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most important in your life -- yourself. Of your 
personal universe you are the centre -- without 
knowing the centre what else can you know? 
 

annak, ami az életedben a legfontosabb – 
önmagadnak. Személyes univerzumodnak te vagy a 
központja – a központ ismeretén kívül mi egyebet 
kellene még tudnod? 
 

Q: But how can I know myself? To know myself I 
must be away from myself. But what is away from 
myself cannot be myself. So, it looks that I cannot 
know myself, only what I take to be myself. 
 

K: De hogy ismerhetem meg önmagam? Önmagam 
megismeréséhez el kell távolodnom önmagamtól. 
De ami távol van önmagamtól, az nem lehet 
önmagam. Úgy látszik, tehát, hogy nem ismerhetem 
meg önmagam, csak azt, aminek tartom magam. 
 

M: Quite right. As you cannot see your face, but only 
its reflection in the mirror, so you can know only your 
image reflected in the stainless mirror of pure 
awareness. 
 

M: Kitűnő. Ahogy a saját arcodat sem láthatod, csak 
annak tükörbéli tükörképét, éppúgy csak a tiszta 
tudatosság makulátlan tükrében tükröződő képedet 
láthatod. 
 

Q: How am I to get such stainless mirror? 
 

K: Hogyan juthatok ilyen makulátlan tükörhöz? 
 

M: Obviously, by removing stains. See the stains 
and remove them. The ancient teaching is fully valid. 
 

M: Kézenfekvő, a foltok eltávolításával. Lásd a 
foltokat, és távolítsd el őket. Az ősi tanítás teljes 
mértékben igaz. 
 

Q: What is seeing and what is removing? K: Mi a látás és mi az eltávolítás? 
 

M: The nature of the perfect mirror is such that you 
cannot see it. Whatever you can see is bound to be 
a stain. Turn away from it, give it up, know it as 
unwanted. 
 

M: A tökéletes tükröt, a természetéből fakadóan, 
nem látod. Bármi, amit látsz, a folttal kapcsolatos. 
Utasítsd el, add fel, ismerd fel, mint nemkívánatost. 
  

Q: All perceivables, are they stains? 
 

K: Minden folt, ami észlelhető? 
 

M: All are stains. 
 

M: Mindegyikük folt. 
 

Q: The entire world is a stain. 
 

K: Az egész világ folt. 
 

M: Yes, it is. 
 

M: Igen, az. 
 

Q: How awful. So, the universe is of no value? 
 

K: Micsoda borzalom. Tehát az univerzum 
értéktelen? 
 

M: It is of tremendous value. By going beyond it you 
realise yourself. 
 

M: Ennek óriási értéke van. A rajta való túllépéssel 
valósítod meg önmagad. 
 

Q: But why did it come into being in the first 
instance? 
 

K: De miért született meg, az első alkalommal? 
 

M: You will know it when it ends. 
 

M: Tudni fogod, amikor véget ér. 
 

Q: Will it ever end? 
 

K: Véget ér valaha? 
 

M: Yes, for you. 
 

M: Igen, számodra. 
 

Q: When did it begin? 
 

K: Mikor kezdődött? 
 

M: Now. 
 

M: Most. 
 

Q: When will it end? 
 

K: Mikor lesz vége? 
 

M: Now. 
 

M: Most. 
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Q: It does not end now? 
 

K: Miért nem ér véget most? 
 

M: You don't let it. 
 

M: Nem hagyod. 
 

Q: I want to let it. 
 

K: Azt akarom, hogy vége legyen. 
 

M: You don't. All your life is connected with it. Your 
past and future, your desires and fears, all have their 
roots in the world. Without the world where are you, 
who are you? 
 

M: Nem akarod. Az egész életed összefügg vele. 
Múltad és jövőd, vágyaid és félelmeid, mind a 
világban gyökereznek. A világ nélkül hol lennél, ki 
lennél? 
 

Q: But that is exactly what I came to find out. 
 

K: De pontosan ezért jöttem ide, hogy megtaláljam. 
 

M: And I am telling you exactly this: find a foothold 
beyond and all will be clear and easy. 
 

M: És én pontosan erről beszélek: keress egy 
talpalatnyi helyet rajta kívül, és minden tiszta lesz, 
és könnyű. 
 

 

32. Life is the Supreme Guru 32. Az élet a Legfőbb Guru 

Questioner: We two came from far off countries; 
one of us is British, the other American. The world in 
which we were born is falling apart and, being 
young, we are concerned. The old people hope they 
will die their own death, but the young have no such 
hope. Some of us may refuse to kill, but none can 
refuse to be killed. Can we hope to set the world 
right within our lifetime? 

 

Kérdező: Mi ketten egy távoli országból jöttünk; 
egyikünk angol, másikunk amerikai. A világ 
amelyben születtünk darabokra hullik, és fiatalok 
lévén, aggódunk emiatt. Az idős emberek, 
reményeik szerint, maguktól halnak meg, de a 
fiatalok nem remélnek ilyet. Némelyikünk 
elutasíthatja, hogy ő öljön, de azt, hogy őt megöljék, 
senki nem tudja elhárítani. Remélhetjük a világ jóra 
fordulását, még a mi életünk alatt? 
 

Maharaj: What makes you think that the world is 
going to perish? 
 

Maharaj: Mi késztet arra, hogy azt gondold, hogy a 
világ el fog pusztulni? 
 

Q: The instruments of destruction have become 
unbelievably potent. Also, our very productivity has 
become destructive of nature and of our cultural and 
social values. 
 

K: A pusztító eszközök ereje hihetetlen mértékben 
megnőtt. Ezen felül, termelésünk egyre inkább 
romboló hatással van a természetre, valamint 
kulturális és társadalmi értékeinkre. 
 

M: You are talking of the present times. It has been 
so everywhere and always. But the distressing 
situation may be temporary and local. Once over, it 
will be forgotten. 
 

M: Ti most a jelenről beszéltek. Így volt ez mindig, 
és mindenhol. De a lehangoló helyzet lehet, hogy 
időleges és lokális. Egyszer vége lesz, és el fogjátok 
felejteni. 
 

Q: The scale of the impending catastrophe is 
unbelievably big. We live in the midst of an 
explosion. 
 

K: Hihetetlenül nagyarányú katasztrófa küszöbön 
állunk. Egy hatalmas robbanás közepette élünk. 
 

M: Each man suffers alone and dies alone. Numbers 
are irrelevant. There is as much death when a 
million die as when one perishes. 
 

M: Minden ember egyedül szenved, és egyedül hal 
meg. A számoknak nincs jelentőségük. Ugyanannyi 
a halál, mikor milliók halnak, és amikor egy pusztul 
el.  
 

Q: Nature kills by the millions, but this does not 
frighten me. There may be tragedy or mystery in it, 
but no cruelty. What horrifies me is man-made 
suffering, destruction and desolation. Nature is 
magnificent in its doings and undoings. But there is 
meanness and madness in the acts of man. 
 

K: A természetet milliók gyilkolják, de engem ez 
nem riaszt. Lehet tragikus vagy rejtélyes, de ne 
legyen kegyetlen. Ami elborzaszt, az az ember által 
keltett szenvedés, rombolás és pusztítás. A 
természet fennkölt módon cselekszik, akár létrehoz, 
akár pusztít. De az ember cselekedetei 
hitványsággal és őrülettel vannak tele. 
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M: Right. So, it is not suffering and death that are 
your problem, but the meanness and madness at 
their root. Is not meanness also a form of madness? 
And is not madness the misuse of the mind? 
Humanity's problem lies in this misuse of the mind 
only. All the treasures of nature and spirit are open 
to man who will use his mind rightly. 
 

M: Rendben. Tehát nem a szenvedés és a halál a 
problémád, hanem azok gyökere, a hitványság és 
az őrület. Nemde a hitványság is az őrület egy 
formája? És nemde az őrület az elme téves 
használata? Az emberiség problémája csupán az 
elme ilyetén való téves használatában rejlik. A 
természet és a szellem minden kincse feltárul azon 
ember számára, aki az elméjét helyesen használja. 
 

Q: What is the right use of mind? 
 

K: Hogyan kell az elmét helyesen használni? 
 

M: Fear and greed cause the misuse of the mind. 
The right use of mind is in the service of love, of life, 
of truth, of beauty. 
 

M: Félelem és kapzsiság az oka az elme helytelen 
használatának. Az elme helyes használata a szeret, 
az élet, az igazság, a szépség szolgálatát jelenti. 
 

Q: Easier said than done. Love of truth, of man, 
goodwill -- what luxury. We need plenty of it to set 
the world right, but who will provide? 
 

K: Könnyebb mondani, mint csinálni. Az igazság 
szeretete, az ember szeretete, jóakarat – micsoda 
fényűzés. Sok kell ezekből ahhoz, hogy a világ 
jobbá váljon, de ki az, aki ezekről gondoskodik? 
 

M: You can spend an eternity looking elsewhere for 
truth and love, intelligence and goodwill, imploring 
God and man -- all in vain. You must begin in 
yourself, with yourself -- this is the inexorable law. 
You cannot change the image without changing the 
face. First realise that your world is only a reflection 
of yourself and stop finding fault with the reflection. 
Attend to yourself, set yourself right -- mentally and 
emotionally. The physical will follow automatically. 
You talk so much of reforms: economic, social, 
political. Leave alone the reforms and mind the 
reformer. What kind of world can a man create who 
is stupid, greedy, heartless? 
 

M: Egy örökkévalóságot is eltölthetsz az igazság és 
szeretet, intelligencia és jóakarat keresésével, 
esedezve Istennek és embernek – teljesen 
haszontalanul. Magadban, magaddal kell kezdened 
– ez az engesztelhetetlen törvény. Nem tudod 
megváltoztatni a képet, az arc megváltoztatása 
nélkül. Először ismerd fel, hogy világod csak 
önmagad tükröződése, és hagyd abba a tükörkép 
kritizálását. Magaddal törődj, magadat hozd rendbe 
– mentális és emocionális állapotodat. A testi 
követni fogja, automatikusan. Oly sokat beszélsz 
reformokról: gazdasági, szociális, politikai 
reformokról. Hagyd a reformokat, és törődj a 
reformerrel. Miféle világ teremthet olyan embert, 
amely ostoba, kapzsi, szívtelen? 
 

Q: If we have to wait for a change of heart, we shall 
have to wait indefinitely. Yours is a counsel of 
perfection, which is also a counsel of despair. When 
all are perfect, the world will be perfect. What 
useless truism. 
 

K: Ha a szív változására kell várnunk, akkor a 
végtelenségig kell várnunk. A te bölcsességed a 
tökéletesség bölcsessége, amely egyben a 
lemondás bölcsessége is. Amikor minden tökéletes, 
akkor az egész világ tökéletes lesz. Micsoda 
haszontalan közhely. 
 

M: I did not say it. I only said: You cannot change 
the world before changing yourself. I did not say -- 
before changing everybody. It is neither necessary, 
nor possible to change others. But if you can change 
yourself you will find that no other change is needed. 
To change the picture you merely change the film, 
you do not attack the cinema screen. 
 

M: Én nem ezt mondtam. Én csak azt mondtam: 
nem változtathatod meg a világot, önmagad 
megváltoztatása előtt. Nem azt mondtam azt, hogy – 
mindenki megváltozatása előtt. Nem szükséges, és 
nem is lehetséges másokat megváltoztatni. De ha 
önmagadat meg tudod változtatni, úgy fogod találni, 
hogy semmilyen más változásra nincs szükség. A 
kép megváltoztatásához csak a filmet kell 
kicserélned, nem kell megrohamoznod a 
filmvásznat. 
 

Q: How can you be so sure of yourself? How do you 
know that what you say is true? 
 

K: Hogy lehetsz ennyire biztos önmagadban? 
Honnan tudod, hogy amit mondasz, az igaz? 
 

M: It is not of myself that I am sure, I am sure of you. 
All you need is to stop searching outside what can 
be found only within. Set your vision right before you 

M: Nem önmagam az, amiben biztos vagyok, 
benned vagyok biztos. Mindössze az szükséges, 
hogy hagyd abba, hogy kívül keresed, ami csak 
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operate. You are suffering from acute 
misapprehension. Clarify your mind, purify your 
heart, sanctify your life -- this is the quickest way to 
a change of your world. 
 

belül található. Hozd rendbe a látásodat, mielőtt 
operálsz. Akut félreértéstől szenvedsz. Világosítsd 
meg elmédet, tisztítsd meg szívedet, szenteld meg 
életedet – ez a leggyorsabb módja a világ 
megváltoztatásának. 
 

Q: So many saints and mystics lived and died. They 
did not change my world. 
 

K: Olyan sok szent és misztikus élt, és halt meg 
anélkül, hogy megváltoztatta volna a világot. 
 

M: How could they? Your world is not theirs, nor is 
their yours. 
 

M: Hogyan tehették volna? A te világod nem az 
övék, sem az övék nem a tiéd. 
 

Q: Surely there is a factual world common to all. 
 

K: Biztos, hogy van egy tárgyi világ, amely mindenki 
számára közös. 
 

M: The world of things, of energy and matter? Even 
if there were such a common world of things and 
forces, it is not the world in which we live. Ours is a 
world of feelings and ideas, of attractions and 
repulsions, of scales of values, of motives and 
incentives, a mental world altogether. Biologically we 
need very little, our problems are of a different order. 
Problems created by desires and fears and wrong 
ideas can be solved only on the level of the mind. 
You must conquer your own mind and for this you 
must go beyond it. 
 

M: Dolgok, energia és anyag világa? Még ha lenne 
is a dogoknak és erőknek egy ilyen közös világa, az 
nem az a világ, amelyben mi élünk. A mi világunk az 
érzések és ideák, vonzások és taszítások, 
értékrendek, motivációk és serkentők világa, 
mindent egybevetve egy mentális világ. Biológiailag 
nagyon kevésre van szükségünk, a mi problémáink 
más rendűek. A problémák a vágyak és félelmek 
miatt keletkeznek, és rossz ideák csak az elme 
szintjén oldhatók meg. Le kell győznöd saját 
elmédet, és ehhez meg kell azt haladni. 
 

Q: What does it mean to go beyond the mind. 
 

K: Mit jelent az elme meghaladása? 
 

M: You have gone beyond the body, haven't you? 
You do not closely follow your digestion, circulation 
or elimination. These have become automatic. In the 
same way the mind should work automatically, 
without calling for attention. This will not happen 
unless the mind works faultlessly. We are, most of 
our time mind and body-conscious, because they 
constantly call for help. Pain and suffering are only 
the body and the mind screaming for attention. To 
go beyond the body you must be healthy: To go 
beyond the mind, you must have your mind in 
perfect order. You cannot leave a mess behind and 
go beyond. The mess will bog you up. 'Pick up your 
rubbish' seems to be the universal law. And a just 
law too. 
 

M: A testet már meghaladtad, nemde? Már nem 
kíséred szoros figyelemmel az emésztést, a 
keringést vagy az elválasztást. Ezek automatikussá 
váltak. Ugyanígy kell az elme munkájának is 
automatikussá, odafigyelés nélkülivé válnia. Ez nem 
következik be, hacsak az elme munkája hibátlanná 
nem válik. Időnk legnagyobb részében elme- és 
testtudatosak vagyunk, mivel ezek állandóan 
segítségért kiáltanak. A fájdalom és a szenvedés 
csak figyelemért visítozó test és elme. A test 
meghaladásához egészségesnek kell lenned: az 
elme meghaladásához elmédnek tökéletesen 
rendben kell lennie. Nem lehet rendetlenséget 
magad után hagyva továbblépni. A rendetlenség el 
fog nyelni. A ‟szedd össze a szemetedet‟ univerzális 
törvénynek tűnik. És igazságosnak is. 
 

Q: Am I permitted to ask you how did you go beyond 
the mind? 
 

K: Megengeded, hogy megkérdezzem, hogy te 
hogyan haladtad meg az elmédet? 
  

M: By the grace of my Guru. 
 

M: Gurum kegyelméből. 
 

Q: What shape his grace took? M: Milyen formát öltött az ő kegyelme? 
 

M: He told me what is true. 
 

M: Elmondta nekem, hogy mi az igazság. 
 

Q: What did he tell you? 
 

K: Mit mondott? 
 

M: He told me I am the Supreme Reality. 
 

M: Azt mondta, én vagyok a Legfelsőbb Realitás. 
 

Q: What did you do about it? K: Mihez kezdtél vele? 
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M: I trusted him and remembered it. 
 

M: Hittem benne, és az eszembe véstem. 
 

Q: Is that all? 
 

K: Ez minden? 
 

M: Yes, I remembered him; I remembered what he 
said. 
 

M: Igen, hittem benne; eszembe véstem, amit 
mondott. 
 

Q: You mean to say that this was enough? 
 

K: Azt akarod mondani, hogy ennyi elég volt? 
 

M: What more needs be done? It was quite a lot to 
remember the Guru and his words. My advice to you 
is even less difficult than this -- just remember 
yourself. 'I am', is enough to heal your mind and take 
you beyond. Just have some trust. I don't mislead 
you. Why should l? Do I want anything from you. I 
wish you well -- such is my nature. Why should I 
mislead you? Commonsense too will tell you that to 
fulfil a desire you must keep your mind on it. If you 
want to know your true nature, you must have 
yourself in mind all the time, until the secret of your 
being stands revealed. 
 

M: Mit kellett volna még tenni, ezen kívül? Épp elég 
volt a Gurura és szavaira emlékezni. Az a tanács, 
amit neked adok, ennél még kevésbé bonyolult – 
csak emlékezz önmagadra. Az ‟én vagyok‟ 
elegendő, hogy elmédet meggyógyítsd, majd 
meghaladd. Csak egy kis hitre van szükség. Nem 
csaplak be. Miért tenném? Talán akarok valamit 
tőled? Jót kívánok neked – ez a természetem. Miért 
vezetnélek félre? A józan ész szerint is, ha 
teljesíteni akarsz egy vágyat, akkor az eszedben kell 
tartanod. Ha meg akarod ismerni igazi 
természetedet, állandóan észben kell tartanod 
önmagad, amíg léted titka fel nem tárul. 
 

Q: Why should self-remembrance bring one to self-
realisation? 
 

K: Miért kell az önemlékezésnek önmegvalósítást 
eredményeznie? 
 

M: Because they are but two aspects of the same 
state. Selfremembrance is in the mind, self-
realisation is beyond the mind. The image in the 
mirror is of the face beyond the mirror. 
 

M: Mert ez csak két aspektusa ugyanannak az 
állapotnak. Az önemlékezés az elmében van, az 
önmegvalósítás az elmén túl. A tükörben lévő kép, a 
tükrön túli arcé. 
 

Q: Fair enough. But what is the purpose? 
 

K: Elég érthető. De mi a cél? 
 

M: To help others, one must be beyond the need of 
help. 
 

M: A másokon való segítséghez meg kell, hogy 
haladd a segítség iránti szükséget. 
 

Q: All I want is to be happy. 
 

K: Csupán boldog akarok lenni. 
 

M: Be happy to make happy. 
 

M: Légy boldog, hogy boldogságot teremts. 
 

Q: Let others take care of themselves. 
 

K: Mindenki gondoskodjon önmagáról. 
 

M: Sir, you are not separate. The happiness you 
cannot share is spurious. Only the shareable is truly 
desirable. 
 

M: Ön nem különálló, Uram. Amely boldogság nem 
megosztható, helytelen. Csak a megosztható igazán 
kívánatos. 
 

Q: Right. But do I need a Guru? What you tell me is 
simple and convincing. I shall remember it. This 
does not make you my Guru. 
 

K: Rendben. De kell nekem Guru? Amit mondasz 
egyszerű és meggyőző. Megjegyezem az 
elmondottakat. Ettől nem leszel a Gurum. 
 

M: it is not the worship of a person that is crucial, but 
the steadiness and depth of your devotion to the 
task. Life itself is the Supreme Guru; be attentive to 
its lessons and obedient to its commands. When you 
personalise their source, you have an outer Guru; 
when you take them from life directly, the Guru is 
within. Remember, wonder, ponder, live with it, love 
it, grow into it, grow with it, make it your own -- the 
word of your Guru, outer or inner. Put in all and you 

M: Nem a személy imádata a lényeges, hanem a 
feladat iránti odaadásod szilárdsága és a mélysége. 
Maga az élet a Legfelsőbb Guru; ügyelj a tőle kapott 
leckékre, és engedelmeskedj parancsainak. A 
forrásuk megszemélyesítésekor van külső Gurud; 
amikor közvetlenül az élettől veszed azokat, akkor a 
Guru belül van. Tartsd eszedben, csodáld, elmélkedj 
rajta, élj vele, szeresd, nőj bele, nőj vele, tedd 
sajátoddá – a szavát a Gurunak, legyen az akár 



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

126 

 

will get all. I was doing it. All my time I was giving to 
my Guru and to what he told me. 

külső, akár belső. Adj bele mindent, és megkapsz 
mindent. Én megcsináltam. Minden időmet 
Gurumnak szenteltem, és annak, amit mondott 
nekem. 
 

Q: I am a writer by profession. Can you give me 
some advice, for me specifically? 
 

K: A foglalkozásom író. Tudsz valamilyen 
kifejezetten nekem szóló tanácsot adni? 
 

M: Writing is both a talent and a skill. Grow in talent 
and develop in skill. Desire what is worth desiring 
and desire it well. Just like you pick your way in a 
crowd, passing between people, so you find your 
way between events, without missing your general 
direction. It is easy, if you are earnest. 
 

M: Az írás képesség, egyben szakértelem. Növeld 
képességedet és fejleszd szakértelmedet. Vágyj 
arra, ami vágyakozásra érdemes, és vágyakozz jól. 
Ahogy az utadat keresed a tömegben, az emberek 
között haladva, úgy keresd utadat az események 
között, fő irányod elhibázása nélkül. Ez könnyű, ha 
komoly vagy. 
 

Q: So many times you mention the need of being 
earnest. But we are not men of single will. We are 
congeries of desires and needs, instincts and 
promptings. They crawl over each other, sometimes 
one, sometimes another dominating, but never for 
long. 
 

K: Sokszor említed a komolyság szükségességét. 
De mi nem vagyunk éppen egy akaratú emberek. 
Egy halom vágy és szükséglet, hajlam és ösztön 
vagyunk. Egymáson átcsapva hol egyik, hol másik 
dominál, de sohasem sokáig. 
 

