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Q: You seem to take for granted that there can be a 
dream without a dreamer and that I identify myself 
with the dream of my own sweet will. But I am the 
dreamer and the dream too. Who is to stop 
dreaming? 
 

K: Úgy látszik, számodra magától értetődik, hogy 
álom létezhet álmodó nélkül, és, hogy én az én saját 
édes kívánságom szerinti álommal azonosítom 
magam. De én vagyok az álmodó, és az álom is. 
Kinek kell leállítania az álmot? 
 

M: Let the dream unroll itself to its very end. You 
cannot help it. But you can look at the dream as a 
dream, refuse it the stamp of reality. 
 

M: Hagyd az álmot magától bontakozni, és eljutni a 
végéig. Te nem segíthetsz ebben. De tekinthetsz az 
álomra álomként, megtagadva tőle a valóság 
bélyegét. 
 

Q: Here am I, sitting before you. I am dreaming and 
you are watching me talking in my dream. What is 
the link between us? 
 

K: Itt vagyok, előtted ülök. Álmodom, és te nézel 
engem, ahogy álmomban beszélek. Mi a kapcsolat 
közöttünk? 
 

M: My intention to wake you up is the link. My heart 
wants you awake. I see you suffer in your dream 
and I know that you must wake up to end your woes. 
When you see your dream as dream, you wake up. 
But in your dream itself I am not interested. Enough 
for me to know that you must wake up. You need not 
bring your dream to a definite conclusion, or make it 
noble, or happy, or beautiful; all you need is to 
realise that you are dreaming. Stop imagining, stop 
believing. See the contradictions, the incongruities, 
the falsehood and the sorrow of the human state, 
the need to go beyond. Within the immensity of 
space floats a tiny atom of consciousness and in it 
the entire universe is contained. 
 

M: Az én felébresztésedre irányuló szándékom a 
kapcsolat. A szívem akarja, hogy felébredj. Látom, 
szenvedsz álmodban, és tudom, hogy fel kell 
ébredned, hogy megpróbáltatásaid véget érjenek. 
Amikor álmodat álomnak látod, felébredsz. De az 
álmod nem érdekel. Nekem elég, ha azt tudom, 
hogy fel kell, hogy ébredj. Nem szükséges, hogy az 
álmodat meghatározott eredményre juttasd, vagy 
hogy nagyszerűvé, vagy boldoggá, vagy széppé 
tedd; mindössze arra van szükség, hogy felismerd, 
hogy álmodsz. Állj le a képzelgéssel, állj le az 
önhitegetéssel. Lásd meg az emberi állapot 
ellentmondásait, összhangnélküliségeit, hamisságát 
és szomorúságát, meghaladásának 
szükségességét. A tér végtelenségén belül úszik a 
tudatosság piciny atomja, amely az egész 
univerzumot tartalmazza. 
 

Q: There are affections in the dream which seem 
real and everlasting. Do they disappear on waking 
up? 
 

K: Vannak az álomban olyan benyomások, amelyek 
valódinak, és örökké tartónak tűnnek. Eltűnnek ezek 
a felébredéskor? 
 

M: In dream you love some and not others. On 
waking up you find you are love itself, embracing all. 
Personal love, however intense and genuine, 
invariably binds; love in freedom is love of all. 
 

M: Álomban némelyeket szeretsz, és másokat nem. 
Felébredéskor úgy találod, hogy te vagy maga a 
mindent átölelő szeretet. Jóllehet a személyes 
szeretet erős és őszinte, megváltoztathatatlanul 
megkötöz; a szabadság iránti szeretet minden iránti 
szeretet. 
 

Q: People come and go. One loves whom one 
meets, one cannot love all. 
 

K: Az emberek jönnek, és mennek. Valaki szereti, 
akit megismer, más egyáltalán nem tud szeretni. 
 

M: When you are love itself, you are beyond time 
and numbers. In loving one you love all, in loving all, 
you love each. One and all are not exclusive. 
 

M: Amikor te vagy maga a szeretet, akkor fölötte 
állsz időnek, és számoknak. Egy szeretetével mind 
szereted, mind szeretetével mindegyiket szereted. 
Egy mind nem zárják ki egymást. 
 

Q: You say you are in a timeless state. Does it mean 
that past and future are open to you? Did you meet 
Vashishta Muni, Rama's Guru? 
 

K: Azt mondod, időtlen állapotban vagy. Ez azt 
jelenti, hogy múlt és jövő nyitva állnak előtted? 
Találkoztál Rama Gurujával, Vashishta Munival? 
 

M: The question is in time and about time. Again you 
are asking me about the contents of a dream. 
Timelessness is beyond the illusion of time, it is not 
an extension in time. He who called himself 

M: A kérdés időbeli, és időről szól. Ismét az álom 
tartalmairól kérdezel. Az időtlenség meghaladja az 
idő illúzióját, nem időbeli meghosszabbítás. Aki 
önmagát Vashishtának nevezte, az ismerte 
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Vashishta knew Vashishta. I am beyond all names 
and shapes. Vashishta is a dream in your dream. 
How can I know him? You are too much concerned 
with past and future. It is all due to your longing to 
continue, to protect yourself against extinction. And 
as you want to continue, you want others to keep 
you company, hence your concern with their 
survival. But what you call survival is but the survival 
of a dream. Death is preferable to it . There is a 
chance of waking up. 
 

Vashishtát. Én minden néven és formán túl vagyok. 
Vashishta álom az álmodban. Hogy ismerhetném őt 
most? Túl sokat törődsz a múlttal és a jövővel. 
Mindez amiatt van, mert vágyódsz a folytonosságra, 
önmagad megsemmisüléssel szembeni védelmére. 
És mivel folytonosságra vágysz, meg akarsz tartani 
másokat a társaságodban, ennélfogva érdekelt vagy 
a túlélésükben. De amit te túlélésnek nevezel, az 
csak az álom túlélése. A halálnak kívánatosabb 
nála. Lehetőséget kínál a felébredésre. 
 

Q: You are aware of eternity, therefore you are not 
concerned with survival. 
 

K: Tudatában vagy az örökkévalóságnak, ennél 
fogva nem törődsz a túléléssel. 
 

M: It is the other way round. Freedom from all desire 
is eternity. All attachment implies fear, for all things 
are transient. And fear makes one a slave. This 
freedom from attachment does not come with 
practice; it is natural, when one knows one's true 
being. Love does not cling; clinging is not love. 
 

M: Fordítva. A minden vágytól való szabadság az 
örökkévalóság. Minden kötődés félelmet 
eredményez, mert minden dolog mulandó. És a 
félelem szolgává teszi az embert. Ez a kötődéstől 
való mentesség nem gyakorlatok által keletkezik; 
természetes velejárója az ember saját léte 
ismeretének. A szeretet nem ragaszkodik; a 
ragaszkodás nem szeretet. 
 

Q: So there is no way to gain detachment? 
 

K: Nem lehet tehát semmilyen módszerrel elérni a 
pártatlanságot? 
 

M: There is nothing to gain. Abandon all imaginings 
and know yourself as you are. Self-knowledge is 
detachment. All craving is due to a sense of 
insufficiency. When you know that you lack nothing, 
that all there is, is you and yours, desire ceases. 
 

M: Semmi sincs, amit el kellene érni. Hagyj fel 
mindenféle képzelődéssel, és ismerd magad annak, 
ami vagy. Az önismeret pártatlanság. Minden kínzó 
vágy az elégtelenség érzése miatt van. Mikor tudod, 
hogy semminek nem vagy híján, hogy minden ami 
van, te vagy, és a tiéd, a vágy megszűnik. 
 

Q: To know myself must I practise awareness? 
 

K: Önmagam megismeréséhez gyakorolnom kell a 
tudatosságot? 
 

M: There is nothing to practise. To know yourself, be 
yourself. To be yourself, stop imagining yourself to 
be this or that. Just be. Let your true nature emerge. 
Don't disturb your mind with seeking. 
 

M: Semmit nem kell gyakorolni. Önmagad 
megismeréséhez légy önmagad. Csak akkor lehetsz 
önmagad, ha abbahagyod, hogy ennek, vagy annak 
képzeled magad. Csupán legyél. Hagyd igazi 
természetedet megjelenni. Ne zavard elmédet 
kereséssel. 
 

Q: It will take much time if I just wait for self-
realisation. 
 

K: Sokáig tartana, ha várnék csupán az 
önmegvalósításra. 
 

M: What have you to wait for when it is already here 
and now? You have only to look and see. Look at 
your self, at your own being. You know that you are 
and you like it. Abandon all imagining, that is all. Do 
not rely on time. Time is death. Who waits -- dies. 
Life is now only. Do not talk to me about past and 
future -- they exist only in your mind. 
 

M: Mire kell várnod, amikor az már itt és most van? 
Csak nézned kell, és látnod. Nézz önmagadra, saját 
létedre. Tudod, hogy vagy, és szereted ezt. Hagyj 
abba minden képzelődést, ez minden. Ne építs az 
időre. Az idő halott. Aki vár – meghal. Az élet csak 
most van. Ne beszélj nekem múltról és jövőről – 
azok csak a te elmédben léteznek. 
 

Q: You too will die. 
 

K: Te is meg fogsz halni. 
 

M: I am dead already. Physical death will make no 
difference in my case. I am timeless being. I am free 
of desire or fear, because I do not remember the 
past, or imagine the future. Where there are no 

M: Én már halott vagyok. A fizikai halál nem fog 
különbséget járni az én esetemben. Vágy és félelem 
mentes vagyok, mert nem emlékszem a múltra, és 
nem képzelem a jövőt. Ahol nincsenek nevek és 



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

243 

 

names and shapes, how can there be desire and 
fear? With desirelessness comes timelessness. I am 
safe, because what is not, cannot touch what is. You 
feel unsafe, because you imagine danger. Of 
course, your body as such is complex and 
vulnerable and needs protection. But not you. Once 
you realise your own unassailable being, you will be 
at peace. 

formák, hogy lehetne ott vágy és félelem? Vágy 
nélküliséggel időtlenség jár. Biztonságban vagyok, 
mert ami nincs, nem érintheti meg azt, ami van. Te 
veszélyben érzed magad, mert beképzeled a 
veszélyt. Természetesen, a tested, mint olyan, 
bonyolult, és sebezhető, és védelmet igényel. De te 
nem. Amikor felismered saját megtámadhatatlan 
lényedet, békében leszel. 
 

Q: How can I find peace when the world suffers? 
 

K: Hogyan találhatnék békét, mikor a világ szenved? 
 

M: The world suffers for very valid reasons. If you 
want to help the world, you must be beyond the 
need of help. Then all your doing as well as not 
doing will help the world most effectively. 
 

M: A világ nagyon alapos okok miatt szenved. Ha 
segíteni akarsz a világon, túl kell lépned a segítség 
szükségességén. Akkor minden cselekvésed, 
valamint nem cselekvésed, a leghatékonyabban 
fogja segíteni a világot. 
 

Q: How can non-action be of use where action is 
needed? 
 

K: Hogyan tudna a nem cselekvés hasznos lenni, 
amikor cselekvésre van szükség? 
 

M: Where action is needed, action happens. Man is 
not the actor. His is to be aware of what is going on. 
His very presence is action. The window is the 
absence of the wall and it gives air and light 
because it is empty. Be empty of all mental content, 
of all imagination and effort, and the very absence of 
obstacles will cause reality to rush in. If you really 
want to help a person, keep away. If you are 
emotionally committed to helping, you will fail to 
help. You may be very busy and be very pleased 
with your charitable nature, but not much will be 
done. A man is really helped when he is no longer in 
need of help. All else is just futility. 

M: Ahol cselekvésre van szükség, ott cselekvés 
történik. Nem az ember a cselekvő. Az ő szerepe az, 
hogy tudatában legyen annak, ami végbemegy. 
Valójában a jelenléte a cselekvés. Az ablak a fal 
hiánya, és azért bocsájtja be levegőt és fényt, mert 
üres. Üríts ki minden mentális tartalmat, minden 
elképzelést és erőfeszítést, és az akadályok teljes 
hiánya a valóság beáradását fogja előidézni. Ha 
valakinek valóban segíteni akarsz, maradj tőle távol. 
Ha elkötelezett vagy érzelmileg, hogy segíts, akkor 
segítséged sikertelen lesz. Lehetsz nagyon elfoglalt, 
és nagyon elégedett a jótékonykodással, de nem 
érsz el vele sokat. Akkor kap valódi segítséget az 
ember, ha többé nincs szüksége segítségre. Minden 
egyéb hiábavalóság csupán. 
 

Q: There is not enough time to sit and wait for help 
to happen. One must do something. 
 

K: Nem elegendő az idő ülni, és várni, hogy 
segítség érkezzen. Az embernek csinálnia kell 
valamit. 
 

M: By all means -- do. But what you can do is 
limited; the self alone is unlimited. Give limitlessly -- 
of yourself. All else you can give in small measures 
only. You alone are immeasurable. To help is your 
very nature. Even when you eat and drink you help 
your body. For yourself you need nothing. You are 
pure giving, beginning-less, endless, inexhaustible. 
When you see sorrow and suffering, be with it. Do 
not rush into activity. Neither learning nor action can 
really help. Be with sorrow and lay bare its roots -- 
helping to understand is real help. 
 

M: Természetesen – csinálj. De amit tenni tudsz, az 
korlátozott; egyedül az Én korlátlan. Add korlátlanul 
– önmagadat. Minden mást, csak kis mértékben 
adhatsz. Egyedül te vagy mérhetetlen. Segíteni, a te 
valódi természeted. Még amikor eszel és iszol, akkor 
is segíted a testedet. Önmagadnak semmire nincs 
szükséged. Te színtiszta adás vagy, kezdet nélkül, 
vég nélkül, kiapadhatatlanul. Sem tanulás, sem 
cselekvés nem tud igazán segíteni. Légy a 
fájdalommal, és fedd fel gyökereit –a megértést 
segíteni, az igazi segítség. 
 

Q: My death is nearing. 
 

K: Közeleg a halálom. 
 

M: Your body is short of time, not you. Time and 
space are in the mind only. You are not bound. Just 
understand yourself -- that itself is eternity. 
 

M: A testednek van kevés ideje, nem neked. Idő és 
tér az elmében vannak csupán. Te kötelékek nélküli 
vagy. Csak értsd önmagadat – ez maga az 
örökkévalóság. 
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56. Consciousness Arising, World 
Arises 

56. Tudatosság megjelenésével a világ is 
megjelenik 

Questioner: When an ordinary man dies, what 
happens to him? 

 

Kérdező: Amikor meghal egy átlagember, mi 
történik vele? 
 

Maharaj: According to his belief it happens. As life 
before death is but imagination, so is life after. The 
dream continues. 
 

Maharaj: A hite szerint történik. Ahogy a halál előtti 
élet csak képzelődés, úgy az utána lévő élet is. Az 
álom folytatódik. 
 

Q: And what about the gnani? 
 

K: És mi a helyzet a gnanival? 
 

M: The gnani does not die because he was never 
born. 
 

M: A gnani nem hal meg, mivel soha nem született. 
 

Q: He appears so to others. 
 

K: Olyannak tűnik, mint mások. 
 

M: But not to himself. In himself he is free of things -
- physical and mental. 
 

M: De önmagának nem. Önmagán belül 
megszabadult a dolgoktól – fizikailag és mentálisan. 
 

Q: Still you must know the state of the man who 
died. At least from your own past lives. 
 

K: Neked mégiscsak ismerned kell a meghalt ember 
állapotát. Legalábbis előző életeidből. 
 

M: Until I met my Guru I knew so many things. Now I 
know nothing, for all knowledge is in dream only and 
not valid. I know myself and I find no life nor death in 
me, only pure being -- not being this or that, but just 
being. But the moment the mind, drawing on its 
stock of memories, begins to imagine, it fills the 
space with objects and time with events. As I do not 
know even this birth, how can I know past births? It 
is the mind that, itself in movement, sees everything 
moving, and having created time, worries about the 
past and future. All the universe is cradled in 
consciousness (maha tattva), which arises where 
there is perfect order and harmony (maha sattva). 
As all waves are in the ocean, so are all things 
physical and mental in awareness. Hence 
awareness itself is all important, not the content of it. 
Deepen and broaden your awareness of yourself 
and all the blessings will flow. You need not seek 
anything, all will come to you most naturally and 
effortlessly. The five senses and the four functions of 
the mind -- memory, thought, understanding and 
selfhood; the five elements -- earth, water, fire, air 
and ether; the two aspects of creation -- matter and 
spirit, all are contained in awareness. 
 

M: Amíg nem találkoztam Gurummal, sok dolgot 
tudtam. Most semmit sem tudok, mert minden tudás 
álombeli csupán, és nem valódi. Ismerem önmagam, 
és nem találok magamban sem életet, sem halált, 
csak tiszta létezést – nem ekként, vagy akként való 
létezést, hanem csupán létezést. De a pillanatban, 
ahogy az elme igénybe veszi emlékei tárházát, 
elkezd képzelődni, betölti a teret objektumokkal, és 
az időt eseményekkel. Minthogy még erről a 
születésről sem tudok, hogy ismerhetném az elmúlt 
születéseket? Az elme az, mely maga mozgásban 
lévén mindent mozogni lát, és időt teremtve múlt és 
jövő miatt aggódik. Az egész univerzum be van 
ágyazva a tudatosságba (maha tattva), amely ott 
jelenik meg, ahol tökéletes rend, és harmónia (maha 
sattva) van. Mint az óceánban a hullámok, olyanok a 
fizikai és mentális dolgok a tudatban. Ebből ered 
magának a tudatnak minden fontossága, nem pedig 
annak a tartalmából. Mélyítsd és bővítsd önmagad 
tudatát, és az összes isteni áldás feléd fog folyni. 
Nem kell keresned semmit, minden oda fog jönni 
hozzád, a legtermészetesebb módon, és erőfeszítés 
nélkül. Az öt érzék és az elme négy funkciója – 
emlékezés, gondolkodás, megértés és személyiség; 
az öt elem – föld, víz, tűz, levegő és éter; a teremtés 
két aspektusa – anyag és szellem, mind benne 
foglaltatnak a tudatban. 
 

