyok, nem törődöm vele, mi 
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what I am not. I am not addicted to selfdescriptions, 
soham and brahmasmi ('I am He', 'I am the 
Supreme') are of no use to me, I have the courage 
to be as nothing and to see the world as it is: 
nothing. It sounds simple, just try it. 
 

vagyok, és mi nem vagyok. Nem vagyok 
önmeghatározás-függő, a soham és a brahmasmi 
('én Ő vagyok, 'én a Legfelsőbb vagyok‟) semmit 
nem jelentenek számomra, megvan a bátorságom, 
hogy semmi legyek, és annak lássam a világot ami: 
semminek. Ez egyszerűnek tűnik, próbáld csak ki. 
 

Q: But what gives you courage? 
 

K: De mi ad neked bátorságot? 
 

M: How perverted are your views. Need courage be 
given? Your question implies that anxiety is the 
normal state and courage is abnormal. It is the other 
way round. Anxiety and hope are born of 
imagination -- I am free of both. I am simple being 
and I need nothing to rest on. 
 

M: Micsoda kificamodottak a nézeteid. A bátorságot 
adni kell? A kérdéseid arra utalnak, hogy az 
aggódást tartod normális állapotnak, és a bátorságot 
abnormálisnak. Fordítva. Nyugtalanság és remény a 
képzelet szülöttei – én mindkettőtől mentes vagyok. 
Én egyszerűen csak létezem, és nincs szükségem 
semmi egyébre. 
 

Q: Unless you know yourself, of what use is your 
being to you? To be happy with what you are, you 
must know what you are. 
 

K: Ha nem ismered magad, a létezésnek mi haszna 
számodra? Hogy boldog légy akként, ami vagy, 
tudnod kell, hogy mi vagy. 
 

M: Being shines as knowing, knowing is warm in 
love. It is all one. You imagine separations and 
trouble yourself with questions. Don't concern 
yourself overmuch with formulations. Pure being 
cannot be described. 
 

M: A létezés tudásként ragyog, a tudás szeretetben 
gyengéd. Ez mind egy. Elkülönülésekben hiszel, és 
kérdésekkel gyötröd magad. Ne ess túlzásba a 
megfogalmazásokkal. A tiszta lét nem leírható. 
 

Q: Unless a thing is knowable and enjoyable, it is of 
no use to me. It must become a part of my 
experience, first of all. 
 

K: Ha egy dolog nem megismerhető, és nem 
élvezetes, akkor nincs haszna számomra. A 
tapasztalatom részévé kell, hogy váljon, elsősorban. 
 

M: You are dragging down reality to the level of 
experience. How can reality depend on experience, 
when it is the very ground (adhar) of experience. 
Reality is in the very fact of experience, not in its 
nature. Experience is, after all, a state of mind, while 
being is definitely not a state of mind. 
 

M: Lerángatod a valóságot a tapasztalat szintjére. 
Hogyan függhetne a valóság a tapasztalattól, amikor 
éppen, hogy az a tapasztalat alapja (adhar)? A 
valóság éppen, hogy ténye a tapasztalatnak, nem 
pedig természete. A tapasztalat végül is elme 
állapot, míg a lét bizonyos, hogy nem elme állapot. 
 

Q: Again I am confused. Is being separate from 
knowing? 
 

K: Megint összezavarodtam. Elkülönül a tudástól? 
 

M: The separation is an appearance. Just as the 
dream is not apart from the dreamer, so is knowing 
not apart from being. The dream is the dreamer, the 
knowledge is the knower, the distinction is merely 
verbal. 
 

M: Az elkülönülés látszat. Mint ahogy az álom nem 
különálló az álmodótól, úgy a tudás sem különálló a 
léttől. Az álom azonos az álmodóval, a tudás azonos 
a tudóval, a különbség pusztán verbális.  
 

Q: I can see now that sat and chit are one. But what 
about bliss (ananda)? Being and consciousness are 
always present together, but bliss flashes only 
occasionally. 
 

K: Nos, értem, hogy a sat és a chit egyek. De mi van 
a boldogsággal (ananda)? A lét és a tudatosság 
mindig együtt vannak jelen, de boldogság csak 
ritkán, és villanásszerűen jelentkezik. 
 

M: The undisturbed state of being is bliss; the 
disturbed state is what appears as the world. In non-
duality there is bliss; in duality -- experience. What 
comes and goes is experience with its duality of pain 
and pleasure. Bliss is not to be known. One is 
always bliss, but never blissful. Bliss is not an 
attribute. 
 

M: A lét zavartalan állapota – boldogság; a zavart 
állapot világként jelenik meg. Egységben boldogság 
van; dualitásban – tapasztalás. Ami megjelenik és 
eltűnik, az tapasztalat, annak fájdalom és öröm 
kettősségével. A boldogságot lehet tudni. Az ember 
mindig boldogság, de soha nem boldog. A 
boldogság az nem egy tulajdonság. 
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Q: I have another question to ask: Some Yogis 
attain their goal, but it is of no use to others. They do 
not know, or are not able to share. Those who can 
share out what they have, initiate others. Where lies 
the difference? 
 

K: Másik kérdésem: Néhány Yogi eléri célját, de 
ennek semmi haszna mások számára. Vagy nem 
tudják, vagy nem akarják átadni. Akik közre tudják 
adni, amijük van, elindítják a többieket. Hol van a 
különbség? 
 

M: There is no difference. Your approach is wrong. 
There are no others to help. A rich man, when he 
hands over his entire fortune to his family, has not a 
coin left to give a beggar. So is the wise man (gnani) 
stripped of all his powers and possessions. Nothing, 
literally nothing, can be said about him. He cannot 
help anybody for he is everybody. He is the poor 
and also his poverty, the thief and also his thievery. 
How can he be said to help, when he is not apart? 
Who thinks of himself as separate from the world, let 
him help the world. 
 

M: Nincs különbség. Hibás a megközelítésed. 
Nincsenek többiek, akiken segíteni kellene. Amikor a 
gazdag ember átruházza a teljes vagyonát a 
családjára, egy fitying sem marad, hogy a koldusnak 
adja. A bölcs ember (gnani) ugyanígy veti le minden 
képességét és vagyonát. Semmit, szó szerint 
semmit nem tud mondani magáról. Nem tud segíteni 
senkinek, mert ő minden. Ő a szegény és ő a 
szegénység is, a tolvaj és a tolvajlás is. Hogy 
mondhatna olyat, hogy segít, amikor nem 
különbözik? Ha valaki különállónak gondolja 
önmagát a világtól, hadd segítsen a világon. 
 

Q: Still, there is duality, there is sorrow, there is 
need of help. By denouncing it as mere dream 
nothing is achieved. 
 

K: De hát dualitás van, szomorúság van, szükség 
van segítségre. Az, hogy puszta álmoknak 
nyilvánítjuk, semmilyen célhoz nem vezet. 
 

M: The only thing that can help is to wake up from 
the dream. 
 

M: Egyetlen dolog segíthet, az álomból való 
felébredés. 
 

Q: An awakener is needed. 
 

K: Szükség van valakire, aki felébreszt. 
 

M: Who again is in the dream. The awakener 
signifies the beginning of the end. There are no 
eternal dreams. 
 

M: Aki szintén benne van az álomban. Az ébresztő 
egyben a vég kezdetét is jelenti. Nincsenek örökké 
tartó álmok. 
 

Q: Even when it is beginningless? 
 

K: Még akkor sem, ha nincs kezdete? 
 

M: Everything begins with you. What else is 
beginningless? 
 

M: Minden veled kezdődik. Mi más lehet, aminek 
nincs kezdete? 
 

Q: I began at birth. 
 

K: Én a születésemkor kezdődtem. 
 

M: That is what you are told. Is it so? Did you see 
yourself beginning? 
 

M: Ez az, amiről beszéltem neked. Tényleg így van? 
Láttad magad kezdődni? 
 

Q: I began just now. All else is memory. 
 

K: Éppen most kezdődtem. Minden más emlék. 
 

M: Quite right. The beginningless begins forever. In 
the same way, I give eternally, because I have 
nothing. To be nothing, to have nothing, to keep 
nothing for oneself is the greatest gift, the highest 
generosity. 
 

M: Kitűnő. A kezdetnélküliség örökké kezdődik. 
Ugyanilyen módon én is szakadatlanul adok, mert 
semmim nincs. Semminek lenni, semmivel nem 
bírni, semminek nem tartani önmagadat a 
legnagyobb ajándék, a legnagyobb bőség. 
 

Q: Is there no self-concern left? 
 

K: Már nem törődsz magaddal? 
 

M: Of course I am self-concerned, but the self is all. 
In practice it takes the shape of goodwill, unfailing 
and universal. You may call it love, all-pervading, all-
redeeming. Such love is supremely active -- without 
the sense of doing. 
 

M: Természetesen törődöm magammal, de minden 
én vagyok. A gyakorlatban ez a jóakarat 
kifogyhatatlan és egyetemes formáját ölti magára. 
Nevezhetjük mindent betöltő, mindent megváltó 
szeretetnek is. Az ilyen szeretet a legteljesebb 
értelemben aktív – a cselekvés érzete nélkül. 
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28. All Suffering is Born of Desire 28. Minden szenvedés vágyból születik 

Questioner: I come from a far off country. I had 
some inner experiences on my own and I would like 
to compare notes.  

 

Kérdező: Távoli országból jöttem. Van önmagamról 
némi belső tapasztalatom, és szeretnék 
tapasztalatokat cserélni. 
 

Maharaj: By all means. Do you know yourself? 
 

Maharaj: Természetesen. Ismered önmagad? 
 

Q: I know that I am not the body. Nor am I the mind. 
 

K: Tudom, hogy nem a test vagyok. Az elmém sem 
én vagyok. 
 

M: What makes you say so? 
 

M: Ezt mire alapozod? 
 

Q: I do not feel I am in the body. I seem to be all 
over the place everywhere. As to the mind, I can 
switch it on and off, so to say. This makes me feel I 
am not the mind. 
 

K: Nem érzem, hogy a testemben vagyok. Nekem 
úgy tűnik, hogy mindenhol vagyok. Az elmét pedig, 
úgyszólván, ki-be tudom kapcsolni. Emiatt úgy 
érzem, hogy én nem az elme vagyok. 
 

M: When you feel yourself everywhere in the world, 
do you remain separate from the world? Or, are you 
the world? 
 

M: Amikor úgy érzed, hogy a mindenhol ott vagy 
világban, úgy érzed, hogy különálló vagy a világtól? 
Vagy te vagy a világ? 
 

Q: Both. Sometimes I feel myself to be neither mind 
nor body, but one single all-seeing eye. When I go 
deeper into it, I find myself to be all I see and the 
world and myself become one. 
 