M: There are no needs, desires only. 
 

M: Nincsenek szükségletek, csak vágyak vannak. 
 

Q: To eat, to drink, to shelter one's body; to live? 
 

K: Az evés, ivás, a testről való gondoskodás, maga 
az élet nem az? 
 

M: The desire to live is the one fundamental desire. 
All else depends on it. 
 

M: Az élni vágyás az egyetlen alapvető vágy. 
Minden más ennek függvénye. 
 

Q: We live, because we must. 
 

K: Azért élünk, mert muszáj. 
 

M: We live, because we crave sensory existence. 
 

M: Azért élünk, mert szükségünk van az érzéki 
létezésre. 
 

Q: A thing so universal cannot be wrong. 
 

K: Ami ennyire univerzális, nem lehet rossz. 
 

M: Not wrong, of course. In its own place and time 
nothing is wrong. But when you are concerned with 
truth, with reality, you must question every thing, 
your very life. By asserting the necessity of sensory 
and intellectual experience you narrow down your 
enquiry to search for comfort. 
 

M: Természetesen nem rossz. A saját helyén és 
idején semmi nem rossz. De amikor az igazság, a 
valóság érdekel, meg kell vizsgálnod minden dolgot, 
az egész életedet. Ha azt állítod, hogy érzéki és 
intellektuális tapasztalatra van szükség, akkor 
csökken a kényelem keresése iránti érdeklődésed 
szerepe. 
 

Q: I seek happiness, not comfort. 
 

K: Boldogságot keresek, nem kényelmet. 
 

M: Beyond comfort of mind and body what 
happiness do you know? 
 

M: Elme és test kényelmén túl milyen boldogságra 
gondolsz? 
  

Q: Is there any other? 
 

K: Van valami más? 
 

M: Find out for yourself. Question every urge, hold 
no desire legitimate. Empty of possession, physical 
and mental, free of all self-concern, be open for 
discovery. 
 

M: Fedezd fel te magad. Kérdőjelezz meg minden 
ösztönzést, ne tekintsd a vágyat jogosnak. Válj meg 
tulajdonaidtól, testiektől és szellemiektől, szabadulj 
meg minden önérdektől, légy nyitott a felfedezésre. 
 

Q: It is a part of Indian spiritual tradition that mere 
living in the proximity of a saint or sage is conducive 

K: Ez az indiai spirituális tradíció része, ami szerint 
egyszerűen egy szent vagy bölcs közelségében élni 
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to liberation and no other means are needed. Why 
don't you organise an Ashram so that people could 
live near you? 
 

már szabadsághoz vezet, és nincs szükség más 
eszközre. Miért nem szervezel egy Ashramot, így az 
emberek a közeledben élhetnének? 
 

M: The moment I create an institution I become its 
prisoner. As a matter of fact I am available to all. 
Common roof and food will not make people more 
welcome. 'Living near' does not mean breathing the 
same air. It means trusting and obeying, not letting 
the good intentions of the teacher go to waste. Have 
your Guru always in your heart and remember his 
instructions -- this is real abidance with the true. 
Physical proximity is least important. Make your 
entire life an expression of your faith and love for 
your teacher -- this is real dwelling with the Guru. 

M: Amint létrehozok egy intézetet, a rabjává válok. 
Tulajdonképpen rendelkezésére állok mindenkinek. 
Közös tető és étel nem nyújtana többet az 
embereknek. A ‟közelben élés‟ nem jelenti, hogy 
ugyanazt a levegőt kell szívni. Jelent viszont hitet és 
engedelmességet, hogy nem hagyod elfecsérlődni a 
tanító jó szándékát. Gurud tartsd mindig a 
szívedben, és tanításait az eszedben – ez az 
igazságban való valódi tartózkodás. A testi közelség 
kevésbé fontos. Tedd egész életedet tanítód iránti 
hited és szereteted kifejeződésévé – ez a Guruval 
való valódi együttlét. 
 

 

33. Everything Happens by Itself 33. Minden magától történik 

Questioner: Does a gnani die? 

 
Kérdező: Meghal a gnani? 
 

Maharaj: He is beyond life and death. What we take 
to be inevitable -- to be born and to die -- appears to 
him but a way of expressing movement in the 
Immovable, change in the changeless, end in the 
endless. To the gnani it is obvious that nothing is 
born and nothing dies, nothing lasts and nothing 
changes, all is as it is -- timelessly. 
 

Maharaj: Ő meghaladta az életet és a halált. Amit 
mi elkerülhetetlennek hiszünk – a születés és a halál 
–, az számára csak a mozdulatlanban való mozgás, 
a változatlanban való változás, a vég nélküliben való 
vég egy kifejezési módja. A gnani számára 
nyilvánvaló, hogy semmi nem születik és semmi 
nem hal meg, semmi nem maradandó és semmi 
nem változik, minden az ami – időtlenül. 
 

Q: You say the gnani is beyond. Beyond what? 
Beyond knowledge? 
 

K: Beszéltél a gnani meghaladásáról. Mit haladott 
meg? Meghaladta a tudást? 
 

M: Knowledge has its rising and setting. 
Consciousness comes into being and goes out of 
being. It is a matter of daily occurrence and 
observation. We all know that sometimes we are 
conscious and sometimes not. When we are not 
conscious, it appears to us as a darkness or a blank. 
But a gnani is aware of himself as neither conscious 
nor unconscious, but purely aware, a witness to the 
three states of the mind and their contents. 
 

M: A tudásnak keletkezik, és elmúlik. A tudatosság 
életre kel, és megszűnik létezni. Ez naponta 
megtörténik, és megfigyelhető. Mindannyian tudjuk, 
hogy olykor tudatosak vagyunk, és némelykor nem. 
A nem tudatos állapot a mi számunkra sötétségnek 
vagy ürességnek tűnik. Egy gnani viszont tudatában 
van önmagának, amint sohasem tudatos vagy 
tudattalan, hanem teljesen éber, tanúja az elme 
három állapotának, és azok tartalmának. 
 

Q: When does this witnessing begin? 
 

K: Mikor kezdődik ez a tanúság? 
 

M: To a gnani nothing has beginning or ending. As 
salt dissolves in water, so does everything dissolve 
into pure being. Wisdom is eternally negating the 
unreal. To see the unreal is wisdom. Beyond this lies 
the inexpressible. 
 

M: A gnani számára semminek nincs kezdete, vagy 
vége. Ahogy a só feloldódik a vízben, úgy oldódik fel 
minden a tiszta létben. A bölcsesség szüntelen 
tagadja a valótlant. Látni a valótlant, az bölcsesség. 
Ezen túl a kifejezhetetlen van. 
 

Q: There is in me the conviction: 'I am the body' 
Granted, I am talking from unwisdom. But the state 
of feeling oneself the body, the body-mind, the mind-
body, or even pure mind -- when did it begin? 
 

K: Meggyőződésem: ‟én a test vagyok‟. Elismerem, 
ezt oktalanságom miatt mondom. De mikor kezdte el 
az ember érzékelni a test, a test-elme, az elme-test, 
sőt mi több, a tiszta elme állapotát? 
  

M: You cannot speak of a beginning of 
consciousness. The very ideas of beginning and 
time are within consciousness. To talk meaningfully 

M: Nem beszélhetsz a tudatosság kezdetéről. A 
kezdet és az idő ideái a tudatosságon belüliek. Hogy 
értelmes módon beszélhess valaminek a kezdetéről, 
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of the beginning of anything, you must step out of it. 
And the moment you step out, you realise that there 
is no such thing and never was. There is only reality, 
in which no „thing' has any being on its own. Like 
waves are inseparable from the ocean, so is all 
existence rooted in being. 
 

ki kell lépned belőle. És abban a pillanatban, hogy 
kiléptél, felismered, hogy nincs ilyen dolog, és soha 
nem is volt. Csak valóság van, amelyben nincs 
olyan ‟dolog‟, amelynek saját léte lenne. Mint ahogy 
a hullámok elválaszthatatlanok az óceántól, úgy az 
egész létezés is a létben gyökerezik. 
 

Q: The fact is that here and now I am asking you: 
when did the feeling 'I am the body' arise? At my 
birth? or this morning? 
 

K: A tény, hogy itt és most kérdezlek téged: mikor 
keletkezett az ‟én a test vagyok‟ érzése? 
Születésemkor? Vagy ma reggel? 
 

M: Now. 
 

M: Most. 
 

Q: But I remember having it yesterday too. 
 

K: De én emlékszem, hogy tegnap is megvolt. 
 

M: The memory of yesterday is now only. 
 

M: A tegnap emlékezete is csak most van. 
 

Q: But surely I exist in time. I have a past and a 
future. 
 

K: De én minden kétségen felül időben létezem. 
Múltam van, és jövőm. 
 

M: That is how you imagine -- now. 
 

M: Ezt képzeled – most. 
 

Q: There must have been a beginning. 
 

K: Kellett lennie egy kezdetnek. 
 

M: Now. 
 

M: Most. 
 

Q: And what about ending? 
 

K: És mi van a véggel? 
 

M: What has no beginning cannot end. 
 

M: Aminek nincs kezdete, az nem érhet véget. 
 

Q: But I am conscious of my question. 
 

K: De én tudatában vagyok a kérdésemnek. 
 

M: A false question cannot be answered. It can only 
be seen as false. 
 

M: Egy hamis kérdést nem lehet megválaszolni. Azt 
csak hamisnak lehet látni. 
 

Q: To me it is real. 
 

K: Számomra valóságos. 
 

M: When did it appear real to you? Now. 
 

M: Mikor jelent meg számodra valóságosként? Most. 
 

Q: Yes, it is quite real to me -- now. 
 

K: Igen, teljesen valós számomra – most. 
 

M: What is real about your question? It is a state of 
mind. No state of mind can be more real than the 
mind itself. Is the mind real? It is but a collection of 
states, each of them transitory. How can a 
succession of transitory states be considered real? 
 

M: Hogyan tekinthetnénk valósnak a kérdésedet? 
Az egy elmeállapot. Semmilyen elmeállapot nem 
lehet valóságosabb, mint az elme maga. Az elme 
valóságos? Csak állapotok kollekciója, amelyek 
mindegyike múló természetű. Hogyan lehetne múló 
állapotok sorát valósnak tekinteni? 
 

Q: Like beads on a string, events follow events -- for 
ever. 
 

K: Mint egy gyöngysor szemei, úgy követik egymást 
az események – örökkön-örökké. 
 

M: They are all strung on the basic idea: 'I am the 
body'. But even this is a mental state and does not 
last. It comes and goes like all other states. The 
illusion of being the body-mind is there, only 
because it is not investigated. Non-investigation is 
the thread on which all the states of mind are strung. 
It is like darkness in a closed room. It is there -- 
apparently. But when the room is opened, where 
does it go? It goes nowhere, because it was not 

M: Mindegyikük az ‟én a test vagyok‟ alap ideára 
van felfűzve. Azonban még ez is egy mentális 
állapot, és nem tartós. Megjelenik és eltűnik, akár a 
többi állapot. A test-elme létének illúziója csak azért 
lehetséges, mert nem tanulmányoztad. A 
tanulmányozatlanság fonalára van felfűzve az elme 
összes állapota. Ez olyan, mint a zárt szobában lévő 
sötétség. Ott van – látszólag. De amikor az ajtó 
kinyílik, hová tűnik? Sehová, mert nem volt ott. Az 
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there. All states of mind, all names and forms of 
existence are rooted in non-enquiry, non-
investigation, in imagination and credulity. It is right 
to say 'I am', but to say 'I am this', 'I am that' is a sign 
of not enquiring, not examining, of mental weakness 
or lethargy. 
 

elme minden állapota, a létezés nevei és formái a 
nem-kutatásban, a nem-vizsgálatban, a 
képzelődésben és a hiszékenységben gyökereznek. 
Helyénvaló azt mondani, hogy ‟én vagyok‟, de azt 
mondani, hogy ‟ez vagyok‟, ‟az vagyok‟ a nem-
kutatás, a nem-vizsgálat, a mentális gyengeség, 
vagy letargia jele. 
 

Q: If all is light, how did darkness arise? How can 
there be darkness in the midst of light? 
 

K: Ha minden fény, hogyan keletkezett a sötétség? 
Hogy lehet sötétség a fény közepette? 
 

M: There is no darkness in the midst of light. Self-
forgetfulness is the darkness. When we are 
absorbed in other things, in the not-self, we forget 
the self. There is nothing unnatural about it. But, why 
forget the self through excess of attachment? 
Wisdom lies in never forgetting the self as the ever-
present source of both the experiencer and his 
experience. 
 

M: Nincs sötétség a fény közepette. Az énünkről 
való megfeledkezés a sötétség. Amikor 
belefeledkezünk más dolgokba, a nem-énbe, akkor 
feledkezünk el az énről. Semmi abnormális nincs 
ebben. De miért kell elfeledkezni az énről 
mértéktelen kötődés által? A bölcsesség abban áll, 
hogy soha nem feledkezünk el az énről, mint a 
tapasztalónak és tapasztalatának örökké jelenlévő 
forrásáról. 
 

Q: In my present state the 'I am the body' idea 
comes spontaneously, while the 'I am pure being' 
idea must be imposed on the mind as something 
true but not experienced. 
 

K: Jelen állapotomban az ‟én a test vagyok‟ idea 
spontán megjelenik, míg a ‟tiszta lét vagyok‟ ideát az 
elmére kell erőltetnem, mint valamilyen igaz, de nem 
tapasztalt dolgot. 
 

M: Yes, sadhana (practice) consists in reminding 
oneself forcibly of one's pure 'being-ness', of not 
being anything in particular, nor a sum of particulars, 
not even the totality of all particulars, which make up 
a universe. All exists in the mind, even the body is 
an integration in the mind of a vast number of 
sensory perceptions, each perception also a mental 
state. If you say: 'I am the body', show it. 
 

M: Igen, a sadhana (gyakorlás) abban áll, hogy az 
ember erőteljesen emlékezteti magát tiszta 
‟létezőség‟-ére, nem valami konkrét dolognak a 
létére, sem a részek összességnek a létére, de még 
csak nem is az univerzumot alkotó részek 
összességének a létére. Minden az elmében létezik, 
még a test is óriási mennyiségű érzéki észlelet 
elmebeli integrációja, bármilyen észlelet szintén egy 
mentális állapot. Ha azt mondod: ‟én a test vagyok‟, 
mutasd meg. 
 

Q: Here it is. 
 

K: Itt van. 
 

M: Only when you think of it. Both mind and body 
are intermittent states. The sum total of these 
flashes creates the illusion of existence. Enquire 
what is permanent in the transient, real in the unreal. 
This is sadhana. 
 

M: Csak akkor, amikor rá gondolsz. Mind az elme, 
mind a test, időszakos állapotok. Felvillanásaik 
összessége hozza létre a létezés illúzióját. Kutasd, 
hogy mi az, ami nem változik az átmenetiben, ami 
valódi a valótlanban. Ez a sadhana. 
 

Q: The fact is that I am thinking of myself as the 
body. 
 

K: Az a helyzet, hogy úgy gondolkozom magamról, 
mint testről 
. 

M: Think of yourself by all means. Only don't bring 
the idea of a body into the picture. There is only a 
stream of sensations, perceptions, memories and 
ideations. The body is an abstraction, created by our 
tendency to seek unity in diversity -- which again is 
not wrong. 
 

M: Természetes, hogy gondolkozol magadról. Csak 
ne hozd be a képbe a test ideáját. Csak 
benyomások, észleletek, emlékek és 
fogalomképzések árama létezik. A test egy 
absztrakció, amit a különbözőségben való egység 
keresési hajlamunk teremt – ami szintén nem hiba. 
 

Q: I am being told that to think 'I am the body' is a 
blemish in the mind. 
 

K: Azt mondják, hogy az ‟én a test vagyok‟ gondolat 
az elme fogyatékossága. 
 

M: Why talk like this? Such expressions create 
problems. The self is the source of all, and of all -- 

M: Miért mondják ezt? Az ilyen megnyilvánulások 
miatt keletkeznek a problémák. Az Én a forrása 
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the final destination. Nothing is external. 
 

mindennek, és mindennek – a végállomása. Semmi 
nem külsőleges. 
 

Q: When the body idea becomes obsessive, is it not 
altogether wrong? 
 

K: Amikor a test ideája rögeszméssé válik, az nem 
végképp rossz? 
 

M: There is nothing wrong in the idea of a body, nor 
even in the idea 'I am the body'. But limiting oneself 
to one body only is a mistake. In reality all existence, 
every form, is my own, within my consciousness. I 
cannot tell what I am because words can describe 
only what I am not. I am, and because I am, all is. 
But I am beyond consciousness and, therefore, in 
consciousness I cannot say what I am. Yet, I am. 
The question 'Who am I' has no answer. No 
experience can answer it, for the self is beyond 
experience. 
 

M: Semmi rossz nincs a test ideában, sőt, még 
abban az ideában sem, hogy ‟én a test vagyok‟. De 
az, hogy valaki csak a testre korlátozza magát, az 
hiba. Valójában minden létezés, minden forma a 
sajátom, a tudatosságomon belüli. Nem tudom 
megmondani, mi vagyok, mert a szavak csak azt 
tudják leírni, hogy mi nem vagyok. Vagyok, és azért 
van minden, mert vagyok. Azonban a tudatosság 
felett álló vagyok, emiatt a tudatosságban nem 
tudom megmondani, hogy mi vagyok. De vagyok. A 
‟ki vagyok‟ kérdésre nincs válasz. Semmilyen 
tapasztalat nem nyújthat rá választ, mert az Én 
tapasztalaton túli. 
 

Q: Still, the question 'Who am I' must be of some 
use. 
 

K: A ‟ki vagyok‟ kérdésnek mégis kell, hogy legyen 
valamilyen haszna. 
 

M: It has no answer in consciousness and, 
therefore, helps to go beyond consciousness. 
 

M: Nincs rá válasz a tudatosságban, és ezért segít 
túllépni a tudatosságon. 
 

Q: Here I am -- in the present moment. What is real 
in it, and what is not? Now, please don't tell me that 
my question is wrong. Questioning my questions 
leads me nowhere. 
 

K: Itt vagyok – a jelen pillanatban. Mi a valóság 
ebben, és mi nem az? Most, légy szíves, nehogy azt 
mondd, hogy a kérdésem rossz. A kérdéseim 
megkérdőjelezésével nem megyek semmire. 
 

M: Your question is not wrong. It is unnecessary. 
You said: 'Here and now I am'. Stop there, this is 
real. Don't turn a fact into a question. There lies your 
mistake. You are neither knowing nor not-knowing, 
neither mind nor matter; don't attempt to describe 
yourself in terms of mind and matter. 
 

M: A kérdésed nem rossz. Fölösleges. Azt mondtad: 
‟itt és most vagyok‟. Maradj ott, ez valóságos. Ne 
alakítsd át a tényt kérdéssé. Ebben rejlik a hibád. Te 
sem tudó, sem nem-tudó, sem elme, sem anyag 
nem vagy; ne próbáld magad az elme és az anyag 
kifejezéseivel leírni. 
 

Q: Just now a boy came to you with a problem. You 
told him a few words and he went away. Did you 
help him? 
 

K: Nemrég egy fiú jött hozzád egy problémával. 
Miután mondtál neki néhány szót, elment. Segítettél 
neki? 
 

M: Of course. 
 

M: Természetesen. 
 

Q: How can you be so sure? 
 

K: Hogy lehetsz ebben olyan biztos? 
 

M: To help is my nature. 
 

M: A természetemhez tartozik a segítés. 
 

Q: How did you come to know It? K: Hogyan jutottál ehhez a tudáshoz? 
 

M: No need to know. It operates by itself. 
 

M: Nincs szükség tudásra. Ez magától működik. 
 

Q: Still you have made a statement. On what is it 
based? 
 

K: Mégis tettél egy kijelentést. Mire alapoztad? 
 

M: On what people tell me. But it is you who asks for 
proofs. I do not need them. Setting things right lies in 
my very nature, which is satyam, shivam, sundaram 
(the true, the good, the beautiful). 
 

M: Arra, amit az emberek mondanak nekem. De te 
vagy az, aki bizonyítékokat kér. Nekem nincs 
szükségem rá. A dolgok jobbítása az én valódi 
természetemből fakad, amely a satyam, shivam, 
sundaram (az igaz, a jó, a szép). 
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Q: When a man comes to you for advice and you 
give him advice, wherefrom does it come and by 
what power does it help? 
 

K: Amikor valaki tanácsért jön hozzád, és te adsz 
neki, honnan származik a tanács, és milyen erő által 
működik a segítség? 
 

M: His own being affects his mind and induces a 
response. 
 

M: Az ő saját léte hat az elméjére és indukálja a 
választ. 
 

Q: And what is your role? 
 

K: És mi a te szereped? 
 

M: In me the man and his self come together. 
 

M: Bennem az ember és Énje egyesülnek. 
 

Q: Why does not the self help the man without you? 
 

K: Miért nem segít az Én az embernek nélküled? 
 

M: But I am the self. You imagine me as separate, 
hence your question. There is no 'my self' and 'his 
self'. There is the Self, the only Self of all. Misled by 
the diversity of names and shapes, minds and 
bodies, you imagine multiple selves. We both are 
the self, but you seem to be unconvinced. This talk 
of personal self and universal self is the learner's 
stage; go beyond, don't be stuck in duality. 
 

M: De hát én vagyok az Én. Te engem elkülönültnek 
hiszel, innen ered a kérdésed. Nem létezik olyan, 
hogy ‟én Énem‟ és ‟ő Énje‟. Az Én a mindenki 
egyetlen Énje. Félrevezettetve a nevek és formák, 
elmék és testek változatosság által, azt hiszed, hogy 
több Én van. Mindannyian az Én vagyunk, de úgy 
látszik, te kételkedsz ebben. Ez a beszélgetés a 
személyes Énről és univerzális Énről a tanulási 
stádium; hatolj a mélyére, ne ragadj a dualitásba. 
 

Q: Let us come back to the man in need of help. He 
comes to you. 
 

K: Térjünk vissza arra az emberre, akinek segítség 
kell. Eljön hozzád. 
 

M: If he comes, he is sure to get help. Because he 
was destined to get help, he came. There is nothing 
fanciful about it. I cannot help some and refuse 
others. All who come are helped, for such is the law. 
Only the shape help takes varies according to the 
need. 