Q: Yet, you must believe in having lived before. 
 

K: De mégiscsak el kell hinned, hogy volt előző 
életed. 
 

M: The scriptures say so, but I know nothing about 
it. I know myself as I am; as I appeared or will 
appear is not within my experience. It is not that I do 
not remember. In fact there is nothing to remember. 
Reincarnation implies a reincarnating self. There is 

M: A szent könyvek így mondják, de én erről semmit 
sem tudok. Én én vagyokként ismerem magam; 
ahogy megjelentem, vagy meg fogok jelenni, arról 
nincs tapasztalatom. Nem az a helyzet, hogy nem 
emlékszem. Tényleg nincs semmi, amire 
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no such thing. The bundle of memories and hopes, 
called the 'I', imagines itself existing everlastingly 
and creates time to accommodate its false eternity: 
To be, I need no past or future. All experience is 
born of imagination; I do not imagine, so no birth or 
death happens to me. Only those who think 
themselves born can think themselves re-born. You 
are accusing me of having been born -- I plead not 
guilty. 
 
 
 
 
All exists in awareness and awareness neither dies 
nor is reborn. It is the changeless reality itself. 
 
 
All the universe of experience is born with the body 
and dies with the body; it has its beginning and end 
in awareness, but awareness knows no beginning, 
nor end. If you think it out carefully and brood over it 
for a long time, you will come to see the light of 
awareness in all its clarity and the world will fade out 
of your vision. It is like looking at a burning incense 
stick, you see the stick and the smoke first; when 
you notice the fiery point, you realise that it has the 
power to consume mountains of sticks and fill the 
universe with smoke. Timelessly the self actualises 
itself, without exhausting its infinite possibilities. In 
the incense stick simile the stick is the body and the 
smoke is the mind. As long as the mind is busy with 
its contortions, it does not perceive its own source. 
The Guru comes and turns your attention to the 
spark within. By its very nature the mind is outward 
turned; it always tends to seek for the source of 
things among the things themselves; to be told to 
look for the source within, is, in a way, the beginning 
of a new life. Awareness takes the place of 
consciousness; in consciousness there is the 'I', who 
is conscious while awareness is undivided; 
awareness is aware of itself. The 'I am' is a thought, 
while awareness is not a thought, there is no 'I am 
aware' in awareness. Consciousness is an attribute 
while awareness is not; one can be aware of being 
conscious, but not conscious of awareness. God is 
the totality of consciousness, but awareness is 
beyond all -- being as well as not-being. 
 

emlékeznem kellene. A reinkarnáció egy 
reinkarnálódó énre utal. Nem létezik ilyesmi. Az az 
emlékekből és reményekből álló csomag, amit ‟én‟-
nek nevezünk, véget nem érően létezőnek képzeli 
magát, időt teremt, hogy férőhelyet nyújtson hamis 
örökkévalósága számára: lenni nincs szükségem 
múltra és jövőre. Minden tapasztalat képzelődés 
szüleménye; én nem képzelődök, tehát születés 
vagy halál sem történnek velem. Csak azok tudják 
azt gondolni, hogy újraszületettek, akik születettnek 
gondolják magukat. Azzal vádolsz, hogy születtem – 
nem érzem magam bűnösnek. 
 
Minden a tudatban létezik, és a tudat sem nem 
születik, sem nem hal meg. Az a megváltozhatatlan 
valóság maga. 
 
Az egész tapasztalati világ a testtel születik, és a 
testtel hal meg; kezdete és vége a tudatban van, de 
a tudat nem ismer sem kezdetet, sem véget. Ha 
alaposan átgondolod, és sokat töprengsz rajta, a 
tudat fényét egyre tisztábban fogod látni, a világ 
víziója pedig fokozatosan elhalványodik. Ez ahhoz 
hasonlít, mint amikor egy meggyújtott füstölő pálcika 
figyelése során előbb a pálcikát és a füstöt látod; 
majd amikor figyelmedet az izzó részre irányítod 
felismered, hogy a benne lévő erő pálcika hegyeket 
hamvaszt el, és füsttel tölti meg az univerzumot. Az 
én időtlen módon aktualizálja magát, végtelen 
lehetőségei kimerülése nélkül. A füstőlő pálca 
hasonlatában a pálca a test, és a füst az elme. Amíg 
az elme a maga torzulásai által elfoglalt, nem észleli 
saját forrását. Aztán jün a Guru, és figyelmedet a 
belső szikrára irányítja. Valódi természeténél fogva 
az elme kifelé fordult; a dolgok forrását mindig 
maguk a dolgok között igyekszik megtalálni; annak 
meghallását, hogy a forrást belül keresse, 
tekinhetjük egy új élet kezdetének. A tudatosságot 
felváltja a tudat; a tudatosságban jelen van az ‟én‟, 
aki tudatos, míg a tudat osztatlan; a tudat tudatában 
van önmagának. Az ‟én vagyok‟ egy gondolat, míg a 
tudat nem gondolat, a tudatban ‟én tudat vagyok‟ 
nem létezik. A tudatosság egy attribútum, míg az 
tudat nem az; az ember tudatában lehet a 
tudatosságának, de nincs tudatában a tudatnak. 
Isten a tudatosság totalitása, de a tudat mindenek 
fölött áll – létezés, ugyanakkor nem létezés. 
 

Q: I had started with the question about the 
condition of a man after death. When his body is 
destroyed, what happens to his consciousness? 
Does he carry his senses of seeing, hearing etc. 
along with him or does he leave them behind? And, 
if he loses his senses, what becomes to his 
consciousness? 
 

K: A kérdésem eredetileg az ember halál utáni 
állapotára vontakozott. A test megsemmisülése után 
mi történik a tudatossággal? Megmaradnak a látás, 
hallás, stb. érzékelésének a képességei, vagy ezek 
elmaradnak? És az érzékelési képességeit elveszti, 
mi lesz a tudatosságával? 
 

M: Senses are mere modes of perception. As the 
grosser modes disappear, finer states of 
consciousness emerge. 
 

M: A érzékelő képességek észlelési módok csupán. 
A durvább módok eltűnésével, finomabb tudatossági 
állapotok jelennek meg.  
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Q: Is there no transition to awareness after death? 
 

K: A halált nem valamilyen tudatba vezető átmenet 
követi? 
 

M: There can be no transition from consciousness to 
awareness, for awareness is not a form of 
consciousness. Consciousness can only become 
more subtle and refined and that is what happens 
after death. As the various vehicles of man die off, 
the modes of consciousness induced by them also 
fade away. 
 

M: Nem lehetséges semmiféle tudatosságból a 
tudatba vezető átmenet, mert a tudat nem egy 
tudatosság forma. A tudatosság csak szubtilisabbá 
és finomabbá válhat, és ez az, ami a halál után 
történik. Ahogy az ember eszközei soban 
elpusztulnak, az általuk előidézett tudatossági 
módok szintén eltűnnek.  
 

Q: Until only unconsciousness remains? 
 

K: Amíg egyedül a tudattalanság marad? 
 

M: Look at yourself talking of unconsciousness as 
something that comes and goes. Who is there to be 
conscious of unconsciousness? As long as the 
window is open, there is sunlight in the room. With 
the windows shut, the sun remains, but does it see 
the darkness in the room? Is there anything like 
darkness to the sun? There is no such thing as 
unconsciousness, for unconsciousness is not 
experienceable. We infer unconsciousness when 
there is a lapse in memory or communication. If I 
stop reacting, you will say that I am unconscious. In 
reality I may be most acutely conscious, only unable 
to communicate or remember. 
 

M: Vizsgáld meg tudattalanságról beszélő 
önmagadat, aki valami olyannak tekinti azt, ami jön 
és megy. Ki van tudatában a tudattalanságnak? 
Amíg az ablak nyitva van, addig a szoba tele van 
napfénnyel. Az ablak bezárásakor a nap fennmarad, 
de látod-e a sötétséget a szobában? Létezik-e a 
napon olyasmi, mint sötétség? Nincs olyan, hogy 
tudattalanság, mert a tudattalanság nem 
tapasztalható. Azt értjük tudattalanság alatt, ha 
emlékezet kiesés, vagy kommunikációs hiba 
következik be. Ha nem reagálok, akkor azt mondod, 
tudattalan vagyok. Valójában lehet, hogy sokkal 
intenzívebben vagyok tudatos, csak képtelen vagyok 
kommunikálni, vagy emlékezni. 
 

Q: I am asking a simple question: there are about 
four billion people in the world and they are all 
bound to die. What will be their condition after death 
-- not physically, but psychologically? Will their 
consciousness continue? And if it does, in what 
form? Do not tell me that I am not asking the right 
question, or that you do not know the answer, or that 
in your world my question is meaningless; the 
moment you start talking about your world and my 
world as different and incompatible, you build a wall 
between us. Either we live in one world or your 
experience is of no use to us. 
 

K: Lenne egy egyszerű kérdésem: a földön élő 
körülbelül négy milliárd ember mindegyike meghal 
egyszer. Milyen állapotba fognak kerülni haláluk 
után – nem fizikai, hanem lélektani szempontból? 
Folytatódni fog-e a tudatosságuk? És ha igen, 
milyen formában? Ne mondd, hogy nem a megfelelő 
kérdést teszem fel, vagy, hogy nem tudsz válaszolni, 
vagy, hogy a te világodban a kérdésem értelmetlen; 
a pillanatban, hogy arról kezdesz beszélni, hogy a te 
világod és az én világom különböző és nem 
összeegyeztethető, falat építesz közénk. Vagy egy 
világban élünk, vagy tapasztalataidnak nincs haszna 
számunkra. 
 

M: Of course we live in one world. Only I see it as it 
is, while you don't. You see yourself in the world, 
while I see the world in myself. To you, you get born 
and die, while to me, the world appears and 
disappears. Our world is real, but your view of it is 
not. There is no wall between us, except the one 
built by you. There is nothing wrong with the senses, 
it is your imagination that misleads you. It covers up 
the world as it is, with what you imagine it to be -- 
something existing independently of you and yet 
closely following your inherited, or acquired patterns. 
There is a deep contradiction in your attitude, which 
you do not see and which is the cause of sorrow. 
You cling to the idea that you were born into a world 
of pain and sorrow; I know that the world is a child of 
love, having its beginning, growth and fulfilment in 
love. But I am beyond love even. 
 

M: Természetesen egy világban élünk. Csakhogy én 
olyannak látom, amilyen, te pedig nem. Te úgy 
látod, hogy te vagy a világban, míg én úg látom, 
hogy a világ van énbennem. Te szerinted te születsz 
és meghalsz, míg az én számomra a világ az, ami 
megjelenik és eltűnik. A világunk valódi, de a te 
nézeted róla, nem az. Nincs közöttünk fal, kivéve azt 
az egyet, amit te építettél. Semmi baj az érzékekkel, 
a képzeleted az, amely félrevezet téged. Elfedi a 
létező világot azzal, aminek azt képzeled – 
valamivel, ami tőled függetlenül létezik, és mégis 
teljesen a te öröklött, vagy szerzett mintáidat követi. 
Hozzállásodban mély ellentmondás rejlik, amit nem 
látsz, és ami a fájdalom forrása. Ragaszkodsz az 
ideához, hogy beleszülettél egy fájdalmas és 
szomorú világba; én pedig tudom, hogy a világ a 
szeretet gyermeke, amely szeretetben születik, 
növekszik, és teljesedik be. De én a szereteten is túl 
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vagyok. 
 

Q: If you have created the world out of love, why is it 
so full of pain? 
 

K: Ha világot a szeretetből teremtetted, miért olyan 
szenvedéssel teli? 
 

M: You are right -- from the body's point of view. But 
you are not the body. You are the immensity and 
infinity of consciousness. Don't assume what is not 
true and you will see things as I see them. Pain and 
pleasure, good and bad, right and wrong: these are 
relative terms and must not be taken absolutely. 
They are limited and temporary. 
 

M: Igazad van – a test nézőpontjából. De te nem a 
test vagy. Te a tudatosság roppan terjedelme, és 
végtelensége vagy. Ne feltételezz olyat, ami nem 
igaz, és úgy fogod látni a dolgokat, ahogy én látom 
azokat. Szenvedés és öröm, jó és rossz, helyes és 
helytelen: ezek viszonylagos kifejezések, és nem 
szabad abszolútnak tekinteni. Korlátozottak és 
időlegesek. 
 

Q: In the Buddhist tradition it is stated that a Nirvani, 
an enlightened Buddha, has the freedom of the 
universe. He can know and experience for himself 
all that exists. He can command, interfere with 
nature, with the chain of causation, change the 
sequence of events, even undo the past. The world 
is still with him but he is free in it. 
 

K: A Buddhista hagyomány szerint a Nirvani, a 
megvilágosodott Buddha, az univerzum 
szabadságával bír. Önmagától ismerni és 
tapasztalni képes mindent, ami létezik. Uralni tudja a 
természetet, bele tud avatkozni annak oksági 
láncolatába, meg tudja változtatni az események 
rendjét, akár még a múltat is meg nem történtté 
tudja tenni. A világgal együtt van ugyan, de ő 
szabad benne. 
 

M: What you describe is God. Of course, where 
there is a universe, there will also be its counterpart, 
which is God. But I am beyond both. There was a 
kingdom in search of a king. They found the right 
man and made him king. In no way had he changed. 
He was merely given the title, the rights and the 
duties of a king. His nature was not affected, only his 
actions. Similarly, with the enlightened man; the 
content of his consciousness undergoes a radical 
transformation. But he is not misled. He knows the 
changeless. 
 

M: Amit leírtál, az Isten. Természetesen, ha lenne 
világ, akkor megfelelője is lenne, amely Isten. De én 
mindegyiken túl vagyok. Volt egyszer egy királyság, 
amely királyt keresett. Megkeresték a megfelelő 
embert, és megtették királynak. Semmi nem 
változott benne. Csupán címet, jogokat, és királyi 
kötelességeket kapott. Természetét ez nem 
érintette, csupán cselekedeteit. Hasonlóképpen van 
a megvilágosodott emberrel; tudatosságának a 
tartalma radikálisan átalakul. De ez őt nem téveszti 
meg. Ismeri a megváltozhatatlant. 
 

Q: The changeless cannot be conscious. 
Consciousness is always of change. The 
changeless leaves no trace in consciousness. 
 

K: A megváltozhatatlan nem lehet tudatos. A 
tudatosság mindig változással kapcsolatos. A 
megváltozhatatlan nem hagy nyomot a 
tudatosságban. 
 

M: Yes and no. The paper is not the writing, yet it 
carries the writing. The ink is not the message, nor is 
the reader's mind the message -- but they all make 
the message possible. 
 

M: Igen, és nem. Nem a papír az írás, mégis 
hordozza azt. Nem a tinta az üzenet, és az olvasó 
elméje sem az – de ezek teszik lehetővé az 
üzenetet. 
 

Q: Does consciousness come down from reality or is 
it an attribute of matter? 
 

K: A tudatosság a valóságból származik, vagy az 
anyagnak egy sajátossága? 
 

M: Consciousness as such is the subtle counterpart 
of matter. Just as inertia (tamas) and energy (rajas) 
are attributes of matter, so does harmony (sattva) 
manifest itself as consciousness. You may consider 
it in a way as a form of very subtle energy. Wherever 
matter organises itself into a stable organism, 
consciousness appears spontaneously. With the 
destruction of the organism consciousness 
disappears. 
 

M: A tudatosság, mint olyan, az anyagnak a finom 
megfelelője. Miképpen a tehetetlenség (tamas) és a 
tetterő (rajas) az anyagnak a sajátosságai, úgy 
manifesztálja magát tudatosságként a harmónia 
(sattva). Tekintheted, bizonyos módon, egy nagyon 
szubtilis energia fomának is. Az anyag akárhol is 
megszervezi magát, mint stabil organizmus, ott 
spontán megjelenik a tudatosság. Az organizmus 
pusztulásával a tudatosság is eltűnik.  
 

Q: Then what survives? K: Akkor mi az, ami fennmarad? 
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M: That, of which matter and consciousness are but 
aspects, which is neither born nor dies. 
 

M: Az, aminek anyag és tudatosság csak 
aspektusai, ami sem nem születik, sem nem hal. 
 

Q: If it is beyond matter and consciousness, how 
can it be experienced? 
 

K: Ha ez anyagon és tudatosságon túli, akkor 
hogyan tapasztalható? 
 

M: It can be known by its effects on both; look for it 
in beauty and in bliss. But you will understand 
neither body nor consciousness, unless you go 
beyond both. 
 

M: Hatásai alapján ismerhető fel; a szépségben és a 
boldogságban keresd. De sem a testet, sem a 
tudatosságot nem fogod megérteni, hacsak nem 
haladod meg mindkettőt. 
  

Q: Please tell us squarely: are you conscious or 
unconscious? 
 

K: Mondd meg, őszintén: te tudatos vagy, vagy 
tudattalan? 
 

M: The enlightened (gnani) is neither. But in his 
enlightenment (gnana) all is contained. Awareness 
contains every experience. But he who is aware is 
beyond every experience. He is beyond awareness 
itself. 
 

M: A megvilágosodott (gnani) egyik sem. De 
megvilágosodása (gnana) mindkettőt magában 
foglalja. A tudat tartalmaz minden tapasztalatot. De 
aki tudatos, az minden tapasztaláson túl van. Ő 
magán a tudaton is túl van. 
 

Q: There is the background of experience, call it 
matter. There is the experiencer, call it mind. What 
makes the bridge between the two? 
 

K: A tapasztalás alapját nevezzük anyagnak. A 
tapasztalót nevezzük elmének. Mi alkotja a hidat 
kettejük között? 
 

M: The very gap between is the bridge. That, which 
at one end looks like matter and at the other as 
mind, is in itself the bridge. Don't separate reality 
into mind and body and there will be no need of 
bridges. 
 
Consciousness arising, the world arises. When you 
consider the wisdom and the beauty of the world, 
you call it God. Know the source of it all, which is in 
yourself, and you will find all your questions 
answered. 
 