K: Mindkettő. Néha úgy érzem, hogy sem az elme, 
sem a test nem vagyok, csak egyetlen mindent látó 
szem. Amikor ebbe mélyebben belemegyek, úgy 
érzem, hogy mindent látok és a világ és én eggyé 
válunk. 
 

M: Very well. What about desires? Do you have 
any? 
 

M: Nagyszerű. Mi van a vágyakkal? Vannak 
egyáltalán? 
  

Q: Yes, they come, short and superficial. 
 

K: Igen, adódnak, rövidek és felszínesek. 
 

M: And what do you do about them? 
 

M: És mit teszel velük? 
 

Q: What can I do? They come, they go. l look at 
them. Sometimes I see my body and my mind 
engaged in fulfilling them. 
 

K: Mit tehetnék? Jönnek, aztán elmennek. Figyelem 
őket. Néha látom, hogy testem és elmém 
belebocsátkoznak a kielégítésükbe. 
 

M: Whose desires are being fulfilled? 
 

M: Ilyenkor kinek a vágyai teljesülnek? 
 

Q: They are a part of the world in which I live. They 
are just as trees and clouds are there. 
 

K: Részei a világnak, amelyben élek. Éppen 
olyanok, mint a benne lévő fák és felhők. 
 

M: Are they not a sign of some imperfection? 
 

M: Nem valamiféle tökéletlenség jelei lennének? 
 

Q: Why should they be? They are as they are, and I 
am as I am. How can the appearance and 
disappearance of desires affect me? Of course, they 
affect the shape and content of the mind. 
 

K: Miért lennének azok? Olyanok amilyenek, és én 
vagyok, amilyen vagyok. Hogy tudna a vágyak 
megjelenése és eltűnése hatni rám? Természetesen 
a formára és az elme tartalmára hatással vannak. 
 

M: Very well. What is your work? 
 

M: Nagyszerű. Mi a foglalkozásod? 
 

Q: I am a probation officer. 
 

K: Feltételesen szabadlábra helyezettek 
felügyeletével megbízott rendőrtiszt vagyok. 
 

M: What does it mean? 
 

M: Az mit jelent? 
 

Q: Juvenile offenders are let off on probation and 
there are special officers to watch their behaviour 
and to help them get training and find work. 

K: Próbaidőre bocsátanak fiatalkorú bűnelkövetőket, 
akiknek speciális hivatalnokok figyelik a 
viselkedését, segítve őket a képzésben, és hogy 
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 munkát találjanak. 
 

M: Must you work? 
 

M: Muszáj dolgoznod? 
 

Q: Who works? Work happens to take place. 
 

K: Ki dolgozik? A munkavégzés megtörténik. 
 

M: Do you need to work? 
 

M: Szükséged van rá, hogy dolgozz? 
 

Q: I need it for the sake of money. I like it, because it 
puts me in touch with living beings. 
 

K: Szükségem van rá, a pénz miatt. Szeretem, mert 
összekapcsol más élőlényekkel. 
 

M: What do you need them for? 
 

M: Mit akarsz tőlük? 
 

Q: They may need me and it is their destinies that 
made me take up this work. It is one life, after all. 
 

K: Szükségük lehet rám, és az ő sorsuk miatt 
végzem ezt a munkát. Egy az élet, végül is. 
 

M: How did you come to your present state? 
 

M: Hogyan kerültél a jelenlegi állapotodba? 
 

Q: Sri Ramana Maharshi's teachings have put me 
on my way. Then I met one Douglas Harding who 
helped me by showing me how to work on the 'Who 
am I ?' 
 

K: Sri Ramana Maharshi tanításai tereltek az 
utamra. Azután találkoztam egy Douglas Harding 
nevű emberrel, aki azáltal segített nekem, hogy 
megmutatta a ‟ki vagyok én?‟ működését. 
 

M: Was it sudden or gradual? 
 

M: Hirtelen történt, vagy fokozatosan? 
 

Q: It was quite sudden. Like something quite 
forgotten, coming back into one's mind. Or, like a 
sudden flash of understanding. 'How simple', I said, 
'How simple; I'm not what I thought I am. I'm neither 
the perceived nor the perceiver; I'm the perceiving 
only'. 
 

K: Teljesen hirtelen történt. Valami olyasmi volt, mint 
amikor valami, amit teljesen elfelejtettél, visszatér az 
ember elméjébe. Vagy mint a megértés egy hirtelen 
felvillanása. ‟Milyen egyszerű,‟ – mondtam - ‟milyen 
egyszerű; nem az vagyok, akinek gondoltam 
magam. Sem az észlelt, sem az észlelő nem 
vagyok; csupán az észlelet vagyok‟. 
 

M: Not even the perceiving, but that which makes all 
this possible. 
 

M: De még az észlelet sem, hanem az, ami ezt 
lehetővé teszi. 
 

Q: What is love? 
 

K: Mi a szeretet? 
 

M: When the sense of distinction and separation is 
absent, you may call it love. 
 

M: Amikor hiányzik a különbözés és elkülönülés 
érzete, azt nevezheted szeretetnek. 
 

Q: Why so much stress on love between man and 
woman? 
 

K: Miért olyan nagy a kényszere a férfi és nő közötti 
szeretetnek? 
 

M: Because the element of happiness in it is so 
prominent. 
 

M: Mivel annyira kimagasló a benne lévő boldogság 
elem. 
 

Q: Is it not so in all love? 
 

K: Ez nem minden szeretet esetén van így? 
 

M: Not necessarily. Love may cause pain. You call it 
then compassion. 
 

M: Nem szükségszerűen. A szeretetet fájdalom is 
okozhatja. Ekkor könyörületnek nevezed. 
 

Q: What is happiness? 
 

K: Mi a boldogság? 
 

M: Harmony between the inner and the outer is 
happiness. On the other hand, self-identification with 
the outer causes is suffering. 
 

M: A boldogság a belső és a külső közötti harmónia. 
Másfelől, a külső okokkal való önazonosulás 
szenvedés. 
 

Q: How does self-identification happen? 
 

K: Hogyan megy végbe az önazonosulás? 
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M: The self by its nature knows itself only. For lack 
of experience whatever it perceives it takes to be 
itself. Battered, it learns to look out (viveka) and to 
live alone (vairagya). When right behaviour (uparati), 
becomes normal, a powerful inner urge 
(mukmukshutva) makes it seek its source. The 
candle of the body is lighted and all becomes clear 
and bright. 
 

M: Az Én természetétől fogva önmagát ismeri csak. 
Tapasztalatlan lévén bármit észlel, azt önmagának 
hiszi. Megsérül, megtanul kifelé nézni (viveka), és 
egyedül élni (vairagya). Amikor a helyes magatartás 
(uparati) lesz a normális, egy erőteljes belső 
késztetés (mukmukshutva) jelentkezik saját 
forrásának keresésére. A test gyertyája meggyullad, 
és minden világossá és ragyogóvá válik. 
 

Q: What is the real cause of suffering? 
 

K: Mi a szenvedés valódi oka? 
 

M: Self-identification with the limited (vyaktitva). 
Sensations as such, however strong, do not cause 
suffering. It is the mind bewildered by wrong ideas, 
addicted to thinking: 'I am this' 'I am that', that fears 
loss and craves gain and suffers when frustrated. 
 

M: A korlátozottal (vyaktitva) való önazonosulás. A 
benyomások önmagukban, bármilyen erősek, nem 
okoznak szenvedést. A rossz ideák által összezavart 
elme gondolkodás függővé válik: ‟én ez vagyok‟, ‟én 
az vagyok‟, ami fél a veszteségtől, és szüksége van 
a nyereségre, és szenved, amikor csalódik. 
 

Q: A friend of mine used to have horrible dreams 
night after night. Going to sleep would terrorise him. 
Nothing could help him. 
 

K: Egy barátomnak iszonyatos álmai vannak, estéről 
estére. Amikor közeledik az alvás, rettegés tölti el. 
Semmi nem segít rajta. 
 

M: Company of the truly good (satsang) would help 
him. 
 

M: A valódi jó (satsang) társasága tudna neki 
segíteni. 
 

Q: Life itself is a nightmare. 
 

K: Maga az élet egy rémálom. 
 

M: Noble friendship (satsang) is the supreme 
remedy for all ills, physical and mental. 
 

M: A nemes barátság (satsang) a legfőbb 
gyógyszere minden betegségnek, legyen az fizikai, 
vagy mentális. 
 

Q: Generally one cannot find such friendship. 
 

K: Nem nagyon találni ilyen barátokat. 
 

M: Seek within. Your own self is your best friend. 
 

M: Keresd belül. Saját Éned a legjobb barátod. 
 

Q: Why is life so full of contradictions? 
 

K: Az élet miért olyan ellentmondásokkal teli? 
 

M: It serves to break down mental pride. We must 
realise how poor and powerless we are. As long as 
we delude ourselves by what we imagine ourselves 
to be, to know, to have, to do, we are in a sad plight 
indeed. Only in complete self-negation there is a 
chance to discover our real being. 
 

M: Ez a mentális gőg letörésére szolgál. Fel kell, 
hogy ismerjük, milyen gyarlók és tehetetlenek 
vagyunk. Amíg a lét, tudás, birtoklás, cselekvés 
elképzelésével csaljuk magunkat, valójában 
szánalmasan szorult helyzetben vagyunk. Csak 
teljes ön-tagadásban van lehetőség valódi létünk 
felfedezésére. 
 

Q: Why so much stress on self-negation? 
 

K: Miért akkora nehézség az öntagadás? 
 

M: As much as on self-realisation. The false self 
must be abandoned before the real self can be 
found. 
 

M: Ugyanakkora, mint az önmegvalósítás. A hamis 
ént el kell hagyni, mielőtt a valódi ént 
megtalálhatnánk. 
 

Q: The self you choose to call false is to me most 
distressingly real. It is the only self I know. What you 
call the real self is a mere concept, a way of 
speaking, a creature of the mind, an attractive ghost. 
My daily self is not a beauty, I admit, but it is my own 
and only self. You say I am, or have, another self. 
Do you see it -- is it a reality to you, or do you want 
me to believe what you yourself don't see? 
 

K: Az én, amit hamisnak nevezel, a legfájdalmasabb 
értelemben valódi számomra. Ez az egyetlen én, 
tudomásom szerint. Amit a valódi énnek nevezel, 
fogalom csupán, kifejezésmód, elme teremtmény, 
vonzó szellemkép. Mindennapi énem nem egy 
szépség, beismerem, de az én saját, és egyetlen 
énem. Azt mondod, én vagyok, hogy van egy másik 
én. Látod azt – realitás számodra, vagy olyat akarsz 
elhitetni velem, amit te magad sem látsz? 