M: Ha eljön, akkor biztos, hogy kap segítséget. Mivel 
segítséget kapni hivatott, eljött. Nincs ebben semmi 
különös. Nem tudok egyeseken segíteni, másokat 
pedig visszautasítani. Mindenki aki idejön, 
segítséget kap, mert ilyen a szeretet. Csak a 
segítség formája változik a szükségnek 
megfelelően. 
 

Q: Why must he come here to get advice? Can't he 
get it from within? 
 

K: Miért kell neki a tanácsért idejönnie? Nem 
kaphatja meg azt belülről? 
 

M: He will not listen. His mind is turned outward. But 
in fact all experience is in the mind, and even his 
coming to me and getting help is all within himself. 
Instead of finding an answer within himself, he 
imagines an answer from without. To me there is no 
me, no man and no giving. All this is merely a flicker 
in the mind. I am infinite peace and silence in which 
nothing appears, for all that appears -- disappears. 
Nobody comes for help, nobody offers help, nobody 
gets help. It is all but a display in consciousness. 
 

M: Nem hallaná meg. Az elméje kifelé fordult. De 
tulajdonképpen minden tapasztalás az elmében 
zajlik, így hát az, hogy eljön hozzám, és segítséget 
kap, mind önmagán belül van. Ahelyett, hogy a 
választ önmagán belül keresné, azt képzeli, hogy a 
válasz kívülről jön. Számomra nincs én, nincs ember 
és nincs adás. Mindez pusztán fel-fellobbanás az 
elmében. Én végtelen béke és csend vagyok, 
amelyben semmi nem jelenik meg, mert minden, ami 
megjelenik – semmivé lesz. Senki nem jön 
segítségért, senki nem nyújt segítséget, senki nem 
kap segítséget. Mindez csak egy megnyilvánulás a 
tudatosságban. 
 

Q: Yet the power to help is there and there is 
somebody or something that displays that power, 
call it God or Self or the Universal Mind. The name 
does not matter, but the fact does. 
 

K: Mégis a segítő erő létezik, és van valaki vagy 
valami, ami megnyilvánítja ezt az erőt, nevezd azt 
Istennek vagy Énnek, vagy az Univerzális Elmének. 
A név nem számít, csak a tény. 
 

M: This is the stand the body-mind takes. The pure 
mind sees things as they are -- bubbles in 
consciousness. These bubbles are appearing, 

M: Ezt az álláspontot a test-elme vallja. A tiszta elme 
a dolgokat úgy látja, ahogy vannak – buborékoknak 
a tudatosságban. Ezek a buborékok megjelennek, 
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disappearing and reappearing -- without having real 
being. No particular cause can be ascribed to them, 
for each is caused by all and affects all. Each bubble 
is a body and all these bodies are mine. 
 

eltűnnek, és megint megjelennek – anélkül, hogy 
valós léttel bírnának. Semmilyen konkrét ok nem 
tulajdonítható nekik, mert minden oka mindennek és 
minden hat mindenre. Mindegyik buborék egy test, 
és mindezen testek az enyémek. 
 

Q: Do you mean to say, that you have the power to 
do everything rightly? 
 

K: Azt akarod mondani, hogy bírsz a hibátlan 
cselekvés hatalmával? 
 

M: There is no power as separate from me. It is 
inherent in my very nature. Call it creativity. Out of a 
lump of gold you can make many ornaments -- each 
will remain gold. Similarly, in whatever role I may 
appear and whatever function I may perform -- I 
remain what I am: the 'I am' immovable, unshakable, 
independent. What you call the universe, nature, is 
my spontaneous creativity. Whatever happens -- 
happens. But such is my nature that all ends in joy. 
 

M: Nem létezik tőlem hatalom rajtam kívül. Ez része 
a természetemnek. Nevezd alkotóképességnek. Egy 
aranyrögből sok dísztárgy készíthető – mind 
megmarad aranynak. Ehhez hasonlóan, 
megjelenhetek bármiféle szerepben, és betölthetek 
akármilyen funkciót – az maradok, aki vagyok: a 
mozdulatlan, rendíthetetlen, független ‟én vagyok‟. 
Amit te univerzumnak, természetnek nevezel, az 
nem más, mint az én spontán alkotóképességem. 
Bármi történik – megtörténik. De a természetem 
szerint minden boldogsághoz vezet. 
 

Q: I have a case of a boy gone blind because his 
stupid mother fed him methyl alcohol. I am 
requesting you to help him. You are full of 
compassion and, obviously, eager to help. By what 
power can you help him? 
 

K: Hallottam egy esetet egy fiúról, aki megvakult, 
mert a buta anyja metilalkoholt itatott vele. Kérlek, 
segíts rajta. Te teli vagy könyörülettel, és 
nyilvánvaló, hogy szívesen segítesz. Milyen hatalom 
által tudsz rajta segíteni? 
 

M: His case is registered in consciousness. It is 
there -- indelibly. Consciousness will operate. 
 

M: A fiú esetét nyilvántartásba vette a tudatosság. 
Benne van – kitörölhetetlenül. A tudatosság meg 
fogja oldani. 
 

Q: Does it make any difference that I ask you to 
help? 
 

K: Változtat valamin a kérésem, hogy segíts? 
 

M: Your asking is a part of the boy's blindness. 
Because he is blind, you ask. You have added 
nothing. 
 

M: A kérésed a fiú vakságának a része. Kérésed a 
vakságának a következménye. Nem adtál hozzá 
semmit. 
 

Q: But your help will be a new factor? 
 

K: A te segítséged viszont új tényező lenne? 
 

M: No, all is contained in the boy's blindness. All is 
in it -- the mother, the boy, you and me and all else. 
It is one event. 
 

M: Nem, mindent a fiú vaksága foglal magában. 
Minden abban van benne – az anya, a fiú, te és én, 
és minden más. Ez egyetlen esemény. 
 

Q: You mean to say that even our discussing the 
boy's case was predestined? 
 

K: Azt akarod mondani, hogy még az is eleve 
elrendelt volt, hogy beszéltünk a fiú esetéről? 
 

M: How else? All things contain their future. The boy 
appears in consciousness. I am beyond. I do not 
issue orders to consciousness. I know that it is in the 
nature of awareness to set things right. Let 
consciousness look after its creations. The boy's 
sorrow, your pity, my listening and consciousness 
acting -- all this is one single fact -- don't split it into 
components and then ask questions. 
 

M: Hogyan lehetne másképp? Minden dolog 
magában foglalja a jövőjét. A fiú a tudatosságban 
jelenik meg. Én meghaladtam azt. Én nem 
osztogatok előírásokat a tudatosságnak. Tudom, 
hogy az éberségnek természete a dolgok rendbe 
hozása. Gondoskodjon a tudatosság a saját 
teremtményeiről. A fiú bánata, a te sajnálatod, az én 
hallgatásom és a tudatosság cselekedete – mindez 
egyetlen dolog – ne oszd fel részeire, s ne tegyél fel 
utána kérdéseket. 
 

Q: How strangely does your mind work? 
 

K: Hogy te milyen furcsán gondolkodsz. 
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M: You are strange, not me. I am normal. I am sane. 
I see things as they are, and therefore l am not 
afraid of them. But you are afraid of reality. 
 

M: Te vagy furcsa, nem én. Én normális vagyok. Ép 
az elmém. Én a dolgokat úgy látom, ahogy vannak, 
ezért nem félek tőlük. Te viszont félsz a valóságtól. 
 

Q: Why should l? 
 

K: Miért félnék? 
 

M: It is ignorance of yourself that makes you afraid 
and also unaware that you are afraid. Don't try not to 
be afraid. Break down the wall of ignorance first. 
 
People are afraid to die, because they do not know 
what is death. The gnani has died before his death, 
he saw that there was nothing to be afraid of. The 
moment you know your real being, you are afraid of 
nothing. Death gives freedom and power. To be free 
in the world, you must die to the world. Then the 
universe is your own, it becomes your body, an 
expression and a tool. The happiness of being 
absolutely free is beyond description. On the other 
hand, he who is afraid of freedom cannot die. 
 

M: Saját magad nem ismerete az oka a félelmednek, 
és az is tudatlanság, amitől félsz. Ne a nem félésre 
törekedj. Dönts le előbb a tudatlanság falát. 
 
Az emberek azért félnek meghalni, mert nem tudják, 
hogy mi a halál. A gnani már a halála előtt meghalt, 
látta, hogy ott semmi olyan nem volt, amitől félni 
kellene. Abban a pillanatban, hogy megismered 
valódi létedet, nem félsz semmitől. A halál 
szabadságot és erőt ad. Ahhoz, hogy szabad legyél 
a világban, meg kell halnod a világ számára. Akkor 
az univerzum önmagaddá válik, testeddé, 
kifejeződéseddé és eszközöddé. Az abszolút 
szabad létezés boldogsága leírhatatlan. Másfelől, 
aki retteg a szabadságtól, nem halhat meg. 
 

Q: You mean that one who cannot die, cannot live? 
 

K: Azt akarod mondani, hogy aki nem tud meghalni, 
az nem tud élni? 
 

M: Put it as you like; attachment is bondage, 
detachment is freedom. To crave is to slave. 
 

M: Fogalmazz, ahogy tetszik; a kötődés 
rabszolgaság, a szenvtelenség szabadság. 
Vágyakozni azt jelenti, szolgálni. 
 

Q: Does it follow that if you are saved, the world is 
saved? 
 

K: Ez azt jelenti, hogy ha te megmenekülsz, akkor a 
világ is megmenekül? 
 

M: As a whole the world does not need saving. Man 
makes mistakes and creates sorrow; when it enters 
the field of awareness, the consciousness of a 
gnani, it is set right. Such is his nature. 
 

M: A világnak, úgy általában, nincs szüksége 
megmentésre. Az ember az, aki hibázik, és bánatot 
okoz; de amikor belép az éberség terébe, a gnani 
tudatosságába, akkor rendbe jön. Ilyen a 
természete. 
 

Q: We can observe what may be called spiritual 
progress. A selfish man turns religious, controls 
himself, refines his thoughts and feelings, takes to 
spiritual practice, realises his true being. Is such 
progress ruled by causality, or is it accidental? 
 

K: Észrevehetünk valamiféle spirituális fejlődést. Az 
önző ember vallásossá válik, önfegyelemre tesz 
szert, megtisztítja gondolatait és érzéseit, spirituális 
gyakorlatokat végez, felismeri valódi létét. Az efféle 
fejlődés alá van vetve az okságnak, vagy 
véletlenszerű? 
 

M: From my point of view everything happens by 
itself, quite spontaneously. But man imagines that 
he works for an incentive, towards a goal. He has 
always a reward in mind and strives for it. 
 

M: Az én nézőpontomból minden magától, teljesen 
spontán módon történik. Az ember azonban úgy 
képzeli, hogy egy indítéknak megfelelően, egy cél 
érdekében cselekszik. Mindig a jutalom jár az 
eszében, és azért iparkodik. 
 

Q: A crude, unevolved man will not work without a 
reward. Is it not right to offer him incentives? 
 

K: Az éretlen, kialakulatlan ember jutalom híján nem 
dolgozik. Nem lenne talán helyes ösztönzőket 
felkínálni neki? 
 

M: He will create for himself incentives anyhow. He 
does not know that to grow is in the nature of 
consciousness. He will progress from motive to 
motive and will chase Gurus for the fulfilment of his 
desires. When by the laws of his being he finds the 

M: Az ilyen ember mindenképpen megteremti az 
ösztönzőket. Nem tudja, hogy a tudatosságnak 
természete fejlődés. Egyik motívumról a másikra 
ugrik, és Gurukra vadászik, hogy vágyait 
beteljesítse. Amikor léte törvényeinek megfelelően 
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way of return (nivritti) he abandons all motives, for 
his interest in the world is over. He wants nothing -- 
neither from others nor from himself. He dies to all 
and becomes the All. To want nothing and do 
nothing -- that is true creation. To watch the universe 
emerging and subsiding in one's heart is a wonder. 
 

megtalálja a visszavezető utat (nivritti), feladja az 
összes motívumot, mert a világ iránti érdeklődése 
megszűnik. Nem akar semmit – sem másoktól, sem 
önmagától. Meghal minden számára, és a Mindenné 
válik. Nem akarni semmit, és nem tenni semmit – ez 
a valódi teremtés. Titokban figyelni az univerzum 
megjelenését és eltűnését, egy csoda. 
 

Q: The great obstacle to inner effort is boredom. The 
disciple gets bored. 
 

K: A belső erőfeszítésnek hatalmas akadálya az 
unalom. A tanítvány elunja magát. 
 

M: Inertia and restlessness (tamas and rajas) work 
together and keep clarity and harmony (sattva) 
down. Tamas and Rajas must be conquered before 
sattva can appear. It will all come in due course, 
quite spontaneously. 
 

M: A tehetetlenség és nyugtalanság (tamas és 
rajas) összedolgoznak, és elnyomják a tisztaságot 
és a harmóniát (sattva). Előbb le kell győzni a 
tamast és a rajast, hogy a sattva megjelenhessen. 
Minden eljön a maga idejében, teljesen spontán 
módon. 
 

Q: Is there no need of effort then? 
 

K: Tehát nincs szükség erőfeszítésre? 
 

M: When effort is needed, effort will appear. When 
effortlessness becomes essential, it will assert itself. 
You need not push life about. Just flow with it and 
give yourself completely to the task of the present 
moment, which is the dying now to the now. For 
living is dying. Without death life cannot be. 
 
Get hold of the main thing that the world and the self 
are one and perfect. Only your attitude is faulty and 
needs readjustment. 
 
This process or readjustment is what you call 
sadhana. You come to it by putting an end to 
indolence and using all your energy to clear the way 
for clarity and charity. But in reality, these all are 
signs of inevitable growth. Don't be afraid, don't 
resist, don't delay. Be what you are. There is nothing 
to be afraid of. Trust and try. Experiment honestly. 
Give your real being a chance to shape your life. 
You will not regret. 
 

M: Amikor lesz szükség az erőfeszítésre, meg fog 
jelenni az erőfeszítés. Amikor az erőfeszítés 
nélkülözhetetlen lesz, akkor ki fogja magát jelenteni. 
Emiatt nem kell sürgetned az életet. Csak áramolj 
együtt vele, és add át magad teljesen a jelen pillanat 
feladatának, amely a mostba haló most. Mert élni 
nem más, mint meghalni. Élet nem létezhet halál 
nélkül. 
 
Ragaszkodj a lényeghez, hogy a világ és az Én egy 
és tökéletes. Csupán az attitűdöd az, ami hibás, és 
helyreigazítandó. 
 
Ezt a folyamat, vagy helyreigazítás az, amit 
sadhanának nevezel. Úgy érheted el, hogy végét 
veted a tunyaságnak, és összese energiád 
bevetésével megtisztítod az utat a tisztaság és 
szeretet előtt. De valójában ezek mind az 
elkerülhetetlen fejlődés jelei. Ne félj, ne állj ellen, ne 
halogass. Légy, ami vagy. Semmi nincs, amitől félni 
kellene. Higgy, és törekedj. Próbálkozz 
becsületesen. Adj lehetőséget valódi léted számára 
hogy alakítsa életedet. Nem fogod megbánni. 
 

 

34. Mind is restlessness Itself 34. Az elme maga a nyugtalanság 

Questioner: I am a Swede by birth. Now I am 
teaching Hatha Yoga in Mexico and in the States. 

 

Kérdező: Svéd származású vagyok. Hatha Yogát 
tanítok Mexikóban és az Államokban. 
 

Maharaj: Where did you learn it? 
 

Maharaj: Hol tanultad? 
 

Q: I had a teacher in the States, an Indian Swami. 
 

K: Az Államokban, egy indiai Swami volt a tanárom. 
 

M: What did it give you? 
 

M: Mit szereztél általa? 
 

Q: It gave me good health and a means of 
livelihood. 
 

K: Jó egészséget, és létfenntartási eszközöket. 
 

M: Good enough. Is it all you want? M: Helyes. Vágysz még valamire? 
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Q: I seek peace of mind. I got disgusted with all the 
cruel things done by the so-called Christians in the 
name of Christ. For some time I was without religion. 
Then I got attracted to Yoga. 
 

K: Elmém békéjét keresem. Megcsömörlöttem 
mindattól, amit úgynevezett keresztények követtek 
el Krisztus nevében. Jó ideig nem voltam vallásos. 
Majd magához vonzott a Yoga. 
 

M: What did you gain? 
 

M: Miért volt ez hasznos számodra? 
 

Q: I studied the philosophy of Yoga and it did help 
me. 
 

K: Megtanultam a Yoga filozófiáját, és ez sokat 
segített nekem. 
 

M: In what way did it help you? By what signs did 
you conclude that you have been helped? 
 

M: Hogyan segített? Milyen jelek alapján jutottál arra 
a következtetésre, hogy segített téged? 
 

Q: Good health is something quite tangible. 
 

K: A jó egészség valahogy egészen kézzelfogható. 
 

M: No doubt it is very pleasant to feel fit. Is pleasure 
all you expected from Yoga? 
 

M: Semmi kétség, nagyon kellemes egészségesnek 
lenni. Ez minden, amit a Yogától vársz? 
 

Q: The joy of well-being is the reward of Hatha 
Yoga. But Yoga in general yields more than that. It 
answers many questions. 
 

K: A Hatha Yoga jutalma a jó egészség élvezete. De 
a Yogának általában ennél is nagyobb hozama van. 
Sok kérdésre választ ad. 
 

M: What do you mean by Yoga? 
 

M: Mit értesz Yoga alatt? 
 

Q: The whole teaching of India -- evolution, re-
incarnation, karma and so on. 
 

K: A teljes indiai tanítást – az evolúcióról, 
reinkarnációról, karmáról, és a többi. 
 

M: All right, you got all the knowledge you wanted. 
But in what way are you benefited by it? 
 

M: Rendben van, megszereztél minden tudást, amit 
akartál. De milyen módon válik ez az előnyödre? 
 

Q: It gave me peace of mind. 
 

K: Az elmém békére lelt. 
 

M: Did it? Is your mind at peace? Is your search 
over? 
 

M: Valóban? Békében van az elméd? Vége a 
keresésnek?  
 

Q: No, not yet. 
 

K: Nem, még nincs. 
 

M: Naturally. There will be no end to it, because 
there is no such thing as peace of mind. Mind 
means disturbance; restlessness itself is mind. Yoga 
is not an attribute of the mind, nor is it a state of 
mind. 

M: Természetesen. Sosem lesz vége, mert nem 
létezik olyan, mint az elme békéje. Az elme 
jelentése zűrzavar; a nyugtalanság maga az elme. A 
Yoga nem az elme egy tulajdonsága, és nem is 
elme állapot. 
 

Q: Some measure of peace I did derive from Yoga. 
 

K: Békémet a Yogától nyertem, bizonyos 
mértékben. 
 

M: Examine closely and you will see that the mind is 
seething with thoughts. It may go blank occasionally, 
but it does it for a time and reverts to its usual 
restlessness. A becalmed mind is not a peaceful 
mind. You say you want to pacify your mind. Is he, 
who wants to pacify the mind, himself peaceful? 

M: Ha alaposan megvizsgálod meg fogod látni, hogy 
az elme a gondolatok kavargása. Esetenként üressé 
válhat, de csak egy ideig marad így, és visszatér a 
szokásos nyugtalanság. Az elcsendesedett elme 
nem békés elme. Azt mondod, le akarod csillapítani 
akarod az elmédet. Ő akarja az elme 
lecsillapodását, önmaga békéjét? 
 

Q: No. I am not at peace, I take the help of Yoga. 
 

K: Nem. Nem vagyok békében, igénybe kell vennem 
a Yoga segítségét. 
 

M: Don't you see the contradiction? For many years 
you sought your peace of mind. You could not find it, 

M: Nem látod az ellentmondást? Már sok éve, hogy 
keresed az elméd békéjét. Nem tudtad megtalálni, 
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for a thing essentially restless cannot be at peace. 
 

mert aminek a lényege a nyugtalanság, nem lehet 
békében. 
 

Q: There is some improvement. 
 

K: Van némi javulás. 
 

M: The peace you claim to have found is very brittle 
any little thing can crack it. What you call peace is 
only absence of disturbance. It is hardly worth the 
name. The real peace cannot be disturbed. Can you 
claim a peace of mind that is unassailable? 
 

M: A béke, amit állítólag megtaláltál, nagyon 
törékeny, bármilyen kis dolog, meg tudja törni. Amit 
te békének nevezel, az csak a zűrzavar hiánya. 
Alighanem ez a legjobb elnevezés. A valódi béke 
nem zavarható meg. Akarod, hogy olyan békében 
legyen az elméd, amely megzavarhatatlan? 
 

Q: l am striving. 
 

K: Ennek az elérésére törekszem. 
 

M: Striving too is a form of restlessness. 
 

M: A törekvés is a nyugtalanság egy formája. 
 

Q: So what remains? 
 

K: Akkor milyen lehetőség marad? 
 

M: The self does not need to be put to rest. It is 
peace itself, not at peace. Only the mind is restless. 
All it knows is restlessness, with its many modes 
and grades. The pleasant are considered superior 
and the painful are discounted. What we call 
progress is merely a change over from the 
unpleasant to the pleasant. But changes by 
themselves cannot bring us to the changeless, for 
whatever has a beginning must have an end. The 
real does not begin; it only reveals itself as 
beginningless and endless, all-pervading, all-
powerful, immovable prime mover, timelessly 
changeless. 
 

M: Az Énnek nincs rá szüksége, hogy nyugalomba 
helyezd. Maga a béke, nem pedig békében van. 
Csak az elme nyugtalan. Minden, amit tud, az 
nyugtalanság, az ő sokféle módozatával és 
fokozatával. Az élvezetet tekinti magasabb 
rendűnek, és a fájdalmat leértékeli. Amit mi 
fejlődésnek hívunk, az pusztán a nem kellemes 
felcserélése a kellemesre. De maguk a változások 
nem visznek el bennünket a változatlanhoz, mert 
bárminek, aminek kezdete van, vége is kell, hogy 
legyen. A valódi nem kezdődik; az csak 
megmutatkozik, mint kezdet és vég nélküli, mindent 
betöltő, mindenható, mozdulatlan elsődleges 
mozgató, időtlen változatlan. 
 

Q: So what has one to do? 
 