M: Valójában a kettőjük közötti szakadék a híd. Ami 
egyszer anyagnak látszik, másszor elmének, az 
maga a híd. Ne válaszd szét a valóságot testre és 
elmére, és nem lesz szükséged hidakra. 
 
Ha tudatosság jelenik meg, a világ is megjelenik. 
Amikor a világ bölcsességét és szépségét tekinted, 
akkor azt Istennek nevezed. Ismerd meg a forrását 
teljesen, amely önmagadban van, és minden 
kérdésedre választ fogsz találni. 
 

Q: The seer and the seen: are they one or two? 
 

K: A látó, és a látott: egyek ezek, vagy két 
különböző dolog? 
 

M: There is only seeing; both the seer and the seen 
are contained in it. Don't create differences where 
there are none. 
 

M: Egyedül csak látás van; mind a látó, mind a látott 
benne foglaltatik. Ne teremts különbségeket, ahol 
nincs. 
 

Q: I began with the question about the man who 
died. You said that his experiences will shape 
themselves according to his expectations and 
beliefs. 
 

K: A meghalt emberről szóló kérdéssel kezdtem. Azt 
mondtad, hogy az ő tapasztalatai aszerint fognak 
alakulni, hogy mik az elvárásai, és a hite. 
 

M: Before you were born you expected to live 
according to a plan, which you yourself had laid 
down. Your own will was the backbone of your 
destiny. 
 

M: Születésed előtt elvártad, hogy egy tervnek 
megfelelően élj, amit te magad határoztál meg. A te 
saját akaratod volt sorsod gerince. 
 

Q: Surely, karma interfered. 
 

K: A karma bizonyára közrehatott. 
 

M: Karma shapes the circumstances: the attitudes 
are your own. Ultimately your character shapes your 
life and you alone can shape your character. 
 

M: A karma a körülményeket alakítja: a hozzáállás a 
te sajátod. Végül is a jellemed alakítja az életed, és 
egyedül te alakíthatod a jellemedet. 
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Q: How does one shape one's character? 
 

K: Hogyan alakítja az ember a jellemét? 
 

M: By seeing it as it is, and being sincerely sorry. 
This integral seeing-feeling can work miracles. It is 
like casting a bronze image; metal alone, or fire 
alone will not do; nor will the mould be of any use; 
you have to melt down the metal in the heat of the 
fire and cast it in the mould. 
 

M: Olyannak látva azt, amilyen, és őszinte 
megbocsátással. Ez az integrális látás-érzés 
csodákra képes. Ez ahhoz hasonló, minz amikor egy 
bronz arcképet öntesz; csak fémmel, vagy csak 
tűzzel a dolog nem fog menni; az öntőformának 
sincs önmagában semmi haszna; a fémet fel kell 
olvasztanod a tűz hevénél, és bele kell öntened a 
formába. 
 

 

 

57. Beyond Mind there is no Suffering 57. Az elmén túl nincs szenvedés 
Questioner: I see you sitting in your son's house 
waiting for lunch to be served. And I wonder whether 
the content of your consciousness is similar to mine, 
or partly different, or totally different. Are you hungry 
and thirsty as I am, waiting rather impatiently for the 
meals to be served, or are you in an altogether 
different state of mind? 

 

Kérdező: Látom, fiad házában ülsz, várod, hogy 
felszolgálják az ebédet. És kíváncsi lennék, hogy 
vajon tudatosságod tartalma az enyémhez hasonló, 
vagy részben különböző, esetleg teljesen más? 
Éhséged és szomjúságod az enyémhez hasonló, 
türelmetlenül várod, hogyfelszolgálják az ételt, vagy 
teljesen más az elmeállapotod? 
 

Maharaj: There is not much difference on the 
surface, but very much of it in depth. You know 
yourself only through the senses and the mind. You 
take yourself to be what they suggest; having no 
direct knowledge of yourself, you have mere ideas; 
all mediocre, second-hand, by hearsay. Whatever 
you think you are you take it to be true; the habit of 
imagining yourself perceivable and describable is 
very strong with you. 
 
 
I see as you see, hear as you hear, taste as you 
taste, eat as you eat. I also feel thirst and hunger 
and expect my food to be served on time. When 
starved or sick, my body and mind go weak. All this I 
perceive quite clearly, but somehow I am not in it, I 
feel myself as if floating over it, aloof and detached. 
Even not aloof and detached. There is aloofness 
and detachment as there is thirst and hunger; there 
is also the awareness of it all and a sense of 
immense distance, as if the body and the mind and 
all that happens to them were somewhere far out on 
the horizon. I am like a cinema screen -- clear and 
empty -- the pictures pass over it and disappear, 
leaving it as clear and empty as before. In no way is 
the screen affected by the pictures, nor are the 
pictures affected by the screen. The screen 
intercepts and reflects the pictures, it does not 
shape them. It has nothing to do with the rolls of 
films. These are as they are, lumps of destiny 
(prarabdha), but not my destiny; the destinies of the 
people on the screen. 
 

Maharaj: A felszínen nem sok a különbség, de a 
mélyben nagyon sok van. Te csak az érzékek és az 
elme közvetítése révén ismered önmagad. Annak 
tartod magad, amit ők sugallnak; nem lévén 
közvetlen tudásod önmagadról, ideáid vannak 
csupán; amely mind silány, másodkézből való, 
szóbeszéd. Bármit gondolsz arról, ami vagy, azt 
igaznak tartod; a szokás, hogy önmagadat 
észlehetőnek és leírhatónak képzeled, nagyon erős 
benned.  
 
Látok, ahogy te, hallok, ahogy te, ízlelek, ahogy te, 
eszem, ahogy te. Szomjúságot, és éhséget is érzek, 
és remélem, hogy az ételemet időben szolgálják fel. 
Amikor kiéhezem, vagy megbetegszem, testem és 
elmém legyengül. Mindezt nagyon világosan 
észlelem, de valahogy nem vagyok benne, úgy 
érzem magam, mintha fölötte lebegnék, 
közömbösen, és különállóan. De még csak 
közömbösen, és különállóan sem. A közömbösség 
és különállóság olyan, mint a szomjúság és éhség; 
mindegyikben benne van a tudatosság is, valamint 
egy végtelen távolság érzés, mintha a testem és az 
elmém, és minden, ami történik velük, valahol 
messze a horizonton túl lenne. Olyan vagyok, akár 
egy mozi vetítő vászna – tiszta és üres –, amelyről, 
ha a képek eltűnnek, olyan tiszta és üres marad, 
mint előtte volt. A képek semmilyen módon nem 
befolyásolják a vásznat, és a vászon sincs hatással 
a képekre. A vászon a képeket felfogja és 
visszaveri, nem alakítja azokat. Semmi köze a 
filmtekercsekhez. Azok olyanok, amilyenek, a sors 
egy-egy darabja (prarabdha), de nem az én 
sorsomé; a vásznon lévő emberek sorsáé. 
 

Q: You do not mean to say that the people in a 
picture have destinies. They belong to the story, the 

K: Nem mondod komolyan, hogy a filmben szereplő 
embereknek sorsuk van. Ők a filmbeli történet 
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story is not theirs. 
 

szereplői, amely nem az ő történetük. 
 

M: And what about you? Do you shape your life or 
are you shaped by it? 
 

M: És mi a helyzet veled? Te alakítod az életedet, 
vagy az alakít téged? 
 

Q: Yes, you are right. A life story unrolls itself of 
which I am one of the actors. I have no being 
outside it, as it has no being without me. I am merely 
a character, not a person. 
 

K: Igen, igazad van. A magától kibontakozó 
élettörténetnek én az egyik szereplője vagyok. Nincs 
létem azon kívül, mint ahogy annak sincs léte 
nélkülem. Szereplő vagyok csupán, nem személy. 
 

M: The character will become a person, when he 
begins to shape his life instead of accepting it as it 
comes, and identifying himself with it. 
 

M: A szereplő személlyé válik, ha alakítani kezdi az 
életét, ahelyett, hogy úgy fogadná el, ahogy jön, és 
azonosítaná magát vele. 
 

Q: When I ask a question and you answer, what 
exactly happens? 
 

K: Amikor felteszek egy kérdést, te pedig válaszolsz, 
mi történik pontosan? 
 

M: The question and the answer -- both appear on 
the screen. The lips move, the body speaks -- and 
again the screen is clear and empty. 
 

M: A kérdés és a válasz – egyaránt a vásznon 
jelennek meg. Az ajkak mozognak, a test beszél – 
és a képernyő újra tiszta és üres. 
 

Q: When you say: clear and empty, what do you 
mean? 
 

K: Amikor azt mondod: tiszta és üres, mit értesz 
alatta? 
 

M: I mean free of all contents. To myself I am 
neither perceivable nor conceivable; there is nothing 
I can point out and say: 'this I am'. You identify 
yourself with everything so easily, I find it 
impossible. The feeling: 'I am not this or that, nor is 
anything mine' is so strong in me that as soon as a 
thing or a thought appears, there comes at once the 
sense 'this I am not'. 
 

M: Minden tartalomtól mentességet értek ez alatt. 
Önmagam számára én nem vagyok sem észlelhető, 
sem elképzelhető; semmi sincs, amire rámutathatok, 
és azt mondhatom: ‟ez én vagyok‟. Te oly könnyen 
azonosítod magad mindennel, én ezt lehetetlennek 
találom. Az érzés: ‟én nem vagyok ez, vagy az, és 
semmi sem az enyém‟ olyan erős bennem, hogy 
amint egy dolog vagy egy gondolat felmerül, azonnal 
megjelenik az ‟ez nem én vagyok‟ érzés is. 
 

Q: Do you mean to say that you spend your time 
repeating 'this I am not, that I am not'? 
 

K: Azt akarod mondani, hogy azzal töltöd az idődet, 
hogy azt ismételgeted, ‟ez nem én vagyok, az nem 
én vagyok‟? 
 

M: Of course not. I am merely verbalizing for your 
sake. By the grace of my Guru I have realised once 
and for good that I am neither object nor subject and 
I do not need to remind myself all the time. 
 

M: Természetesen nem. Csupán a te kedvedért 
foglalom szavakba. Gurum kegyelméből egyszer s 
mindenkorra felismertem, hogy nem vagyok sem 
objektum, sem szubjektum, és nem kell állandóan 
emlékeztetnem magam. 
 

Q: I find it hard to grasp what exactly do you mean 
by saying that you are neither the object nor the 
subject. At this very moment, as we talk, am I not 
the object of your experience, and you the subject? 
 

K: Nehéz megértenem, hogy érted pontosan, hogy 
nem vagy se objektum, se szubjektum. E 
pillanatban, miközben beszélgetünk, nem a 
tapasztalásod objektuma vagyok, és te nem a 
szubjektum vagy? 
 

M: Look, my thumb touches my forefinger. Both 
touch and are touched. When my attention is on the 
thumb, the thumb is the feeler and the forefinger -- 
the self. Shift the focus of attention and the 
relationship is reversed. I find that somehow, by 
shifting the focus of attention, I become the very 
thing I look at and experience the kind of 
consciousness it has; I become the inner witness of 
the thing. I call this capacity of entering other focal 
points of consciousness -- love; you may give it any 

M: Nézd, a hüvelykujjamat megérinti a mutatóujjam. 
Mindkettő érint, és érintett. Mikor figyelmem a 
hüvelykujjamra irányul, a hüvelykujj a tapintó, és a 
mutatóujj – az én. helyezd át a figyelem fókuszát, és 
a kapcsolat megfordul. Úgy találom, hogy valami 
módon a figyelem fókuszának áthelyezésével az 
általam figyelt dologgá válok, és tapasztalom azt a 
fajta tudatosságot, ami neki van; az illető dolog 
belső tanújává válok. A másik tudatossági 
fókuszpontba való lépésnek ezt a képességét úgy 
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name you like. Love says: 'I am everything'. Wisdom 
says: 'I am nothing' Between the two my life flows. 
Since at any point of time and space I can be both 
the subject and the object of experience, I express it 
by saying that I am both, and neither, and beyond 
both. 
 

hívom – szeretet; te olyan nevet adsz neki, amilyet 
akarsz. A szeretet azt mondja: ‟én vagyok minden‟. 
A bölcsesség azt mondja: ‟semmi nem vagyok‟. A 
kettő között áramlik az életem. Mivel az idő és tér 
bármelyik pontján lehetek akár a szubjektumaként, 
akár az objektumaként a tapasztalásnak, ezt úgy 
fejezem ki, hogy azt, mondom, minden vagyok, és 
semmi, és mindkettőn túli.  
 

Q: You make all these extraordinary statements 
about yourself. What makes you say those things? 
What do you mean by saying that you are beyond 
space and time? 
 

K: Rendkívüli dolgokat állítasz önmagadról. Miért 
mondasz ilyeneket? Hogyan érted, mikor azt 
mondod, túl vagy téren és időn? 
 

M: You ask and the answer comes. I watch myself -- 
I watch the answer and see no contradiction. It is 
clear to me that I am telling you the truth. It is all 
very simple. Only you must trust me that I mean 
what I say, that I am quite serious. As I told you 
already, my Guru showed me my true nature -- and 
the true nature of the world. Having realised that I 
am one with, and yet beyond the world, I became 
free from all desire and fear. I did not reason out that 
I should be free -- I found myself free -- 
unexpectedly, without the least effort. This freedom 
from desire and fear remained with me since then. 
Another thing I noticed was that I do not need to 
make an effort; the deed follows the thought, without 
delay and friction. I have also found that thoughts 
become self-fulfilling; things would fall in place 
smoothly and rightly. The main change was in the 
mind; it became motionless and silent, responding 
quickly, but not perpetuating the response. 
Spontaneity became a way of life, the real became 
natural and the natural became real. And above all, 
infinite affection, love, dark and quiet, radiating in all 
directions, embracing all, making all interesting and 
beautiful, significant and auspicious. 
 

M: Kérdezel, és megérkezik a válasz. Figyelem 
önmagam – figyelem a választ, és nem látok 
ellentmondást. Világos számomra, hogy az 
igazságot mondom neked. Mindez nagyon 
egyszerű. Hidd csak el, hogy úgy értem, ahogy 
mondom, hogy teljesen komoly vagyok. Ahogy azt 
mondtam már neked, Gurum megmutatta nekem 
valódi természetemet – és a világ valódi 
természetét. Felismervén, hogy egy vagyok a 
világgal, és mégis azon túl vagyok, minden vágytól 
és félelemtől megszabadultam. Nem következtetés, 
hogy szabad kell, hogy legyek – szabadnak láttam 
magam – váratlanul, a legkisebb erőfeszítés nélkül. 
Ez a vágytól és a félelemtől való szabadság velem 
maradt azóta is. A másik, amit észrevettem, hogy 
nem kell erőfeszítést tennem; a tett késlekedés, és 
ellenállás nélkül követi a gondolatot. Azt is 
felfedeztem, hogy gondolataim önbeteljesítőkké 
váltak; a dolgok simán, és a megfelelő módon a 
helyükre kerültek. A legfontosabb változás az 
elmében következett be; mozdulatlan és csendes 
lett, gyorsan reagál, de nem állandósítja a reagálást. 
A spontaneitás életforma lett, a valóság 
természetessé, és a természetes valósággá vált. És 
legfőképp, végtelen gyengédség, amely szerető, 
sötét és csendes, amely minden irányba sugárzik, 
mindent átölel, mindent érdekessé, széppé, 
kifejezésteljessé és ígéretessé tesz. 
 

Q: We are told that various Yogic powers arise 
spontaneously in a man who has realised his own 
true being. What is your experience in these 
matters? 
 

K: Úgy hallottuk, hogy abban az emberben, aki 
felismerte saját valódi létét különféle, spontán 
módon Yoga erők támadnak. Mi a te tapasztalatod 
ezekben a kérdésekben? 
 

M: Man's fivefold body (physical etc.) has potential 
powers beyond our wildest dreams. Not only is the 
entire universe reflected in man, but also the power 
to control the universe is waiting to be used by him. 
The wise man is not anxious to use such powers, 
except when the situation calls for them. He finds 
the abilities and skills of the human personality quite 
adequate for the business of daily living. Some of 
the powers can be developed by specialised 
training, but the man who flaunts such powers is still 
in bondage. The wise man counts nothing as his 
own. When at some time and place some miracle is 

M: Az ember öt részből (fizikai, stb.) álló teste olyan 
potenciális erőkkel rendelkezik, amely legvadabb 
álmainkat is felülmúlja. Nem csak a teljes univerzum 
tükröződik az emberben, hanem az univerzumot 
irányító erő is arra vár, hogy általa használtasson. A 
tudós ember nem sóvárog az ilyen erők használata 
után, kivéve, amikor a szituáció értük kiált. Ő az 
emberi személyiség képességeit és készségeit 
teljesen elegendőnek tartja a mindennapok 
dolgaihoz. Kifejleszthetők bizonyos erők speciális 
tréningekkel, de aki ilyen erőkkel kérkedik, még 
kötelékek rabja. A tudós ember semmit nem tekint 
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attributed to some person, he will not establish any 
causal link between events and people, nor will he 
allow any conclusions to be drawn. All happened as 
it happened because it had to happen everything 
happens as it does, because the universe is as it is. 
 

sajátjának. Amikor valamilyen csodás képességű 
ember tűnik fel, időnként és helyenként, nem fog 
létesíteni semmilyen események és emberek közötti 
oksági kapcsolatot, és semmilyen következtetés 
levonásához sem fog hozzájárulni. Mindennek úgy 
kell történnie, ahogy történik, mert az univerzum az, 
ami. 
 

Q: The universe does not seem a happy place to 
live in. Why is there so much suffering? 
 

K: Az univerzum nem tűnik olyan helynek, ahol 
boldogan lehet élni. Miért van benne olyan sok 
szenvedés? 
 

M: Pain is physical; suffering is mental. Beyond the 
mind there is no suffering. Pain is merely a signal 
that the body is in danger and requires attention. 
Similarly, suffering warns us that the structure of 
memories and habits, which we call the person 
(vyakti), is threatened by loss or change. Pain is 
essential for the survival of the body, but none 
compels you to suffer. Suffering is due entirely to 
clinging or resisting; it is a sign of our unwillingness 
to move on, to flow with life. 
 