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

107 

 

 

M: Don't jump to conclusions rashly. The concrete 
need not be the real, the conceived need not be 
false. Perceptions based on sensations and shaped 
by memory imply a perceiver, whose nature you 
never cared to examine. Give it your full attention, 
examine it with loving care and you will discover 
heights and depths of being which you did not 
dream of, engrossed as you are in your puny image 
of yourself. 
 

M: Ne bocsátkozz elhamarkodott 
következtetésekbe. Minél konkrétabb igény, hogy ne 
légy a valódi, annál inkább véled úgy, hogy nem 
vagy hamis. Az érzékelés alapú észlelések, és azok 
memória általi alakítása észlelőre utal, akinek a 
természetének a megvizsgálására sosem fordítottál 
gondot. Szenteld neki teljes figyelmedet, vizsgáld 
meg szerető gondossággal, és a lét olyan 
magasságait és mélységeit fogod felfedezni, 
amelyekről önmagad apró képébe merülten még 
csak nem is álmodtál. 
 

Q: I must be in the right mood to examine myself 
fruitfully. 
 

K: Megfelelő lelkiállapotba kell kerülnöm ahhoz, 
hogy eredményesen vizsgáljam magam. 
 

M: You must be serious, intent, truly interested. You 
must be full of goodwill for yourself. 
 

M: Elengedhetetlen feltétel, hogy legyél komoly, 
elszánt törekvő, őszintén érdeklődő. Maximális 
jóindulattal kell önmagad iránt viseltetned. 
 

Q: I am selfish all right. 
 

K: Meglehetősen önző vagyok. 
 

M: You are not. You are all the time destroying 
yourself, and your own, by serving strange gods, 
inimical and false. By all means be selfish -- the right 
way. Wish yourself well, labour at what is good for 
you. Destroy all that stands between you and 
happiness. Be all -- love all -- be happy -- make 
happy. No happiness is greater. 
 

M: Nem vagy az. Szakadatlanul pusztítod magadat 
és énedet, idegen, ellenséges és hamis istenek 
szolgálatával. Természetesen, légy önző – a helyes 
módon. Kívánj magadnak jót, fáradozz azon, ami jó 
számodra. Semmisíts meg mindent, ami közéd és a 
boldogság közé áll. Legyél minden – szeress 
mindent – legyél boldog – tedd magad boldoggá. 
Nincs nagyobb boldogság. 
 

Q: Why is there so much suffering in love? 
 

K: A szeretetben miért van olyan sok szenvedés? 
 

M: All suffering is born of desire. True love is never 
frustrated. How can the sense of unity be frustrated? 
What can be frustrated is the desire for expression. 
Such desire is of the mind. As with all things mental, 
frustration is inevitable. 
 

M: Minden szenvedés vágyból születik. Az igaz 
szeretet soha nem vall kudarcot. Hogyan vallhatna 
kudarcot az egység érzése? Ami kudarcot vallhat, 
az a kifejezés vágya. Ilyen fajta vágy az elméé. 
Mivel minden dolog mentális, a kudarc 
elkerülhetetlen. 
 

Q: What is the place of sex in love? 
 

K: Hol a helye a szexnek a szeretetben? 
 

M: Love is a state of being. Sex is energy. Love is 
wise, sex is blind. Once the true nature of love and 
sex is understood there will be no conflict or 
confusion. 
 

M: A szeretet létállapot. A szex energia. A szeretet 
bölcs, a szex vak. Amint megérted a szeretet és a 
szex igazi természetét, azok nem keverednek össze, 
vagy cserélődnek fel többé. 
 

Q: There is so much sex without love. 
 

K: Olyan sok a szeretet nélküli szex. 
 

M: Without love all is evil. Life itself without love is 
evil. 
 

M: Szeretet nélkül minden gonosz. Az élet maga, 
szeretet nélkül, gonosz.  
 

Q: What can make me love? 
 

K: Mi tehet engem szeretővé? 
 

M: You are love itself -- when you are not afraid. 
 

M: Akkor szereted önmagad – amikor nem félsz. 
 

 

29. Living is Life’s only Purpose 29. Az élet egyetlen célja maga az élet 
Questioner: What does it mean to fail in Yoga? Kérdező: Mit jelent az, hogy eredménytelennek 
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Who is a failure in Yoga (yoga bhrashta)? 

 
lenni a Yogában? Ki eredménytelen a Yogában 
(yoga bhrashta)?  
 

Maharaj: It is only a question of incompletion. He 
who could not complete his Yoga for some reason is 
called failed in Yoga. Such failure is only temporary, 
for there can be no defeat in Yoga. This battle is 
always won, for it is a battle between the true and 
the false. The false has no chance. 
 

Maharaj: Ez csupán befejezetlenségről szól. Aki 
bizonyos okok miatt nem tudta végigvinni az ő 
Yogáját, azt tekintik eredménytelennek a Yogában. 
Ez a harc mindig megnyerésre kerül, mert ez az igaz 
és hamis közötti harc. A hamisnak nincs esélye. 
 

Q: Who fails? The person (vyakti) or the self 
(vyakta)? 
 

K: Ki sikertelen? A személy (vyakti), vagy az én 
(vyakta)? 
 

M: The question is wrongly put. There is no question 
of failure, neither in the short run nor in the long. It is 
like travelling a long and arduous road in an 
unknown country. Of all the innumerable steps there 
is only the last which brings you to your destination. 
Yet you will not consider all previous steps as 
failures. Each brought you nearer to your goal, even 
when you had to turn back to by-pass an obstacle. 
In reality each step brings you to your goal, because 
to be always on the move, learning, discovering, 
unfolding, is your eternal destiny. Living is life's only 
purpose. The self does not identify itself with 
success or failure -- the very idea of becoming this 
or that is unthinkable. The self understands that 
success and failure are relative and related, that 
they are the very warp and weft of life. Learn from 
both and go beyond. If you have not learnt, repeat. 
 

M: Rossz a kérdés feltevés. Nincs szó 
sikertelenségről, sem a közeli, sem a távoli jövőben. 
Ez egy ismeretlen országban történő, hosszú és 
fáradságos utazáshoz hasonlít. A számtalan sok 
lépés közül csak az utolsó az, amelyik a eljuttat a 
célállomásodba. Mégsem tekinted sikertelenségnek 
az összes előző lépésedet. Mindegyik közelebb vitt 
a célodhoz, még az is, amikor vissza kellett 
fordulnod, hogy kikerülj egy akadályt. A valóságban 
minden lépés a célba visz, mert a folyamatos 
mozgás, tanulás, felfedezés, kibontakozás a te örök 
végzeted. Az élet egyetlen célja maga az élet. Az Én 
nem azonosítja magát sikerrel vagy kudarccal – a 
teljes ezzé vagy azzá válás ideája elképzelhetetlen. 
Az Én megérti, hogy a siker és a kudarc 
viszonylagosak és összekapcsolódnak, hogy 
valójában ezek az élet fonala és szövedéke. Tanulj 
mindkettőből, és lépj tovább. Ha nem tanultál, 
ismételj. 
 

Q: What am I to learn? 
 

K: Mit kell tanulnom? 
 

M: To live without self-concern. For this you must 
know your own true being (swarupa) as indomitable, 
fearless, ever victorious. Once you know with 
absolute certainty that nothing can trouble you but 
your own imagination, you come to disregard your 
desires and fears, concepts and ideas and live by 
truth alone. 
 

M: Önérdekeltség nélkül élni. Ehhez valódi lényedet 
(swarupa) megfékezhetetlen, félelem nélküli, örök 
győztesként kell ismerned. Amint abszolút 
bizonyossággal tudod, hogy semmi nem árthat 
neked, csak saját képzeleted, eljutsz vágyaid és 
félelmeid, koncepcióid és ideáid figyelmen kívül 
hagyásáig, és kizárólag az igazságot éled. 
 

Q: What may be the reason that some people 
succeed and others fail in Yoga? Is it destiny or 
character, or just accident? 
 

K: Mi lehet az oka, hogy egyesek sikeresek, és 
mások sikertelenek a Yogában? Ez a végzetük, 
illetve karakterük, vagy csak véletlenség? 
 

M: Nobody ever fails in Yoga. It is all a matter of the 
rate of progress. It is slow in the beginning and rapid 
in the end. When one is fully matured, realisation is 
explosive. It takes place spontaneously, or at the 
slightest hint. The quick is not better than the slow. 
Slow ripening and rapid flowering alternate. Both are 
natural and right. 
 
 
Yet, all this is so in the mind only. As I see it, there is 
really nothing of the kind. In the great mirror of 
consciousness images arise and disappear and only 
memory gives them continuity. And memory is 

M: Soha senki nem sikertelen a Yogában. Ez az 
egész az előrehaladás mértékének a problémája. 
Kezdetben lassú az előrehaladás, és a végére 
felgyorsul. Amikor az ember teljesen megérett rá, a 
megvalósulás robbanásszerű. Spontán megtörténik, 
vagy a legcsekélyebb útmutatás hatására. A gyors 
nem jobb a lassúnál. Lassú érés gyors virágzás 
váltakoznak. Mindkettő természetes és helyes. 
 
De mindez csak az elmében játszódik így. Ahogy én 
látom, semmi ilyesmi nincs. A tudatosság nagy 
tükrében képek merülnek fel és tűnnek el, és csak 
az emlékezet ad nekik kontinuitást. És az emlékezet 
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material -- destructible, perishable, transient. On 
such flimsy foundations we build a sense of personal 
existence -- vague, intermittent, dreamlike. This 
vague persuasion: 'I-am-so-and-so' obscures the 
changeless state of pure awareness and makes us 
believe that we are born to suffer and to die. 
 

anyagi természetű – elpusztítható, romló, múló. 
Ilyen gyenge – bizonytalan, kihagyásos, álomszerű 
– alapokra építjük személyes létünk érzetét. Az ‟én-
így-és-így-vagyok‟-nak ez a megbízhatatlan 
meggyőződése elfedi a tiszta tudatosság változatlan 
állapotát, és elhiteti velünk, hogy szenvedésre 
születtünk, és hogy meghaljunk. 
 

Q: Just as a child cannot help growing, so does a 
man, compelled by nature, make progress. Why 
exert oneself? Where is the need of Yoga? 

K: Éppen úgy, ahogy a gyermek sem segíthet a 
növekedést, az ember sem kényszerítheti a 
természet ellenére az előre haladást. Miért 
erőlködik? Hol a Yoga szükségessége? 
 

M: There is progress all the time. Everything 
contributes to progress. But this is the progress of 
ignorance. The circles of ignorance may be ever 
widening, yet it remains a bondage all the same. In 
due course a Guru appears to teach and inspire us 
to practise Yoga and a ripening takes place as a 
result of which the immemorial night of ignorance 
dissolves before the rising sun of wisdom. But in 
reality nothing happened. The sun is always there, 
there is no night to it; the mind blinded by the 'I am 
the body' idea spins out endlessly its thread of 
illusion. 
 