K: Akkor mit kell tenni? 
 

M: Through Yoga you have accumulated knowledge 
and experience. This cannot be denied. But of what 
use is it all to you? Yoga means union, joining. What 
have you re-united, re-joined? 
 

M: A Yoga révén tudást és tapasztalatot gyűjtöttél. 
Ez nem tagadható. De mi haszna számodra 
mindennek? A Yoga egyesülést jelent, 
összekapcsolódást. Mi az, amivel újraegyesültél, 
összekapcsolódtál? 
 

Q: I am trying to rejoin the personality back to the 
real self. 
 

K: Megpróbálom újraegyesíteni a személyiséget 
valódi Énnel. 
 

M: The personality (vyakti) is but a product of 
imagination. The self (vyakta) is the victim of this 
imagination. It is the taking yourself to be what you 
are not that binds you. The person cannot be said to 
exist on its own rights; it is the self that believes 
there is a person and is conscious of being it. 
Beyond the self (vyakta) lies the unmanifested 
(avyakta), the causeless cause of everything. Even 
to talk of re-uniting the person with the self is not 
right, because there is no person, only a mental 
picture given a false reality by conviction. Nothing 
was divided and there is nothing to unite. 
 

M: A személyiség (vyakti) csak képzelet terméke. Az 
Én (vyakta) az áldozata ennek a képzelődésnek. Az, 
hogy annak tartod magad, ami nem vagy, 
kötöttségben tart téged. A személy nem mondhatja, 
hogy saját jogon létezik; az Én az, aki azt hiszi, hogy 
létezik egy személy, és tudatában van a létének. Az 
Énen (vyakta) túl található a megnyilvánulatlan 
(avyakta), ami mindennek az ok nélküli oka. Már 
csak azért sem helyes a személy és az Én 
újraegyesüléséről beszélni, mert nem létezik 
személy, csak egy mentális kép, amely egy hit 
alapján keletkezett hamis valószerűség. Semmi nem 
került megosztásra, és nincs semmi, amit egyesíteni 
kellene. 
 

Q: Yoga helps in the search for and the finding of K: A Yoga segíteni fog a keresésben és az Én 
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the self. 
 

megtalálásában. 
 

M: You can find what you have lost. But you cannot 
find what you have not lost. 
 

M: Azt találhatod meg, amit elveszítettél. De nem 
találhatod meg azt, amit nem veszítettél el. 
 

Q: Had I never lost anything, I would have been 
enlightened. But I am not. I am searching. Is not my 
very search a proof of my having lost something? 
 

K: Ha nem veszítettem volna el semmit, akkor 
megvilágosodott lennék. De nem vagyok. Keresek. 
A keresésem nem valóságos bizonyíték arra nézve, 
hogy elveszítettem valamit? 
 

M: It only shows that you believe you have lost. But 
who believes it? And what is believed to be lost? 
Have you lost a person like yourself? What is the 
self you are in search of? What exactly do you 
expect to find? 
 

M: Csak azt mutatja, azt hiszed, hogy elveszítetted. 
De ki hiszi ezt? És mit hisz, hogy mit veszített el? 
Elveszítettél egy magadhoz hasonló személyt? Mi 
az az Én, ami után kutatsz? Pontosan mit vársz a 
kereséstől? 
 

Q: The true knowledge of the self. 
 

K: Az Én igaz ismeretét. 
 

M: The true knowledge of the self is not a 
knowledge. It is not something that you find by 
searching, by looking everywhere. It is not to be 
found in space or time. Knowledge is but a memory, 
a pattern of thought, a mental habit. All these are 
motivated by pleasure and pain. It is because you 
are goaded by pleasure and pain that you are in 
search of knowledge. Being oneself is completely 
beyond all motivation. You cannot be yourself for 
some reason. You are yourself, and no reason is 
needed. 
 

M: Az Én igaz ismerete nem tudás. Nem egy olyan 
valami, amit kereséssel, mindenhová benézve 
megtalálhatsz. Nem található meg térben vagy 
időben. A tudás csak emlékezet, gondolkodási 
minta, mentális viselkedésmód. Mindezek az élvezet 
és a fájdalom által motiváltak. Mert az élvezet és a 
fájdalom ösztökélésére keresed a tudást. Lévén, 
hogy önmagad vagy, minden indítékon teljesen túl 
vagy. Nem válhatsz önmagaddá valamiféle ok miatt. 
Te önmagad vagy, és ehhez semmiféle ok nem 
szükséges. 
 

Q: By doing Yoga I shall find peace. 
 

K: A Yoga gyakorlásával békét lelek. 
 

M: Can there be peace apart from yourself? Are you 
talking from your own experience or from books 
only? Your book knowledge is useful to begin with, 
but soon it must be given up for direct experience, 
which by its very nature is inexpressible. Words can 
be used for destruction also; of words images are 
built, by words they are destroyed. You got yourself 
into your present state through verbal thinking; you 
must get out of it the same way. 
 

M: Létezhet-e önmagadtól független béke? Saját 
tapasztalatból beszélsz, vagy csupán könyvek 
alapján? Könyvből szerzett ismereteid hasznosak 
kezdetben, de mihamarabb fel kell adnod azokat a 
közvetlen tapasztalat érdekében, amely valódi 
természete szerint kifejezhetetlen. A szavak 
rombolásra is használhatók; a szavak által felépített 
képek szavak által semmisülnek meg. Jelenlegi 
állapotodat verbális gondolkodással hoztad létre; 
ugyanilyen módon kell kikerülnöd belőle. 
 

Q: I did attain a degree of inner peace. Am I to 
destroy it? 
 

K: Már megvalósítottam egy bizonyos fokú békét. Le 
kell azt rombolnom? 
 

M: What has been attained may be lost again. Only 
when you realise the true peace, the peace you 
have never lost, that peace will remain with you, for 
it was never away. Instead of searching for what you 
do not have, find out what is it that you have never 
lost? That which is there before the beginning and 
after the ending of everything; that to which there is 
no birth, nor death. That immovable state, which is 
not affected by the birth and death of a body or a 
mind, that state you must perceive. 

M: Ami elérésre került, az ismét elveszíthető. Csak 
az igazi béke megvalósításakor nem fog a béke 
elveszni soha, az a béke veled marad, mert soha 
nem is volt távol. Ahelyett, hogy azt keresed, amid 
nincs, fedezd fel azt, amit soha nem veszítettél el. 
Azt, ami létezik mindenek kezdete előtt, és vége 
után; azt, aminek nincs sem születése, sem halála. 
Azt a megváltozhatatlan állapotot, amelyre nem hat 
a test vagy az elme születése és halála, azt az 
állapotot kell felismerned. 
 

Q: What are the means to such perception? 
 

K: Milyen eszközei vannak az ilyen felismerésnek? 
 

M: In life nothing can be had without overcoming M: Az életben semmi nem szerezhető meg 
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obstacles. The obstacles to the clear perception of 
one's true being are desire for pleasure and fear of 
pain. It is the pleasure-pain motivation that stands in 
the way. The very freedom from all motivation, the 
state in which no desire arises is the natural state. 
 

akadályok legyőzése nélkül. Az ember igaz léte 
tiszta észlelésének akadályai az élvezet utáni vágy, 
és a fájdalomtól való félelem. Ez az élvezet-fájdalom 
motiváció állja utadat. A minden motivációtól való 
teljes szabadság állapotában nem merülnek fel 
vágyak, ez a természetes állapot. 
 

Q: Such giving up of desires, does it need time? 
 

K: A vágyak ilyen feladásához időre van szükség? 
 

M: If you leave it to time, millions of years will be 
needed. Giving up desire after desire is a lengthy 
process with the end never in sight. Leave alone 
your desires and fears, give your entire attention to 
the subject, to him who is behind the experience of 
desire and fear. Ask: 'who desires?' Let each desire 
bring you back to yourself. 
 

M: Ha az időre bízod, akkor millió évekre lesz 
szükséged. A vágyak egyenkénti feladása 
hosszadalmas folyamat, aminek a vége sohasem 
látható. Hagyd békén vágyaidat és félelmeidet, 
fordítsd teljes figyelmedet az alanyra, arra, aki a 
vágy és félelem tapasztalata mögött van. Kérdezd 
azt: ‟ki az, aki vágyakozik?‟ A vágyakkal vitesd 
vissza magadat önmagadhoz. 
 

Q: The root of all desires and fears is the same -- 
the longing for happiness. 
 

K: Minden vágy és félelem gyökere ugyanaz – a 
boldogság utáni sóvárgás. 
 

M: The happiness you can think of and long for, is 
mere physical or mental satisfaction. Such sensory 
or mental pleasure is not the real, the absolute 
happiness. 
 

M: A boldogság, amire te gondolsz, és ami után 
vágyódsz, csupán testi és mentális kielégülés. Az 
ilyen érzéki vagy mentális élvezet nem azonos a 
valódi, az abszolút boldogsággal. 
 

Q: Even sensory and mental pleasures and the 
general sense of well-being which arises with 
physical and mental health, must have their roots in 
reality. 
 

K: Még az érzéki és mentális élvezetnek, és a fizikai 
és mentális egészséggel járó jólét általános 
érzésének is a valóságban kell gyökereznie. 
  

M: They have their roots in imagination. A man who 
is given a stone and assured that it is a priceless 
diamond will be mightily pleased until he realises his 
mistake; in the same way pleasures lose their tang 
and pains their barb when the self is known. Both 
are seen as they are -- conditional responses, mere 
reactions, plain attractions and repulsions, based on 
memories or pre-conceptions. Usually pleasure and 
pain are experienced when expected. It is all a 
matter of acquired habits and convictions. 
 

M: Mindezek a képzeletben gyökereznek. Ha valaki 
hozzájut egy kőhöz, ami felől bizonyos, hogy egy 
felbecsülhetetlen értékű gyémántot kapott, rendkívüli 
boldogságot fog érezni, míg fel nem ismeri hibáját; 
ugyanígy veszti el az élvezet az ízét, és a fájdalom a 
tüskéjét, amikor az Én felismerésre kerül. 
Mindegyikük annak fog látszani, ami – kondicionált 
reagálásnak, puszta reakciónak, egyszerű 
vonzásnak és taszításnak, amelyeknek az alapja az 
emlékezet, és a kialakult nézetek. Élvezet és 
fájdalom rendszerint akkor kerülnek 
megtapasztalásra, amikor elvárod őket. Mindez 
tanult viselkedés, és hiedelmek dolga. 
 

Q: Well, pleasure may be imaginary. But pain is real. 
 

K: Nos, az élvezet lehet, hogy képzelet szülte. De a 
fájdalom valódi. 
 

M: Pain and pleasure go always together. Freedom 
from one means freedom from both. If you do not 
care for pleasure, you will not be afraid of pain. But 
there is happiness which is neither, which is 
completely beyond. The happiness you know is 
describable and measurable. It is objective, so to 
say. But the objective cannot be your own. It would 
be a grievous mistake to identify yourself with 
something external. This churning up of levels leads 
nowhere. Reality is beyond the subjective and 
objective, beyond all levels, beyond every 
distinction. Most definitely it is not their origin, source 

M: Fájdalom és élvezet mindig együtt járnak. Ha 
szabad vagy az egyiktől, azt jelenti, szabad vagy 
mindkettőtől. Ha nem törődsz az élvezettel, nem 
fogsz félni a fájdalomtól. De a szabadság egyik sem, 
mindezeket tökéletesen meghaladja. Az általad 
ismert boldogság leírható, és megmérhető. 
Úgyszólván objektív. De az objektív nem lehet a te 
sajátod. Súlyos hiba lenne önmagadat valami 
külsőlegessel azonosítani. A szintek összekavarása 
nem vezet sehová. A valóság meghalad szubjektívet 
és objektívet, fölötte áll minden szintnek, fölötte áll 
minden különbségnek. A leghatározottabban nem 
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or root. These come from ignorance of reality, not 
from reality itself, which is indescribable, beyond 
being and not-being. 
 

eredete, forrása vagy gyökere nekik. Ezek a valóság 
nem ismeréséből származnak, nem magából a 
valóságból, amely leírhatatlan, túl van léten és 
nemléten. 
 

Q: Many teachers have I followed and studied many 
doctrines, yet none gave me what I wanted. 
 

K: Sok tanítót követtem, és sok doktrínát 
tanulmányoztam, de egyik sem adta meg nekem, 
amit akartam. 
 

M: The desire to find the self will be surely fulfilled, 
provided you want nothing else. But you must be 
honest with yourself and really want nothing else. If 
in the meantime you want many other things and are 
engaged in their pursuit, your main purpose may be 
delayed until you grow wiser and cease being torn 
between contradictory urges. Go within, without 
swerving, without ever looking outward. 
 

M: Az Én megtalálásának a vágya bizonyosan 
beteljesíthető, feltéve, hogy nem akarsz semmi 
mást. De becsületesnek kell lenned önmagaddal 
szemben, és valóban nem szabad semmi mást 
akarni. Ha eközben sok egyéb dolgot is akarsz, és 
elkezdesz azok felé törekedni, akkor fő célod 
elodázódhat, amíg elég bölccsé nem válsz, és abba 
nem marad az ellentétes kényszerek közötti 
szerteszét szakadásod. Fordulj befelé kanyarok 
nélkül, anélkül, örökké kifelé tekintgetés nélkül. 
 

Q: But my desires and fears are still there. 
 

K: De még vannak létező vágyaim és félelmeim. 
 

M: Where are they but in your memory? Realise that 
their root is in expectation born of memory and they 
will cease to obsess you. 
 

M: Hol vannak azok, a memóriádon kívül? Ismerd 
fel, hogy a gyökerük a memóriában születő 
elvárásban van, és meg fogják szüntetni a 
kínzásodat. 
 

Q: I have understood very well that social service is 
an endless task, because improvement and decay, 
progress and regress, go side by side. We can see it 
on all sides and on every level. What remains? 
 

K: Nagyon jól megértettem, hogy a társadalom 
szolgálata egy végtelen feladat, mert fejlődés és 
rombolás, haladás és visszafejlődés, egymás mellett 
haladnak. Ezt minden oldalon s minden szinten 
láthatjuk. Mit marad hátra? 
 

M: Whatever work you have undertaken -- complete 
it. Do not take up new tasks. Unless it is called for by 
a concrete situation of suffering and relief from 
suffering. Find yourself first, and endless blessings 
will follow. Nothing profits the world as much as the 
abandoning of profits. A man who no longer thinks in 
terms of loss and gain is the truly non-violent man, 
for he is beyond all conflict. 
 

M: Akármibe fogsz – csináld végig. Ne fogj új 
feladatba. Hacsak azt nem teszi szükségessé a 
szenvedésnek, és a szenvedés enyhítésének egy 
konkrét szituációja. Találd meg először önmagadat, 
és véget nem érő áldás fog következni. Semmilyen 
hasznot nem hoz a világ, ugyanígy a haszonról való 
lemondás sem. Aki többé nem a veszteség és 
nyereség kategóriáiban gondolkodik, az az igazán 
erőszak mentes ember, mert túl van minden 
konfliktuson. 
 

Q: Yes, I was always attracted by the idea of ahimsa 
(non-violence). 
 

K: Igen, mindig vonzódtam az ahimsa 
(erőszakmentesség) ideájához. 
 

M: Primarily, ahimsa means what it says: 'don't hurt'. 
It is not doing good that comes first, but ceasing to 
hurt, not adding to suffering. Pleasing others is not 
ahimsa. 
 

M: Alapvetően, az ahimsa azt jelenti, amit mond: ‟ne 
árts‟. Ez nem jócselekedet, egyébként, hanem a 
fájdalomokozás abbahagyása, további szenvedés 
nem okozása. A másoknak való örömszerzés nem 
ahimsa. 
 

Q: I am not talking of pleasing, but I am all for 
helping others. 
 

K: Nem örömszerzésről beszélek, hanem hogy kész 
vagyok segíteni másokon. 
 

M: The only help worth giving is freeing from the 
need for further help. Repeated help is no help at all. 
Do not talk of helping another, unless you can put 
him beyond all need of help. 

M: Egyetlen segítség bír értékkel, a további segítség 
szükségletétől való megszabadítás. A megismételt 
segítség egyáltalán nem segítség. Ne beszélj mások 
megsegítéséről, hacsak nem tudod őket túlsegíteni 
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 a segítség minden szükségletén. 
 

Q: How does one go beyond the need of help? And 
can one help another to do so? 
 

K: Hogyan lehet meghaladni a segítség szükségét? 
És tudja-e az ember segíteni a másikat, hogy ezt 
megtegye? 
 

M: When you have understood that all existence, in 
separation and limitation, is painful, and when you 
are willing and able to live integrally, in oneness with 
all life, as pure being, you have gone beyond all 
need of help. You can help another by precept and 
example and, above all, by your being. You cannot 
give what you do not have and you don't have what 
you are not. You can only give what you are -- and 
of that you can give limitlessly. 
 

M: Amikor megértetted, hogy minden lény szenved a 
szétválasztottságban és elhatároltságban, és amikor 
képes és hajlandó leszel integráltan élni, egységben 
minden élettel, tiszta létként, akkor haladtad meg a 
segítség minden szükségét. Tanáccsal, példával, 
lényeddel segíthetsz másokon, legelsősorban. Nem 
adhatsz olyat, amid nincs, és nem lehet olyanod, 
ami nem te vagy. Csak azt adhatod, ami vagy – azt 
viszont korlátozás nélkül. 
 

Q: But, is it true that all existence is painful? 
 

K: De igaz az, hogy minden létezés fájdalmas? 
 

M: What else can be the cause of this universal 
search for pleasure? Does a happy man seek 
happiness? How restless people are, how constantly 
on the move. It is because they are in pain that they 
seek relief in pleasure. All the happiness they can 
imagine is in the assurance of repeated pleasure. 
 

M: Mi egyéb oka lehet ennek ez egyetemes élvezet 
keresésnek? A boldog ember keres-e boldogságot? 
Micsoda nyugtalanok az emberek, mennyire állandó 
mozgásban vannak. Szenvedésük miatt keresnek 
enyhülést az élvezetben. Bármiféle boldogságot 
csak az ismétlődő élvezet biztosításában tudnak 
elképzelni.  
 

Q: If what I am, as I am, the person I take myself to 
be, cannot be happy, then what am I to do? 
 

K: Ha az, ami vagyok, ahogy vagyok, a személy, 
akinek tartom magam, nem képes boldog lenni, 
akkor mit tehetek? 
 

M: You can only cease to be -- as you seem to be 
now. There is nothing cruel in what I say. To wake 
up a man from a nightmare is compassion. You 
came here because you are in pain, and all I say is: 
wake up, know yourself, be yourself. The end of pain 
lies not in pleasure. When you realise that you are 
beyond both pain and pleasure, aloof and 
unassailable, then the pursuit of happiness ceases 
and the resultant sorrow too. For pain aims at 
pleasure and pleasure ends in pain, relentlessly. 
 

M: Csak abbahagyni tudod a létet – aminek az most 
lenni látszik. Semmi kegyetlen nincs abban, amit 
mondok. Könyörületesség rémálmából felébreszteni 
egy embert. Azért jöttél ide, mert szenvedsz, és én 
csupán annyit mondok neked: ébredj fel, ismerd 
meg magad, légy önmagad. A szenvedés vége nem 
az élvezetben rejlik. Amikor felismered, hogy felette 
minden fájdalom és élvezet fölött álló vagy, 
közömbös és megtámadhatatlan, akkor vége a 
boldogság keresésének, és az abból, származó 
szomorúságnak is. Mert a fájdalom az élvezet felé 
mutat, és az élvezet fájdalomban végződik, 
kérlelhetetlenül. 
 

Q: In the ultimate state there can be no happiness? 
 

K: A végső állapotban nem lehetséges a 
boldogság? 
 

M: Nor sorrow. Only freedom. Happiness depends 
on something or other and can be lost; freedom from 
everything depends on nothing and cannot be lost. 
Freedom from sorrow has no cause and, therefore, 
cannot be destroyed. Realise that freedom. 
 

M: Sem szomorúság. Csak szabadság. A boldogság 
függ ettől, vagy attól, és elveszíthető; a mindentől 
való szabadság semmitől sem függ, és nem 
veszíthető el. A szomorúságtól való szabadságnak 
nincs oka, és ezért nem elpusztítható. Valósítsd 
meg ezt a szabadságot. 
 

Q: Am I not born to suffer as a result of my past? Is 
freedom possible at all? Was I born of my own will? 
Am I not just a creature? 
 

K: Nem lehet, hogy múltam eredményeképpen 
születtem szenvedésre? Lehetséges egyáltalán a 
szabadság? Saját akaratomból születtem? Nem 
csak egy kreatúra vagyok? 
 

M: What is birth and death but the beginning and the M: Mi más a születés és a halál, ha nem 
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ending of a stream of events in consciousness? 
Because of the idea of separation and limitation they 
are painful. Momentary relief from pain we call 
pleasure -- and we build castles in the air hoping for 
endless pleasure which we call happiness. It is all 
misunderstanding and misuse. Wake up, go beyond, 
live really. 
 

tudatosságbeli események folyamának kezdete és 
vége? Amelyek az elkülönültség és korlátozottság 
ideája miatt szenvedésteljesek. A szenvedéstől való 
átmeneti enyhülést élvezetnek nevezzük – és 
légvárakat építünk, a vég nélküli élvezetben 
reménykedve, amelyet elneveztünk boldogságnak. 
Mindez félreértés, és téves használat. Ébredj fel, 
lépj túl, élj igazán. 
 

Q: My knowledge is limited, my power negligible. 
 

K: Tudásom korlátozott, erőm jelentéktelen. 
 

M: Being the source of both. The self is beyond both 
knowledge and power. The observable is in the 
mind. The nature of the self is pure awareness, pure 
witnessing, unaffected by the presence or absence 
of knowledge or liking. 
 
Have your being outside this body of birth and death 
and all your problems will be solved. They exist 
because you believe yourself born to die. Undeceive 
yourself and be free. You are not a person. 
 

M: A lét a forrása mindkettőnek. Az Én fölötte áll 
mind a tudásnak, mind az erőnek. Az észlelhető az 
elmében van. Az Én természete tiszta éberség, 
tiszta tanúság, jelenléttől, illetve tudás vagy szeretet 
hiányától érintetlen. 
 