 
 
As a sane life is free of pain, so is a saintly life free 
from suffering. 
 

M: A fájdalom fizikai; a szenvedés mentális. Az 
elmén túl nincs szenvedés. A fájdalom csupán egy 
jel, hogy a test veszélyben van, és figyelmet követel. 
Hasonlóképpen, szenvedés figyelmeztet bennünket, 
hogy az emlékek és szokások struktúráját, amit 
személynek nevezünk (vyakti), veszteség vagy 
változás fenyegeti. A fájdalom a test túléléséhez 
nélkülözhetetlen, de téged egyáltalán nem 
kényszerít szenvedésre. Szenvedés kizárólag 
ragaszkodás vagy ellenállás miatt következik be; 
annak jele, hogy húzódozunk a tovább haladástól, 
az élettel való együtt áramlástól. 
 
Ahogy az egészséges élet fájdalomtól mentes, úgy a 
jámbor élet szenvedéstől mentes. 
 

Q: Nobody has suffered more than saints. 
 

K: Senki nem szenvedett többet a szenteknél. 
 

M: Did they tell you, or do you say so on your own? 
The essence of saintliness is total acceptance of the 
present moment, harmony with things as they 
happen. A saint does not want things to be different 
from what they are; he knows that, considering all 
factors, they are unavoidable. He is friendly with the 
inevitable and, therefore, does not suffer. Pain he 
may know, but it does not shatter him. If he can, he 
does the needful to restore the lost balance -- or he 
lets things take their course. 
 

M: Ezt ők mondták neked, vagy a saját 
véleményedet hangoztatod? A szentség lényege a 
jelen pillanat totális elfogadása, a harmónia a 
dolgokkal, ahogyan azok megtörténnek. Egy szent 
nem akarja, hogy a dolgok mások legyenek, mint 
amik; tudja, hogy minden tényezőt tekintetbe véve, 
azok elkerülhetetlenek. Megbarátkozott az 
elkerülhetetlennel, és, következésképpen, nem 
szenved. A fájdalmat lehet, hogy ismerik, de az nem 
töri őket össze. Ha tudja, megteszi, ami elveszített 
egyensúlya visszanyeréséhez szükséges – vagy 
szabad folyást enged a dolgoknak. 
 

Q: He may die. 
 

K: Lehet, hogy meghal. 
 

M: So what? What does he gain by living on and 
what does he lose by dying? What was born, must 
die; what was never born cannot die. It all depends 
on what he takes himself to be. 
 

M: És akkor mi van? Mit nyer, ha életben marad, és 
mit veszít, ha meghal? Ami megszületett, annak 
meghalnia is kell; ami soha nem született, nem tud 
meghalni. Ez azon múlik, hogy mit tart önmaga 
létéről. 
 

Q: Imagine you fall mortally ill. Would you not regret 
and resent? 
 

K: Képzeld el, hogy halálosan beteg lettél. Nem 
lenneél szomorú és sértődött? 
 

M: But I am dead already, or, rather, neither alive 
nor dead. You see my body behaving the habitual 
way and draw your own conclusions. You will not 
admit that your conclusions bind nobody but you. Do 
see that the image you have of me may be 
altogether wrong. Your image of yourself is wrong 

M: De én már halott vagyok, vagy inkább se eleven, 
se holt. Te olyannak látod a testemet, mint amely a 
szokásos módon viselkedik, és levonod a magad 
következtéseit. Nem látod be, hogy következtetéseid 
senki máshoz nem kötődnek, csak hozzád. Vedd 
észre, hogy a rólam alkotott képed lehet, hogy 
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too, but that is your problem. But you need not 
create problems for me and then ask me to solve 
them. I am neither creating problems nor solving 
them. 
 

teljesen rossz. Az önmagadról alkotott kép szintén 
rossz, de ez a te problémád. De nincs rá szükség, 
hogy problémákat teremts a számomra, hogy utána 
arra kérj, oldjam meg őket. Én problémákat sem 
teremtek, és nem is oldom meg őket. 
 

 

 

58. Perfection, Destiny of All 58. Tökéletesedés a sorsa mindennek 
Questioner: When asked about the means for self-
realisation, you invariably stress the importance of 
the mind dwelling on the sense 'I am'. Where is the 
causal factor? Why should this particular thought 
result in self-realisation? How does the 
contemplation of 'I am' affect me? 

 

Kérdező: Amikor az önmegvalósítás eszközeiről 
kérdeznek, mindig az elme ‟én vagyok‟ érzésben 
való időzésének fontosságát hangsúlyozod. Mi az 
okozati tényző? Miért kell ennek a szokatlan 
gondolatnak önmegvalósítást eredményeznie? 
Hogyan hat rám az ‟én vagyok‟ feletti kontempláció? 
 

Maharaj: The very fact of observation alters the 
observer and the observed. After all, what prevents 
the insight into one's true nature is the weakness 
and obtuseness of the mind and its tendency to skip 
the subtle and focus on the gross only. When you 
follow my advice and try to keep your mind on the 
notion of 'I am' only, you become fully aware of your 
mind and its vagaries. Awareness, being lucid 
harmony (sattva) in action, dissolves dullness and 
quietens the restlessness of the mind and gently, but 
steadily changes its very substance. This change 
need not be spectacular; it may be hardly 
noticeable; yet it is a deep and fundamental shift 
from darkness to light, from inadvertence to 
awareness. 
 

Maharaj: A megfigyelésnek pusztán a ténye 
megváltoztatja a megfigyelőt és a megfigyelés 
tárgyát. Végső soron az ember valódi természetébe 
való bepillantást az elme gyengesége, tompasága, 
és arra való hajlamossága akadályozza, hogy a 
finom mellőzésével csak a durvára fókuszáljon. Ha a 
tanácsomat követve megpróbálod elmédet kizárólag 
az ‟én vagyok‟ képzetén tartani, teljesen tudatossá 
teszed elmédet, és annak kalandozását. A 
tudatosság a cselekvés ragyogó harmóniája (sattva) 
lévén, eloszlatja elme tompaságát, lecsendesíti 
nyugtalanságát, és szelíden, de biztosan átalakítja 
annak teljes szubsztanciáját. Az átalakulásnak nem 
kell látványosnak lennie; lehet alig észrevehető, és 
mégis mély, és alapvető elmozdulás a sötétségtől a 
fény felé, a tévedéstől a tudatosság felé. 
 

Q: Must it be the 'I am' formula? Will not any other 
sentence do? If I concentrate on 'there is a table', 
will it not serve the same purpose? 
 

K: Muszály, hogy ez az ‟én vagyok‟ formula legyen? 
Nem működne ugyanúgy bármilyen más mondat? 
Ha arra koncentrálok, hogy ‟ez egy tábla‟, az nem 
ugyanazt a célt szolgálja? 
 

M: As an exercise in concentration -- yes. But it will 
not take you beyond the idea of a table. You are not 
interested in tables, you want to know yourself. For 
this keep steadily in the focus of consciousness the 
only clue you have: your certainty of being. Be with 
it, play with it, ponder over it, delve deeply into it, till 
the shell of ignorance breaks open and you emerge 
into the realm of reality. 
 

M: Koncentrációs gyakorlatként – igen. De általa 
nem fogsz tovább jutni a tábla ideáján. Téged nem a 
táblák iránt érdeklődsz, te önmagadat akarod 
megismerni. Ezért tartsd állhatatosan a tudatosság 
fókuszában az egyetlen kulcsot, amivel rendelkezel: 
a létben való bizonyosságodat. Légy vele, játssz 
vele, elmélkedj rajta, áss le a mélyére, amíg a 
tudatlanság kagylóhéja fel nem törik, és te be nem 
lépsz a valóság birodalmába.  
 

Q: Is there any causal link between my focussing 
the 'I am' and the breaking of the shell? 
 

K: Van valamilyen oksági kapcsolat az ‟én vagyok‟-
ra fókuszálás, és a kagylóhéj feltörése között? 
 

M: The urge to find oneself is a sign that you are 
getting ready. The impulse always comes from 
within. Unless your time has come, you will have 
neither the desire nor the strength to go for self-
enquiry whole-heartedly. 
 

M: Önmagad megtalálásának a késztetése a jel, 
hogy készen állsz. Az impulzus mindig belülről jön. 
Hacsak el nem jött az ideje, soha nem lesz sem 
vágyad, sem erőd, hogy az önkutatást teljes 
odaadással végezd. 
 

Q: Is not the grace of the Guru responsible for the 
desire and its fulfilment? Is not the Guru's radiant 

K: Nem a Guru kegyelme felelős a vágyért és annak 
beteljesítéséért? Nem a Guru sugárzó arca a 
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face the bait on which we are caught and pulled out 
of this mire of sorrow? 
 

csábítás, amely megragad bennünket, és kihúz a 
szomorúság mocsarából? 
 

M: It is the Inner Guru (sadguru) who takes you to 
the Outer Guru, as a mother takes her child to a 
teacher. Trust and obey your Guru, for he is the 
messenger of your Real Self. 
 

M: A Belső Guru (sadguru) az, aki elvisz téged a 
Külső Guruhoz, mint ahogy az anya viszi gyermekét 
a tanítóhoz. Higgy és engedelmeskedj Gurudnak, 
mert ő a hírnöke a te Valódi Énednek. 
 

Q: How do I find a Guru whom I can trust? 
 

K: Hogyan találok olyan Gurut, akinek hihetek? 
 

M: Your own heart will tell you. There is no difficulty 
in finding a Guru, because the Guru is in search of 
you. The Guru is always ready; you are not ready. 
You have to be ready to learn; or you may meet your 
Guru and waste your chance by sheer 
inattentiveness and obstinacy. Take my example; 
there was nothing in me of much promise, but when 
I met my Guru, I listened, trusted and obeyed. 
 

M: A saját szíved fogja megmondani. Nem nehéz 
rátalálni a Gurura, mivel a Guru is keres téged. A 
Guru állandóan készen áll, te nem vagy készen. 
Készen kell állnod a tanulásra; vagy előfordulhat, 
hogy találkozol a Guruddal, és figyelmetlenségből, 
és merő önfejűségből elvesztegeted az esélyedet. 
Vegyük a saját példámat; nem volt bennem semmi 
ígéretes, de mikor találkoztam a Gurummal 
hallgattam rá, bíztam benne, és követtem 
utasításait. 
 

Q: Must I not examine the teacher before I put 
myself entirely into his hands? 
 

K: Nem kell leellenőriznem a tanítót, mielőtt teljesen 
a kezébe tenném magam? 
 

M: By all means examine. But what can you find 
out? Only as he appears to you on your own level. 
 

M: Persze, vizsgáld meg. De min tudod rajtacsípni? 
Csak ahogy megjelenik neked a te saját szinteden. 
 

Q: I shall watch whether he is consistent, whether 
there is harmony between his life and his teaching. 
 

K: Megvizsgálnám, hogy vajon konzisztens-e, vajon 
harmónia van-e élete és tanítása között? 
 

M: You may find plenty of disharmony -- so what? It 
proves nothing. Only motives matter. How will you 
know his motives? 
 

M: Lehet, hogy megfelelőnek találod a harmóniát – 
és akkor mi van? Nem bizonyít semmit. Csak az 
idítékok számítanak. Honnan ismerhetnéd az 
indítékait? 
 

Q: I should at least expect him to be a man of self-
control who lives a righteous life. 
 

K: Legalább annyit elvárnék tőle, hogy önuralommal 
rendelkező, erényes életet élő ember legyen. 
 

M: Such you will find many -- and of no use to you. 
A Guru can show the way back home, to your real 
self. What has this to do with the character, or 
temperament of the person he appears to be? Does 
he not clearly tell you that he is not the person? The 
only way you can judge is by the change in yourself 
when you are in his company. If you feel more at 
peace and happy, if you understand yourself with 
more than usual clarity and depth, it means you 
have met the right man. Take your time, but once 
you have made up your mind to trust him, trust him 
absolutely and follow every instruction fully and 
faithfully. It does not matter much if you do not 
accept him as your Guru and are satisfied with his 
company only. Satsang alone can also take you to 
your goal, provided it is unmixed and undisturbed. 
But once you accept somebody as your Guru, listen, 
remember and obey. Half-heartedness is a serious 
drawback and the cause of much self-created 
sorrow. The mistake is never the Guru's; it is always 
the obtuseness and cussedness of the discipline 
that is at fault. 

M: Sok ilyet találsz – és semmi hasznuk számodra. 
A Guru meg tudja mutatni a hazafelé, a valódi 
énedbe vezető utat. Mi köze ennek a jelleméhez, 
vagy temperamentumához azon személynek, 
akiként ő megjelenik. Nem közölte veled világosan, 
hogy ő nem a személy? Az egyetlen mód, amely 
alapján megítélheted, a benned bekövetkező 
változás, miközben a társaságában tartózkodsz. Ha 
több békét és boldogságot érzel, ha a szokásosnál 
világosabban és mélyebben érted magad, azt jelenti, 
hogy a megfelelő emberrel találkoztál. Ne siesd el, 
de mikor úgy döntöttél, hogy hiszel benne, higgy 
benne feltétlenül, és kövesd minden utasítását teljes 
mértékben, és hűségesen. Nem számít sokat, ha 
nem fogadod el őt Gurudként, és megelégszel a 
puszta társaságával. A satsang önmagában is 
elvezethet célodhoz, feltéve, hogy az fenntartás 
nélküli, és nyugodt. De mihelyt valakit Gurudként 
fogadsz el, hallgass, emlékezz, és engedelmeskedj. 
A félszív súlyos hátrány, és sok önmagad teremtette 
szomorúság oka. A hiba soha nem a Gurué, hanem 
mindig a tanítvány korlátoltságának és 
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megátalkodottságának róható fel, mivel eltéveszti a 
nyomot.  
 

Q: Does the Guru then dismiss, or disqualify a 
disciple? 
 

K: A Guru elbocsájtja, vagy diszkvalifikálja a 
tanítványt? 
 

M: He would not be a Guru if he did. He bides his 
time and waits till the disciple, chastened and 
sobered, comes back to him in a more receptive 
mood. 
 

M: Nem Guru lenne, ha megtenné. Kivárja az idejét, 
és vár, amíg a tanítvány megszelídül, és 
kijózanodik, és egy sokkal fogékonyabb 
lelkiállapotban tér vissza hozzá.  
 

Q: What is the motive? Why does the Guru take so 
much trouble? 
 

K: Mi az idítéka? Miért vesz magára a Guru olyan 
sok gondot? 
 

M: Sorrow and the ending of sorrow. He sees 
people suffering in their dreams and he wants them 
to wake up. Love is intolerant of pain and suffering. 
The patience of a Guru has no limits and, therefore, 
it cannot be defeated. The Guru never fails. 
 

M: A szomorúság, és a szomorúság befejezése. 
Látja az álmukban szenvedő embereket, és fel 
akarja őket ébreszteni. A szeretet képtelen elviselni 
a fájdalmat és a szenvedést. A Guru türelmének 
nincs határa, ezért nem tud kudarcot vallani. A Guru 
sohasem bukik el. 
 

Q: Is my first Guru also my last, or do I have to pass 
from Guru to Guru? 
 

K: Az első Gurum az utolsó is, vagy Gurutól Guruig 
kell vándorolnom? 
 

M: The entire universe is your Guru. You learn from 
everything, if you are alert and intelligent. Were your 
mind clear and your heart clean, you would learn 
from every passer-by. It is because you are indolent 
or restless, that your inner Self manifests as the 
outer Guru and makes you trust him and obey. 
 

M: Az egész univerzum a Gurud. Mindenből tanulsz, 
ha éber, és intelligens vagy. Ha elméd világos, és 
szíved tiszta lenne, akkor minden járókelőtől 
tanulhatnál. De mivel hanyag vagy, illetve nyugtalan, 
belső Éned külső Guruként manifesztálódik, és arra 
késztet, hogy higgy benne, és engedelmeskedj neki. 
 

Q: Is a Guru inevitable? 
 

K: Szükségszerű a Guru? 
 

M: It is like asking 'Is a mother inevitable?' To rise in 
consciousness from one dimension to another, you 
need help. The help may not always be in the shape 
of a human person, it may be a subtle presence, or 
a spark of intuition, but help must come. The inner 
Self is watching and waiting for the son to return to 
his father. At the right time he arranges everything 
affectionately and effectively. Where a messenger is 
needed, or a guide, he sends the Guru to do the 
needful. 
 

M: Ez éppen olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy 
‟szükségszerű-e az anya?‟ A tudatosság egyik 
dimenziójából a másikba emelkedéshez segítségre 
van szükséged. A segítség nem feltétlenül mindig 
emberi személy alakjában érkezik, lehet egy finom 
jelenlét, vagy az intuíció egy szikrája, de jönnie kell 
segítségnek. A belső Én figyel, és vár a fiúra, hogy 
visszatérjen atyjához. A megfelelő időben mindent 
szeretetteljesen, és eredményesen elrendez. Ahol 
hírnökre, vagy kalauzra van szükség, elküldi a 
Gurut, hogy megtegye, ami szükséges. 
 

Q: There is one thing I cannot grasp. You speak of 
the inner self as wise and good and beautiful and in 
every way perfect, and of the person as mere 
reflection without a being of its own. On the other 
hand you take so much trouble in helping the person 
to realise itself. If the person is so unimportant, why 
be so concerned with its welfare? Who cares for a 
shadow? 
 

K: Van egy dolog, amit nem tudok felfogni. Úgy 
beszélsz a belső énről, mint ami bölcs, jó, szép, és 
mindenféle módon tökéletes, és a személyről úgy, 
mint egy saját lét nélküli, puszta tükörképről. 
Másfelől oly sokat fáradozol, hogy segíts a 
személynek, hogy realizálja önmagát. Ha a személy 
annyira jelentéktelen, miért foglalkozol annyit a 
jólétével? Ki törődik egy árnyékkal? 
 