M: Állandó a haladás. Minden a haladást segíti. De 
ez a tudatlanság haladása. A tudatlanság körei 
állandóan szélesedhetnek, mégis minden kötöttség 
ugyanaz marad. A megfelelő időben megjelenik a 
Guru, hogy tanítson, és a Yoga gyakorlására 
inspiráljon, és egy érés megy végbe, amely 
eredményeképpen a tudatlanság időtlen sötétsége 
szertefoszlik, a bölcsesség felkelő napja előtt. De 
valójában semmi nem történik. A nap mindig ott van, 
számára nem létezik éjjel; az ‟én a test vagyok‟ 
ideától megvakult elme nyújtja a végtelenségig 
illúziójának a fonalát. 
 

Q: If all is a part of a natural process, where is the 
need of effort? 
 

K: Ha minden egy természetes folyamat része, miért 
van szükség törekvésre? 
 

M: Even effort is a part of it. When ignorance 
becomes obstinate and hard and the character gets 
perverted, effort and the pain of it become inevitable. 
In complete obedience to nature there is no effort. 
The seed of spiritual life grows in silence and in 
darkness until its appointed hour. 
 

M: Még a törekvés is része. Amikor a tudatlanság 
megátalkodottá és rideggé válik, és a jellem romlottá 
válik, a törekvés és annak fájdalma 
elkerülhetetlenné válik. A természet iránti teljes 
megadásban nincs erőfeszítés. A spirituális élet 
magja csendben és sötétben nő, annak kijelölt 
órájáig. 
 

Q: We come across some great people, who, in their 
old age, become childish, petty, quarrelsome and 
spiteful. How could they deteriorate so much? 
 

K: Találkozni néha nagyszerű emberekkel, akik öreg 
korukra gyermeteggé, kicsinyessé, civakodóvá és 
gyűlölködővé válnak. Hogy tudtak ennyire leromlani? 
 

M: They were not perfect Yogis, having their bodies 
under complete control. Or, they might not have 
cared to protect their bodies from the natural decay. 
One must not draw conclusions without 
understanding all the factors. Above all, one must 
not make judgements of inferiority or superiority. 
Youthfulness is more a matter of vitality (prana) than 
of wisdom (gnana). 
 

M: Nem voltak tökéletes, a testüket teljes kontroll 
alatt tartó Yogik. Vagy nem tudtak gondot fordítani 
testüknek a természetes romlástól való 
megvédésére. Nem szabad következtetéseket 
levonni, minden tényező megértése nélkül. 
Legfőképpen, nem szabad ítélkezni alsóbbrendűség 
vagy felsőbbrendűség fölött. A fiatalos hév sokkal 
inkább vitalitás (prana) dolga, mint a bölcsesség 
(gnana). 
 

Q: One may get old, but why should one lose all 
alertness and discrimination? 
 

K: Az ember megöregedhet, de miért kellene 
elveszítenie minden éberségét és éleslátását? 
 

M: Consciousness and unconsciousness, while in 
the body depend on the condition of the brain. But 
the self is beyond both, beyond the brain, beyond 
the mind. The fault of the instrument is no reflection 
on its user. 
 

M: Tudatosság és tudattalanság, amíg testben vagy, 
az agyi feltételektől függ. De az Én mindkettő fölött 
áll, az agy fölött is és az elme fölött is. Az eszköz 
hibája nem hárul vissza használójára. 
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Q: I was told that a realised man will never do 
anything unseemly. He will always behave in an 
exemplary way. 
 

K: Azt hallottam, hogy egy megvalósult ember soha 
semmit nem tesz helytelenül. Mindig példamutató 
módon viselkedik. 
 

M: Who sets the example? Why should a liberated 
man necessarily follow conventions? The moment 
he becomes predictable, he cannot be free. His 
freedom lies in his being free to fulfil the need of the 
moment, to obey the necessity of the situation. 
Freedom to do what one likes is really bondage, 
while being free to do what one must, what is right, 
is real freedom. 
 

M: Ki írja elő a példát? Miért lenne szükséges a 
megszabadult embernek konvenciókat követnie? 
Abban a pillanatban, ahogy kiszámíthatóvá válik, 
már nem lehet szabad. Az ő szabadsága abban áll, 
hogy lényében szabad, hogy teljesítse, amit a 
pillanat megkövetel, hogy engedelmeskedjen a 
szituáció szükségszerűségének. A szabadság, azt 
tenni, amit az ember szeret, valójában kötöttség, 
míg szabadnak lenni annak megtételében, ami 
szükséges, ami helyes, valódi szabadság. 
 

Q: Still there must be some way of making out who 
has realised and who has not. If one is 
indistinguishable from the other, of what use is he? 
 

K: Mégis, kell, hogy legyen valamilyen mód 
megtudni, ki a megvalósult, és ki nem az. Ha az 
ember nem megkülönböztethető a többitől, annak mi 
haszna számára? 
 

M: He who knows himself has no doubts about it. 
Nor does he care whether others recognise his state 
or not. Rare is the realised man who discloses his 
realisation and fortunate are those who have met 
him, for he does it for their abiding welfare. 
 

M: Aki ismeri önmagát, annak nincsenek kételyei 
erről. Nem törődik azzal, hogy mások felismerik-e az 
állapotát vagy sem. Ritka az a megvalósult ember, 
aki feltárja megvalósultságát, és szerencsések, akik 
találkoznak vele, mert ő azt az ő maradandó 
jólétükért teszi. 
 

Q: When one looks round, one is appalled by the 
volume of unnecessary suffering that is going on. 
People who should be helped are not getting help. 
Imagine a big hospital ward full of incurables, 
tossing and moaning. Were you given the authority 
to kill them all and end their torture, would you not 
do so? 
 

K: Ha az ember körbe tekint, elborzad a 
szükségtelen szenvedések nagy mennyiségétől. 
Akiknek segíteni kellene, nem kapnak segítséget. 
Képzelj el egy nagy kórházat, tele gyógyíthatatlan, 
hánykolódó és nyöszörögő betegekkel. Ha 
megkapnád a felhatalmazást, hogy mind megöld 
őket, és véget vess a szenvedéseiknek, megtennéd, 
vagy sem? 
 

M: I would leave it to them to decide. 
 

M: Én rájuk hagynám a döntést. 
 

Q: But if their destiny is to suffer? How can you 
interfere with destiny? 
 

K: De ha az ő sorsuk az, hogy szenvedjenek? Hogy 
avatkozhatsz bele a sorsukba? 
 

M: Their destiny is what happens. There is no 
thwarting of destiny. You mean to say everybody's 
life is totally determined at his birth? What a strange 
idea. Were it so, the power that determines would 
see to it that nobody should suffer. 
 

M: Az ő sorsuk az, ami történik. A sors nem 
ellentmondásos. Azt akarod mondani, hogy 
mindenkinek az élete a születésekor teljesen 
meghatározott? Micsoda különös idea. Ha így lenne, 
akkor a meghatározó erő gondoskodna róla, hogy 
senkinek ne kelljen szenvednie. 
 

Q: What about cause and effect? 
 

K: Mi a véleményed az ok és okozatról? 
 

M: Each moment contains the whole of the past and 
creates the whole of the future. 
 

M: Minden pillanat a múlt egészét tartalmazza, és a 
jövő egészét teremti. 
  

Q: But past and future exist? 
 

K: De létezik múlt és jövő? 
 

M: In the mind only. Time is in the mind, space is in 
the mind. The law of cause and effect is also a way 
of thinking. In reality all is here and now and all is 
one. Multiplicity and diversity are in the mind only. 
 

M: Az elmében csak. Az idő az elmében van, a tér 
az elmében van. Az ok és okozat törvénye is egy 
gondolkodásmód. A valóságban minden itt és most 
van, és minden egy. Sokféleség és különbözőség 
csak az elmében léteznek. 
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Q: Still, you are in favour of relieving suffering, even 
through destruction of the incurably diseased body. 
 

K: De te mégis vagy olyan kegyes, hogy enyhíted a 
szenvedést, még ha a gyógyíthatatlan beteg test 
elpusztítása árán is. 
 

M: Again, you look from outside while I look from 
within. I do not see a sufferer, I am the sufferer. I 
know him from within and do what is right 
spontaneously and effortlessly. I follow no rules nor 
lay down rules. I flow with life -- faithfully and 
irresistibly. 
 

M: Te megint kívülről nézel, míg én belülről. Én nem 
látok szenvedőt, én vagyok a szenvedő. Én belülről 
ismerem őt, és teszem, ami helyes, spontán és 
erőfeszítés nélkül. Nem követek szabályokat, és 
nem is vetem alá magam szabályoknak. Az élettel 
áramlok – odaadóan és ellenállhatatlanul. 
 

Q: Still you seem to be a very practical man in full 
control of your immediate surroundings. 
 

K: Mégis egy nagyon praktikus, a közvetlen 
környezetedet teljes ellenőrzése alatt tartó 
embernek látszol. 
 

M: What else do you expect me to be? A misfit? 
 

M: Mit vársz, mi más legyek? Egy beilleszkedésre 
képtelen embernek kellene lennem? 
 

Q: Yet you cannot help another much. 
 

K: De nem nagyon tudsz a másikon segíteni. 
 

M: Surely, I can help. You too can help. Everybody 
can help. But the suffering is all the time recreated. 
Man alone can destroy in himself the roots of pain. 
Others can only help with the pain, but not with its 
cause, which is the abysmal stupidity of mankind. 
 

M: Biztos, hogy tudok. Te szintén tudsz segíteni. 
Mindenki tud segíteni. De a szenvedés 
szakadatlanul újrateremtődik. Az ember kizárólag 
saját magában tudja elpusztítani a fájdalom 
gyökereit. Mások csak a fájdalommal kapcsolatban 
segíthetnek, de nem tudnak változtatni annak okán, 
ami az emberiség mérhetetlenül ostobasága. 
 

Q: Will this stupidity ever come to an end? 
 

K: Ez az ostobaság véget fog érni valaha? 
 

M: In man -- of course. Any moment. In humanity -- 
as we know it -- after very many years. In creation -- 
never, for creation itself is rooted in ignorance; 
matter itself is ignorance. Not to know, and not to 
know that one does not know, is the cause of 
endless suffering. 
 

M: Az emberben – természetesen. Akármelyik 
pillanatban. Az emberiségben – mint tudjuk – 
nagyon sok év múlva. A teremtésben – soha, mert a 
teremtés eleve tudatlanságban gyökerezik; a 
probléma maga a tudatlanság. Nem tudni, és nem 
tudni, hogy az ember nem tud, a végtelen 
szenvedés oka. 
 

Q: We are told of the great avatars, the saviours of 
the world. 
 

K: Hallottunk a nagy avatárokról, a világ 
megmentőiről. 
 