Lásd be, hogy lényed ezen születésnek és halálnak 
alávetett testen kívül van, és minden problémád 
megoldódik. Születés és halál azért léteznek, mert 
hiszel születésedben és halálodban. Józanítsd ki 
magad, és légy szabad. Te nem személy vagy. 
 

 

35. Greatest Guru is Your Inner Self 35. Belső éned a legnagyobb Guru 

Questioner: On all sides I hear that freedom from 
desires and inclinations is the first condition of self-
realisation. But I find the condition impossible of 
fulfilment. Ignorance of oneself causes desires and 
desires perpetuate ignorance. A truly vicious circle. 

 

Kérdező: Mindenfelől azt hallom, hogy az 
önmegvalósítás előfeltétele a vágyaktól és 
hajlamoktól való szabadság. De én úgy látom, hogy 
e feltétel teljesítése lehetetlen. A tudatlanság 
vágyakat kelt, és a vágyak fenntartják a 
tudatlanságot. Ez egy valódi ördögi kör. 
 

Maharaj: There are no conditions to fulfil. There is 
nothing to be done, nothing to be given up. Just look 
and remember, whatever you perceive is not you, 
nor yours. It is there in the field of consciousness, 
but you are not the field and its contents, nor even 
the knower of the field. It is your idea that you have 
to do things that entangle you in the results of your 
efforts -- the motive, the desire, the failure to 
achieve, the sense of frustration -- all this holds you 
back. Simply look at whatever happens and know 
that you are beyond it. 
 

Maharaj: Nincsenek semmiféle feltételek, amelyeket 
teljesíteni kellene. Semmit nem kell tenni, semmit 
nem kell feladni. Csak figyelj, és tartsd észben, hogy 
akármit észlelsz, az nem te vagy, sem nem a tiéd. 
Az a tudatosság terében van, de te nem vagy a tér, 
sem annak tartalma, de még az sem te vagy, aki 
tudatában van a térnek. Amiatt az elképzelésed 
miatt, hogy cselekedned kell, gabalyodsz bele az 
erőfeszítéseid eredményeibe – az indíték, a vágy, a 
sikertelenség, a frusztráció érzése –, amelyek 
visszahúznak. Egyszerűen csak figyelj mindent, ami 
történik, és tudd, hogy te azon túl vagy. 
 

Q: Does it mean I should abstain from doing 
anything? 
 

K: Ez azt jelenti, hogy tartózkodnom kell a 
cselekvéstől? 
 

M: You cannot. What goes on must go on. If you 
stop suddenly, you will crash. 
 

M: Nem vagy rá képes. Ami megy, annak mennie 
kell. Ha hirtelen megállnál, összetörnéd magad. 
 

Q: Is it a matter of the known and the knower 
becoming one? 
 

K: Ez a tudó és a tudott eggyé válásának a tárgya? 
 

M: Both are ideas in the mind, and words that 
express them. There is no self in them. The self is 
neither, between nor beyond. To look for it on the 
mental level is futile. Stop searching, and see -- it is 
here and now -- it is that 'I am' you know so well. All 
you need to do is to cease taking yourself to be 

M: Mindkettő idea az elmében, és az őket kifejező 
szavakban van. Nincs bennük én. Közöttük, és 
felettük sincs. Mentális szinten hiába keresed. 
Hagyd abba a keresést, és meglátod – itt és most 
van –, az ‟én vagyok‟ az, amit olyan jól ismersz. 
Csupán annyit kell tenned, hogy megszűnsz 
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within the field of consciousness. Unless you have 
already considered these matters carefully, listening 
to me once will not do. Forget your past experiences 
and achievements, stand naked, exposed to the 
winds and rains of life and you will have a chance. 
 

önmagadat a tudatosság terén belül lévőnek tartani. 
Hacsak alaposan át nem gondoltad már ezeket a 
témákat, egyszeri meghallgatását követően nem 
fogod megtenni. Felejtsd el a múlt tapasztalatait és 
vívmányait, állj ki meztelenül, kitéve magad az élet 
szelének és esőjének, és lesz egy esélyed. 
 

Q: Has devotion (bhakti) any place in your teaching? 
 

K: Tartalmaz odaadást (bhakti) valahol a tanításod? 
 

M: When you are not well, you go to a physician 
who tells you what is wrong and what is the remedy. 
If you have confidence in him, it makes things 
simple: you take the medicine, follow the diet 
restrictions and get well. But if you do not trust him, 
you may still take a chance, or you may study 
medicine yourself. In all cases it is your desire for 
recovery that moves you, not the physician. 
 
Without trust there is no peace. Somebody or other 
you always trust -- it may be your mother, or your 
wife. Of all the people the knower of the self, the 
liberated man, is the most trust-worthy. But merely 
to trust is not enough. You must also desire. Without 
desire for freedom of what use is the confidence that 
you can acquire freedom? Desire and confidence 
must go together. The stronger your desire, the 
easier comes the help. The greatest Guru is 
helpless as long as the disciple is not eager to learn. 
Eagerness and earnestness are all-important. 
Confidence will come with experience. Be devoted 
to your goal -- and devotion to him who can guide 
you will follow. If your desire and confidence are 
strong, they will operate and take you to your goal, 
for you will not cause delay by hesitation and 
compromise. 
 
The greatest Guru is your inner self. Truly, he is the 
supreme teacher. He alone can take you to your 
goal and he alone meets you at the end of the road. 
Confide in him and you need no outer Guru. But 
again you must have the strong desire to find him 
and do nothing that will create obstacles and delays. 
And do not waste energy and time on regrets. Learn 
from your mistakes and do not repeat them. 
 

M: Amikor nem vagy egészséges, orvoshoz mész, 
aki közli veled a bajodat, és az ellenszert. Ha 
bizalmat érzel iránta, az egyszerűsíti a dolgokat: 
beveszed az orvosságot, betartod a diétát, és 
helyrejössz. De ha nem bízol benne, akkor vagy 
vállalod a rizikót, vagy megtanulod gyógykezelni 
magad. Mindegyik esetben a gyógyulási vágyad az, 
ami mozgat téged, nem az orvos. 
 
Bizalom nélkül nincs béke. Mindig hiszel valakinek – 
legyen az a mamád, vagy a feleséged. Az összes 
ember közül az Én ismerője, a megszabadult ember 
a legmegbízhatóbb. De a puszta bizalom nem elég. 
Vágynod is szükséges. A szabadság vágya nélkül 
mi haszna van a bizonyosságnak, hogy 
megszerezheted a szabadságot? Vágy és 
bizonyosság együtt kell járjanak. Minél erősebb a 
vágyad, annál könnyebben jön a segítség. A 
legnagyobb Guru is tehetetlen, amíg a tanítvány 
nem lelkesedik a tanulásért. Lelkesedés és 
komolyság létfontosságúak. A bizonyosság meg fog 
jönni a tapasztalattal. Légy odaadó a célod iránt – és 
az odaadás az iránt, aki vezetni tud téged, be fog 
következni. Ha vágyad és bizonyosságod erősek, 
akkor működni fognak, és elvisznek célodhoz, mert 
nem lesz okod késlekedni habozás és megalkuvás 
miatt. 
 
A legnagyobb Guru a belső Én. Valójában ő a 
legfelsőbb tanító. Egyedül ő tud téged a célodba 
juttatni, és egyedül ő vár az út végén. Bízz benne, 
és nem lesz szükséged külső Gurura. De ismétlem, 
erősen vágynod kell megtalálni őt, és ne tégy semmi 
olyat, ami akadályokat és késedelmeskedést 
eredményezne. És ne pazarolj energiát és időt 
megbánásokra. Tanulj a hibáidból, és ne ismételd 
meg azokat. 
 

Q: If you do not mind my asking a personal 
question...? 
 

K: Megengeded, hogy feltegyek egy személyes 
kérdést…? 
 

M: Yes, go ahead. 
 

M: Igen, csak tessék.  
 

Q: I see you sitting on an antelope skin. How does it 
tally with non-violence? 
 

K: Úgy látom, antilop bőrön ülsz. Hogy egyeztethető 
ez össze az erőszakmentességgel? 
 

M: All my working life I was a cigarette-maker, 
helping people to spoil their health. And in front of 
my door the municipality has put up a public 
lavatory, spoiling my health. In this violent world how 
can one keep away from violence of some kind or 

M: Egész életemben cigarettát készítettem, segítve, 
hogy az emberek tönkretegyék az egészségüket. És 
a kapummal szemben a helyhatóság felállított egy 
nyilvános illemhelyet, ami tönkreteszi az én 
egészségemet. Ebben az erőszakos világban 
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other? 
 

hogyan tarthatna távolságot az ember az erőszak 
egyik vagy másik fajtájától? 
 

Q: Surely all avoidable violence should be avoided. 
And yet in India every holy man has his tiger, lion, 
leopard or antelope skin to sit on. 
 

K: Biztos vagyok benne, hogy minden elkerülhető 
erőszakot el kell kerülni. És Indiában mégis minden 
szent embernek van tigris, oroszlán, leopárd vagy 
antilop bőre, amin ül. 
 

M: Maybe because no plastics were available in 
ancient times and a skin was best to keep the damp 
away. Rheumatism has no charm, even for a saint. 
Thus the tradition arose that for lengthy meditations 
a skin is needed. Just like the drum-hide in a temple, 
so is the antelope skin of a Yogi. We hardly notice it. 
 

M: Talán, mert nem álltak rendelkezésre műanyagok 
az ősi időkben, és a bőr volt a legalkalmasabb, hogy 
távol tartsa a nedvességet. A reuma nem kellemes, 
még egy szentnek sem. Így alakulhatott ki a 
hagyomány, hogy a hosszú meditációkhoz bőrre van 
szükség. Ahogy a templomi dobokon is bőr van, úgy 
van antilop bőr a Yoginál is. Nemigen figyelünk erre. 
 

Q: But the animal had to be killed. 
 

K: De az állatot meg kellett ölni. 
 

M: I have never heard of a Yogi killing a tiger for his 
hide. The killers are not Yogis and the Yogis are not 
killers. 
 

M: Soha nem hallottam, hogy egy Yogi megölt volna 
egy tigrist a bőréért. A gyilkosok nem Yogik, és a 
Yogik nem gyilkosok. 
 

Q: Should you not express your disapproval by 
refusing to sit on a skin? 
 

K: Nem kellene helytelenítésedet kifejezned, 
visszautasítva, hogy egy bőrön ülj? 
 

M: What an idea. I disapprove of the entire universe, 
why only a skin? 
 

M: Micsoda ötlet. Én az egész univerzumot 
helytelenítem, miért szorítkozzak egy bőrre? 
 

Q: What is wrong with the universe? 
 

K: Mi baj az univerzummal? 
 

M: Forgetting your Self is the greatest injury; all the 
calamities flow from it. Take care of the most 
important, the lesser will take care of itself. You do 
not tidy up a dark room. You open the windows first. 
Letting in the light makes everything easy. So, let us 
wait with improving others until we have seen 
ourselves as we are -- and have changed. There is 
no need to turn round and round in endless 
questioning; find yourself and everything will fall into 
its proper place. 
 

M: Éned elfelejtése a legnagyobb kártétel; az 
összes szerencsétlenség ebből következik. Ügyelj a 
legfontosabbra, a kicsiny majd gondoskodik 
magáról. Ne takarítsd fel a sötét szobát. Először 
nyiss ablakot. A fény beeresztése mindent könnyűvé 
tesz. Várjunk tehát mások jobbításával, amíg meg 
nem láttuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk 
– és meg nem változtunk. Nem szükséges a 
végtelen kérdezgetésben való körbe-körbe forgás; 
találd meg önmagad, és minden a valódi helyére 
kerül. 
 

Q: The urge to return to the source is very rare. Is it 
at all natural? 
 

K: A forráshoz való visszatérés vágya nagyon ritka. 
Természetes dolog ez egyáltalán? 
 

M: Outgoing is natural in the beginning, ingoing -- in 
the end. But in reality the two are one, just like 
breathing in and out are one. 
 

M: A kezdetkor a kiáramlás természetes, a 
beáramlás pedig – a végén. De valójában a kettő 
egy, épp úgy, mint ahogy a ki és belégzés egyek. 
 

Q: In the same way are not the body and the dweller 
in the body one? 
 

K: Nem egyek-e, ugyanilyen módon, a test és a test 
lakója? 
 

M: Events in time and space -- birth and death, 
cause and effect -- these may be taken as one; but 
the body and the embodied are not of the same 
order of reality. The body exists in time and space, 
transient and limited, while the dweller is timeless 
and spaceless, eternal and all-pervading. To identify 
the two is a grievous mistake and the cause of 
endless suffering. You can speak of the mind and 

M: Idő- és térbeli események – születés és halál, ok 
és okozat – tekinthetők egynek; de a test és a testet 
öltött a valóságnak nem ugyanazon fokozatai. A test 
időben és térben létezik, mulandó és korlátozott, 
míg a lakó időtlen és határtalan, örök és mindent 
átható. A kettő azonosítása súlyos hiba, és végtelen 
szenvedésnek az okozója. Lehet az elméről és a 
testről úgy beszélni, mint amelyek egyek, de a test-
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body as one, but the body-mind is not the underlying 
reality. 
 

elme nem képezi valóság alapját. 
 

Q: Whoever he may be, the dweller is in control of 
the body and, therefore, responsible for it. 
 

K: Akárki is legyen ő, a lakó vezéreli a testet, és 
következésképpen felelős érte. 
 

M: There is a universal power which is in control and 
is responsible. 
 

M: Az univerzális erő az, amely vezérel, és felelős. 
 

Q: And so, I can do as I like and put the blame on 
some universal power? How easy. 
 

K: És akkor csinálhatok, ami nekem tetszik, és 
tulajdonítsam a hibát valamilyen univerzális erőnek? 
Milyen könnyű. 
 

M: Yes, very easy. Just realise the One Mover 
behind all that moves and leave all to Him. If you do 
not hesitate, or cheat, this is the shortest way to 
reality. Stand without desire and fear, relinquishing 
all control and all responsibility. 
 

M: Igen, nagyon könnyű. Csak ismerd fel az Egy 
Mozgatót minden mögött, ami mozog, és hagyj 
mindent Őrá. Ha nem hezitálsz, és nem csalsz, ez a 
legrövidebb út a valósághoz. Légy vágy és félelem 
nélküli, elhagyva mindenféle vezérlést, és minden 
felelősséget. 
 

Q: What madness. 
 

K: Micsoda őrület. 
 

M: Yes, divine madness. What is wrong in letting go 
the illusion of personal control and personal 
responsibility? Both are in the mind only. Of course, 
as long as you imagine yourself to be in control, you 
should also imagine yourself to be responsible. One 
implies the other. 
 

M: Igen, isteni őrület. Mi baj van a személyes 
vezérlés, és a személyes felelősség illúziója 
elengedésével? Mindkettő csak az elmében van. 
Természetesen, amíg azt képzeled, hogy te 
vezérelsz, felelősnek is képzeled magadat. Az egyik 
maga után vonja a másikat. 
  

Q: How can the universal be responsible for the 
particular? 
 

K: Hogyan lehet az univerzális felelős az egyediért? 
 

M: All life on earth depends on the sun. Yet you 
cannot blame the sun for all that happens, though it 
is the ultimate cause. Light causes the colour of the 
flower, but it neither controls, nor is responsible for it 
directly. It makes it possible, that is all. 
 

M: A Földön minden élet a naptól függ. Mégsem 
tesszük felelőssé a napot mindenért, ami 
megtörténik, habár az a végső ok. A fény okozza a 
virág színeit, de sohasem vezérli, s nem is felelős 
érte közvetlenül. Lehetővé teszi azt, ez minden. 
 

Q: What I do not like in all this is taking refuge in 
some universal power. 
 

K: Amit nem szeretek ebben az egészben, az a 
valamilyen univerzális erőhöz való menekülés. 
 

M: You cannot quarrel with facts. 
 

M: Nem hibáztathatod a tényeket. 
 

Q: Whose facts? Yours or mine? 
 

K: Kinek a tényeit? A tiédet vagy az enyémet? 
 

M: Yours. You cannot deny my facts, for you do not 
know them. Could you know them, you would not 
deny them. Here lies the trouble. You take your 
imagining for facts and my facts for imagination. I 
know for certain that all is one. Differences do not 
separate. Either you are responsible for nothing, or 
for everything. To imagine that you are in control 
and responsible for one body only is the aberration 
of the body-mind. 
 

M: A tiédet. Az én tényeimet nem tudod tagadni, 
mert nem ismered őket. Ha ismernéd őket, nem 
tagadnád. Ebben rejlik a probléma. A te 
képzelődéseidet tényeknek tartod, és az én 
tényeimet képzelődésnek. Én teljes bizonyossággal 
tudom, hogy minden egy. A különbségek nem 
választanak el. Vagy semmiért nem vagy felelős, 
vagy mindenért. Azt képzelni, hogy te vezérelsz egy 
testet, és felelős vagy érte, csupán a test-elme 
aberrációja. 
 

Q: Still, you are limited by your body. 
 

K: Mégis, korlátozott vagy a tested által. 
 

M: Only in matters pertaining to the body. This I do 
not mind. It is like enduring the seasons of the year. 

M: Csak a testtel kapcsolatos dolgokban. Ezzel én 
nem törődöm. Olyan ez, mint elszenvedni az 
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They come, they go -- they hardly affect me. In the 
same way body-minds come and go -- life is forever 
in search of new expressions. 
 

évszakokat. Az évszakok jönnek és mennek – alig 
vannak rám hatással. Ugyanilyen módon jön és 
megy a test-elme – az élet örökké keresi az új 
megnyilvánulásokat. 
 

Q: As long as you do not put all the burden of evil on 
God, I am satisfied. There may be a God for all I 
know, but to me he is a concept projected by the 
human mind. He may be a reality to you, but to me 
society is more real than God, for I am both its 
creature and its prisoner. Your values are wisdom 
and compassion; society's sagacious selfishness. I 
live in a world quite different from yours. 
 

K: Amíg nem rakod a gonosz minden terhét Istenre, 
elégedett vagyok. Lehet, hogy van Isten, már 
amennyire tudom, de számomra ő az emberi elme 
által kivetített koncepció. Lehet, hogy ő realitás 
számodra, de számomra a társadalom sokkal 
valóságosabb, mint Isten, mert én mindkettőnek 
teremtménye és rabja vagyok. A te értékeid a 
bölcsesség és a könyörület; a társadalomé az 
értelmes önzés. Én olyan világban élek, amely 
teljesen más, mint a tied. 
 

M: None compels. 
 

M: Senki nem kényszerít. 
 

Q: None compels you, but I am compelled. My world 
is an evil world, full of tears, toil and pain. To explain 
it away by the intellectualising, by putting forth 
theories of evolution and karma is merely adding 
insult to injury. The God of an evil world is a cruel 
God. 
 

K: Téged senki nem kényszerít, de engem igen. Az 
én világom egy gonosz világ, tele könnyekkel, 
küszködéssel és fájdalommal. Az intellektualista 
félremagyarázás, az olyan teóriák kifejlesztésével 
karöltve, mint evolúció és karma, csupán sértéssel 
tetézi az igazságtalanságot. Egy gonosz világnak az 
Istene kegyetlen Isten. 
 

M: You are the god of your world and you are both 
stupid and cruel. Let God be a concept -- your own 
creation. Find out who you are, how did you come to 
live, longing for truth, goodness and beauty in a 
world full of evil. Of what use is your arguing for or 
against God. When you just do not know who is God 
and what are you talking about. The God born of 
fear and hope, shaped by desire and imagination, 
cannot be the Power That is, the Mind and the Heart 
of the universe. 
 

M: Te vagy az istene a te világodnak, és te vagy az 
ostoba, és kegyetlen is. Legyen Isten koncepció – a 
te saját teremtményed. Derítsd ki, hogy ki vagy, 
hogyan jöttél a világra, igazságra, jóságra és 
szépségre sóvárogva, egy gonoszsággal tele 
világban. Milyen haszonnal jár, ha akár Isten mellett, 
akár ellene érvelsz? Amikor éppen hogy azt nem 
tudod, hogy kicsoda Isten, és hogy mi az, amiről 
beszélsz. Az Isten, amely félelemből és reményből 
született, vágy és képzelet által formált, nem lehet 
azonos azzal az Erővel, Amely az univerzum Elméje 
és Szíve. 
 

Q: I agree that the world I live in and the God I 
believe in are both creatures of imagination. But in 
what way are they created by desire? Why do I 
imagine a world so painful and a God so indifferent? 
What is wrong with me that I should torture myself 
so cruelly? The enlightened man comes and tells 
me: 'it is but a dream to put an end to', but is he not 
himself a part of the dream? I find myself trapped 
and see no way out. You say you are free. Of what 
are you free? For heaven's sake, don't feed me on 
words, enlighten me, help me to wake up, since it is 
you who sees me tossing in my sleep. 
 

K: Elfogadom, hogy az a világ, amelyben élek, és az 
az Isten, akiben hiszek a képzelet szülöttei. De 
milyen módon lettek a képzelet által létrehozva? 
Miért találok ki egy ennyire szenvedéssel teli világot, 
és egy ennyire közönyös Istent? Mi bajom, hogy 
ilyen kegyetlenül meg kell magam gyötörnöm? A 
megvilágosodott ember jön, és azt mondja nekem: 
‟ez csak egy álom, vess neki véget‟, de nem ő maga 
is az álom része? Úgy látom, csapdába kerültem, és 
nem látok kiutat. Te azt mondod, szabad vagy. Mitől 
szabadultál meg? Az Isten szerelmére, ne szavakkal 
traktálj, világosíts meg, segíts fölébrednem, mivel te 
vagy az, aki hánykolódni látsz engem álmomban. 
  

M: When I say I am free, I merely state a fact. If you 
are an adult, you are free from infancy. I am free 
from all description and identification. Whatever you 
may hear, see, or think of, I am not that. I am free 
from being a percept, or a concept. 
 

M: Amikor azt mondom, szabad vagyok, pusztán 
tényt állapítok meg. Ha te felnőtt vagy, akkor mentes 
vagy a gyermetegségtől. Én mentes vagyok minden 
leírástól és azonosulástól. Bármit hallasz, vagy látsz, 
én nem vagyok az. Mentes vagyok attól, hogy 
észlelés, vagy fogalom lennék. 
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Q: Still, you have a body and you depend on it. 
 

K: De hát tested van, és függesz tőle. 
  