M: You have brought in duality where there is none. 
There is the body and there is the Self. Between 
them is the mind, in which the Self is reflected as 'I 
am'. Because of the imperfections of the mind, its 
crudity and restlessness, lack of discernment and 
insight, it takes itself to be the body, not the Self. All 

M: Ott vezetted be a dualitást, ahol az nincs. Van a 
test, és van az Én. Közöttük ott van az elme, 
amelyben az Én, mint ‟én vagyok‟ tükröződik. Az 
elme tökéletlensége, éretlensége, nyugtalansága, 
ítélőképesség- és intuícióbeli hiánya arra vezette, 
hogy a test legyen, és ne az Én. Mindössze az elme 
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that is needed is to purify the mind so that it can 
realise its identity with the Self. When the mind 
merges in the Self, the body presents no problems. 
It remains what it is, an instrument of cognition and 
action, the tool and the expression of the creative 
fire within: The ultimate value of the body is that it 
serves to discover the cosmic body, which is the 
universe in its entirety. As you realise yourself in 
manifestation, you keep on discovering that you are 
ever more than what you have imagined. 
 

megtisztítására van szükség, hogy az fel tudja 
ismerni az Énnel való azonosságát. Amikor az elme 
belemerül az Énbe, a test nem jelent problémát. A 
test az marad, ami, egy eszköze a megismerésnek 
és a cselekvésnek, a belső tűz szerszáma és 
kifejezése: a test végső értéke az, hogy a kozmikus 
test felfedezését szolgálja, ami nem más, mint az 
univerzum, a maga teljes egészében. Amint 
felismered magad a megnyilvánulásban, felfedezed, 
hogy mindig is több voltál, mint amit valaha is 
elképzeltél. 
 

Q: Is there no end to self-discovery? 
 

K: Sosincs vége az ön-felfedezésnek? 
 

M: As there is no beginning, there is no end. But 
what I have discovered by the grace of my Guru is: I 
am nothing that can be pointed at. I am neither a 
'this' nor a 'that'. This holds absolutely. 
 

M: Ahogyan nincs kezdete, úgy vége sincs. De amit 
Gurum kegyelméből felfedeztem: semmi olyan nem 
vagyok, amire rá lehet mutatni. Nem vagyok sem 
‟ez‟, sem ‟az‟. Ez abszolút érvényes igazság. 
 

Q: Then, where comes in the never-ending 
discovery, the endless transcending oneself into 
new dimensions? 
 

K: Hol válik akkor a soha véget nem érő felfedezés 
az ember új dimenziókba való végtelen 
transzcendálásává? 
 

M: All this belongs to the realm of manifestation; it is 
in the very structure of the universe, that the higher 
can be had only through the freedom from the lower. 
 

M: Mindez a megnyilvánult birodalmára tartozik; az 
univerzum valóságos struktúrájában benne van, 
hogy a magasabb csak az alacsonyabbtól kapott 
szabadság révén létezhet. 
 

Q: What is lower and what is higher? 
 

K: Mi alacsonyabb, és mi magasabb? 
 

M: Look at it in terms of awareness. Wider and 
deeper consciousness is higher. All that lives, works 
for protecting, perpetuating and expanding 
consciousness. This is the world's sole meaning and 
purpose. It is the very essence of Yoga -- ever 
raising the level of consciousness, discovery of new 
dimensions, with their properties, qualities and 
powers. In that sense the entire universe becomes a 
school of Yoga (yogakshetra). 
 

M: Tekintsd erre a tudatosság szempontjából. A 
tágabb és mélyebb tudatosság a magasabb. 
Minden, ami él, a tudatosság védelmezése, 
fenntartása és fejlesztése érdekében dolgozik. Ez a 
világ egyetlen értelme és célja. A Yoga valóságos 
lényege – a tudatosság szintjének állandó emelése, 
új dimenziók, és azok tulajdonságai, minőségei és 
képességei felfedezése. Ebben az értelemben az 
egész univerzum a Yoga iskolájává válik 
(yogakshetra). 
 

Q: Is perfection the destiny of all human beings? 
 

K: Tökéletesedés a sorsa minden emberi lénynek? 
 

M: Of all living beings -- ultimately. The possibility 
becomes a certainty when the notion of 
enlightenment appears in the mind. Once a living 
being has heard and understood that deliverance is 
within his reach, he will never forget, for it is the first 
message from within. It will take roots and grow and 
in due course take the blessed shape of the Guru. 
 

M: Minden élőlénynek – végső soron. A lehetőség 
akkor válik bizonyossággá, mikor a megvilágosodás 
fogalma megjelenik az elmében. Amint egy élőlény 
meghallja és megérti, hogy a megszabadulás 
elérhető számára, soha el nem felejti, mert ez az 
első belülről jövő üzenet. Az üzenet ezután gyökeret 
ereszt, növekszik, és a kellő időben felölti a Guru 
áldott alakját. 
 

Q: So all we are concerned with is the redemption of 
the mind? 
 

K: Tehát mindannyiunkra vonatkozik az elme 
megváltása? 
 

M: What else? The mind goes astray, the mind 
returns home. Even the word 'astray' is not proper. 
The mind must know itself in every mood. Nothing is 
a mistake unless repeated. 
 

M: Mi más? Az elme esik bűnbe, az elme tér haza. 
De még a ‟bűn‟ sem helyes kifejezés. Az elmének 
minden lelkiállapotban fel kell ismernie önmagát. 
Semmi nem hiba, feltéve, hogy nem ismétlődik meg. 
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59. Desire and Fear: Self-centred States 59. Vágyakozás és félelem: én-központú 
állapotok 

Questioner: I would like to go again into the 
question of pleasure and pain, desire and fear. I 
understand fear which is memory and anticipation of 
pain. It is essential for the preservation of the 
organism and its living pattern. Needs, when felt, are 
painful and their anticipation is full of fear; we are 
rightly afraid of not being able to meet our basic 
needs. The relief experienced when a need is met, 
or an anxiety allayed is entirely due to the ending of 
pain. We may give it positive names like pleasure, or 
joy, or happiness, but essentially it is relief from 
pain. It is this fear of pain that holds together our 
social, economic and political institutions. 

What puzzles me is that we derive pleasure from 
things and states of mind, which have nothing to do 
with survival. On the contrary, our pleasures are 
usually destructive. They damage or destroy the 
object, the instrument and also the subject of 
pleasure. Otherwise, pleasure and pursuit of 
pleasure would be no problem. This brings me to the 
core of my question: why is pleasure destructive? 
Why, in spite of its destructiveness, is it wanted? 

I may add, I do not have in mind the pleasure-pain 
pattern by which nature compels us to go her way. I 
think of the man-made pleasures, both sensory and 
subtle, ranging from the grossest, like overeating, to 
the most refined. Addiction to pleasure, at whatever 
cost, is so universal that there must be something 
significant at the root of it. 

Of course, not every activity of man must be 
utilitarian, designed to meet a need. Play, for 
example, is natural and man is the most playful 
animal in existence. Play fulfils the need for self-
discovery and self-development. But even on his 
play man becomes destructive of nature, others and 
himself. 

Kérdező: Szeretnék visszatérni az öröm és 
szenvedés, vágy és félelem kérdésére. Megértem a 
félelmet, amely fájdalomra való emlékezés, illetve 
annak előrelátása. Ez elengedhetetlen az 
organizmus és életfenntartási rendszerének a 
megvédéséhez. A nélkülözés, ha megérint, 
fájdalmas dolog, és várható bekövetkezése is 
félelmetes; jogos a félelmünk, ha nem vagyunk 
képesek kielégíteni alapvető szükségleteinket. A 
megnyugvást akkor tapasztaljuk, amikor a 
szükséglet kielégül, vagy a a fájdalom megszüntével 
szorongás teljesen eloszlik. Nevezhetjük pozitív 
neveken, úgymint öröm, élvezet, vagy boldogság, de 
lényegében a fájdalomtól való megszabadulásról 
van szó. A fájdalomtól való félelem az, ami 
összetartja a társadalmi, gazdasági és politikai 
intézményeket.  
 
Ami elgondolkoztat az, hogy örömünket leljük az 
elme olyan dolgaiban és állapotaiban, amelyeknek 
semmi köze a túléléshez. Visszás dolog, hogy 
élvezeteink többnyire destruktívak. Károsítják, vagy 
elpusztítják az élvezet objektumát, eszközét, de még 
szubjektumát is. Különben az élvezet, és az 
élvezetre való törekvés nem lenne probléma. Ez 
vezet el a kérdésem lényegéhez: miért destruktív az 
öröm? Romboló hatása ellenére miért kívánjuk azt? 
 
Hozzátehetem, elmém nem tartalmaz olyan öröm-
fájdalom mintát, amely révén a természet az ő útjára 
kényszerít bennünket. A mesterséges örömökre 
gondolok, amelyek mindegyike érzéki és ravasz, 
kezdve a legdurvábbtól, mint a túlevés, a 
legkifinomultabbig. A bármi áron való függőség az 
élvezet iránt olyan általános, hogy muszáj, hogy 
valamilyen jelentős oka legyen. 
 
Természetesen, nem minden emberi cselekedetnek 
kell hasznosnak, szükségletet kielégítő módon 
tervezettnek lennie. Játszani például természetes 
dolog, és az ember a legjátékosabb állat a világon. 
A játék az önfelfedezés és az önfejlesztés 
szükségletét elégíti ki. De még a játékos ember is 
válhat a természet, mások, és saját maga ártalmára. 
 

Maharaj: In short, you do not object to pleasure, but 
only to its price in pain and sorrow. 
 

Maharaj: Egyszóval, az élvezetnek te nem 
objektuma vagy, hanem fájdalomban és 
szomorúságban mérhető ára csupán. 
 

Q: If reality itself is bliss, then pleasure in some way 
must be related to it. 
 

K: Ha a valóság maga a boldogság, akkor az 
örömnek bizonyos szempontból hozzá kell 
kapcsolódnia. 
 

M: Let us not proceed by verbal logic. The bliss of 
reality does not exclude suffering. Besides, you 
know only pleasure, not the bliss of pure being. So 
let us examine pleasure at its own level. 

M: Hagyjuk a verbális logikát. A valóság boldogsága 
nem zárja ki a szenvedést. Ezenkívül, te csak az 
örömöt ismered, nem a tiszta lét boldogságát. 
Úgyhogy vizsgáljuk az örömöt a saját szintjén. 
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If you look at yourself in your moments of pleasure 
or pain, you will invariably find that it is not the thing 
in itself that is pleasant or painful, but the situation of 
which it is a part. Pleasure lies in the relationship 
between the enjoyer and the enjoyed. And the 
essence of it is acceptance. Whatever may be the 
situation, if it is acceptable, it is pleasant. If it is not 
acceptable, it is painful. What makes it acceptable is 
not important; the cause may be physical, or 
psychological, or untraceable; acceptance is the 
decisive factor. Obversely, suffering is due to non-
acceptance. 
 

 
Ha az öröm vagy fájdalom pillanataidban vizsgálod 
magad, mindig úgy fogod találni, hogy nem 
önmagában a dolog élvezetes, vagy fájdalmas, 
hanem a szituáció, amelynek az része. Az öröm az 
élvező és az élvezett közötti relációban áll. És a 
lényege az elfogadás. Bármilyen szituációról legyen 
szó, ha elfogadható, akkor élvezetes. Ha nem 
elfogadható, akkor fájdalmas. Hogy mi teszi 
elfogadhatóvá, az nem fontos; lehet az oka fizikai, 
vagy pszichológiai, vagy kinyomozhatatlan; az 
elfogadás a döntő tényező. Ezzel szemben 
szenvedés a nem-elfogadás miatt van. 
 

Q: Pain is not acceptable. 
 

K: A fájdalom nem elfogadható. 
 

M: Why not? Did you ever try? Do try and you will 
find in pain a joy which pleasure cannot yield, for the 
simple reason that acceptance of pain takes you 
much deeper than pleasure does. The personal self 
by its very nature is constantly pursuing pleasure 
and avoiding pain. The ending of this pattern is the 
ending of the self. The ending of the self with its 
desires and fears enables you to return to your real 
nature, the source of all happiness and peace. The 
perennial desire for pleasure is the reflection of the 
timeless harmony within. It is an observable fact that 
one becomes self-conscious only when caught in 
the conflict between pleasure and pain, which 
demands choice and decision. It is this clash 
between desire and fear that causes anger, which is 
the great destroyer of sanity in life. When pain is 
accepted for what it is, a lesson and a warning, and 
deeply looked into and heeded, the separation 
between pain and pleasure breaks down, both 
become experience -- painful when resisted, joyful 
when accepted. 
 

M: Miért nem? Megpróbáltad valaha is elfogadni? 
Próbáld meg, és a fájdalomban olyan örömöt fogsz 
találni, amelyet az élvezet nem képes nyújtani, azon 
egyszerű oknál fogva, hogy a fájdalom elfogadása 
sokkal mélyebbre visz téged, mint az élvezet. A 
személyes én, valóságos természetétől vezérelve, 
állandóan hajszolja az élvezetet, és kerüli a 
fájdalmat. Ha ez a minta végetér, az én ér véget. Ha 
az én, vele együtt összes vágya és félelme véget ér, 
lehetővé válik valódi természetedhez, a boldogság 
és béke forrásához való visszatérésed. Az élvezet 
iránti állandó vágy a belső időtlen harmónia 
visszatükröződése. Megfigyelhető tény, hogy az 
ember csak akkor válik öntudatossá, mikor élvezet 
és fájdalom közti választást és döntést igénylő 
konfliktusba bonyolódik. Ez a vágy és félelem közötti 
ellentét okozza a haragot, ami az élet 
ésszerűségének a nagy pusztítója. Mikor elfogadod 
a fájdalmat elfogadásra kerül, minthogy lecke és 
figyelmeztetés, és mélyen megvizsgálod és 
megfigyeled, a fájdalom és az élvezet elkülönülése 
megszűnik, mindkettő tapasztalattá válik – 
fájdalmassá, mikor ellenállsz, élvezetessé, mikor 
elfogadsz. 
  

Q: Do you advise shunning pleasure and pursuing 
pain? 
 

K: Az a javaslatod, hogy kerüljem az élvezetet, és 
törekedjek a fájdalomra? 
 

M: No, nor pursuing pleasure and shunning pain. 
Accept both as they come, enjoy both while they 
last, let them go, as they must. 
 

M: Nem, az élvezetek hajszolását, és a fájdalom 
kerülését sem. Fogadd el mindkettőt, ha jönnek, 
élvezd mindkettőt, amíg tartanak, és engedd el őket, 
amikor kell. 
 

Q: How can I possibly enjoy pain? Physical pain 
calls for action. 
 

K: Hogyan lehetséges a fájdalmat élveznem? A 
fizikai fájdalom cselekvésre sarkall. 
 

M: Of course. And so does Mental. The bliss is in 
the awareness of it, in not shrinking, or in any way 
turning away from it. All happiness comes from 
awareness. The more we are conscious, the deeper 
the joy. Acceptance of pain, non-resistance, courage 
and endurance -- these open deep and perennial 
sources of real happiness, true bliss. 
 

M: Természetesen. És a mentális fájdalom is. A 
boldogság a tudatosításában van, nem a 
meghátrálásban, vagy hogy bármilyen módon 
elfordulsz tőle. Minden boldogság a tudatosságból 
ered. Minél tudatosabbak vagyunk, annál mélyebb 
az élvezet. A fájdalom elfogadása, nem-ellenállás, 
bátorság és kitartás – ezek a valódi boldogság, az 
igazi üdvösség nyílt, mély, és állandó forrásai. 
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Q: Why should pain be more effective than 
pleasure? 
 

K: Miért kell a fájdalomnak sokkal hatékonyabbnak 
lennie, mint az élvezetnek? 
 

M: Pleasure is readily accepted, while all the powers 
of the self reject pain. As the acceptance of pain is 
the denial of the self, and the self stands in the way 
of true happiness, the wholehearted acceptance of 
pain releases the springs of happiness. 
 

M: Az élvezet azonnal elfogadásra kerül, míg az 
elme minden erejével visszautasítja a fájdalmat. 
Mivel a fájdalom elfogadása az énnek a 
visszautasítása, és az én az igazi boldogságnak az 
útjában áll, a fájdalom őszinte elfogadása kioldozza 
a boldogság köteleit. 
 

Q: Does the acceptance of suffering act the same 
way? 
 

K: A szenvedés elfogadása ugyanilyen módon 
működik? 
 

M: The fact of pain is easily brought within the focus 
of awareness. With suffering it is not that simple. To 
focus suffering is not enough, for mental life, as we 
know it, is one continuous stream of suffering. To 
reach the deeper layers of suffering you must go to 
its roots and uncover their vast underground 
network, where fear and desire are closely 
interwoven and the currents of life's energy oppose, 
obstruct and destroy each other. 
 

M: A fájdalom ténye könnyen a tudatosság 
fókuszába visz. Szenvedéssel ez nem olyan 
egyszerű. A szenvedésre fókuszálás azért nem 
elegendő, mert a mentális élet, ahogy az ismeretes, 
egy szakadatlan szenvedés folyam. A szenvedés 
mélyebb rétegeinek az eléréséhez le kell hatolni a 
gyökeréig, és fel kell fedni hatalmas földalatti 
hálózatát, ahol félelem és vágy szorosan egymásba 
fonódnak, és az egymással szemben álló 
életenergia áramok elzárják, és megsemmisítik 
egymást. 
 

Q: How can I set right a tangle which is entirely 
below the level of my consciousness? 
 

K: Hogyan elrendezni igazítani egy olyan gubancot, 
amely teljes egészében tudatosságom szintje alatt 
van? 
 

M: By being with yourself, the 'I am'; by watching 
yourself in your daily life with alert interest, with the 
intention to understand rather than to judge, in full 
acceptance of whatever may emerge, because it is 
there, you encourage the deep to come to the 
surface and enrich your life and consciousness with 
its captive energies. This is the great work of 
awareness; it removes obstacles and releases 
energies by understanding the nature of life and 
mind. Intelligence is the door to freedom and alert 
attention is the mother of intelligence. 
 