M: Did they save? They have come and gone -- and 
the world plods on. Of course, they did a lot and 
opened new dimensions in the human mind. But to 
talk of saving the world is an exaggeration. 
 

M: Megmentették? Eljöttek és elmentek – és a világ 
továbbra is kínlódik. Természetesen sokat tettek, és 
új dimenziókat nyitottak az emberi elmében. De 
túlzás lenne azt mondani, hogy megmentették a 
világot. 
 

Q: Is there no salvation for the world? 
 

K: Nincs megváltás a világ számára? 
 

M: Which world do you want to save? The world of 
your own projection? Save it yourself. My world? 
Show me my world and I shall deal with it. I am not 
aware of any world separate from myself, which I am 
free to save or not to save. What business have you 
with saving the world, when all the world needs is to 
be saved from you? Get out of the picture and see 
whether there is anything left to save. 
 

M: Melyik világot akarod megváltani? A saját 
kivetítésed világát? Azt mentsd meg magad. Az én 
világomat? Mutasd meg nekem a világomat, és én a 
gondjaimba veszem. Én nem tudok semmilyen, 
tőlem különálló világról, amelyet lehetőségem lenne 
megmenteni, vagy nem megmenteni. Mi dolgod a 
világ megmentésével, amikor au egész világnak arra 
van szüksége, hogy tőled legyen megmentve? Lépj 
ki a képből, és nézd meg, vajon marad-e valamilyen 
megmentenivaló? 
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Q: You seem to stress the point that without you 
your world would not have existed and therefore the 
only thing you can do for it is to wind up the show. 
This is not a way out. Even if the world were of my 
own creation, this knowledge does not save it. It only 
explains it. The question remains: why did I create 
such a wretched world and what can I do to change 
it? You seem to say: forget it all and admire your 
own glory. Surely, you don't mean it. The description 
of a disease and its causes does not cure it. What 
we need is the right medicine. 
 

K: Úgy tűnik, stresszel téged az a kérdés, hogy 
nélküled a világod nem létezne, és ezért az egyetlen 
dolog, amit tehetsz érte, hogy megszünteted az 
előadást. Ez nem kiút. Még ha a világ az én saját 
teremtésem is lenne, ez a tudás nem menti meg. 
Csak megmagyarázza. A kérdés megmarad: miért 
teremtettem ilyen boldogtalan világot, és mit tehetek, 
hogy megváltozzon? Úgy tűnik, azt mondod: felejts 
el mindent, és csodáld a saját dicsőségedet. 
Bizonyára nem így értetted. A betegség leírása és 
okai nem gyógyítják meg azt. Amire szükségünk 
van, az a megfelelő medicina. 
 

M: The description and causation are the remedy for 
a disease caused by obtuseness and stupidity. Just 
like a deficiency disease is cured through the supply 
of the missing factor, so are the diseases of living 
cured by a good dose of intelligent detachment. 
(viveka-vairagya). 
 

M: A leírás és az okozás a gyógyszere a korlátoltság 
és ostobaság okozta betegségnek. Mint ahogy egy 
hiánybetegség a hiányzó elemek pótlásával 
gyógyítható, úgy gyógyíthatók az élő betegségei egy 
jó adag intelligens elfogulatlansággal (viveka-
vairagya). 
 

Q: You cannot save the world by preaching 
counsels of perfection. People are as they are. Must 
they suffer? 
 

K: Nem tudod megmenteni a világot a tökéletesség 
bölcsességeiről szóló prédikációval. Az emberek 
olyanok amilyenek. Elkerülhetetlen, hogy 
szenvedjenek? 
 

M: As long as they are as they are, there is no 
escape from suffering. Remove the sense of 
separateness and there will be no conflict. 
 

M: Amíg olyanok, amilyenek, nincs menekvés a 
szenvedéstől. Távolítsd el az elkülönültség érzését, 
és nem lesz több konfliktus. 
 

Q: A message in print may be paper and ink only. It 
is the text that matters. By analysing the world into 
elements and qualities we miss the most important -- 
its meaning. Your reduction of everything to dream 
disregards the difference between the dream of an 
insect and the dream of a poet. All is dream, 
granted. But not all are equal. 
 

K: Egy nyomtatott üzenet önmagában lehet, hogy 
csak papír és tinta. A szöveg az, ami számít. A 
világot elemekké és minőségekké boncolva 
elhibázzuk a legfontosabbat – annak jelentését. A te 
mindent álommá redukálásod figyelmen kívül hagyja 
a rovar álma és a poéta álma közötti különbséget. 
Mindegyik álom, rendben van. De nem azonosak. 
 

M: The dreams are not equal, but the dreamer is 
one. I am the insect. I am the poet -- in dream. But in 
reality I am neither. I am beyond all dreams. I am the 
light in which all dreams appear and disappear. I am 
both inside and outside the dream. Just as a man 
having headache knows the ache and also knows 
that he is not the ache, so do I know the dream, 
myself dreaming and myself not dreaming -- all at 
the same time. I am what I am before, during and 
after the dream. But what I see in dream, l am not. 
 

M: Az álmok nem azonosak, de az álmodó egy. Én 
vagyok a rovar. Én vagyok a poéta – az álomban. 
De a valóságban egyik sem vagyok. Én minden 
álmon túl vagyok. Én vagyok a fény, amelyben 
minden álom megjelenik és eltűnik. Az álmon kívül is 
és belül is vagyok. Ahogy az az ember, akinek fáj a 
feje, tudja, hogy fáj, és azt is tudja, hogy ő nem a 
fájdalom, úgy tudok én az álomról, a saját álmomról 
és a nem saját álmomról – mindegyikről egyszerre. 
Én az vagyok, ami az álom előtt, alatt és után 
vagyok. De amit az álomban látok, az nem én 
vagyok. 
 

Q: It is all a matter of imagination. One imagines that 
one is dreaming, another imagines one is not 
dreaming. Are not both the same? 
 

K: Ez teljesen képzelőerő kérdése. Az egyik azt 
képzeli, hogy álmodik, a másik azt képzeli, hogy 
nem álmodik. Nem ugyanaz? 
 

M: The same and not the same. Not dreaming, as 
an interval between two dreams, is of course, a Part 
of dreaming. Not dreaming as a steady hold on, and 
timeless abidance in reality has nothing to do with 
dreaming. In that sense I never dream, nor ever 

M: Ugyanaz, és nem ugyanaz. A nem álmodás, két 
álom közötti intervallum, amely természetesen az 
álmodás része. A nem álmodásnak, mint a 
valóságban való folyamatos tartózkodásnak, és 
időtlen időzésnek, nincs teendője az álmodással. 
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shall. 
 

Ebben az értelemben én sohasem álmodok, és soha 
nem is fogok. 
 

Q: If both dream and escape from dream are 
imaginings, what is the way out? 
 

K: Ha az álom, és az álomból való kilépés egyaránt 
képzelődés, mi a kiút? 
 

M: There is no need of a way out. Don't you see that 
a way out is also a part of the dream? All you have 
to do is to see the dream as dream. 
 

M: Nincs szükség kiútra. Nem látod, hogy a kiút 
szintén része az álomnak? Csak annyit kell tenned, 
hogy az álmot álomnak lásd. 
 

Q: If I start the practice of dismissing everything as a 
dream where will it lead me? 
 

K: Ha elkezdem a mindent elengedés gyakorlatát, 
álomként hová fog engem vezetni? 
 

M: Wherever it leads you, it will be a dream. The 
very idea of going beyond the dream is illusory. Why 
go anywhere? Just realise that you are dreaming a 
dream you call the world, and stop looking for ways 
out. The dream is not your problem. Your problem is 
that you like one part of your dream and not another. 
Love all, or none of it, and stop complaining. When 
you have seen the dream as a dream, you have 
done all that needs be done. 
 

M: Akárhová vezet téged, álom lesz. Valójában az 
álmon való túllépés ideája illuzórikus. Miért mennél 
bárhova? Csak ismerd fel, hogy egy világnak 
nevezett álmot álmodsz, és fejezd be a kiutak 
keresését. Nem az álom a problémád. A te 
problémád az, hogy az álmod egyik részét szereted, 
és másikat nem. Szeress benne mindent, vagy ne 
szeress semmit, és fejezd be a panaszkodást. 
Amikor az álmot álomnak látod, mindent megtettél, 
amit tenned kellett. 
 

Q: Is dreaming caused by thinking? 
 

K: Az álmodást a gondolkodás okozza? 
 

M: Everything is a play of ideas. In the state free 
from ideation (nirvikalpa samadhi) nothing is 
perceived. The root idea is: 'I am'. It shatters the 
state of pure consciousness and is followed by the 
innumerable sensations and perceptions, feeling 
and ideas which in their totality constitute God and 
His world. The 'I am' remains as the witness, but it is 
by the will of God that everything happens. 
 

M: Minden ideák játéka. Fogalomalkotástól mentes 
állapotban (nirvikalpa samadhi) semmit nem 
észlelsz. A gyökér idea az ‟én vagyok‟, ami 
darabokra zúzza a tiszta tudatosság állapotát. Ezt 
megszámlálhatatlan benyomás, észlelés, érzékelés 
és idea követi, amelyek teljessége Istent, és az Ő 
világát alkotják. Az ‟én vagyok‟ megmarad tanúként, 
de mint Isten akarata, amely által minden történik. 
 

Q: Why not by my will? 
 

K: Miért nem az én akaratom által? 
 

M: Again you have split yourself -- into God and 
witness. Both are one. 
 

M: Megint felosztottad magad – Istenre és tanúra. A 
kettő egy. 
 

 

30. You are Free NOW 30. MOST vagy szabad 

Questioner: There are so many theories about the 
nature of man and universe. The creation theory, the 
illusion theory, the dream theory -- any number of 
them. Which is true? 

 

Kérdező: Nagyon sok elmélet létezik az ember 
természetéről és az univerzumról. A teremtés 
elmélet, az illúzió elmélet, az álom elmélet – egész 
sereg van belőlük. Melyik igaz? 
 

Maharaj: All are true, all are false. You can pick up 
whichever you like best. 
 

Maharaj: Mindegyik igaz, mindegyik hamis. 
Választhatod bármelyiket, amelyik a legjobban 
tetszik. 
 

Q: You seem to favour the dream theory. 
 

K: Úgy tűnik, te az álom elméletet felé hajlasz. 
 

M: These are all ways of putting words together. 
Some favour one way, some favour another. 
Theories are neither right nor wrong. They are 
attempts at explaining the inexplicable. It is not the 
theory that matters, but the way it is being tested. It 
is the testing of the theory that makes it fruitful. 