M: Again you assume that your point of view is the 
only correct one. I repeat: I was not, am not, shall 
not be a body. To me this is a fact. I too was under 
the illusion of having been born, but my Guru made 
me see that birth and death are mere ideas -- birth is 
merely the idea: 'I have a body'. And death -- 'I have 
lost my body'. Now, when I know I am not a body, 
the body may be there or may not -- what difference 
does it make? The bodymind is like a room. It is 
there, but I need not live in it all the time. 
 

M: Ismét azt feltételezed, hogy egyedül a te 
nézőpontod korrekt. Megismétlem: Nem voltam, 
nem vagyok, és nem leszek test. Számomra ez tény. 
Én is abban az illúzióban éltem, hogy születtem, de 
Gurum felismertette velem a születés és halál 
puszta idea mivoltát – a születés csupán egy idea: 
‟testem van‟. És a halál – ‟elvesztettem a testemet‟. 
Most, mikor tudom, hogy én nem vagyok test, a test 
akár ott van, akár nem – mi a különbség? A test-
elme olyan, mint egy szoba. Itt van, de nekem nem 
kell állandóan benne élnem. 
 

Q: Yet, there is a body and you do take care of it. 
 

K: De mégis, a test létezik, és te gondot viselsz rá. 
 

M: The power that created the body takes care of it. 
 

M: A testet létrehozó erő visel rá gondot. 
 

Q: We are jumping from level to level all the time. 
 

K: Szintről szintre ugrálunk, mindvégig. 
 

M: There are two levels to consider -- the physical -- 
of facts, and mental -- of ideas. I am beyond both. 
Neither your facts, nor ideas are mine. What I see is 
beyond. Cross over to my side and see with me. 
 

M: Két szintje van a szemléletnek – a fizikai – ami 
tényeké, és a mentális – ami az ideáké. Én 
mindkettőn túl vagyok. Sem a tényeid, sem az ideáid 
nem az enyémek. Amit én látok, az túl van ezeken. 
Gyere át az én oldalamra, és lásd, amit én. 
 

Q: What I want to say is very simple. As long as I 
believe: 'I am the body', I must not say: 'God will look 
after my body'. God will not. He will let it starve, 
sicken and die. 
 

K: Amit mondani akarok, az nagyon egyszerű. Amíg 
azt hiszem: ‟a test vagyok‟, nem mondhatom azt, 
hogy: ‟Isten gondját fogja viselni a testemnek‟. Nem 
fogja. Hagyni fog, hogy éhezzek, megbetegedjek és 
meghaljak. 
 

M: What else do you expect from a mere body? Why 
are you so anxious about it? 
 
Because you think you are the body, you want it 
indestructible. You can extend its life considerably 
by appropriate practices, but for what ultimate good? 
 

M: Mi egyebet vársz egy puszta testtől? Miért vagy 
olyan nyugtalan miatta? 
 
Mert azt gondolod, hogy a test vagy, azt akarod, 
hogy elpusztíthatatlan legyen. Alkalmas praktikákkal 
jelentősen meghosszabbíthatod az életét, de milyen 
hasznot érhetsz el? 
 

Q: It is better to live long and healthy. It gives us a 
chance to avoid the mistakes of childhood and 
youth, the frustrations of adulthood, the miseries and 
imbecility of old age. 
 

K: Jobb, ha hosszú ideig, és egészségesen élünk. 
Esélyt ad, hogy kiküszöbölhessük a gyermek- és 
ifjúkor hibáit, a felnőttkor frusztrációit, az öregkor 
szenvedéseit és gyengeelméjűségét. 
 

M: By all means live long. But you are not the 
master. Can you decide the days of your birth and 
death? We are not speaking the same language. 
Yours is a make-believe talk, all hangs on 
suppositions and assumptions. You speak with 
assurance about things you are not sure of. 
 

M: Hogyne, élj tovább. De nem te vagy a mester. 
Képes vagy meghatározni a születésed és a halálod 
napját? Nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. A tiéd a 
látszatkeltés beszéde, amelyben minden 
vélekedésektől és feltevésektől függ. Olyan 
dolgokról beszélsz nagy magabiztossággal, amiben 
nem vagy bizonyos. 
 

Q: Therefore, I am here. 
 

K: Éppen emiatt vagyok itt. 
 

M: You are not yet here. I am here. Come in. But 
you don't. You want me to live your life, feel your 
way, use your language. I cannot, and it will not help 
you. You must come to me. Words are of the mind 
and the mind obscures and distorts. Hence the 

M: Még nem vagy itt. Én vagyok itt. Hívlak, gyere be. 
De te nem jössz. Tőlem akarod, hogy az életedet 
éljem, az utadat érezzem, a nyelvedet használjam. 
Nem tudom, és ez nem is segítene rajtad. Neked 
kell hozzám jönnöd. Szavaid az elme szavai, és az 
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absolute need to go beyond words and move over to 
my side. 
 

elme összezavar, és torzít. Ezért kell az abszolútnak 
túllépnie a szavakon, és neked átjönnöd az én 
oldalamra.  
 

Q: Take me over. 
 

K: Vigyél át. 
 

M: I am doing it, but you resist. You give reality to 
concepts, while concepts are distortions of reality. 
Abandon all conceptualisation and stay silent and 
attentive. Be earnest about it and all will be well with 
you. 
 

M: Csinálom, de te ellenállsz. Realitást adsz a 
koncepcióknak, miközben a koncepciók a valóság 
torzulásai. Hagyj fel minden fogalomalkotással, és 
maradj csendes, és figyelmes. Állj hozzá komolyan, 
és minden jóra fordul veled kapcsolatban. 
 

 

36. Killing Hurts the Killer, not the Killed 36. Az ölés a gyilkosnak árt, nem a 
meggyilkoltnak 

Questioner: A thousand years ago a man lived and 
died. His identity (antahkarana) re-appeared in a 
new body. Why does he not remember his previous 
life? And if he does, can the memory be brought into 
the conscious? 

 

Kérdező: Évezredekkel ezelőtt élt egy ember, és 
meghalt. Identitása (antahkarana) ismét megjelent, 
egy új testben. Miért nem emlékszik előző életére? 
És ha igen, tudatossá tehető az emlékezet? 
 

Maharaj: How do you know that the same person 
re-appeared in the new body? A new body may 
mean a new person altogether. 
 

Maharaj: Honnan tudod, hogy ugyanaz a személy 
jelent meg újra, egy új testben? Egy új test jelenthet 
egy teljesen új személyt is. 
 

Q: Imagine a pot of ghee. (Indian clarified butter). 
When the pot breaks, the Ghee remains and can be 
transferred to another pot. The old pot had its own 
scent, the new -- its own. The Ghee will carry the 
scents from pot to pot. In the same way the personal 
identity is transferred from body to body. 
 

K: Képzeljük el, hogy itt van egy bödön ghee. (Indiai 
tisztított vaj.) Ha a bödön eltörik, a ghee megmarad, 
és áttehető egy másik bödönbe. A régi bödönnek is 
volt a saját illata, az újnak is megvan a sajátja. A 
ghee magán hordozza az illatokat, bödönről 
bödönre. Ugyanígy megy át személyes identitás is 
testből testbe. 
 

M: It is all right. When there is the body, its 
peculiarities affect the person. Without the body we 
have the pure identity in the sense of 'I am'. But 
when you are reborn in a new body, where is the 
world formerly experienced? 
 

M: Rendben. Amikor teste van, akkor a személyt 
befolyásolják a test sajátosságai. Test nélkül a 
színtiszta identitásunk az ‟én vagyok‟ érzetében van. 
De amikor egy új testben új életre ébredsz, hol 
vannak a régebben tapasztaltak? 
 

Q: Every body experiences its own world. 
 

K: Minden test a saját világát tapasztalja. 
 

M: In the present body the old body -- is it merely an 
idea, or is it a memory? 
 

M: A jelenlegi testben a régi test – ez puszta idea, 
vagy emlék? 
 

Q: An idea, of course. How can a brain remember 
what it has not experienced? 
 

K: Természetesen idea. Hogy emlékezhetne az agy 
arra emlékezni, amit nem tapasztalt? 
  

M: You have answered your own question. Why play 
with ideas? Be content with what you are sure of. 
And the only thing you can be sure of is 'I am'. Stay 
with it, and reject everything else. This is Yoga. 
 

M: Megválaszoltad a saját kérdésedet. Miért játszol 
ideákkal? Elégedj meg azzal, amiben biztos vagy. 
És az egyetlen dolog, amiben biztos lehetsz az ‟én 
vagyok‟. Maradj benne, és utasíts el minden mást. 
Ez a Yoga. 
 

Q: I can reject only verbally. At best I remember to 
repeat the formula: 'This is not me, this is not mine. I 
am beyond all this'. 
 

K: Csupán verbálisan tudom elutasítani. A legjobb 
esetben is csak emlékezetből ismételgetem a 
formulát: ‟ez nem én vagyok, ez nem az enyém. Én 
túl vagyok mindezen.‟ 
 

M: Good enough. First verbally, then mentally and M: Rendben. Előbb verbálisan, majd mentálisan és 
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emotionally, then in action. Give attention to the 
reality within you and it will come to light. It is like 
churning the cream for butter. Do it correctly and 
assiduously and the result is sure to come. 
 

emocionálisan, majd cselekvésben. Irányítsd 
figyelmedet a bensődben lévő valóságra, és az 
napvilágra fog kerülni. Ez olyan, mint amikor a 
tejszínből vajat köpülsz. Ha helyesen és kitartóan 
csinálod, az eredménynek biztosan be kell 
következnie. 
 

Q: How can the absolute be the result of a process? 
 

K: Hogy lehet abszolút eredménye egy 
folyamatnak? 
 

M: You are right, the relative cannot result in the 
absolute. But the relative can block the absolute, just 
as the non-churning of the cream may prevent the 
butter from separating. It is the real that creates the 
urge; the inner prompts the outer and the outer 
responds in interest and effort. But ultimately there is 
no inner, nor outer; the light of consciousness is 
both the creator and the creature, the experiencer 
and the experience, the body and the embodied. 
Take care of the power that projects all this and your 
problems will come to an end. 
 

M: Igazad van, a relatív nem végződhet az 
abszolútban. De a relatív korlátozhatja az 
abszolútot, mint ahogy a tejszín nem-köpülése is 
akadályozhatja a vaj kiválását. A valóság hozza létre 
az ösztönzést; a belső sarkallja a külsőt, és a külső 
válasza az érdeklődés és erőfeszítés. De végső 
soron nincs sem belső, sem külső; a teremtő, a 
teremtett, a tapasztaló és a tapasztalat, a test és a 
testet öltött mindegyike a tudatosság fényével 
azonos. Ragadd meg az erőt, amely mindezt kivetíti, 
és problémáid véget fognak érni. 
 

Q: Which is the projecting power? 
 

K: Mi ez a kivetítő erő? 
 

M: It is imagination prompted by desire. 
 

M: A vágy által ösztönzött képzelet. 
 

Q: I know all this, but have no power over it. 
 

K: Tudom, de nincs hatalmam fölötte. 
 

M: This is another illusion of yours, born from 
craving for results. 
 

M: Ez egy másik olyan illúziód, amely a kínzó vágy 
eredményeként született. 
 

Q: What is wrong with purposeful action? 
 

K: Mi a probléma a céltudatos cselekvéssel? 
 

M: It does not apply. In these matters there is no 
question of purpose, nor of action. All you need is to 
listen, remember, ponder. It is like taking food. All 
you can do is to bite off, chew and swallow. All else 
is unconscious and automatic. Listen, remember 
and understand -- the mind is both the actor and the 
stage. All is of the mind and you are not the mind. 
The mind is born and reborn, not you. The mind 
creates the world and all the wonderful variety of it. 
Just like in a good play you have all sorts of 
characters and situations, so you need a little of 
everything to make a world. 
 

M: Ez nem erre vonatkozik. Ebben a vonatkozásban 
nem játszik szerepet sem szándék, sem cselekedet. 
A tennivalód mindössze hallgatni, észben tartani, 
elmélkedni. Hasonlóan az evéshez. Mindössze 
harapni, rágni és nyelni van lehetőséged. Minden 
más tudattalan és automatikus. Hallgass, emlékezz, 
érts – az elme cselekvő, és állapot is egyúttal. Az 
elme születik, és születik újjá, nem te. Minden az 
elmében van, és te nem az elme vagy. Az elme 
teremti a világot és csodálatos változatosságának 
összességét. Mint egy jó játékban, ahol mindenféle 
karakterek és szituációk állnak rendelkezésedre, 
éppen úgy van szükséged egy kicsire mindenből, 
hogy csinálj egy világot. 
 

Q: Nobody suffers in a play. 
 

K: Senki nem szenved, mikor játszik. 
 

M: Unless one identifies himself with it. Don't identify 
yourself with the world and you will not suffer. 
 

M: Hacsak nem azonosítja magát vele. Ne 
azonosítsd magad a világgal, és nem fogsz 
szenvedni. 
 

Q: Others will. 
 

K: Mások fognak. 
 

M: Then make your world perfect, by all means. If 
you believe in God, work with Him. It you do not, 
become one. Either see the world as a play or work 
at it with all your might. Or both. 

M: Természetesen, akkor tökéletesítsd a világodat. 
Ha hiszel Istenben, dolgozz együtt Vele. Ha nem, 
akkor azonosulj vele. Vagy lásd a világot játéknak, 
vagy dolgozz rajta minden képességeddel. Vagy 
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 mindkettő. 
 

Q: What about the identify of the dying man? What 
happens to it when he is dead? Do you agree that it 
continues in another body. 
 

K: Mit gondolsz a haldokló ember identitásáról? Mi 
történik vele, a halála után? Egyetértesz-e azzal, 
hogy egy másik testben folytatja? 
 

M: It continues and yet it does not. All depends how 
you look at it. What is identity, after all? Continuity in 
memory? Can you talk of identity without memory? 
 

M: Folytatja is, és nem is. Teljesen attól függ, 
hogyan nézzük. Mi az identitás, végül is? Az 
emlékezet folytonossága? Tudsz identitásról 
beszélni emlékezet nélkül? 
 

Q: Yes, I can. The child may not know its parents, 
yet the hereditary characteristics will be there. 
 

K: Igen, tudok. Lehetséges, hogy a gyermek nem 
ismeri a szüleit, az örökletes tulajdonságok mégis 
benne vannak. 
 

M: Who identifies them? Somebody with a memory 
to register and compare. Don't you see that memory 
is the warp of your mental life. And identity is merely 
a pattern of events in time and space. Change the 
pattern and you have changed the man. 
 

M: Ki azonosítja azokat? Valaki az emlékezete 
révén megjegyzi és összehasonlítja. Nem látod, 
hogy mentális életednek az emlékezet a 
vontatókötele? És az identitás pusztán események 
időbeli és térbeli mintája. Változtasd meg a mintát, 
és megváltoztattad az embert. 
 

Q: The pattern is significant and important. It has its 
own value. By saying that a woven design is merely 
coloured threads you miss the most important -- the 
beauty of it. Or by describing a book as paper with 
ink stains on it, you miss the meaning. Identity is 
valuable because it is the basis of individuality; that 
which makes us unique and irreplaceable. 'I am', is 
the intuition of uniqueness. 
 

K: A minta lényeges, és fontos. Saját értékkel bír. 
Ha azt mondod, hogy egy szövési terv csupán 
színes fonalakból áll, azt veszíted el, ami a 
legfontosabb – a szépségét. Vagy, ha egy könyvet 
úgy írsz le, hogy azok csak papírok, amelyeken 
tintafoltok vannak, elveszíted a jelentést. Az 
identitás értékes, mert ez az egyéniségnek az 
alapja; az tesz bennünket egyedivé, és 
pótolhatatlanná. Az ‟én vagyok‟ egyediséget sugall. 
 

M: Yes and no. Identity, individuality, uniqueness -- 
they are the most valuable aspects of the mind, yet 
of the mind only. 'I am all there is' too is an 
experience equally valid. The particular and the 
universal are inseparable. They are the two aspects 
of the nameless, as seen from without and from 
within. Unfortunately, words only mention, but don't 
convey. Try to go beyond the words. 
 

M: Igen, és nem. Identitás, individualitás, egyediség 
– ezek az elme legértékesebb aspektusai, de csak 
az elméé. Az ‟én vagyok minden‟ egy olyan 
tapasztalat, ami szintén érvényes. Az egyedi és az 
univerzális elválaszthatatlanok. Ezek a névtelen két 
aspektusa, kívülről és belülről nézve. Sajnos, a 
szavak csak utalások valamire, de nem hordozzák 
azt. Próbáld meghaladni a szavakat. 
 

Q: What dies with death? 
 

K: Mi hal meg a halállal? 
 

M: The idea 'I am this body' dies; the witness does 
not. 
 

M: Az ‟én vagyok a test‟ idea meghal, a tanúság 
nem. 
 

Q: The Jains believe in a multiplicity of witnesses, 
forever separate. 
 

K: A Jainák a tanúk sokféleségében hisznek, 
amelyek örökre elkülönültek. 
 

M: That is their tradition based on the experience of 
some great people. The one witness reflects itself in 
the countless bodies as 'I am'. As long as the 
bodies, however subtle, last, the 'I am' appears as 
many. Beyond the body there is only the One. 
 

M: Az ő hagyományuk sok kimagasló ember 
tapasztalatain alapulnak. Az egyetlen tanú 
számtalan testben tükrözi magát ‟én vagyok‟-ként. 
Amíg a testek, jóllehet szubtilis állapotban, 
fönnmaradnak, az ‟én vagyok‟ sokként jelenik meg. 
A testen túl csak az Egyetlen van. 
  

Q: God? 
 

K: Isten? 
 

M: The Creator is a person whose body is the world. 
The Nameless one is beyond all gods. 

M: A teremtő egy személy, akinek a teste a világ. A 
Névtelen minden istenek fölött áll.  
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Q: Sri Ramana Maharshi died. What difference did it 
make to him? 
 

K: Sri Ramana Maharshi meghalt. Milyen 
különbséget jelent ez számára? 
  

M: None. What he was, he is -- the Absolute Reality. 
 

M: Semmilyent. Ami ő volt, most is az – az Abszolút 
Valóság. 
 

Q: But to the common man death makes a 
difference. 
 

K: De egy közönséges ember halála különbséggel 
jár. 
 

M: What he thinks himself to be before death he 
continues to be after death. His self-image survives. 

M: Amit magáról gondol, hogy mi ő a halála előtt, az 
folytatódik a halála után. Az önképe tovább él. 
 

Q: The other day there was a talk about the use by 
the gnani of animal skins for meditation etc. I was 
not convinced. It is easy to justify everything by 
referring to custom and tradition. Customs may be 
cruel and tradition corrupt. They explain, but do not 
justify. 
 

K: A minap szó volt róla, hogy a gnani miért használ 
állatbőröket a meditációja során, stb. Engem nem 
sikerült meggyőzni. Mindent könnyen lehet igazolni 
a szokásokra és hagyományokra hivatkozva. 
Előfordul, hogy a szokások kegyetlenek, és a 
hagyományok erkölcstelenek. Megmagyaráztad, de 
nem bizonyítottad be. 
 

M: I never meant to say that lawlessness follows 
self-realisation. A liberated man is extremely law-
abiding. But his laws are the laws of his real self, not 
of his society. These he observes, or breaks 
according to circumstances and necessity. But he 
will never be fanciful and disorderly. 
 

M: Sohasem állt szándékomban azt mondani, hogy 
a önmegvalósításból törvénytelenség következik. A 
megszabadult ember módfelett törvénytisztelő. De 
az ő törvényei saját valódi énjének, nem pedig a 
társadalomnak a törvényei. Utóbbiakat betartja, vagy 
megszegi, megfelelően a körülményeknek és a 
szükségszerűségnek. De sohasem szeszélyes és 
fegyelmezetlen. 
 

Q: What I cannot accept is justification by custom 
and habit. 
 

K: Nem tudom elfogadni a szokásra és habitusra 
alapozott igazolás. 
 

M: The difficulty lies in our differing points of view. 
You speak from the body-mind's. Mine is of the 
witness. The difference is basic. 
 

M: A nehézség nézőpontjaink különbözőségében 
rejlik. Te a test-elme nézőpontjából beszélsz. Én 
viszont a tanúságéból. Alapvető különbség. 
 

Q: Still, cruelty is cruelty 
 

K: De a kegyetlenség akkor is kegyetlenség. 
 

M: None compels you to be cruel. 
 

M: Senki nem kényszerít kegyetlenségre. 
 

Q: Taking advantage of other people's cruelty is 
cruelty by proxy. 
 

K: A másik ember kegyetlenségének a kihasználása 
megbízásból elkövetett kegyetlenség. 
 

M: If you look into living process closely, you will find 
cruelty everywhere, for life feeds on life. This is a 
fact, but it does not make you feel guilty of being 
alive. You began a life of cruelty by giving your 
mother endless trouble. To the last day of your life 
you will compete for food, clothing, shelter, holding 
on to your body, fighting for its needs, wanting it to 
be secure, in a world of insecurity and death. From 
the animal's point of view being killed is not the 
worst form of dying; surely preferable to sickness 
and senile decay. The cruelty lies in the motive, not 
in the fact. Killing hurts the killer, not the killed. 
 

M: Ha közelről megvizsgálod az élet folyamatát, 
mindenütt kegyetlenséget találsz, mert az élet élettel 
táplálkozik. Ez ténykérdés, mégsem okoz benned 
bűntudatot az, hogy élőlény vagy. Megszülettél egy 
kegyetlen életre, amelyet édesanyád végtelen 
szenvedése árán kaptál. Életed utolsó napjáig 
versenyzel ételért, ruházatért, fedélért, tested 
fenntartásáért, harcolsz annak szükségleteiért, 
biztonságban akarod tudni, a bizonytalanság és 
halál világában. Állati nézőpontból nem a megöletés 
a legrosszabb formája a halálnak; a betegségnél és 
aggkori szenilitásnál biztosan jobb. A kegyetlenség 
a motivációban áll, nem a tényben. Az ölés a 
gyilkosnak árt, nem a megöltnek. 
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Q: Agreed; then one must not accept the services of 
hunters and butchers. 
 

K: Egyetértek; de akkor az embernek nem szabad 
elfogadnia a vadászok és hentesek szolgáltatásait. 
  