M: Azáltal, hogy önmagad, az ‟én vagyok‟ vagy; 
azáltal, hogy napi életed során önmagadat éber 
érdeklődéssel figyeled, megértése, mintsem a 
megítélése szándékával, teljes elfogadásával 
bárminek, ami felbukkanhat, mivel van, bátorítod a 
mélységet, hogy jöjjön a felszínre, és gazdagítsa 
életedet és tudatosságodat bebörtönzött energiáival. 
Ez a tudatosság hatalmas munkája; az élet és az 
elme természetének a megértésével eltávolítja az 
akadályokat, és felszabadítja az energiákat. A 
megértés az ajtó a szabadságba, és az éber 
figyelem a megértés szülőanyja. 
 

Q: One more question. Why does pleasure end in 
pain? 
 

K: Még egy kérdés. Az élvezet miért fájdalom a 
vége? 
 

M: Everything has a beginning and an end and so 
does pleasure. Don't anticipate and don't regret, and 
there will be no pain. It is memory and imagination 
that cause suffering. 
 
Of course pain after pleasure may be due to the 
misuse of the body or the mind. The body knows its 
measure, but the mind does not. Its appetites are 
numberless and limitless. Watch your mind with 
great diligence, for there lies your bondage and also 
the key to freedom. 
 

M: Mindennek van kezdete, és vége, és ez így van 
az élvezettel is. Ne várj el, és ne bánj meg semmit, 
és nem lesz fájdalom. Az emlékezet és a képzelet 
az, ami a szenvedést okozza. 
 
Természetesen, az élvezetet követő fájdalomnak 
oka lehet a testtel, vagy az elmével való visszaélés 
is. A test ismeri a határait, de az elme nem. Étvágya 
mértéktelen, és korlátlan. Nagyon gondosan figyeld 
az elmédet, mert benne rejlik rabságod, ugyanakkor 
szabadságod kulcsa is. 
 

Q: My question is not yet fully answered: Why are 
man's pleasures destructive? Why does he find so 

K: Még nem adtál kimerítő választ a kérdésemre: 
miért destruktívak az emberi élvezetek? Miért talál 
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much pleasure in destruction? Life's concern lies in 
protection, perpetuation and expansion of itself. In 
this it is guided by pain and pleasure. At what point 
do they become destructive? 
 

oly sok élvezetet a rombolásban? Az élet önmaga a 
védelmében, fennmaradásában, és kiterjesztésében 
érdekelt. Ebben a fájdalom és az élvezet segítik őt. 
Mely ponton válnak ezek destruktívvá? 
 

M: When the mind takes over, remembers and 
anticipates, it exaggerates, it distorts, it overlooks. 
The past is projected into future and the future 
betrays the expectations. The organs of sensation 
and action are stimulated beyond capacity and they 
inevitably break down. The objects of pleasure 
cannot yield what is expected of them and get worn 
out, or destroyed, by misuse. It results in excess of 
pain where pleasure was looked for. 
 

M: Amikor az elme az emlékezés és előre látás 
révén átveszi a hatalmat, akkor szerepét túljátsza, 
eltorzítja, eluralja. A múltat a jövőbe vetíti, a jövő 
pedig alulmúlja az elvárásokat. Az érzékelés és 
cselekvés szervei az ingerek által túlterhelődnek, és 
szükségszerűen károsodnak. Az élvezet objektumai 
nem tudják megadni a tőlük elvártakat, és 
elhasználódnak, tönkremennek a visszaélés 
következtében. Az élvezet keresés mértéktelen 
fájdalmat eredményez. 
 

Q: We destroy not only ourselves, but others too. 
 

K: Nemcsak önmagunkat pusztítjuk, hanem 
másokat is. 
 

M: Naturally, selfishness is always destructive. 
Desire and fear, both are self-centred states. 
Between desire and fear anger arises, with anger 
hatred, with hatred passion for destruction. War is 
hatred in action, organised and equipped with all the 
instruments of death. 
 

M: Természetesen, az önzés mindig romboló 
hatású. Vágy és félelem, mind a kettő egocentrikus 
állapot. Vágy és félelem közepette harag keletkezik, 
a haraggal gyűlölet, a gyűlölettel pusztítás iránti 
szenvedély. A háború cselekvő gyűlölet, a halál 
minden eszközével felszerelve. 
 

Q: Is there a way to end these horrors? 
 

K: Van mód véget vetni e borzalmaknak? 
 

M: When more people come to know their real 
nature, their influence, however subtle, will prevail 
and the world's emotional atmosphere will sweeten 
up. People follow their leaders and when among the 
leaders appear some, great in heart and mind, and 
absolutely free from self-seeking, their impact will be 
enough to make the crudities and crimes of the 
present age impossible. A new golden age may 
come and last for a time and succumb to its own 
perfection. For, ebb begins when the tide is at its 
highest. 
 

M: Amikor sokan eljutnak igazi természetük 
ismeretéig, az ő hatásuk, bármennyire finom, 
uralkodni fog, és a világ emocionális atmoszférája 
megtisztul. Az emberek vezetőiket követik, és 
amikor a vezetők között elég sok lesz a szívében és 
elméjében nagy, teljesen önzetlen ember, az ő 
hatásuk elég lesz, hogy a jelen kor éretlenségeit és 
bűnteit lehetetlenné tegyék. Jöhet egy új aranykor, 
és tart egy ideig, majd elbukik saját tökéletességétől. 
Mert az apadás akkor kezdődik, amikor az ár a 
legmagasabban áll. 
  

Q: Is there no such thing as permanent perfection? 
 

K: Semmi nincs, ami állandóan tökéletes? 
 

M: Yes, there is, but it includes all imperfection. It is 
the perfection of our self-nature which makes 
everything possible, perceivable, interesting. It 
knows no suffering, for it neither likes nor dislikes; 
neither accepts nor rejects. Creation and destruction 
are the two poles between which it weaves its ever-
changing pattern. Be free from predilections and 
preferences and the mind with its burden of sorrow 
will be no more. 
 

M: De igen, van, de az az összes tökéletlenséget 
magában foglalja. Ez a mi ön-természetünk, amely 
mindent lehetségessé, észlelhetővé, érdekessé 
tesz. Nem ismeri a szenvedést, mert nem ismer 
szeretet, sem annak ellenkezőjét; nem ismeri sem 
az elfogadást, sem a visszautasítást. A teremtés és 
pusztítás két pólusa között leng az állandóan változó 
rend. Légy részrehajlástól és kedvezéstől mentes, 
és az elme megszűnik, szomorúság-terhével 
egyetemben. 
 

Q: But I am not alone to suffer. There are others. 
 

K: De nem én szenvedek egyedül. Ott vannak a 
többiek. 
 

M: When you go to them with your desires and 
fears, you merely add to their sorrows. First be free 
of suffering yourself and then only hope of helping 
others. You do not even need to hope -- your very 

M: Ha vágyaiddal és félelmeiddel közeledsz 
hozzájuk, akkor csak szomorúságukat növeled. 
Előbb önmagadat szabadítsd meg a szenvedéstől, 
és csak azután kívánd a mások megsegítését. Még 



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

261 

 

existence will be the greatest help a man can give 
his fellowmen. 
 

csak kívánnod sem kell – puszta létezésed lesz a 
legnagyobb segítség, amit egy ember az 
embertársának nyújthat. 
 

 

60. Live Facts, not Fancies 60. Tényeket élj, ne képzelt dolgokat 
Questioner: You say that whatever you see is 
yourself. You also admit that you see the world as 
we see it. Here is today's newspaper with all the 
horrors going on. Since the world is yourself, how 
can you explain such misbehaviour? 

 

Kérdező: Azt mondod, akármit látsz, az önmagad. 
Azt is elismered, hogy úgy látod a világot, ahogyan 
mi. Itt a mai újság, tele az aktuális szörnyűségekkel. 
Minthogy a világ te magad vagy, hogy tudod 
megmagyarázni az ilyenfajta helytelen magatartást? 
 

Maharaj: Which world do you have in mind? 
 

Maharaj: Melyik világra gondolsz? 
 

Q: Our common world, in which we live. 
 

K: Közös világunkra, amelyben élünk. 
 

M: Are you sure we live in the same world? I do not 
mean nature, the sea and the land, plants and 
animals. They are not the problem, nor the endless 
space, the infinite time, the inexhaustible power. Do 
not be misled by my eating and smoking, reading 
and talking. My mind is not here, my life is not here. 
Your world, of desires and their fulfilments, of fears 
and their escapes, is definitely not my world. I do not 
even perceive it, except through what you tell me 
about it. It is your private dream world and my only 
reaction to it is to ask you to stop dreaming. 
 

M: Biztos vagy benne, hogy ugyanabban a világban 
élünk? Nem a természetre, a tengerre, a földre, a 
növényekre és az állatokra célzok. Nem ezek 
jelentik a problémát, s nem is a végtelen tér, a 
határtalan idő, a kiapadhatatlan erő. Ne hagyd, hogy 
az evés, dohányzás, olvasás és beszélgetés 
félrevezessenek. Az én elmém nincs itt, az életem 
nem itt van. A világod, a vágyaidnak és azok 
teljesülésének, félelmeidnek és az azoktól való 
menekülésnek a világa, határozottan nem az én 
világom. Én még csak nem is észlelem azt, kivéve, 
amit elmondasz nekem róla. Ez a te privát álmod, 
amire az én egyetlen válaszom az, hogy hagyd abba 
az álmodást. 
 

Q: Surely, wars and revolutions are not dreams. 
Sick mothers and starving children are not dreams. 
Wealth, ill-gotten and misused, is not a dream. 
 

K: A háborúk és a forradalmak biztos, hogy nem 
álmok. A beteg anyák és az éhező gyermekek, nem 
álmok. Az ebül szerzett, és helytelenül használt 
vagyon nem álom. 
 

M: What else? 
 

M: Mi egyéb? 
 

Q: A dream cannot be shared. 
 

K: Az álom nem lehet megosztott. 
 

M: Nor can the waking state. All the three states -- of 
waking, dreaming and sleeping -- are subjective, 
personal, intimate. They all happen to and are 
contained within the little bubble in consciousness, 
called 'I'. The real world lies beyond the self. 
 

M: Az ébrenléti állapot sem lehet az. Mind a három 
állapot – ébrenlét, álmodás és mélyalvás – 
szubjektív, személyes, intim. Mindezek történések, 
és a tudatosság ‟én‟-nek nevezett kis buborékja 
foglalja magában. A valódi világ az énen túl van. 
 

Q: Self or no self, facts are real. 
 

K: Én vagy nem én, a tények valódiak. 
 

M: Of course facts are real. I live among them. But 
you live with fancies, not with facts. Facts never 
clash, while your life and world are full of 
contradictions. Contradiction is the mark of the false; 
the real never contradicts itself. 
 
For instance, you complain that people are abjectly 
poor. Yet you do not share your riches with them. 
You mind the war next door, but you hardly give it a 

M: Természetesen, a tények valódiak. De te képzelt 
dolgokkal élsz, nem tényekkel. A tények sohasem 
ellentmondóak, míg a te életed és világod 
ellentmondásokkal teli. Az ellentmondások a 
hamisság jelei; a valóság sohasem mond ellent 
önmagának. 
 
Siránkozol például, hogy az emberek 
nyomorúságosan szegények. Mégsem osztod meg 
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thought when it is in some far off country. The 
shifting fortunes of your ego determine your values; 
'I think', 'I want', 'I must' are made into absolutes. 
 

velük a vagyonodat. A szomszédos háború miatt 
nyugtalankodsz, de alig méltatod figyelemre, ha az 
valamely távoli országot sújtja. Egód változó 
szerencséje határozza meg értékeidet; az ‟én 
gondolom‟, ‟én akarom‟, ‟nekem kell‟ kizárólagossá 
váltak. 
 

Q: Nevertheless, the evil is real. 
 

K: Azonban, a gonosz valódi. 
 

M: Not more real than you are. Evil is in the wrong 
approach to problems created by misunderstanding 
and misuse. It is a vicious circle. 
 

M: Nem valódibb, mint amilyen te vagy. A gonosz a 
félreértés és visszaélés következtében létrejött 
problémák rossz megközelítése. Ez egy ördögi kör. 
 

Q: Can the circle be broken? 
 

K: Megszakítható ez a kör? 
 

M: A false circle need not be broken. It is enough to 
see it as it is -- non-existent. 
 

M: Egy hamis kört nem szükséges megszakítani. 
Elegendő annak látni, ami – nem létezőnek. 
 

Q: But, real enough to make us submit to and inflict 
indignities and atrocities. 
 

K: De ez valójában ahhoz elegendő, hogy 
engedelmeskedjünk, és gonoszságokat és 
kegyetlenségeket kövessünk el. 
 

M: Insanity is universal. Sanity is rare. Yet there is 
hope, because the moment we perceive our 
insanity, we are on the way to sanity. This is the 
function of the Guru -- to make us see the madness 
of our daily living. Life makes you conscious, but the 
teacher makes you aware. 
 

M: Általános az esztelenség. Nagyon ritka a józan 
gondolkodás. Mégis van remény, mert a pillanatban, 
ahogy észleljük esztelenségünket, az épelméjűség 
útjára léptünk. Ez a funkciója a Gurunak – 
megláttatni velünk mindennapi életünk őrületét. Az 
élet tudatossá tesz, de a tanító körültekintővé.  

 
Q: Sir, you are neither the first nor the last. Since 
immemorial times people were breaking into reality. 
Yet how little it affected our lives. The Ramas and 
the Krishnas, the Buddhas and the Christs have 
come and gone and we are as we were; wallowing 
in sweat and tears. What have the great ones done, 
whose lives we witnessed? What have you done, 
Sir, to alleviate the world's thrall? 
 

K: Uram, Ön se nem az első, se nem az utolsó. Ősi 
időktől fogva hatoltak be emberek a valóságba. Mily 
kevés hatást gyakorolt ez mégis, a mi életünkre. A 
Rámák és a Krisnák, a Buddhák és a Krisztusok 
jöttek, és mentek, és mi vagyunk, akik voltunk; 
verejtékben és könnyekben gázolva. Mit értek el a 
legnagyobbak, akik élete tanúságul szolgált? Mit tett 
Ön, Uram, a világ szolgaságának az enyhítése 
terén? 
 

M: You alone can undo the evil you have created. 
Your own callous selfishness is at the root of it. Put 
first your own house in order and you will see that 
your work is done. 
 

M: Egyedül te tudod érvényteleníteni a gonoszt, amit 
teremtettél. Ennek a gyökere a te saját érzéketlen 
egoizmusod. Elsőként a saját házadat tedd rendbe, 
és látni fogod, hogy dolgodat elvégezted. 
 

Q: The men of wisdom and of love, who came 
before us, did set themselves right, often at a 
tremendous cost. What was the outcome? A 
shooting star, however bright, does not make the 
night less dark. 
 

K: A bölcsesség és szeretet emberei, akik előttünk 
jártak, gyakran szörnyű áron tették rendbe magukat. 
Mi eredménye volt? Egy hullócsillag, bármennyire 
fényes, nem teszi az éjjelt kevésbé sötétté.  
 

M: To judge them and their work you must become 
one of them. A frog in a well knows nothing about 
the birds in the sky. 
 

M: Ahhoz, hogy őket és munkájukat megítélhesd, 
előbb egyikükké kell válnod. A kúti béka semmit sem 
tud az ég madaráról.  
 

Q: Do you mean to say that between good and evil 
there is no wall? 
 

K: Azt akarod mondani, hogy nincs fal jó és gonosz 
között? 
 

M: There is no wall, because there is no good and 
no evil. In every concrete situation there is only the 
necessary and the unnecessary. The needful is 

M: Nincs fal, mert jó és gonosz nincsenek. Minden 
konkrét szituációban szükséges és felesleges van 
csupán. A szükséges jó, a szükségtelen rossz. 
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right, the needless is wrong. 
 

 

Q: Who decides? 
 

K: Ki dönt? 
 

M: The situation decides. Every situation is a 
challenge which demands the right response. When 
the response is right, the challenge is met and the 
problem ceases. If the response is wrong, the 
challenge is not met and the problem remains 
unsolved. Your unsolved problems -- that is what 
constitutes your karma. Solve them rightly and be 
free. 

M: A szituáció dönt. Minden szituáció egy feladat, 
amely megköveteli a helyes választ. Amikor a válasz 
helyes, a feladat megoldásra került, és a probléma 
megszűnik. Ha a válasz rossz, a feladat nem 
teljesül, és a probléma megoldatlan marad. A te 
megoldatlan problémáid – amelyek a te karmádat 
alkotják. Oldd meg őket hibátlanul, és szabaddá 
válsz. 
 

Q: You seem to drive me always back into myself. Is 
there no objective solution to the world's problems? 
 

K: Úgy látom, mindig önmagamhoz vezetsz vissza. 
Nincs objektív megoldás a világ problémáira? 
 

M: The world problems were created by numberless 
people like you, each full of his own desires and 
fears. Who can free you of your past, personal and 
social, except yourself? And how will you do it 
unless you see the urgent need of your being first 
free of cravings born of illusion? How can you truly 
help, as long as you need help yourself? 
 

M: A világ problémáit számtalan tehozzád hasonló 
ember okozta, mindegyik tele van a saját vágyaival 
és félelmeivel. Ki tud megszabadítani a múltadtól, 
legyen az személyes, vagy társadalmi, ha te nem? 
És hogy fogod ezt véghezvinni, ha nem érzed annak 
a sürgető szükségét, hogy megszabadulj előbb 
születésed illúziójának gyötrelmeitől? Hogyan tudnál 
addig igazán segíteni, amíg neked magadnak van 
szükséged segítségre? 
 

Q: In what way did the ancient sages help? In what 
way do you help? A few individuals profit, no doubt; 
your guidance and example may mean a lot to them; 
but in what way do you affect humanity, the totality 
of life and consciousness? You say that you are the 
world and the world is you; what impact have you 
made on it? 
 

K: Az ősi bölcsek hogyan segítettek? Te milyen 
módon segítesz? Pár ember kétségtelenül 
hasznosítja; segítséged és példád sokat jelenthet 
számukra; de milyen hatással vagy az emberiségre, 
az élet és a tudatosság teljességére? Azt mondod, 
hogy te vagy a világ, és a világ te vagy; milyen 
módon hatottál rá? 
 

M: What kind of Impact do you expect? 
 

M: Milyen hatásra gondolsz? 
 

Q: Man is stupid, selfish, cruel. 
 