M: Ezek a szószaporítás különböző módjai. Van, aki 
az egyikre hajlik, van, aki a másikra. Az elméletek 
sem nem jók, sem nem rosszak. Magyarázni 
próbálják a felfoghatatlant. Nem az elmélettel van a 
probléma, hanem az ellenőrizhetőséggel. Az 
elméletet a próbája teszi gyümölcsözővé. A 
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Experiment with any theory you like -- if you are truly 
earnest and honest, the attainment of reality will be 
yours. As a living being you are caught in an 
untenable and painful situation and you are seeking 
a way out. You are being offered several plans of 
your prison, none quite true. But they all are of some 
value, only if you are in dead earnest. It is the 
earnestness that liberates and not the theory. 
 

Kipróbálhatod bármelyik elméletet, amelyik tetszik – 
ha igazán komoly és becsületes vagy, el fogod érni 
a valóságot. Te egy tarthatatlan és fájdalmas 
szituációba ragadt élőlény vagy, aki kiutat keres. 
Börtönödről különféle alaprajzokat kínálnak, 
amelyek nem egészen helyesek. De valamilyen 
értéke mindegyikek van, amennyiben halálosan 
komoly a hozzáállásod. A komolyság az, ami 
felszabadít, és nem az elmélet.  
 

Q: Theory may be misleading and earnestness -- 
blind. 
 

K: Az elmélet lehet félrevezető, és a komolyság – 
vak. 
 

M: Your sincerity will guide you. Devotion to the goal 
of freedom and perfection will make you abandon all 
theories and systems and live by wisdom, 
intelligence and active love. Theories may be good 
as starting points, but must be abandoned, the 
sooner -- the better. 
 

M: Az őszinteséged az, ami segít. A szabadság és 
tökéletesség céljának szentelve magad, el fognak 
maradni az elméletek és rendszerek, és életedet 
bölcsességgel, intelligenciával, és cselekvő 
szeretettel fogod élni. Az elméletek jók lehetnek 
kezdésnek, de el kell hagyni azokat, minél előbb, 
annál jobb. 
 

Q: There is a Yogi who says that for realisation the 
eightfold Yoga is not necessary; that will-power 
alone will do. It is enough to concentrate on the goal 
with full confidence in the power of pure will to obtain 
effortlessly and quickly what others take decades to 
achieve. 
 

K: Van egy Yogi, aki azt mondja, hogy a 
megvalósuláshoz nincs szükség a nyolc fokozatú 
Yogára; hogy az akaraterő egyedül is megcsinálja. 
Elegendő, ha a célra koncentrálsz, a tisztaság ereje 
iránti teljes bizalommal, és könnyen és gyorsan 
elnyered, amit mások évtizedek alatt váltanak 
valóra. 
 

M: Concentration, full confidence, pure will. With 
such assets no wonder one attains in no time. This 
Yoga of will is all right for the mature seeker, who 
has shed all desires but one. After all, what is will 
but steadiness of heart and mind. Given such 
steadfastness all can be achieved. 
 

M: Koncentráció, teljes bizalom, tiszta akarat. Ilyen 
eszközökkel nem csoda, hogy az ember igen rövid 
idő alatt célba ér. Ez az akarat Yogája megfelelő az 
érett keresőnek, aki egy kivételével minden vágyát 
levetkőzte. Végül is, amit akar, az csak a szív és 
elme szilárdsága. Ilyen állhatatossággal minden 
elérhető. 
 

Q: I feel the Yogi did not mean mere steadiness of 
purpose, resulting in ceaseless pursuit and 
application. He meant that with will fixed on the goal 
no pursuit or application are needed. The mere fact 
of willing attracts its object. 
 

K: Érzésem szerint a Yogi szándéka nem pusztán 
az elhatározás szüntelen törekvés és elmélyedés 
útján történő megszilárdítása. Az lehetett a 
szándéka, hogy a célra irányított akarattal se 
törekvésre, se szellemi erőfeszítésre ne legyen 
szükség. Az akaratnak a puszta ténye vonzza annak 
tárgyát. 
 

M: Whatever name you give it: will, or steady 
purpose, or onepointedness of the mind, you come 
back to earnestness, sincerity, honesty. When you 
are in dead earnest, you bend every incident, every 
second of your life to your purpose. You do not 
waste time and energy on other things. You are 
totally dedicated, call it will, or love, or plain honesty. 
We are complex beings, at war within and without. 
We contradict ourselves all the time, undoing today 
the work of yesterday. No wonder we are stuck. A 
little of integrity would make a lot of difference. 
 

M: Akármilyen nevet adsz neki: akarat, vagy 
állhatatos szándék, vagy az elme egyhegyűsége, a 
komolysághoz, őszinteséghez, becsületességhez 
érkezel vissza. Ha halálosan komoly vagy, életed 
minden mozzanata, minden másodperce célod felé 
visz. Nem pazarolsz időt és energiát más dolgokra. 
Teljesen elkötelezett vagy, hívd azt akaratnak, vagy 
szeretetnek, vagy egyszerű becsületességnek. 
Bonyolult lények vagyunk, akik harcban állnak kívül-
belül. Szakadatlanul ellentétbe kerülünk 
önmagunkkal, ma lerombolva a tegnapi munkát. 
Nem csoda, hogy megrekedtünk. Egy kis teljesség is 
nagy különbséget szokott csinálni. 
 

Q: What is more powerful, desire or destiny? K: Melyik az erősebb, a vágy vagy a sors? 
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M: Desire shapes destiny. 
 

M: A vágy alakítja a sorsot. 
 

Q: And destiny shapes desire. My desires are 
conditioned by heredity and circumstances, by 
opportunities and accidents, by what we call destiny. 
 

K: És a sors alakítja a vágyat. A vágyaim 
örökletesen és a környezet által, a lehetőségek és a 
véletlenek által kondicionáltak, ezért végzetnek 
nevezzük. 
 

M: Yes, you may say so. 
 

M: Igen, mondhatod így is. 
 

Q: At what point am I free to desire what I want to 
desire? 
 

K: Mely ponttól áll szabadságomban arra vágyni, 
amire vágyni akarok? 
 

M: You are free now. What is it that you want to 
desire? Desire it. 
 

M: Most szabad vagy. Mire akarsz vágyni? Vágyj 
arra. 
 

Q: Of course I am free to desire, but I am not free to 
act on my desire. Other urges will lead me astray. 
My desire is not strong enough, even if it has my 
approval. Other desires, which I disapprove of are 
stronger. 
 

K: Természetesen szabadon vágyakozhatok, de 
nem vagyok szabad aszerint cselekedni. Más 
kényszerek eltérő irányba fognak engem vezetni. 
Nem elég erősek a vágyaim, hiába fogadom el őket. 
Más helytelenített vágyaim erősebbek. 
 

M: Maybe you are deceiving yourself. Maybe you 
are giving expression to your real desires and the 
ones you approve of are kept on the surface for the 
sake of respectability. 
 

M: Lehet, hogy becsapod magad. Lehet, hogy 
megnyilvánulnak valódi vágyaid, és amelyeket 
helyeselsz közülük, azok maradnak a felszínen, a 
tisztesség miatt. 
 

Q: It may be as you say, but this is another theory. 
The fact is that I do not feel free to desire what I 
think I should, and when I seem to desire rightly, I do 
not act accordingly. 
 

K: Lehet, hogy úgy van, ahogy mondtad, de ez 
másik elmélet. Az a helyzet, hogy nem érzem, hogy 
szabadna arra vágyni, amire úgy gondolom, hogy 
kellene, és amikor úgy tűnik, helyes vágyaim 
vannak, nem cselekszem annak megfelelően. 
 

M: It is all due to weakness of the mind and 
disintegration of the brain. Collect and strengthen 
your mind and you will find that your thoughts and 
feelings, words and actions will align themselves in 
the direction of your will. 
 

M: Mindezt az elme gyengesége, és az agy 
dezintegrációja okozza. Szedd össze, és erősítsd 
meg az elmédet, és meglátod, hogy gondolataid és 
érzéseid, szavaid és tetteid, akaratod irányításának 
megfelelően egymáshoz fognak hangolódni. 
 

Q: Again a counsel of perfection. To integrate and 
strengthen the mind is not an easy task. How does 
one begin? 
 

K: Megint egy tökéletesedési tanács. Az elme 
integrálása és erősítése nem könnyű feladat. 
Hogyan kell elkezdeni? 
 

M: You can start only from where you are. You are 
here and now, you cannot get out of here and now. 
 

M: Csak onnan indulhatsz, ahol vagy. Te itt és most 
vagy, nem léphetsz ki az itt és mostból. 
 

Q: But what can I do here and now? 
 

K: De mit tehetek itt és most? 
 

M: You can be aware of your being -- here and now. 
 

M: Tudatában lehetsz létezésednek – itt és most. 
 

Q: That is all? 
 

K: Ez minden? 
 

M: That is all. There is nothing more to it. 
 

M: Ez minden. Semmi egyéb nem kell hozzá. 
 

Q: All my waking and dreaming I am conscious of 
myself. It does not help me much. 
 

K: Valamennyi ébrenlétem és álmom során 
tudatában vagyok önmagamnak. Ez nem sokat segít 
rajtam. 
 

M: You were aware of thinking, feeling, doing. You 
were not aware of your being. 

M: Tudatában voltál a gondolkodásnak, érzésnek, 
cselekvésnek. Nem voltál tudatában a létezésednek. 
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Q: What is the new factor you want me to bring in? 
 

K: Milyen új tényezőt akarsz, hogy vezessek? 
  

M: The attitude of pure witnessing, of watching the 
events without taking part in them. 
 

M: A tiszta tanúság attitűdjét, hogy az eseményeket 
anélkül nézd, hogy részt vennél bennük. 
 

Q: What will it do to me? 
 

K: Mit fog ez tenni velem? 
 

M: Weak-mindedness is due to lack of intelligence, 
of understanding, which again is the result of non-
awareness. By striving for awareness you bring your 
mind together and strengthen it. 
 

M: Az elmegyengséget az intelligencia, a megértés 
hiánya okozza, ami szintén a nem tudatosság 
eredménye. A tudatosságra való törekvéssel 
elmédet összetartod, és erősíted. 
 

Q: I may be fully aware of what is going on, and yet 
quite unable to influence it in any way. 
 

K: Lehet, hogy teljesen tudatában vagyok annak, 
ami történik, és mégsem vagyok képes azt 
semmilyen módon befolyásolni. 
 

M: You are mistaken. What is going on is a 
projection of your mind. A weak mind cannot control 
its own projections. Be aware, therefore, of your 
mind and its projections. You cannot control what 
you do not know. On the other hand, knowledge 
gives power. In practice it is very simple. To control 
yourself -- know yourself. 
 

M: Félreértesz. Ami történik, az elméd projekciója. A 
gyenge elme nem tudja kontrollálni saját 
projekcióját. Következésképpen, válj tudatossá 
elmédre, és annak projekcióira. Nem tudsz uralkodni 
azon, amiről nem tudsz. Másfelől, a tudás erőt ad. A 
gyakorlatban ez nagyon egyszerű. Hogy uralkodj 
önmagadon – ismerned kell magad. 
 