M: Who wants you to accept? 
 

M: Ki akarja, hogy elfogadd? 
 

Q: You accept. 
 

K: Te fogadod el. 
 

M: That is how you see me. How quickly you 
accuse, condemn, sentence and execute. Why 
begin with me and not with yourself? 
 

M: Te vagy az, aki így látsz engem. Milyen gyors 
vagy a vádolásban, elmarasztalásban, ítélkezésben 
és végrehajtásban. Miért velem kezded, és nem 
saját magaddal? 
 

Q: A man like you should set an example. 
 

K: Egy olyan embernek, mint te, példát kell 
mutatnia. 
 

M: Are you ready to follow my example? I am dead 
to the world, I want nothing, not even to live. Be as I 
am, do as I do. You are judging me by my clothes 
and food; while I only look at your motives; if you 
believe to be the body and the mind and act on it 
you are guilty of the greatest cruelty -- cruelty to your 
own real being. Compared to it all other cruelties do 
not count. 

M: Kész vagy rá, hogy kövesd a példámat? Én 
meghaltam a világ számára, nem akarok semmit, 
még élni sem. Legyél, mint én, tegyél, mint én. Te az 
öltözékem és az ételem alapján ítélsz meg engem, 
míg én csak indító okaidat tekintem; ha te a testnek, 
és az elmének hiszed magad, és ennek megfelelően 
cselekszel, akkor vétkes vagy a legnagyobb 
kegyetlenségben – kegyetlen vagy saját valódi 
lényeddel szemben. Ehhez képest a többi 
kegyetlenség nem számít. 
 

Q: You are taking refuge in the claim that you are 
not the body. But you are in control of the body and 
responsible for all it does. To allow the body full 
autonomy would be imbecility, madness. 
 

K: Te menedéket találtál abban az állításban, hogy 
te nem a test vagy. De ellenőrzést gyakorolsz a test 
felett, és felelős vagy mindenért, amit az csinál. 
Ostobaság, őrültség azt állítani, hogy a test teljesen 
autonóm. 
 

M: Cool down. I am also against all killing of animals 
for flesh or fur, but I refuse to give it first place. 
Vegetarianism is a worthy cause, but not the most 
urgent; all causes are served best by the man who 
has returned to his source. 
 

M: Hűtsd le magad. Én is ellenzem, hogy állatokat 
öljenek a húsukért vagy az irhájukért, de elutasítom, 
hogy ezt az első helyre soroljam. A vegetarianizmus 
jó ügy, de nem a legsürgősebb; az összes indítékot 
az az ember szolgálja a legjobban, aki visszatér 
saját forrásához.  
 

Q: When I was at Sri Ramanashram, I felt Bhagwan 
all over the place, all-pervading, all-perceiving. 
 

K: Amikor Sri Ramanashramban voltam, úgy 
éreztem, hogy Bhagawan mindenütt ott volt, mindent 
betöltő, mindent észlelő módon. 
 

M: You had the necessary faith. Those who have 
true faith in him will see him everywhere and at all 
times. All happens according to your faith and your 
faith is the shape of your desire. 
 

M: Rendelkeztél hozzá a szükséges hittel. Akik 
igazán hisznek benne, mindenütt és állandóan látni 
fogják őt. Minden a hited szerint történik, és hited 
formája a vágy. 
 

Q: The faith you have in yourself, is not that too a 
shape of a desire? 
 

K: Az a hit, amely tebenned van, nem ugyancsak 
formája a vágynak? 
 

M: When I say: 'I am', I do not mean a separate 
entity with a body as its nucleus. I mean the totality 
of being, the ocean of consciousness, the entire 
universe of all that is and knows. I have nothing to 
desire for I am complete forever. 
 

M: Amikor azt mondom: ‟én vagyok‟, nem egy 
különálló entitásra gondolok, annak magjaként egy 
testtel. A lét totalitására gondolok, a tudatosság 
óceánjára, a teljes univerzumára mindennek, ami 
van és tud. Semmire sem kell vágynom, mert én 
mindörökké teljes vagyok. 
 

Q: Can you touch the inner life of other people? 
 

K: Meg tudod érintetni egy másik ember belső 
életét? 
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M: I am the people. 
 

M: Én vagyok az ember. 
 

Q: I do not mean identity of essence or substance, 
nor similarity of form. I mean the actual entering into 
the minds and hearts of others and participating in 
their personal experiences. Can you suffer and 
rejoice with me, or you only infer what I feel from 
observation and analogy? 
 

K: Nem lényegi vagy szubsztanciális azonosságra 
gondolok, sem formabeli hasonlatosságra. Az 
elmébe és a szívbe, vagy más részbe való 
tényleges belépésre, és a személyes 
tapasztalataiban való részesülésre gondolok. Tudsz 
velem szenvedni és örvendezni, vagy puszta 
megfigyelés és analógia alapján következtetsz arra, 
hogy mit érzek? 
 

M: All beings are in me. But bringing down into the 
brain the content of another brain requires special 
training. There is nothing that cannot be achieved by 
training. 
 

M: Minden létező bennem van. De letölteni az agyba 
egy másik agy tartalmát, speciális képzést igényel. 
Semmi olyan nincs, amit ne lehetne elérni 
képzéssel. 
 

Q: I am not your projection, nor are you mine. I am 
on my own right, not merely as your creation. This 
crude philosophy of imagination and projection does 
not appeal to me. You are depriving me of all reality. 
Who is the image of whom? You are my image or 
am I yours. Or am I an image in my own image. No, 
something is wrong somewhere. 
 

K: Nem vagyok a kivetítésed, s te sem vagy az 
enyém. Én saját jogon létezem, nem pusztán a te 
teremtményedként. Az imaginációnak és 
projekciónak ez a nyers filozófiája nem vonz engem. 
Megfosztasz engem minden realitástól. Ki a képe 
kinek? Te vagy az én képem, vagy én a tied. Vagy 
én egy kép vagyok a saját képemben. Nem, valami 
hibádzik valahol. 
 

M: Words betray their hollowness. The real cannot 
be described, it must be experienced. I cannot find 
better words for what I am now. What I say may 
sound ridiculous. But what the words try to convey is 
the highest truth. All is one, however much we 
quibble. And all is done to please the one source 
and goal of every desire. Whom we all know as the 'I 
am'. 
 

M: A szavak árulkodnak ürességükről. A valódi nem 
írható le, azt tapasztalni kell. Nem találok jobb 
szavakat arra, ami most vagyok. Amit mondok, 
képtelenségnek hangozhat. De amit a szavak 
megpróbálnak közvetíteni, az a legmagasabb 
igazság. Minden egy, akármennyire csűrjük-
csavarjuk. És minden azért történt, hogy 
megörvendeztesse az egyetlen forrást, és minden 
vágy célját. Akit úgy ismerünk, hogy ‟én vagyok‟. 
 

Q: It is pain that is at the root of desire. The basic 
urge is to escape from pain. 
 

K: Fájdalom gyökere a vágy. A fájdalomtól való 
megszabadulás alapvető ösztön. 
 

M: What is the root of pain? Ignorance of yourself. 
What is the root of desire? The urge to find yourself. 
All creation toils for its self and will not rest until it 
returns to it. 

M: Mi a fájdalomnak a gyökere? A te tudatlanságod. 
Mi a vágynak a gyökere? A belső ösztön, hogy 
megtaláld önmagad. Minden teremtmény önmagáért 
fáradozik, és nem fog nyugodni, míg vissza nem tér 
hozzá. 
 

Q: When will it return? 
 

K: Mikor tér vissza? 
 

M: It can return whenever you want it. M: Visszatérhet, amikor csak akarod. 
 

Q: And the world? 
 

K: És a világ? 
 

M: You can take it with you. 
 

M: Magaddal viheted. 
 

Q: Must I wait with helping the world until I reach 
perfection? 
 

K: Várnom kell a világ megsegítésével, amíg el nem 
érem a tökéletességet? 
 

M: By all means help the world. You will not help 
much, but the effort will make you grow. There is 
nothing wrong in trying to help the world. 
 

M: Hogyne, segítsd a világot. Nem fog sokat érni a 
segítséged, de az erőfeszítés a te növekedésedet 
segíteni fogja. Nincs benne semmi helytelen, ha 
segíteni próbálsz a világon. 
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Q: Surely there were people, common people, who 
helped greatly. 
 

K: Bizonyára voltak emberek, egyszerű emberek, 
akik nagymértékben segítették. 
 

M: When the time comes for the world to be helped, 
some people are given the will, the wisdom and the 
power to cause great changes. 
 

M: Amikor eljön a világ megsegítésének az ideje, 
lesznek, akik meg fogják kapni az akaratot, a 
bölcsességet, és az erőt, hogy elindítsák a nagy 
változásokat. 
 

 

37. Beyond Pain and Pleasure there is 
Bliss 

37. A fájdalmon és élvezeten túl 
boldogság van 

Maharaj: You must realise first of all that you are the 
proof of everything, including yourself. None can 
prove your existence, because his existence must 
be confirmed by you first. Your being and knowing 
you owe nobody. Remember, you are entirely on 
your own. You do not come from somewhere, you 
do not go anywhere. You are timeless being and 
awareness. 

 

Maharaj: Fel kell ismerned előbb, hogy te vagy a 
bizonyítéka mindennek, önmagadat is beleértve. 
Senki nem tudja bizonyítani a te létezésedet, mert 
először az ő létezésének kell hitelesítődnie teáltalad. 
Léted és önmagad ismerete senki másra nem 
tartozik. Tartsd emlékezetedben, hogy teljesen 
egyedül vagy. Nem jössz valahonnan, s nem tartasz 
valahová. Te az időtlen lét és éber-tudatosság vagy. 
 

Questioner: There is a basic difference between us. 
You know the real while I know only the workings of 
my mind. Therefore what you say is one thing, what 
I hear is another. What you say is true; what I 
understand is false, though the words are the same. 
There is a gap between us. How to close the gap? 
 

Kérdező: Van egy alapvető különbség közöttünk. 
Te ismered a valóságot, míg én csak az elmém 
működését ismerem. Ezért amit te mondasz az egy 
dolog, amit én hallok, az egy másik. Amit te 
mondasz, az igaz; amit én értek, az hamis, bár a 
szavak ugyanazok. Szakadék van közöttünk. 
Hogyan kell áthidalni a szakadékot? 
 

M: Give up the idea of being what you think yourself 
to be and there will be no gap. By imagining yourself 
as separate you have created the gap. You need not 
cross it. Just don't create it. All is you and yours. 
There is nobody else. This is a fact. 
 

M: Add fel az ideát, hogy az vagy, aminek gondolod 
magad, és el fog tűnni a szakadék. Azzal 
teremtetted meg a szakadékot, hogy önmagadat 
elkülönültnek képzeled. Nem átkelned kell rajta. 
Csak ne hozd létre. Mindez te vagy, és a tiéd. Senki 
más nincs. Ez tény. 
 

Q: How strange. The very same words which to you 
are true, to me are false. 'There is nobody else'. How 
obviously untrue. 
 

K: Milyen különös. Ugyanazon szavak neked 
igazak, számomra hamisak. ‟Nincs senki más.‟ 
Milyen kézenfekvő valótlanság. 
 

M: Let them be true or untrue. Words don't matter. 
What matters is the idea you have of yourself, for it 
blocks you. Give it up. 
 

M: Legyenek igazak vagy valótlanok. A szavak nem 
számítanak. Ami számít az a magaddal kapcsolatos 
ideád, mert az korlátoz téged. Add fel. 
 

Q: From early childhood I was taught to think that I 
am limited to my name and shape. A mere 
statement to the contrary will not erase the mental 
groove. A regular brain-washing is needed -- if at all 
it can be done. 
 

K: Kora gyermekkoromtól azt tanultam, hogy úgy 
gondoljak önmagamra, mint aki nevére és formájára 
korlátozódik. Egyetlen ezzel ellenkező kijelentés 
nem fogja kitörölni a mentális megszokást. 
Szabályos agymosásra lenne szükség – ha van 
ilyen egyáltalán. 
 

M: You call it brain-washing, I call it Yoga -- levelling 
up all the mental ruts. You must not be compelled to 
think the same thoughts again and again. Move on. 
 

M: Nevezd agymosásnak, én Yogának nevezem – 
magasabb színvonalra helyezve ezzel a mentális 
bevésődéseket. Nem vagy kénytelen ugyanazokat a 
gondolatokat gondolni, újra és újra. Lépj tovább. 
 

Q: Easier said than done. 
 

K: Könnyebb mondani, mint megtenni. 
 

M: Don't be childish. Easier to change, than to M: Ne gyerekeskedj. Könnyebb változni, mint 
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suffer. Grow out of your childishness, that is all. 
 

szenvedni. Nőj ki a gyerekességből, ez minden. 
 

Q: Such things are not done. They happen. 
 

K: Az ilyen dolgokat nem megcsinálják. Ezek 
megtörténnek. 

 
M: Everything happens all the time, but you must be 
ready for it. Readiness is ripeness. You do not see 
the real because your mind is not ready for it. 
 

M: Minden történik, szakadatlanul, de neked készen 
kell állnod rá. A készenlét érettség. Nem látod a 
valóságot, mert elméd nem áll készen rá. 
 

Q: If reality is my real nature, how can I ever be 
unready? 
 

K: Ha a valóság az én valódi természetem, hogyan 
lehetek egyáltalán készületlen? 
  

M: Unready means afraid. You are afraid of what 
you are. Your destination is the whole. But you are 
afraid that you will lose your identity. This is 
childishness, clinging to the toys, to your desires and 
fears, opinions and ideas. Give it all up and be ready 
for the real to assert itself. This self-assertion is best 
expressed in words: 'I am'. Nothing else has being. 
Of this you are absolutely certain. 
 

M: A készületlenség félelmet jelent. Félsz attól, ami 
vagy. A te sorsod az egész. De te attól félsz, hogy 
elveszíted az identitásodat. Ez gyerekesség, ez a 
ragaszkodás a játékokhoz, a vágyaidhoz és 
félelmeidhez, nézeteidhez és ideáidhoz. Add fel 
mindet, és készen fogsz állni arra, hogy a valóság 
kijelentse önmagát. Ez az ön-kijelentés szavakkal 
úgy fejezhető ki legjobban, hogy: ‟én vagyok‟. 
Semmi más nem létezik. Ebben abszolút bizonyos 
lehetsz. 
 

Q: ‟I am', of course, but 'I know' also. And I know 
that I am so and so, the owner of the body, in 
manifold relations with other owners. 
 

K: ‟Én vagyok‟, természetesen, de ‟én tudok‟ is. És 
tudom, hogy én ez és ez vagyok, a testnek a 
tulajdonosa, mindenféle kapcsolatban más 
tulajdonosokkal. 
 

M: It is all memory carried over into the now. 
 

M: Ezt mind az emlékezet hozta át a mostba. 
 

Q: I can be certain only of what is now. Past and 
future, memory and imagination, these are mental 
states, but they are all I know and they are now. You 
are telling me to abandon them. How does one 
abandon the now? 
 

K: Csak abban lehetek biztos, ami most van. Múlt és 
jövő, emlékezet és képzelet mentális állapotok, de 
mindegyiküket ismerem, és ezek most vannak. Azt 
mondod, hagyjam el őket. Hogyan hagyhatná el 
bárki a mostot? 
 

M: You are moving into the future all the time 
whether you like it or not. 
 

M: Szakadatlanul a jövő felé mozogsz, tetszik, vagy 
sem.  
 

Q: I am moving from now into now -- I do not move 
at all. Everything else moves -- not me. 
 

K: Én a mostból a mostba mozgok – egyáltalán nem 
mozgok. Minden más mozog – én nem. 
 

M: Granted. But your mind does move. In the now 
you are both the movable and the immovable. So far 
you took yourself to be the movable and overlooked 
the immovable. Turn your mind inside out. Overlook 
the movable and you will find yourself to be the ever-
present, changeless reality, inexpressible, but solid 
like a rock. 
 

M: Nem bánom. De az elméd mozog. A mostban 
mind a mozdítható, mind a nem mozdíthatatlan te 
vagy. Eddig a mozdíthatónak tekintetted magad, és 
nem vettél tudomást a nem mozdíthatóról. Fordítsd 
visszájára a gondolkodásodat. Hagyd figyelmen 
kívül a mozdíthatót, és rá fogsz ébredni, hogy a 
mindig jelen levő, változatlan realitás vagy, 
kifejezhetetlenül, de tömören, akár a kő.  
 

Q: If it is now, why am I not aware of it? 
 

K: Ha ez most van, miért nem vagyok tudatában? 
 

M: Because you hold on to the idea that you are not 
aware of it. Let go the idea. 
 

M: Mert ragaszkodsz a gondolathoz, hogy nem vagy 
tudatában. Ereszd el ezt a gondolatot. 
 

Q: It does not make me aware. 
 

K: Ez nem tesz engem tudatossá. 
 

M: Wait. You want to be on both sides of the wall at 
the same time. You can, but you must remove the 

M: Várj. Egyszerre akarsz lenni a fal mindkét 
oldalán. Megteheted, de el kell távolítanod a falat. 
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wall. Or realise that the wall and both sides of it are 
one single space, to which no idea like 'here' or 
'there' applies. 
 

Vagy ismerd fel, hogy a fal, és annak mindkét oldala 
egyetlen tér, amelyre nézve nem alkalmazhatók 
olyan ideák, mint ‟itt‟ és ‟ott‟.  
 

Q: Similes prove nothing. My only complaint is this: 
why do I not see what you see, why your words do 
not sound true in my mind. Let me know this much; 
all else can wait. You are wise and I am stupid; you 
see, I don't. Where and how shall I find my wisdom? 
 

K: A hasonlatok semmit nem bizonyítanak. Egyetlen 
kifogásom a következő: miért nem látom, amit te 
látsz, szavaid miért nem hangoznak igaznak az 
elmémben? Hadd tudjak ennyit, minden más várhat. 
Te bölcs vagy, én ostoba; te látsz, én nem. Hol és 
hogyan találom meg a bölcsességemet? 
 

M: If you know yourself to be stupid, you are not 
stupid at all. 
 

M: Ha butának ismered magad, akkor egyáltalán 
nem vagy buta. 
 

Q: Just as knowing myself sick does not make me 
well, so knowing myself foolish can not make me 
wise. 
 

K: Ahogy attól, hogy ismerem a betegségemet, nem 
leszek jobban, éppúgy attól, hogy ostobának 
ismerem magam, nem válok bölccsé. 
 

M: To know that you are ill must you not be well 
initially? 
 

M: Ahhoz, hogy betegség tudatod legyen, nem kell-
e előbb egészségesnek lenned? 
 

Q: Oh, no. I know by comparison. If I am blind from 
birth and you tell me that you know things without 
touching them, while I must touch to know, I am 
aware that I am blind without knowing what does it 
mean to see. Similarly, I know that I am lacking 
something when you assert things which I cannot 
grasp. You are telling me such wonderful things 
about myself; according to you I am eternal, 
omnipresent, omniscient, supremely happy, creator, 
preserver and destroyer of all there is, the source of 
all life, the heart of being, the lord and the beloved of 
every creature. You equate me with the Ultimate 
Reality, the source and the goal of all existence. I 
just blink, for I know myself to be a tiny little bundle 
of desires and fears, a bubble of suffering, a 
transient flash of consciousness in an ocean of 
darkness. 
 

K: Ó, nem. Mondok egy hasonlatot. Ha 
születésemtől vak vagyok, és te közlöd, hogy 
megérintésük nélkül is ismered a dolgokat, míg 
nekem tapintanom kell a megismerésükhöz, akkor 
tudatában vagyok a vakságomnak anélkül is, hogy 
tudnám, mit jelent látni. Én hasonlóképpen tudom, 
hogy hiányában vagyok valaminek, amikor 
kijelentesz dolgokat, amelyeket én felfogni sem 
tudok. Te olyan csodálatos dolgokat mondasz 
nekem önmagamról; hogy hozzád hasonlóan örök 
vagyok, mindenütt jelenvaló, mindentudó, a 
legteljesebb módon boldog, teremtője, megőrzője és 
pusztítója mindennek, ami van, minden élet forrása, 
a lét központja, minden teremtmény ura és 
szerelmese. Azonosnak tekintesz engem a Végső 
Valósággal, minden létező forrásával és céljával. 
Csak pislogok, mert én a vágyak és félelmek egy 
parányi csomagjának ismerem magam, egy 
szenvedés buboréknak, a tudatosság egy múló 
felvillanásának a sötétség óceánjában. 
 

M: Before pain was, you were. After pain had gone, 
you remained. Pain is transient, you are not. 
 

M: Mielőtt fájdalom volt, te voltál. Miután a fájdalom 
eltávozott, te megmaradsz. A fájdalom mulandó, te 
nem vagy az. 
 

Q: I am sorry, but I do not see what you see. From 
the day I was born till the day I die, pain and 
pleasure will weave the pattern of my life. Of being 
before birth and after death I know nothing. I neither 
accept nor deny you. I hear what you say, but I do 
not know it. 
 

K: Sajnálom, de én nem látom, amit te látsz. Attól a 
naptól, hogy megszülettem, addig a napig, hogy 
meghalok, fájdalom és öröm szövik életem mintáját. 
Születésem előtti és halálom utáni létről semmit sem 
tudok. Nem tudlak sem elfogadni, sem cáfolni. 
Hallom, amit mondasz, de nem tudom azt.  
 

M: Now you are conscious, are you not? 
 

M: Most tudatos vagy, ugye? 
 

Q: Please do not ask me about before and after. I 
just know only what is now. 
 

K: Kérlek, ne kérdezz engem előttről és utánról. 
Csak azt tudom, hogy most mi van. 
 

M: Good enough. You are conscious. Hold on to it. 
There are states when you are not conscious. Call it 

M: Nagyon jó. Tudatos vagy. Ragaszkodj hozzá. 
Vannak állapotok, amikor nem vagy tudatos. Nevezd 
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unconscious being. 
 

azt tudattalan létnek. 
 

Q: Being unconscious? 
 

K: Tudattalan lét? 
 

M: Consciousness and unconsciousness do not 
apply here. Existence is in consciousness, essence 
is independent of consciousness. 
 

M: Tudatosság és tudattalanság itt nem 
alkalmazhatók. Létezés a tudatosságban van, a 
lényeg független a tudatosságtól. 
 

Q: It is void? Is it silence? 
 