K: Az ember ostoba, önző, kegyetlen. 
 

M: Man is also wise, affectionate and kind. 
 

M: Az ember ugyanakkor bölcs, szeretetteljes és 
jóságos. 
 

Q: Why does not goodness prevail? 
 

K: Miért a jóság uralkodik? 
 

M: It does -- in my real world. In my world even what 
you call evil is the servant of the good and therefore 
necessary. It is like boils and fevers that clear the 
body of impurities. Disease is painful, even 
dangerous, but if dealt with rightly, it heals. 
 

M: Az uralkodik – az én világomban. Az én 
világomban még az általad gonosznak nevezett is a 
jót szolgálja, és ezért nélkülözhetetlen. Ez a 
kelésekhez és a lázhoz hasonlóan megtisztítja a 
testet szennyeződésektől. A betegség fájdalmas, sőt 
veszedelmes, de ha helyesen bánsz vele, 
meggyógyít. 
 

Q: Or kills. 
 

K: Vagy megöl. 
 

M: In some cases death is the best cure. A life may 
be worse than death, which is but rarely an 
unpleasant experience, whatever the appearances. 
Therefore, pity the living, never the dead. This 
problem of things, good and evil in themselves, does 
not exist in my world. The needful is good and the 
needless is evil. In your world the pleasant is good 

M: Vannak esetek, amikor a halál a legjobb 
gyógymód. Van, amikor az élet rosszabb, mint a 
halál, amely csupán egy kivételesen kellemetlen 
tapasztalat, bármilyen módon jelenjen a meg. Ezért 
hát, az élőt sajnáld, sohase a holtat. Ez a dolgokkal 
kapcsolatos probléma, hogy önmagukban jók és 
rosszak, nem létezik az én világomban. A 
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and the painful is evil. 
 

szükségszerű jó, és a szükségtelen rossz. A te 
világodban a kellemes jó, és a fájdalmas rossz. 
 

Q: What is necessary? 
 

K: Mi szükséges? 
 

M: To grow is necessary. To outgrow is necessary. 
To leave behind the good for the sake of the better 
is necessary. 
 

M: A növekedés szükséges. Túlnőni szükségtelen. 
A jó elhagyása a jobb kedvéért szükséges. 
 

Q: Mivégre? 
 

K: Mi ennek a vége? 
 

M: The end is in the beginning. You end where you 
start -- in the Absolute. 
 

M: A vég a kezdetben van. Ott van a véged, ahol a 
kezdeted – az Abszolútban. 
 

Q: Why all this trouble then? To come back to where 
I started? 
 

K: Miért akkor mindez a szenvedés? Visszatérni 
oda, ahol kezdtem? 
 

M: Whose trouble? Which trouble? Do you pity the 
seed that is to grow and multiply till it becomes a 
mighty forest? Do you kill an infant to save him from 
the bother of living? What is wrong with life, ever 
more life? Remove the obstacles to growing and all 
your personal, social, economic and political 
problems will just dissolve. The universe is perfect 
as a whole and the part's striving for perfection is a 
way of joy. Willingly sacrifice the imperfect to the 
perfect and there will be no more talk about good 
and evil. 
 

M: Kinek a szenvedése? Milyen szenvedés? 
Sajnálod a magot, amely addig nő, és szaporodik, 
míg hatalmas erdővé nem válik? Megölnél egy 
csecsemőt, hogy megmentsd őt a világ terhétől? Mi 
bajod az élettel, az állandóan szaporodó élettel? 
Távolítsd el a növekedés akadályait, és minden 
személyes, társadalmi, gazdasági és politikai 
problémád egyből szertefoszlik. Az univerzum teljes 
egészében tökéletes, és részeinek tökéletességre 
való törekvése, az öröm útja. Áldozd fel önként a 
tökéletlent a tökéletesért, és nem fogsz többé jóról 
és rosszról beszélni. 
 

Q: Yet we are afraid of the better and cling to the 
worse. 
 

K: Mégis rettegünk a jobbtól, és kapaszkodunk a 
rosszba. 
 

M: This is our stupidity, verging on insanity. 
 

M: Ez a mi elmebajjal határos ostobaságunk. 
 

 

61. Matter is Consciousness Itself 61. Az anyag a tudatosság maga 
Questioner: I was lucky to have holy company all 
my life. Is it enough for self-realisation? 

 

Kérdező: Szerencsés vagyok, hogy egész életemet 
szentek társaságában tölthettem. Elegendő ez az 
önmegvalósításhoz? 
 

Maharaj: It depends what you make of it. 
 

Maharaj: Attól függ, mihez kezdesz vele. 
 

Q: I was told that the liberating action of satsang is 
automatic. Just like a river carries one to the 
estuary, so the subtle and silent influence of good 
people will take me to reality. 
 

K: Úgy hallottam, hogy a satsang megszabadító 
hatása automatikus. Mint ahogy a folyó a torkolatig 
szállít, ugyanígy juttat el a jó emberek titokzatos és 
csendes hatása a valósághoz. 
 

M: It will take you to the river, but the crossing is 
your own. Freedom cannot be gained nor kept 
without will-to-freedom. You must strive for 
liberation; the least you can do is uncover and 
remove the obstacles diligently. If you want peace 
you must strive for it. You will not get peace just by 
keeping quiet. 
 

M: El fog juttatni téged a folyóig, de átkelni rajta 
neked kell. A szabadság nem nyerhető el, vagy 
kapható meg a szabadság vágya nélkül. 
Törekedned kell a szabadságra; a legkevesebb, 
amit tehetsz, hogy szorgalmasan feltárod és 
eltávolítod az akadályokat. Ha békét akarsz, akkor 
erre kell törekedned. Nem fogod elnyerni a békét 
csupán azáltal, hogy csendben maradsz. 
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Q: A child just grows. He does not make plans for 
growth, nor has he a pattern; nor does he grow by 
fragments, a hand here a leg there; he grows 
integrally and unconsciously. 
 

K: A gyermek önmagától növekszik. Nem készít 
terveket a növekedéshez, és mintái sincsenek 
hozzá; s növekedése nem is részletekben történik, a 
kéz itt, a láb ott; egységesen és öntudatlanul 
növekszik.  
 

M: Because he is free of imagination. You can also 
grow like this, but you must not indulge in forecasts 
and plans, born of memory and anticipation. It is one 
of the peculiarities of a gnani that he is not 
concerned with the future. Your concern with future 
is due to fear of pain and desire for pleasure, to the 
gnani all is bliss: he is happy with whatever comes. 
 

M: Mivel ő mentes a képzelődéstől. Te is 
növekedhetsz így, de nem szabad megengedned 
magadnak emlékezetből és elvárásból születő 
sejtéseket és terveket. A gnani egyik jellemzője, 
hogy nem törődik a jövővel. Te a fájdalomtól való 
félelmed, és az élvezet iránti vágyad miatt törődsz a 
jövővel, a gnani számára minden boldogság: minden 
boldogsággal tölti el, ami jön. 

 
Q: Surely, there are many things that would make 
even a gnani miserable. 
 

K: Van biztosan sok olyan dolog, ami még egy 
gnanit is boldogtalanná tenne. 
 

M: A gnani may meet with difficulties, but they do 
not make him suffer. Bringing up a child from birth to 
maturity may seem a hard task, but to a mother the 
memories of hardships are a joy. There is nothing 
wrong with the world. What is wrong is in the way 
you look at it. It is your own imagination that 
misleads you. Without imagination there is no world. 
Your conviction that you are conscious of a world is 
the world. The world you perceive is made of 
consciousness; what you call matter is 
consciousness itself. You are the space (akash) in 
which it moves, the time in which it lasts, the love 
that gives it life. Cut off imagination and attachment 
and what remains? 
 

M: Előfordulhat, hogy a gnani nehézségekkel 
szembesül, de azok nem okoznak szenvedést a 
számára. Egy gyermeknek a szültésétől az 
érettségéig tartó felnevelése kemény feladatnak 
tűnhet, de egy anya számára a nehézségek emlékei 
örömöt jelentenek. Nincs semmi baj a világgal. Azzal 
van baj, ahogyan szemléled azt. Téged a saját 
képzelődésed vezet félre. Képzelődés nélkül nincs 
világ. Neked meggyőződésed, hogy tudod, a világ a 
világ. Az általad észlelt világ tudatosságból áll; amit 
te anyagnak nevezel, az a tudatosság maga. Te 
vagy a tér (akash), amelyben az mozog, az idő, 
amelyben az fennmarad, a szeretet, amely az életét 
adja. Vágd el a képzelődést és a ragaszkodást, és 
mi marad? 
 

Q: The world remains. I remain. 
 

K: A világ marad. Én maradok. 
 

M: Yes. But how different it is when you can see it 
as it is, not through the screen of desire and fear. 
 

M: Igen. De mennyire más, mikor úgy látod, ahogy 
van, nem pedig a vágy és a félelem fátylán 
keresztül. 
 

Q: What for are all these distinctions -- reality and 
illusion, wisdom and ignorance, saint and sinner? 
Everyone is in search of happiness, everyone strives 
desperately; everyone is a Yogi and his life a school 
of wisdom. Each learns his own way the lessons he 
needs. Society approves of some, disapproves of 
others; there are no rules that apply everywhere and 
for all time. 
 

K: Miért kell különbséget tenni valóság és illúzió, 
bölcsesség és tudatlanság, szent és bűnös között? 
Mindenki boldogság keres, mindenki elszántan 
törekszik; mindenki Yogi, akinek az élete a 
bölcsesség iskolája. Mindenki a maga módján 
tanulja meg a számára szükséges leckét. A 
társadalom némelyeket helyesel, másokat 
helytelenít; nincsenek olyan mindenhol és 
mindenkor alkalmazható szabályok. 
 

M: In my world love is the only law. I do not ask for 
love, I give it. Such is my nature. 
 

M: Az én világomban a szeretet az egyedüli törvény. 
Nem kérem a szeretetet, hanem adom. Ilyen a 
természetem. 
 

Q: I see you living your life according to a pattern. 
You run a meditation class in the morning, lecture 
and have discussions regularly; twice daily there is 
worship (puja) and religious singing (bhajan) in the 
evening. You seem to adhere to the routine 
scrupulously. 

K: Úgy látom, hogy életedet egy kialakult rendnek 
megfelelően éled. Reggelente egy óra meditáció, 
majd előadás és beszélgetés; naponta kétszer 
istentisztelet (puja) és este vallásos éneklés 
(bhajan). Úgy látszik, mintha aggályos módon 
ragaszkodnál a megszokott rutinhoz.  
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M: The worship and the singing are as I found them 
and I saw no reason to interfere. The general routine 
is according to the wishes of the people with whom I 
happen to live or who come to listen. They are 
working people, with many obligations and the 
timings are for their convenience. Some repetitive 
routine is inevitable. Even animals and plants have 
their time-tables. 
 

M: Az imádkozás és az éneklés bevett szokás, és 
nem láttam okát, hogy változtassak. Az általános 
gyakorlat azon emberek kívánalmainak felel meg, 
akikkel együtt élek, illetve akik eljönnek, hogy 
meghallgassanak. Ők dolgozó emberek, sok 
kötelezettséggel, és az időrend az ő kényelmüket 
szolgálja. Az ismétlődő szokások elkerülhetetlenek. 
Még az állatoknak és a növényeknek is megvan a 
maguk időbeosztása. 
 

Q: Yes, we see a regular sequence in all life. Who 
maintains the order? Is there an inner ruler, who lays 
down laws and enforces order? 
 

K: Igen, az egész életben szabályos szekvenciákat 
látunk. Ki az, aki a rendet fenntartja? Létezik egy 
belső uralkodó, aki a törvényeket lefekteti, és a 
rendet érvényre juttatja? 
 

M: Everything moves according to its nature. Where 
is the need of a policeman? Every action creates a 
reaction, which balances and neutralises the action. 
Everything happens, but there is a continuous 
cancelling out, and in the end it is as if nothing 
happened. 
 

M: Minden a maga természete szerint mozog. Miért 
lenne szükség rendőrre? Minden akció reakciót von 
maga után, amely kiegyenlíti és semlegesíti az 
akciót. Minden zajlik, de folyamatosan kioltják 
egymást, és a végén mintha semmi nem történt 
volna. 
 

Q: Do not console me with final harmonies. The 
accounts tally, but the loss is mine. 
 

K: Ne vigasztalj engem végső harmóniákkal. A 
számla kiegyenlítve, de a veszteség az enyém. 
 

M: Wait and see. You may end up with a profit good 
enough to justify the outlays. 
 

M: Várj, és nézz. Nyereséggel végezheted, ami 
elegendő a kiadások igazolására. 
 

Q: There is a long life behind me and I often wonder 
whether its many events took place by accident, or 
there was a plan. Was there a pattern laid down 
before I was born by which I had to live my life? If 
yes, who made the plans and who enforced them? 
Could there be deviations and mistakes? Some say 
destiny is immutable and every second of life is 
predetermined; others say that pure accident 
decides everything. 
 

K: Egy hosszú élet van mögöttem, és kíváncsi 
vagyok nem egyszer, hogy vajon az a sok megélt 
esemény véletlenszerű volt, vagy terv szerinti? Volt 
esetleg egy születésem előtt lefektetett séma, amely 
szerint élnem kellett az életemet? Ha igen, ki 
csinálta a terveket, és ki juttatta érvényre azokat? 
Előfordulhattak eltérések és hibák? Egyesek azt 
mondják, hogy a sors megváltoztathatatlan, és az 
élet minden pillanata előre meghatározott; mások 
azt mondják, hogy tisztán a véletlen intéz mindent. 
 

M: You can have it as you like. You can distinguish 
in your life a pattern or see merely a chain of 
accidents. Explanations are meant to please the 
mind. They need not be true. Reality is indefinable 
and indescribable. 
 

M: Ahogy tetszik. Felismerhetsz mintákat az 
életedben, vagy láthatod véletlenek láncolatának 
csupán. A magyarázatok értelme, hogy elmédet 
kielégítsék. Nem kell, hogy igazak legyenek. A 
valóság meghatározhatatlan, és leírhatatlan. 
 

Q: Sir, you are escaping my question. I want to 
know how you look at it. Wherever we look we find 
structure of unbelievable intelligence and beauty. 
How can I believe that the universe is formless and 
chaotic? Your world, the world in which you live, 
may be formless, but it need not be chaotic. 
 

K: Tisztelt Uram, ez a kérdésem elkerülése. Én azt 
szeretném tudni, hogy te hogy látod ezt. Bárhova 
nézünk, hihetetlen intelligencia és szépség 
struktúráit találjuk. Hogyan hihetném, hogy az 
univerzum forma- és rendszer nélküli? A te világod, 
az a világ, amelyben te élsz, lehet, hogy forma 
nélküli, de nem lehet kaotkius. 
 

M: The objective universe has structure, is orderly 
and beautiful. Nobody can deny it. But structure and 
pattern, imply constraint and compulsion. My world 
is absolutely free; everything in it is self-determined. 
Therefore I keep on saying that all happens by itself. 
There is order in my world too, but it is not imposed 

M: Az objektív univerzumnak rendezett és szép 
szerkezete van. Ezt senki nem cáfolhatja. De a 
struktúra és minta jelentése korlátozás és kényszer. 
Az én világom abszolúte szabad; minden, ami 
benne van önmeghatározott. Ezért amit mondtam, 
fenntartom, minden önmagától történik. Az én 
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from outside. It comes spontaneously and 
immediately, because of its timelessness. Perfection 
is not in the future. It is now. 
 

világomban is rend van, de az nem kívülről van 
rákényszerítve. Időtlensége miatt spontán és 
közvetlen. A tökéletesség nem a jövőben van, 
hanem most. 
 

Q: Does your world affect mine? 
 

K: A te világod hatással van az enyémre? 
 

M: At one point only -- at the point of the now. It 
gives it momentary being, a fleeting sense of reality. 
In full awareness the contact is established. It needs 
effortless, un-self-conscious attention. 
 

M: Csupán egyetlen ponton – a most pontján 
keresztül. Az ad neki pillanatnyi létet, futó valóság 
érzetet. A teljes tudatosságban valósul meg a 
kapcsolat. Ez erőfeszítésmentes, nem tudatos 
figyelmet kíván. 
 

Q: Is not attention an attitude of mind? 
 

K: Nem elme attitűd a figyelés? 
 

M: Yes, when the mind is eager for reality, it gives 
attention. There is nothing wrong with your world, it 
is your thinking yourself to be separate from it that 
creates disorder. Selfishness is the source of all evil. 
 

M: De igen, mikor az elme valóságra áhítozik, akkor 
ráirányítja a figyelmét. Semmi baj nincs a világoddal, 
a gondolkodásod az, ami miatt elkülönülsz tőle, 
amely zűrzavart teremt. Az önzés minden rossz 
forrása. 
 

Q: I am coming back to my question. Before I was 
born, did my inner self decide the details of my life, 
or was it entirely accidental and at the mercy of 
heredity and circumstances? 
 

K: Visszatérek a kérdésemre. Mielőtt megszülettem 
volna, belső énem döntötte el életemnek a részleteit, 
vagy pedig teljesen véletlenszerűen alakult, az 
öröklés és a körülmények kénye-kedve szerint? 
 

M: Those who claim to have selected their father 
and mother and decided how they are going to live 
their next life may know for themselves. I know for 
myself. I was never born. 
 

M: Akik azt állítják, hogy megválasztották apjukat és 
anyjukat, és eldöntötték, hogyan kívánják élni 
következő életüket, ismerhetnék önmagukat. Én 
ismerem önmagam. Én sohasem születtem. 
 

Q: I see you sitting in front of me and replying my 
questions. 
 

K: Én viszont látom, hogy itt ülsz előttem, és 
válaszolsz a kérdéseimre. 
 

M: You see the body only which, of course, was 
born and will die. 
 

M: Csak a testet látod, amely természetesen 
megszületett, és meg fog halni. 
 

Q: It is the life-story of thus body-mind that I am 
interested in. Was it laid down by you or somebody 
else, or did it happen accidentally? 
 