Q: Maybe, I can come to control myself, but shall I 
be able to deal with the chaos in the world? 
 

K: Lehet, hogy el tudok jutni az önkontrollig, de 
képes leszek-e kezelni a káoszt a világban? 
 

M: There is no chaos in the world, except the chaos 
which your mind creates. It is self-created in the 
sense that at its very centre is the false idea of 
oneself as a thing different and separate from other 
things. In reality you are not a thing, nor separate. 
You are the infinite potentiality; the inexhaustible 
possibility. Because you are, all can be. The 
universe is but a partial manifestation of your 
limitless capacity to become. 
 

M: Nincs káosz a világban, kivéve azt a káoszt, 
amelyet elméd teremt. Ez egy maga teremtette 
káosz, abban az értelemben, hogy kellős közepében 
önmaga hamis ideája áll, mint egy olyan dologé, 
amely a többi dologtól különbözik, és elkülönül. 
Valójában nem vagy sem dolog, sem különálló. Te a 
végtelen potencialitás vagy; a kimeríthetetlen 
lehetőség. A te léted miatt lehet minden. Az 
univerzum csupán egy részleges megnyilvánulása 
te valamivé válásod határtalan kapacitásának.  
 

Q: I find that I am totally motivated by desire for 
pleasure and fear of pain. However noble my desire 
and justified my fear, pleasure and pain are the two 
poles between which my life oscillates. 
 

K: Úgy találom, hogy engem abszolút motivál az 
öröm utáni vágy, és a fájdalomtól való félelem. 
Bármennyire is nemesek a vágyaim, és indokoltak a 
félelmeim, életem öröm és a fájdalom pólusai között 
oszcillál. 
 

M: Go to the source of both pain and pleasure, of 
desire and fear. Observe, investigate, try to 
understand. 
 

M: Menj el minden fájdalom és öröm, vágy és 
félelem forrásához. Figyeld meg, tanulmányozd, 
próbáld megérteni. 
 

Q: Desire and fear both are feelings caused by 
physical or mental factors. They are there, easily 
observable. But why are they there? Why do l desire 
pleasure and fear pain? 
 

K: Mind a vágy, mind a félelem testi vagy mentális 
tényezők miatt keletkező érzések. Ott vannak, 
könnyen megfigyelhetők. De miért vannak ott? Miért 
vágyok az örömre, és félek a fájdalomtól? 
 

M: Pleasure and pain are states of mind. As long as 
you think you are the mind, or rather, the body-mind, 
you are bound to raise such questions. 
 

M: A fájdalom és az öröm az elme állapotai. 
Mindaddig, amíg azt gondolod, hogy te vagy az 
elme, helyesebben szólva a test-elme, ilyen 
kérdésekhez fogsz kötődni. 
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Q: And when I realise that I am not the body, shall I 
be free from desire and fear? 
 

K: És amikor felismerem, hogy nem a test vagyok, 
meg fogok szabadulni a vágytól és a félelemtől? 
 

M: As long as there is a body and a mind to protect 
the body, attractions and repulsions will operate. 
They will be there, out in the field of events, but will 
not concern you. The focus of your attention will be 
elsewhere. You will not be distracted. 
 

M: Ameddig van a test, és van a testet védelmező 
elme, addig vonzások és taszítások működnek. Ott 
lesznek, az események terén kívül, de nem fognak 
téged érintetni. A figyelmed fókusza másutt lesz. 
Nem leszel zavartatva.  
 

Q: Still they will be there. Will one never be 
completely free? 
 

K: De még mindig ott lesznek. Az ember sose lehet 
teljesen szabad? 
 

M: You are completely free even now. What you call 
destiny (karma) is but the result of your own will to 
live. How strong is this will you can judge by the 
universal horror of death. 
 

M: Teljesen szabad vagy, e pillanatban is. Amit te 
sorsnak (karma) nevezel, az csak saját élni 
akarásod eredménye. Hogy milyen erős ez az 
akarat, arra a haláltól való univerzális irtózásból 
következtethetsz. 
 

Q: People die willingly quite often. 
 

K: Az emberek elég ritkán halnak meg szívesen. 
 

M: Only when the alternative is worse than death. 
But such readiness to die flows from the same 
source as the will to live, a source deeper even than 
life itself. To be a living being is not the ultimate 
state; there is something beyond, much more 
wonderful, which is neither being nor non-being, 
neither living nor notliving. It is a state of pure 
awareness, beyond the limitations of space and 
time. Once the illusion that the body-mind is oneself 
is abandoned, death loses its terror, it becomes a 
part of living. 
 

M: Csak amikor az alternatíva rosszabb a halálnál. 
De az ilyen halálra való készenlét ugyanabból a 
forrásból ered, mint az élni akarás, egy olyan 
forrásból, amely magánál az életnél is mélyebb. 
Élőlénynek lenni nem a végső stádium; azon túl van 
valami sokkal csodálatosabb, ami sem létező, sem 
nem létező, sem élő, sem élettelen. A tiszta 
tudatosság állapota, túl tér és idő korlátain. Amint a 
test-elmével való azonosság illúzióját elhagyod, a 
halál elveszíti rémuralmát, az élet részévé válik. 
 

 

31. Do not Undervalue Attention 31. Ne becsüld le a figyelmet 
Questioner: As I look at you, you seem to be a poor 
man with very limited means, facing all the problems 
of poverty and old age, like everybody else. 

 

Kérdező: Amint látom, te egy szegény, nagyon 
korlátozott anyagi eszközökkel rendelkező ember 
vagy, aki, mint mindenki más, szembesül az öregkor 
és a szegénység összes problémájával. 
 

Maharaj: Were I very rich, what difference would it 
make? I am what I am. What else can I be? I am 
neither rich nor poor, I am myself. 
 

Maharaj: Ha nagyon gazdag lennék, az miben 
jelentene különbséget? Az vagyok, ami vagyok. Mi 
egyéb lehetnék? Nem vagyok sem gazdag, sem 
szegény, önmagam vagyok. 
 

Q: Yet, you are experiencing pleasure and pain. 
 

K: De mégis tapasztalsz örömöt és fájdalmat. 
 

M: I am experiencing these in consciousness, but I 
am neither consciousness, nor its content. 
 

M: Én ezeket a tudatosságban tapasztalom, de én 
sem a tudatosság, sem annak tartalma nem vagyok. 
 

Q: You say that in our real being we are all equal. 
How is it that your experience is so different from 
ours. 
 

K: Azt mondod, hogy valódi létünkben mindannyian 
egyenlők vagyunk. Hogyan lehetséges, hogy a te 
tapasztalatod annyira különbözik a mienktől?  
 

M: My actual experience is not different. It is my 
evaluation and attitude that differ. I see the same 
world as you do, but not the same way. There is 
nothing mysterious about it. Everybody sees the 
world through the idea he has of himself. As you 
think yourself to be, so you think the world to be. If 
you imagine yourself as separate from the world, the 

M: A valóságos tapasztalatom nem tér el a 
tietekétől. A kiértékelésem és az attitűdöm, az, ami 
eltér. Ugyanazt a világot látom, mint ti, de nem 
ugyanolyan módon. Nincs ebben semmi titokzatos. 
A világot mindenki az önmagáról alkotott ideán 
keresztül látja. Mivel önmagadat létezőek gondolod, 
így a világot is létezőnek gondolod. Ha úgy képzeled 
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world will appear as separate from you and you will 
experience desire and fear. I do not see the world as 
separate from me and so there is nothing for me to 
desire, or fear. 
 

el önmagad, hogy a világtól elkülönülsz, akkor a 
világ úgy fog megjelenni, mint ami elkülönül tőled, és 
vágyat és félelmet fogsz tapasztalni. Én nem látom 
különállónak tőlem a világot, és így számomra 
semmi nem kívánatos, vagy félelmetes. 
  

Q: You are a point of light in the world. Not 
everybody is. 
 

K: Te egy világító pont vagy a világban. Nem 
mindenki az. 
 

M: There is absolutely no difference between me 
and others, except in my knowing myself as I am. I 
am all. I know it for certain and you do not. 
 

M: Abszolút semmi különbség nincs köztem és 
mások között, azon kívül, hogy én én vagyokként 
ismerem magam. Én vagyok minden. Én ezt 
bizonyosan tudom, te pedig nem. 
 

Q: So we differ all the same. 
 

K: Tehát mégis különbözünk. 
 

M: No, we do not. The difference is only in the mind 
and temporary. I was like you, you will be like me. 
 

M: Nem, nem különbözünk. A különbség csak az 
elmében van, és csak átmenetileg. Olyan voltam, 
mint te, olyan leszel, mint én. 
 

Q: God made a most diversified world. 
 

K: Isten a lehető legváltozatosabb világot teremtette. 
 

M: The diversity is in you only. See yourself as you 
are and you will see the world as it is -- a single 
block of reality, indivisible, indescribable. Your own 
creative power projects upon it a picture and all your 
questions refer to the picture. 
 

M: A változatosság benned csupán van. Lásd 
magad, ahogy vagy, és úgy fogod látni a világot, 
ahogy az van – a valóság egyetlen oszthatatlan, 
leírhatatlan tömbjeként. A te tulajdon kreatív erőd 
vetíti rá a képet, és minden kérdésed a képre 
vonatkozik. 
 

Q: A Tibetan Yogi wrote that God creates the world 
for a purpose and runs it according to a plan. The 
purpose is good and the plan is most wise. 
 

K: Egy tibeti Yogi írta, hogy Isten céllal teremtette a 
világot, és tervszerűen működteti. A cél jó, és a terv 
a legbölcsebb. 
 

M: All this is temporary, while I am dealing with the 
eternal. Gods and their universes come and go, 
avatars follow each other in endless succession, and 
in the end we are back at the source. I talk only of 
the timeless source of all the gods with all their 
universes, past, present and future. 
 

M: Mindez átmeneti jellegű, ezzel szemben én az 
örökkévalóval foglalkozom. Istenek és univerzumaik 
jelennek meg és tűnnek el, avatárok követik 
egymást végtelen sorban, és a végén visszatérünk a 
forrásba. Én csak az összes istenek és összes 
univerzumaik múltjának, jelenének és jövőjének az 
időtlen forrásáról beszélek. 
 

Q: Do you know them all? Do you remember them? 
 

K: Ismered mindet? Emlékszel rájuk? 
 

M: When a few boys stage a play for fun, what is 
there to see and to remember? 
 

M: Amikor néhány gyerek színre visz egy 
darabot,hogy szórakozzanak, mit kell ott látni és 
emlékezni? 
 

Q: Why is half humanity male and half female? 
 

K: A fél emberiség miért férfi, és a fele nő? 
 