K: Üres az? Néma? 
 

M: Why elaborate? Being pervades and transcends 
consciousness. Objective consciousness is a part of 
pure consciousness, not beyond it. 
 

M: Miért komplikálod? A lét áthatja és meghaladja a 
tudatosságot. Az objektív tudatosság része a tiszta 
tudatosságnak, nem haladja meg azt. 
 

Q: How do you come to know a state of pure being 
which is neither conscious nor unconscious? All 
knowledge is in consciousness only. There may be 
such a state as the abeyance of the mind. Does 
consciousness then appear as the witness? 
 

K: Hogy ismerted meg a tiszta lét állapotát, amely 
sem nem tudatos, sem nem tudattalan? Mindenféle 
tudásról csak tudatosság esetén lehet beszélni. 
Lehetséges olyan állapot, amelyben az elme 
felfüggesztett. A tudatosság ekkor tanúként jelenik 
meg? 
 

M: The witness only registers events. In the 
abeyance of the mind even the sense 'I am' 
dissolves. There is no 'I am' without the mind. 
 

M: A tanú csak regisztrálja az eseményeket. Az 
elme felfüggesztésekor még az ‟én vagyok‟ érzése 
is szertefoszlik. Nincs ‟én vagyok‟ az elme nélkül. 
 

Q: Without the mind means without thoughts. 'I am' 
as a thought subsides. 'I am' as the sense of being 
remains. 
 

K: Elme nélkül azt jelenti, gondolatok nélkül. ‟Én 
vagyok‟, mint a lecsöndesedő gondolat. ‟Én vagyok‟, 
mint a fennmaradó létezés érzés. 
 

M: All experience subsides with the mind. Without 
the mind there can be no experiencer nor 
experience. 
 

M: Minden tapasztalat lecsöndesedik az elmével. Az 
elme nélkül nem lehet sem tapasztaló, sem 
tapasztalat.  
 

Q: Does not the witness remain? 
 

K: A tanú nem marad fenn? 
 

M: The witness merely registers the presence or 
absence of experience. It is not an experience by 
itself, but it becomes an experience when the 
thought: 'I am the witness' arises. 
 

M: A tanú csupán regisztrálja a tapasztalat 
megjelenését vagy hiányát. Ez nem egy önmagától 
való tapasztalat, de tapasztalattá válik, amikor az ‟én 
vagyok a tanú‟ gondolat megjelenik. 
 

Q: All I know is that sometimes the mind works and 
sometimes it stops. The experience of mental 
silence I call the abeyance of the mind. 
 

K: Csak azt tudom, hogy némelykor működik az 
elme, és némelykor leáll. Én a mentális csend 
tapasztalatát az elme lenyugodott állapotának 
nevezem. 
 

M: Call it silence, or void, or abeyance, the fact is 
that the three -- experiencer, experiencing, 
experience -- are not. In witnessing, in awareness, 
self-consciousness, the sense of being this or that, 
is not. Unidentified being remains. 
 

M: Mindegy, minek nevezed csendnek, űrnek, vagy 
lenyugodott állapotnak, nem változtat a tényen, hogy 
a hármasság – tapasztaló, tapasztalás, tapasztalat – 
nem létezik. A tanúságban, éberségben 
öntudatosság, az ekként vagy akként való létezés 
érzése nem létezik. Azonosítatlan létező marad. 
 

Q: As a state of unconsciousness? 
 

K: Olyan, mint a tudattalanság állapota? 
 

M: With reference to anything, it is the opposite. It is 
also between and beyond all opposites. It is neither 
consciousness nor unconsciousness, nor midway, 
nor beyond the two. It is by itself, not with reference 
to anything which may be called experience or its 
absence. 

M: Minden olyannak, ami kapcsolatban van 
valamivel, az ellentéte. De ott van minden ellentétek 
között, és azokon túl is. Se nem tudatosság, se nem 
tudatlanság, se nem a kettő közötti, se nem a kettőn 
túli. Önmagától való, nincs kapcsolatban semmivel, 
amelyet tapasztalatnak nevezhetünk, vagy annak 



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

157 

 

 hiányának. 
 

Q: How strange. You speak of it as if it were an 
experience. 
 

K: Milyen különös. Úgy beszélsz róla, mintha 
tapasztalat lenne. 
 

M: When I think of it -- it becomes an experience. 
 

M: Amikor rágondolok – tapasztalattá válik. 
 

Q: Like the invisible light, intercepted by a flower, 
becoming colour? 
 

K: Mint a láthatatlan fény, amely, ha útjába kerül egy 
virág, színné válik? 
 

M: Yes, you may say so. It is in the colour but not 
the colour. 
 

M: Igen, mondhatjuk így. A színben van, de nem a 
szín. 
 

Q: The same old four-fold negation of Nagarjuna: 
neither this nor that, nor both, nor either. My mind 
reels. 
 

K: Ugyanaz a régi Nagarjunai négyszeres negáció: 
sem ez sem az, sem mindkettő, sem egyik sem. 
Kóvályog az eszem. 
 

M: Your difficulty stems from the idea that reality is a 
state of consciousness, one among many. You tend 
to say: "This is real. That is not real. And this is 
partly real, partly unreal", as if reality were an 
attribute or quality to have in varying measures. 
 

M: A zavarod abból az ideából származik, hogy a 
valóság egy tudatossági állapot, egy a sok közül. 
Hajlamos vagy azt mondani: ‟Ez valós. Az nem 
valós. És ez részben valós, részben nem valós‟, 
mintha a valóság egy attribútum, vagy minőség 
lenne, amelynek különböző mértékei vannak. 
 

Q: Let me put it differently. After all, consciousness 
becomes a problem only when it is painful. An ever-
blissful state does not give rise to questions. We find 
all consciousness to be a mixture of the pleasant 
and the painful. Why? 
 

K: Hadd fogalmazzak másképp. A tudatosság, 
tulajdonképpen, csak akkor válik problémává, ha 
fájdalmas. Az állandóan boldogságteli állapot nem 
szolgáltat rá okot, hogy kérdések merüljenek fel. 
Minden tudatosságot élvezet és szenvedés 
keverékének találunk. Miért? 
 

M: All consciousness is limited and therefore painful. 
At the root of consciousness lies desire, the urge to 
experience. 
 

M: Minden tudatosság korlátozott, és ezért 
fájdalomteli. A tudatosság gyökere a vágy, az 
elenállhatatlan tapasztalni vágyás. 
 

Q: Do you mean to say that without desire there can 
be no consciousness? And what is the advantage of 
being unconscious? If I have to forego pleasure for 
the freedom from pain, I better keep both. 

K: Azt akarod mondani, hogy vágy nélkül nem 
létezhetne tudatosság? És mi az előnye a tudattalan 
létezésnek? Ha le kell mondanom az élvezetről a 
fájdalomtól való megszabadulás érdekében, jobb, ha 
megtartom mindkettőt. 
 

M: Beyond pain and pleasure there is bliss. 
 

M: A fájdalmon és az élvezeten túl boldogság van. 
 

Q: Unconscious bliss, of what use is it? 
 

K: Mi haszna a tudattalan boldogságnak? 
 

M: Neither conscious nor unconscious. Real. 
 

M: Az se nem tudatos, se nem tudattalan. Valódi. 
 

Q: What is your objection to consciousness? 
 

K: Mi kifogásod a tudatossággal szemben? 
 

M: It is a burden. Body means burden. Sensations, 
desires, thoughts -- these are all burdens. All 
consciousness is of conflict. 
 

M: Az, hogy teher. A test jelentése teher. 
Benyomások, vágyak, gondolatok – ezek mind 
terhek. Minden tudatosság a konfliktusé. 
 

Q: Reality is described as true being, pure 
consciousness, infinite bliss. What has pain to do 
with it? 
 

K: A valóságot tiszta létként, tiszta tudatosságként, 
végtelen boldogságként jellemzed. Mi köze ennek a 
fájdalomhoz? 
 

M: Pain and pleasure happen, but pain is the price 
of pleasure, pleasure is the reward of pain. In life too 
you often please by hurting and hurt by pleasing. To 

M: A fájdalom és az élvezet történések, de az 
élvezet ára fájdalom, a fájdalom jutalma élvezet. Az 
életben is gyakran okoz élvezetet a fájdalom, és 
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know that pain and pleasure are one is peace. 
 

fájdalmat az élvezet. Annak tudása, hogy a fájdalom 
és az élvezet egyek, a béke. 
 

Q: All this is very interesting, no doubt, but my goal 
is more simple. I want more pleasure and less pain 
in life. What am I to do? 
 

K: Mindez kétség kívül nagyon érdekes, de nekem 
sokkal egyszerűbb a célom. Több élvezetet akarok, 
és kevesebb fájdalmat az életemben. Mit kell 
tennem? 
 

M: As long as there is consciousness, there must be 
pleasure and pain. It is in the nature of the 'I am', of 
consciousness, to identify itself with the opposites. 
 

M: Amíg tudatosság van, addig lennie kell 
élvezetnek és fájdalomnak is. Az‟én vagyok‟, a 
tudatosság természetéhez hozzátartozik, hogy 
azonosítja magát az ellentétekkel. 
 

Q: Then of what use is all this to me? It does not 
satisfy. 
 

K: Akkor mi haszna számomra mindennek? Ez nem 
kielégítő számomra. 
 

M: Who are you, who is unsatisfied? 
 

M: Ki vagy te, ki kielégítetlen? 
 

Q: I am, the pain-pleasure man. 
 

K: Én vagyok, a szenvedő-élvező ember. 
 

M: Pain and pleasure are both ananda (bliss). Here I 
am sitting in front of you and telling you -- from my 
own immediate and unchanging experience -- pain 
and pleasure are the crests and valleys of the waves 
in the ocean of bliss. Deep down there is utter 
fullness. 
 

M: Fájdalom és élvezet egyaránt ananda 
(boldogság). Itt ülünk, egymással szemben, és azt 
mondom neked – az én saját közvetlen és 
változatlan tapasztalatom alapján -, hogy fájdalom 
és élvezet a boldogság óceánja hullámainak taréja 
és völgye. Lenn a mélységben van az abszolút 
teljesség. 
 

Q: Is your experience constant? 
 

K: Állandó a tapasztalatod?  
 

M: It is timeless and changeless. 
 

M: Időtlen és változatlan. 
 

Q: All I know is desire for pleasure and fear of pain. 
 

K: Én csak az élvezet iránti vágyat, és a fájdalomtól 
való félelmet ismerem. 
 

M: That is what you think about yourself. Stop it. If 
you cannot break a habit all at once, consider the 
familiar way of thinking and see its falseness. 
Questioning the habitual is the duty of the mind. 
What the mind created, the mind must destroy. Or 
realise that there is no desire outside the mind and 
stay out. 
 

M: Ezt gondolod önmagadról. Hagyd abba. Ha nem 
tudsz egyszerre mindenről leszokni, vedd 
szemügyre a megszokott gondolkodási módot, és 
lásd annak hamisságát. Az elme dolga, hogy 
kétségbe vonja a megszokottat. Amit az elme 
alkotott, azt az elmének kell lerombolnia. Vagy 
ismerd fel, hogy az elmén kívül nincsen vágy, és 
maradj kívül. 
 

Q: Honestly, I distrust this explaining everything as 
mind-made. The mind is only an instrument, as the 
eye is an instrument. Can you say that perception is 
creation? I see the world through the window, not in 
the window. All you say holds well together because 
of the common foundation, but I do not know 
whether your foundation is in reality, or only in the 
mind. I can have only a mental picture of it. What it 
means to you I do not know. 
 

K: Őszintén szólva, nem hiszem, hogy mindennek 
ezt a magyarázatát az elme gyártotta. Az elme 
csupán egy eszköz, miként a szem is egy eszköz. 
Mondhatjuk-e, hogy az észlelés az teremtés? A 
világot az ablakon keresztül látom, nem pedig az 
ablakban. Minden, amit mondasz, jól összeáll, a 
közös alapok miatt, de nem tudom, hogy az alapok a 
valóságban vannak, vagy az elmében csupán. Én 
csak mentális képpel rendelkezem róla. Hogy mit 
jelent az a te számodra, azt nem tudom. 
 

M: As long as you take your stand in the mind, you 
will see me in the mind. 
 

M: Amíg az elmében tartózkodsz, addig az elmében 
fogsz látni engem. 
 

Q: How inadequate are words for understanding. 
 

K: Mennyire alkalmatlanok a szavak a megértéshez. 
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M: Without words, what is there to understand? The 
need for understanding arises from mis-
understanding. What I say is true, but to you it is 
only a theory. How will you come to know that it is 
true? Listen, remember, ponder, visualise, 
experience. Also apply it in your daily life. Have 
patience with me and, above all have patience with 
yourself, for you are your only obstacle. The way 
leads through yourself beyond yourself. As long as 
you believe only the particular to be real, conscious 
and happy and reject the non-dual reality as 
something imagined, an abstract concept, you will 
find me doling out concepts and abstractions. But 
once you have touched the real within your own 
being, you will find me describing what for you is the 
nearest and the dearest. 
 

M: Szavakon kívül mit kellene érteni? A megértés 
iránti igény félreértésből ered. Amit mondok az igaz, 
de neked csak egy teória. Honnan fogod tudni, hogy 
ez az igazság? Hallgass, emlékezz, mérlegelj, 
vizualizálj, tapasztalj. Alkalmazd is napi életedben. 
Légy türelmes velem, legfőképpen légy türelmes 
önmagaddal, mert te vagy önmagad egyetlen 
akadálya. Az út önmagadon keresztül vezet 
önmagadon túlra. Amíg abban hiszel, hogy csak az 
egyén az, aki valódi, tudatos és boldog lehet, és 
elutasítod a nem-duális valóságot, mint valamiféle 
elképzelést, absztrakt koncepciót, addig úgy fogod 
látni, hogy szűkmarkúan koncepciókat és 
absztrakciókat osztogatok. De amint megérintetted a 
saját léteden belüli valóságot, úgy fogsz látni 
engem, mint aki a számodra legközelebb állót és 
legkedvesebbet írja le.  

 

38. Spiritual Practice is Will Asserted 
and Re-asserted 

38. A spirituális gyakorlat újra és újra 
kijelentésre kerülő akarat 

Questioner: The Westerners who occasionally 
come to see you are faced with a peculiar difficulty. 
The very notion of a liberated man, a realised man, 
a self-knower, a God-knower, a man beyond the 
world, is unknown to them. All they have in their 
Christian culture is the idea of a saint: a pious man, 
law-abiding, God-fearing, fellow-loving, prayerful, 
sometimes prone to ecstasies and confirmed by a 
few miracles. The very idea of a gnani is foreign to 
Western culture, something exotic and rather 
unbelievable. Even when his existence is accepted, 
he is looked at with suspicion, as a case of self-
induced euphoria caused by strange physical 
postures and mental attitudes. The very idea of a 
new dimension in consciousness seems to them 
implausible and improbable. 
 
 
What will help them is the opportunity of hearing a 
gnani relate his own experience of realisation, its 
causes and beginnings, its progress and attainments 
and its actual practice in daily life. Much of what he 
says may remain strange, even meaningless, yet 
there will remain a feeling of reality, an atmosphere 
of actual experiencing, ineffable, yet very real, a 
centre from which an exemplary life can be lived. 

 

Kérdező: Azok a nyugatiak, akik néha látogatóba 
jönnek hozzád, egy különleges nehézséggel 
szembesülnek. A megszabadult ember, a 
megvalósult ember, az öntudatos, Istent ismerő, a 
világot meghaladott ember valódi fogalma 
ismeretlen számukra. Az ő keresztény kultúrájukban 
szentek vannak: a vallásos ember törvénytisztelő, 
Istenfélő, emberszerető, imádságos, némelykor 
elragadtatva arcra boruló, és néhány csoda által 
megerősített. A gnani valódi fogalma idegen a 
nyugati kultúra számára, kicsit egzotikus, és 
meglehetősen hihetetlen. Még ha el is fogadják a 
létezését, gyanakodva néznek rá, mint az 
öngerjesztett eufória esetére, amelyet különös 
pozitúrák és mentális attitűdök keltenek. Számukra a 
tudatosság új dimenziójának valódi fogalma 
valószínűtlennek, és kevéssé hihetőnek látszik. 
 
Az a lehetőség jelent számukra segítséget, hogy 
meghallgatják a gnani elbeszélésében saját 
megvalósulási tapasztalatát, annak okait és 
kezdeteit, előrehaladását és megvalósulását, és 
annak tényleges gyakorlatát a napi életében. Lehet, 
hogy amit elmond, annak többsége különös, sőt, 
értelmetlen marad, mégis, meg fog maradni a 
realitásnak valamilyen érzése, az adott tapasztalat 
egy atmoszférája, amely szavakkal ki nem fejezhető, 
mégis nagyon reális, egy középpont, amelyből egy 
példás élet élhető. 
 

Maharaj: The experience may be incommunicable. 
Can one communicate an experience? 
 

Maharaj: Lehet, hogy a tapasztalat közölhetetlen. 
Tudja valaki kommunikálni a tapasztalatát? 
 

Q: Yes, if one is an artist. The essence of art is 
communication of feeling, of experience. 
 

K: Igen, ha az illető művész. A művészet lényege az 
érzések, a tapasztalatok kommunikálása. 
 

M: To receive communication, you must be 
receptive. 
 

M: A kommunikáció fogadásához befogadónak kell 
lenned. 
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Q: Of course. There must be a receiver. But if the 
transmitter does not transmit, of what use is the 
receiver? 
 

K: Természetesen. Kell, hogy legyen egy vevő. De 
ha az adó nem sugároz, mi haszna van a vevőnek? 
 

M: The gnani belongs to all. He gives himself 
tirelessly and completely to whoever comes to him. 
If he is not a giver, he is not a gnani. Whatever he 
has, he shares. 
 

M: A gnani mindenkihez tartozik. Fáradhatatlanul és 
hiánytalanul adja önmagát bárkinek, aki eljön hozzá. 
Ha nem adó, akkor nem gnani. Bármije van, 
megosztja. 
 

Q: But can he share what he is? 
 

K: De meg tudja-e osztani azt, ami az ő lényege? 
 

M: You mean, can he make others into gnanis? Yes 
and no. No, since gnanis are not made, they realise 
themselves as such, when they return to their 
source, their real nature. I cannot make you into 
what you already are. All I can tell you is the way I 
travelled and invite you to take it. 
 

M: Úgy érted, másokat gnanivá tud-e tenni? Igen, és 
nem. Nem, mert a gnanikat nem csinálják, ők 
felismerik magukat, mint olyant, amikor visszatérnek 
a forrásukhoz, az ő valódi természetükhöz. Én nem 
tudlak azzá tenni, ami már vagy. Mindössze annyit 
tehetek, hogy beszélek neked általam bejárt útról, és 
arra ösztönözlek, hogy te is tedd meg. 
 

Q: This does not answer my question. I have in mind 
the critical and sceptical Westerner who denies the 
very possibility of higher states of consciousness. 
Recently drugs have made a breach in his disbelief, 
without affecting his materialistic outlook. Drugs or 
no drugs, the body remains the primary fact and the 
mind is secondary. Beyond the mind, they see 
nothing. From Buddha onwards the state of self-
realisation was described in negative terms, as 'not 
this, not that'. Is it inevitable? Is it not possible to 
illustrate it, if not describe. I admit, no verbal 
description will do, when the state described is 
beyond words. Yet it is also within words. Poetry is 
the art of putting into words the inexpressible. 
 

K: Ezzel nem kaptam választ a kérdésemre. Én a 
kritikus és szkeptikus nyugatira gondolok, akik a 
magasabb tudatossági állapotoknak még a 
lehetőségét is elutasítja. Mostanában a drogok rést 
ütöttek a hitetlenségén, de materialista 
szemléletükre ez nincs hatással. Akár drogokkal, 
akár drogok nélkül, a test marad az elsődleges 
tényező, és az elme másodlagos. Az elmén túl 
semmit sem látnak. Buddha óta az ön-megvalósítás 
állapotát negatív kifejezésekkel írják le, úgy, mint 
‟nem ez, nem az‟. Szükséges ez? Nincs lehetséges 
megvilágítani, ha már nem leírható? Elismerem, 
hogy a verbális leírás nem működik olyan esetben, 
mikor a leírandó állapot szavakon túli. De hát, azért, 
szavakon belüli is. A költők művészei a 
kimondhatatlan szavakba öntésének. 
 

M: There is no lack of religious poets. Turn to them 
for what you want. As far as I am concerned, my 
teaching is simple: trust me for a while and do what I 
tell you. If you persevere, you will find that your trust 
was justified. 
 

M: Nincs hiány vallásos költőkben. Fordulj hozzájuk 
a kívánságoddal. Ami engem illet, az én tanításom 
egyszerű: bízz bennem egy ideig, és csináld, amit 
mondok neked. Ha kitartó vagy, úgy fogod találni, 
hogy hited elnyerte jutalmát. 
 

Q: And what to do with people who are interested, 
but cannot trust? 
 

K: És mi legyen azokkal az emberekkel, akik 
érdeklődnek, de nem tudnak hinni? 
 

M: If they could stay with me, they would come to 
trust me. Once they trust me, they will follow my 
advice and discover for themselves. 
 

M: Ha el tudnának jönni hozzám, el tudnának jutni 
odáig, hogy higgyenek nekem. Amint hisznek 
nekem, követik tanácsomat, és felfedezik magukat. 
 

Q: It is not for the training that I am asking just now, 
but for its results. You had both. You are willing to 
tell us all about the training, but when it comes to 
results, you refuse to share. Either you tell us that 
your state is beyond words, or that there is no 
difference; that where we see a difference, you see 
none. In both cases we are left without any insight 
into your state. 
 

K: Ez nem a tanításra vonatkozik, amit épp most 
kértem, hanem annak következményeire. Te 
mindkettővel rendelkezel. Készségesen beszélsz 
nekünk a tréningről, de amikor az eredményekhez 
érsz, nem osztod meg velünk. Vagy azt mondod, 
hogy a te állapotod túl van a szavakon, vagy azt, 
hogy nincs különbség; ahol mi különbséget látunk, 
ott te nem látsz semmit. Egyik esetben sem nyerünk 
semmiféle betekintést az állapotodba. 
 

M: How can you have insight into my state when you M: Hogyan láthatnál bele az én állapotomba, amikor 