M: For their happiness. The impersonal (avyakta) 
becomes the personal (vyakta) for the sake of 
happiness in relationship. By the grace of my Guru I 
can look with equal eye on the impersonal as well as 
the personal. Both are one to me. In life the personal 
merges in the impersonal. 
 

M: A boldogságuk érdekében. A személytelen 
(avyakta) személyessé (vyakta) válik a kapcsolatbeli 
boldogság kedvéért. Gurum kegyelméből azonosan 
tudom tekinteni a személytelent, és a személyest. 
Egyek számomra. Az életben a személyes 
összeolvad a személytelennel. 
 

Q: How does the personal emerge from the 
impersonal? 
 

K: A személyes hogyan emelkedik ki a 
személytelenből? 
 

M: The two are but aspects of one Reality. It is not M: Ezek csak aspektusai az egyetlen Valóságnak. 
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correct to talk of one preceding the other. All these 
ideas belong to the waking state. 
 

Nem helyes az a megfogalmazás, hogy az egyik 
megelőzi a másikat. Mindkét idea a felébredett 
állapothoz tartozik. 
 

Q: What brings in the waking state? 
 

K: Mi visz a felébredett állapotba? 
 

M: At the root of all creation lies desire. Desire and 
imagination foster and reinforce each other. The 
fourth state (turiya) is a state of pure witnessing, 
detached awareness, passionless and wordless. It is 
like space, unaffected by whatever it contains. 
Bodily and mental troubles do not reach it -- they are 
outside, 'there', while the witness is always 'here'. 
 

M: Minden teremtésnek vágy a gyökere. A vágy és a 
képzelet egymást táplálják és erősítik. A negyedik 
állapot (turiya) a tiszta tanúság elfogulatlanul éber, 
szenvedélytelen és szavakkal ki nem fejezhető 
állapota. Olyan, mint a tér, amely semmi által nem 
befolyásolt, akármit foglal magában. Testi és 
mentális zavarok nem érintik – azok, ‟ott‟ kívül 
vannak, míg a tanúság mindig ‟itt‟ van. 
 

Q: What is real, the subjective or the objective? I am 
inclined to believe that the objective universe is the 
real one and my subjective psyche is changeful and 
transient. You seem to claim reality for your inner, 
subjective states and deny all reality to the concrete, 
external world. 
 

K: Melyik valóságos, a szubjektív, vagy az objektív? 
Hajlamos vagyok azt hinni, hogy az objektív 
univerzum az egyetlen valóság, szubjektív pszichém 
pedig változékony és mulandó. Te viszont, amint 
látom, belső, szubjektív állapotaidat tekinted 
valóságnak, és elutasítod minden realitását a 
kézzelfogható, külső világnak. 
  

M: Both the subjective and the objective are 
changeful and transient. There is nothing real about 
them. Find the permanent in the fleeting, the one 
constant factor in every experience 
 

M: A szubjektív és az objektív, egyaránt változékony 
és mulandó. Semmi nem valódi, ami velük 
kapcsolatos. Keresd állandót a mulandóban, az 
egyetlen változatlan tényezőt minden 
tapasztalatban. 
 

Q: What is this constant factor? 
 

K: Mi ez a változatlan tényező? 
 

M: My giving it various names and pointing it out in 
many ways will not help you much, unless you have 
the capacity to see. A dim-sighted man will not see 
the parrot on the branch of a tree, however much 
you may prompt him to look. At best he will see your 
pointed finger. First purify your vision, learn to see 
instead of staring, and you will perceive the parrot. 
Also you must be eager to see. You need both 
clarity and earnestness for self-knowledge. You 
need maturity of heart and mind, which comes 
through earnest application in daily life of whatever 
little you have understood. There is no such thing as 
compromise in Yoga. 
 
 
If you want to sin, sin wholeheartedly and openly. 
Sins too have their lessons to teach the earnest 
sinner, as virtues -- the earnest saint. It is the mixing 
up the two that is so disastrous. Nothing can block 
you so effectively as compromise, for it shows lack 
of earnestness, without which nothing can be done. 
 

M: A különféle nevek adása, és a sokféle módon 
való rámutatás nem sok segítséget jelent számodra, 
hacsak nem rendelkezel a látás képességével. A 
homályosan látó ember nem fogja látni az ágon ülő 
papagájt, akármennyire is ösztönzöd őt a nézésre. A 
legjobb esetben a mutatóujjadat látja. Előbb tisztítsd 
meg a látásodat, tanulj meg nézni bámészkodás 
helyett, és meg fogod látni a papagájt. Ezenfelül 
türelmesnek is kell lenned, hogy láss. Az 
önismerethez tisztaságra is, és komolyságra is 
szükség van. Szükség van a szív és az elme 
érettségére, amely a mindennapi komoly 
alkalmazáson keresztül ébred fel, bármi kevéssé is 
érted. A Yogában nincs kompromisszum. 
 
Ha vétkezni akarsz, teljes szívvel és nyíltan vétkezz. 
A vétkeknek is megvan a maguk feladata, tanítani a 
komoly vétkezőt, miként az erényeknek is – a 
komoly szentéletűt. E kettő összetévesztése 
végzetes dolog. Semmi nem blokkolhat oly 
hatékonyan, mint a kompromisszum, mert az a 
komolyság hiányát mutatja, amely nélkül semmi nem 
vihető végbe. 
 

Q: I approve of austerity, but in practice I am all for 
luxury. The habit of chasing pleasure and shunning 
pain is so ingrained in me, that all my good 
intentions, quite alive on the level of theory, find no 
roots in my day-to-day life. To tell me that I am not 

K: Helyeslem a mértékletességet, de gyakorlatilag 
két kézzel kapok a luxus után. Az élvezet 
hajszolásának és a fájdalom elkerülésének a 
szokása annyira belém ivódott, hogy összes jó 
célom, melyek elméleti szinten teljesen elevenek, 
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honest does not help me, for I just do not know how 
to make myself honest. 
 

nem eresztenek gyökeret hétköznapi életemben. Ha 
rám olvassák, hogy nem vagyok becsületes, az nem 
segít rajtam, mert épp azt nem tudom, hogyan váljak 
becsületessé. 
 

M: You are neither honest nor dishonest -- giving 
names to mental states is good only for expressing 
your approval or disapproval. The problem is not 
yours -- it is your mind's only. Begin by 
disassociating yourself from your mind. Resolutely 
remind yourself that you are not the mind and that its 
problems are not yours. 
 

M: Sem becsületes, sem becstelen nem vagy – a 
mentális állapotok elnevezése csak elfogadásod 
vagy elítélésed kifejezésére jó. A probléma nem a te 
problémád – elmédé csupán. Kezdd magad 
elkülöníteni az elmédtől. Eltökélten emlékeztesd 
magad, hogy te nem az elme vagy, és hogy annak 
problémái nem a tieid. 
 

Q: I may go on telling myself: 'I am not the mind, I 
am not concerned with its problems,' but the mind 
remains and its problems remain just as they were. 
Now, please do not tell me that it is because I am 
not earnest enough and I should be more earnest. I 
know it and admit it and only ask you -- how is it 
done? 
 

K: Mondogathatom magamnak: ‟én nem az elme 
vagyok, nem érintenek annak problémái‟, de az 
elme megmarad, és a problémái is megmaradnak, 
éppen, ahogy voltak. Ne mondd azt most nekem, 
kérlek, hogy nem vagyok elég komoly, és váljak 
komolyabbá. Ezt én tudom, és el is fogadom, csak 
azt kérdezem tőled – hogyan kell ezt csinálni? 
 

M: At least you are asking. Good enough, for a start. 
Go on pondering, wondering, being anxious to find a 
way. Be conscious of yourself, watch your mind, 
give it your full attention. Don't look for quick results; 
there may be none within your noticing. Unknown to 
you, your psyche will undergo a change, there will 
be more clarity in your thinking, charity in your 
feeling, purity in your behaviour. You need not aim 
at these -- you will witness the change all the same. 
For, what you are now is the result of inattention and 
what you become will be the fruit of attention. 
 

M: Legalább kérdezel. Ez megfelel, kiindulásnak. 
Továbbra is legyél elmélkedő, kíváncsi, az útkeresés 
során. Légy tudatában önmagadnak, figyeld 
elmédet, szenteld neki teljes figyelmedet. Ne várj 
gyors eredményeket; azok nem biztos, hogy 
észrevehetők lesznek számodra. Ismeretlenül is azt 
mondom, pszichéd változáson fog keresztülmenni, 
gondolkodásod sokkal világosabbá válik, érzéseidbe 
jóindulat, magatartásodba tisztaság költözik. Nem 
kell célul kitűznöd– mégis fogod tapasztalni ezeket a 
változásokat. Mert ami most vagy, az 
figyelmetlenség eredménye, és amivé válsz, az 
figyelem gyümölcse lesz. 
 

Q: Why should mere attention make all the 
difference? 
 

K: Miért kellene már, az egész különbséget a puszta 
figyelemnek hozza létre? 
 

M: So far your life was dark and restless (tamas and 
rajas). Attention, alertness, awareness, clarity, 
liveliness, vitality, are all manifestations of integrity, 
oneness with your true nature (sattva). It is in the 
nature of sattva to reconcile and neutralise tamas 
and rajas and rebuild the personality in accordance 
with the true nature of the self. Sattva is the faithful 
servant of the self; ever attentive and obedient. 
 

M: Ez ideig életed sötét és nyugtalan (tamas és 
rajas) volt. A figyelem, az elővigyázatosság, az 
éberség, a tisztaság, az elevenség, az 
életképesség, mind a te igaz természeteddel 
(sattva) való integritás, egység megnyilvánulása. A 
sattva természete, hogy lecsillapítja és semlegesíti a 
tamast és a rajast, és a helyreállítja a személyiséget 
az Én igaz természetének megfelelően. A Sattva, az 
Én hűséges szolgája; állandóan figyelmes és 
engedelmes. 
 

Q: And I shall come to it through mere attention? 
 

K: És ezt puszta figyelemmel fogom elérni? 
 

M: Do not undervalue attention. It means interest 
and also love. To know, to do, to discover, or to 
create you must give your heart to it -- which means 
attention. All the blessings flow from it. 
 

M: Ne becsüld alá a figyelmet. Érdeklődést jelent, és 
szeretetet is. A tudás, cselekvés, felfedezés, vagy 
teremtés érdekében a szívedet kell adnod – ami 
figyelmet jelent. Minden áldás ebből ered. 
 

Q: You advise us to concentrate on 'I am'. Is this too 
a form of attention? 
 

K: Azt tanácsolod, koncentráljunk a ‟vagyok‟-ra. Ez 
is a figyelem egy formája? 
 

M: What else? Give your undivided attention to the M: Mi más lenne? Szenteld osztatlan figyelmedet 