K: Ilyenformán engem a test-elme élettörténete 
érdekel. Te határoztad meg azt, vagy valaki más, 
vagy véletlenségből történt? 
 

M: There is a catch in your very question. I make no 
distinction between the body and the universe. Each 
is the cause of the other; each is the other, in truth. 
But I am out of it all. When I am telling you that I was 
never born, why go on asking me what were my 
preparations for the next birth? The moment you 
allow your imagination to spin, it at once spins out a 
universe. It is not at all as you imagine and I am not 
bound by your imaginings. 
 

M: Ebben a kérdésben valójában egy kelepce rejlik. 
Én nem teszek különbséget a test és az univerzum 
között. Igazából mindegyik a másik oka, mindegyik 
más-más. De én mindkettőn kívül állok. Mikor azt 
mondom neked, hogy soha nem születtem, miért 
kérded továbbra is, hogyan készültem fel a 
következő születésre? A pillanatban, hogy 
megengeded képzeletednek, hogy találgasson, 
azonnal kitalál egy univerzumot. Egyáltalán nem úgy 
van, ahogy elképzeled, és engem nem kötnek a 
képzelődéseid. 
 

Q: It requires intelligence and energy to build and 
maintain a living body. Where do they come from? 
 

K: Egy élő test felépítéséhez és fenntartásához 
intelligenciára és energiára van szükség. Honnan 
származnak ezek? 
 

M: There is only imagination. The intelligence and 
power are all used up in your imagination. It has 
absorbed you so completely that you just cannot 

M: Ez csak képzelődés. Az intelligencia és erő a 
képzeletedben kerülnek felhasználásra. Annyira 
tökéletesen magába szívott téged, hogy fel se tudod 
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grasp how far from reality you have wandered. No 
doubt imagination is richly creative. Universe within 
universe are built on it. Yet they are all in space and 
time, past and future, which just do not exist. 
 

fogni, milyen messze elkalandoztál a valóságtól. 
Nem kétséges, a képzelet nagyon kreatív. Egy 
univerzumon belüli univerzum épül rá. Ráadásul 
mindez térben és időben, és múltban és jövőben, 
amelyek ugyancsak nem léteznek.  
 

Q: I have read recently a report about a little girl who 
was very cruelly handled in her early childhood. She 
was badly mutilated and disfigured and grew up in 
an orphanage, completely estranged from its 
surroundings. This little girl was quiet and obedient, 
but completely indifferent. One of the nuns who were 
looking after the children, was convinced that the girl 
was not mentally retarded, but merely withdrawn, 
irresponsive. A psychoanalyst was asked to take up 
the case and for full two years he would see the 
child once a week and try to break the wall of 
isolation. She was docile and well-behaved, but 
would give no attention to her doctor. He brought her 
a toy house, with rooms and movable furniture and 
dolls representing father, mother and their children. 
It brought out a response, the girl got interested. 
One day the old hurts revived and came to the 
surface. Gradually she recovered, a number of 
operations brought back her face and body to 
normal and she grew into an efficient and attractive 
young woman. It took the doctor more than five 
years, but the work was done. He was a real Guru. 
He did not put down conditions nor talk about 
readiness and eligibility. Without faith, without hope, 
out of love only he tried and tried again. 
 

K: Nemrég olvastam egy tudósítást egy olyan 
kislányról, akivel egészen kicsi korában kegyetlenül 
bántak. Súlyosan megcsonkították és elcsúfították, 
és egy árvaházban nőtt fel, teljesen eltávolodva a 
környezetétől. Ez a kislány csendes volt és 
szófogadó, de teljesen közömbös. Az egyik nővér, 
aki a gyermekeket gondozta, meg volt róla 
győződve, hogy a lány nem volt szellemileg 
visszamaradott, csupán zárkózott, közönyös. Egy 
pszichoanalitikus, akit felkértek, hogy foglalkozzon 
vele, két éven keresztül, heti egy alkalommal 
próbálkozott, hogy áttörje az elszigeteltség falát. A 
kislány fogékony volt, és illedelmes, de nem fordított 
figyelmet orvosára. Az orvos hozott a kislánynak egy 
babaházat, szobákkal és mozgatható bútorokkal, 
apát, anyát és azok gyermekeit reprezentáló 
babákkal. Egy nap a régi bántalmak feléledtek, és 
felszínre jöttek. A kislány fokozatosan felépült, s 
miután arcát és testét több műtéttel helyreállították, 
jó képességű és vonzó fiatal nő lett belőle. Több, 
mint öt évébe került a doktornak, de a feladatot 
teljesítette. Ő egy igazi Guru volt. Nem támasztott 
feltételeket, s jóindulatról, és alkalmasságról sem 
beszélt. Hit nélkül, reményvesztetten, csupán 
szeretetből próbálkozott, újra és újra. 
 

M: Yes, that is the nature of a Guru. He will never 
give up. But, to succeed, he must not be met with 
too much resistance. Doubt and disobedience 
necessarily delay. Given confidence and pliability, 
he can bring about a radical change in the disciple 
speedily. Deep insight in the Guru and earnestness 
in the disciple, both are needed. Whatever was her 
condition, the girl in your story suffered for lack of 
earnestness in people. The most difficult are the 
intellectuals. They talk a lot, but are not serious. 
 
What you call realisation is a natural thing. When 
you are ready, your Guru will be waiting. Sadhana is 
effortless. When the relationship with your teacher is 
right you grow. Above all, trust him. He cannot 
mislead you. 
 

M: Igen, a Guru természete ilyen. Soha nem adja 
fel. De a siker érdekében nem szabad túl sok 
ellenállással találkoznia. A kétely és engedetlenség 
szükségképpen késleltető hatásúak. Kellő bizalom 
és alkalmazkodás esetén a tanítványban gyors, és 
radikális változást tud előidézni. A Guru mély 
éleslátása, és a tanítvány komolysága, mindkettő 
szükéges. Bármi volt a történetbeli kislány 
kondíciója, az emberek komolyságának a hiányától 
szenvedett. A legtöbb probléma az értelmiséggel 
van. Sokat beszélnek, de nem komolyak.  
 
Amit megvalósításnak nevezel, az egy természetes 
dolog. Mikor készen állsz, Gurud várni fog. A 
sadhana nem igényel erőfeszítést. Amikor rendben 
van a kapcsolatod a tanítóval, akkor növekszel. 
Mindenekelőtt, higgy neki. Nem vihet rossz útra. 
 

Q: Even when he asks me to do something patently 
wrong? 
 

K: Még akkor is, ha valamilyen nyilvánvalóan rossz 
dolog megtételére kér? 
  

M: Do it. A Sanyasi had been asked by his Guru to 
marry. He obeyed and suffered bitterly. But his four 
children were all saints and seers, the greatest in 
Maharashtra. Be happy with whatever comes from 
your Guru and you will grow to perfection without 
striving. 
 

M: Tedd meg. Egy Sanyasit arra kért a Guruja, hogy 
házasodjon meg. Engedelmeskedett, és kegyetlenül 
szenvedett. De négy gyermeke szentek és próféták 
lettek, a legnagyobbak Maharashtrában. Fogadj 
minden olyat elégedetten, ami Gurudtól jön, és 
tökéletességed erőfeszítés nélkül fog gyarapodni. 
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Q: Sir, have you any wants or wishes. Can I do 
anything for you? 
 

K: Tisztelt Uram, van valamilyen óhaja, vagy 
kívánsága? Tehetek valamit Önért? 
 

M: What can you give me that I do not have? 
Material things are needed for contentment. But I am 
contented with myself. What else do I need? 
 

M: Mit adhatsz nekem, amim nincs? Az 
elégedettséghez anyagi dolgok szükségesek. De én 
elégedett vagyok magammal. Mire egyébre lenne 
szükségem?  
 

Q: Surely, when you are hungry you need food and 
when sick you need medicine. 
 

K: Ha éhes vagy, nyilván ételre van szükséged, 
betegséged esetén pedig orvosságra.  
 

M: Hunger brings the food and illness brings the 
medicine. It is all nature's work. 
 

M: Éhség hozza az ételt, betegség hozza a 
gyógyszert. Mindez a természet munkája. 
 

Q: lf I bring something I believe you need, will you 
accept it? 
 

K: Ha hozok valamit, amiről úgy gondolom, 
szükséged van, elfogadod? 
 

M: The love that made you offer will make me 
accept. 
 

M: A szeretet, amely miatt felajánlod, arra késztet, 
hogy elfogadjam. 
 

Q: If somebody offers to build you a beautiful 
Ashram? 
 

K: Ha felajánlaná valaki, hogy épít neked egy szép 
Ashramot? 
 

M: Let him, by all means. Let him spend a fortune, 
employ hundreds, feed thousands. 
 

M: Persze, tegye meg. Hadd költsön vagyonokat, 
alkalmazzon százakat, etessen ezreket. 
 

Q: Is it not a desire? 
 

K: Nem vágysz rá? 
 

M: Not at all. I am only asking him to do it properly, 
not stingily, half-heartedly. He is fulfilling his own 
desire, not mine. Let him do it well and be famous 
among men and gods. 
 

M: Egyáltalán nem. Csak azt kérem tőle, hogy 
tökéletesen csinálja, ne fösvény módon, félszívvel. A 
saját vágyát teljesíti, nem az enyémet. Csinálja jól, 
és váljon híressé emberek és istenek között. 
 

Q: But do you want it? 
 

K: De te akarod? 
 

M: I do not want it. 
 

M: Nem akarom. 
 

Q: Will you accept it? 
 

K: Elfogadnád? 
 

M: I don't need it. 
 

M: Nincs szükségem rá. 
 

Q: Will you stay in it? 
 

K: Laknál benne? 
 

M: If I am compelled. 
 

M: Ha rákényszerítenek. 
 

Q: What can compel you? 
 

K: Mi tud rákényszeríteni? 
 

M: Love of those who are in search of light. 
 

M: Azoknak a szeretete, akik a fényt keresik. 
 

Q: Yes, I see your point. Now, how am I to go into 
samadhi? 
 

K: Igen, értem az álláspontodat. Nos, hogyan 
érhetem el a samadhit? 
 

M: If you are in the right state, whatever you see will 
put you into samadhi. After all, samadhi is nothing 
unusual. When the mind is intensely interested, it 
becomes one with the object of interest -- the seer 
and the seen become one in seeing, the hearer and 
the heard become one in hearing, the lover and the 
loved become one in loving. Every experience can 
be the ground for samadhi. 

M: Ha a megfelelő állapotban vagy, bármit látsz, a 
samadhiba visz. Végül is, a samadhiban nincs 
semmi különös. Amikor az elme intenzíven 
érdeklődik, akkor eggyé válik érdeklődésének 
tárgyával – a látó és a látott eggyé válik a látásban, 
a halló és a hallott eggyé válik a hallásban, a 
szerető és a szeretett eggyé válik a szeretetben. 
Minden tapasztalat lehet alapja a samadhinak. 
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Q: Are you always in a state of samadhi? 
 

K: Te mindig a samadhi állapotában vagy? 
 

M: Of course not samadhi is a state of mind, after 
all. I am beyond all experience, even of samadhi. I 
am the great devourer and destroyer: whatever I 
touch dissolves into void (akash). 
 

M: Természetesen nem, a samadhi egy elmeállapot, 
végül is. Én minden tapasztaláson túl vagyok, még a 
samadhin is. Én vagyok a nagy pusztító és romboló: 
bármit megérintek, beleolvad az ürességbe (akash). 
 

Q: I need samadhis for self-realisation. 
 

K: Nekem samadhikra van szükségem az 
önmegvalósításhoz. 
 

M: You have all the self-realisation you need, but 
you do not trust it. Have courage, trust yourself, go, 
talk, act; give it a chance to prove itself. With some, 
realisation comes imperceptibly, but somehow they 
need convincing. They have changed, but they do 
not notice it. Such non-spectacular cases are often 
the most reliable. 
 

M: Rendelkezel mindazon önmegvalósítással, amire 
szükséged van, de nem hiszed el. Légy bátor, higgy 
magadban, menj, járj, cselekedj; adj neki 
lehetőséget, hogy megnyilvánítsa magát. 
Némelyeknél a megvalósulás észrevehetetlenül 
érkezik, de valahogy meg kell győződniük. 
Megváltoztak, de nem veszik észre. Az ilyen 
kevéssé látványos esetek gyakran a 
legmegbízhatóbbak. 
 

Q: Can one believe himself to be realised and be 
mistaken? 
 

K: Lehet olyan, hogy valaki azt hiszi magáról, hogy 
megvalósult, és téved? 
 

M: Of course. The very idea 'I am self-realised' is a 
mistake. There is no 'I am this'. 'I am that' in the 
Natural State. 
 

M: Természetesen. Az ‟én megvalósult vagyok‟ 
ideája valójában tévedés. Nem létezik ‟én ez 
vagyok‟. ‟Én az vagyok‟ a Természetes Állapotban. 
 

 

62. In the Supreme the Witness Appears 62. A Legfelsőbben jelenik meg a tanú 
Questioner: Some forty years ago J. Krishnamurti 
said that there is life only and all talk of personalities 
and individualities has no foundation in reality. He 
did not attempt to describe life -- he merely said that 
while life need not and cannot be described, it can 
be fully experienced, if the obstacles to its being 
experienced are removed. The main hindrance lies 
in our idea of, and addiction to, time, in our habit of 
anticipating a future in the light of the past. The sum 
total of the past becomes the 'I was', the hoped for 
future becomes the 'I shall be' and life is a constant 
effort of crossing over from what 'I was' to what „I 
shall be'. The present moment, the 'now' is lost sight 
of. Maharaj speaks of 'I am'. Is it an illusion, like 'I 
was' and 'I shall be', or is there something real about 
it? And if the „I am' too is an illusion, how does one 
free oneself from it? The very notion of I am free of 'I 
am' is an absurdity. Is there something real, 
something lasting about the 'I am' in distinction from 
the 'I was', or „I shall be', which change with time, as 
added memories create new expectations? 

 

Kérdező: J. Krishnamurti mondta úgy negyven éve, 
hogy élet létezik csupán, és a személyiségekről és 
egyéniségekről szóló beszédeknek nincs semmiféle 
valóság alapja. Nem próbálta leírni az életet – 
csupán annyit mondott, hogy míg az életet nem 
szükséges, és nem lehetséges leírni, teljesen meg 
lehet tapasztalni, ha megélésének akadályai 
megismerésre és eltávolításra kerülnek. A legfőbb 
akadályt idővel kapcsolatos ideáink és függőségeink 
jelentik, abbéli szokásunk, hogy előrebocsátjuk a 
jövőt a múlt fényében. A múlt összessége az ‟én 
voltam‟-má válik, a jövővel szembeni várakozás az 
‟én leszek'-ké válik, és az élet az ‟én voltam‟-ból az 
‟én leszek‟-be való átmenet folyamatos erőfeszítése. 
A jelen pillanat, a ‟most‟ szem elől veszett. Maharaj 
az ‟én vagyok'-ról beszél. Ez ugyanolyan illúzió, mint 
az ‟én voltam‟, és az ‟én leszek‟, vagy valódi 
valamilyen módon? És ha az ‟én vagyok‟ is illúzió, 
hogyan szabulhat meg tőle az ember? Valójában az 
‟én vagyok'-tól való megszabadulás elképzelése is 
abszurditás. Valódi, vagy tartós valamiképpen az ‟én 
vagyok', eltérően az ‟én voltam'-tól, vagy az ‟én 
leszek'-től, amelyek változnak az idővel, ahogy a 
létrejövő emlékek új elvárásokat teremtenek? 
 

Maharaj: The present 'I am' is as false as the 'I was' 
and 'I shall be'. It is merely an idea in the mind, an 

Maharaj: A jelenlévő ‟én vagyok‟ ugyan olyan 
hamis, mint az ‟én voltam‟ és az ‟én leszek‟. Egy 
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impression left by memory, and the separate identity 
it creates is false. This habit of referring to a false 
centre must be done away with, the notion 'I see', 'I 
feel', 'I think', 'I do', must disappear from the field of 
consciousness; what remains when the false is no 
more, is real. 
 

idea csupán az elmében, egy emlékezetben 
megmaradt benyomás, és az általa létrehozott 
különálló önazonosság is hamis. A hamis központra 
hivatkozásnak ezt a szokását el kell távolítani, az ‟én 
látom‟, ‟én érzem‟, ‟én csinálom‟ képzetet el kell 
tüntetni a tudatosság teréből; ami akkor marad, 
amikor a hamis már nincs többé, az a valódi. 
 

Q: What is this big talk about elimination of the self? 
How can the self eliminate itself? What kind of 
metaphysical acrobatics can lead to the 
disappearance of the acrobat? In the end he will 
reappear, mightily proud of his disappearing. 
 

K: Mi ez a nagy előadás az én megszüntetéséről? 
Hogyan szüntethetné meg az én önmagát? Miféle 
metafizikai akrobatika vezethet az akrobata 
eltűnéséhez? A végén még újra megjelenik, olyan 
nagyon büszke az eltűnésére. 
 

M: You need not chase the 'I am' to kill it. You 
cannot. All you need is a sincere longing for reality. 
We call it atma-bhakti, the love of the Supreme: or 
moksha-sankalpa, the determination to be free from 
the false. Without love, and will inspired by love, 
nothing can be done. Merely talking about Reality 
without doing anything about it is self-defeating. 
There must be love in the relation between the 
person who says 'I am' and the observer of that 'I 
am'. As long as the observer, the inner self, the 
'higher' self, considers himself apart from the 
observed, the 'lower' self, despises it and condemns 
it, the situation is hopeless. It is only when the 
observer (vyakta) accepts the person (vyakti) as a 
projection or manifestation of himself, and, so to say, 
takes the self into the Self, the duality of 'I' and 'this' 
goes and in the identity of the outer and the inner 
the Supreme Reality manifests itself. 
 
This union of the seer and the seen happens when 
the seer becomes conscious of himself as the seer, 
he is not merely interested in the seen, which he is 
anyhow, but also interested in being interested, 
giving attention to attention, aware of being aware. 
Affectionate awareness is the crucial factor that 
brings Reality into focus. 
 

M: Nem szükséges hajtóvadászatot folytatnod az 
‟én vagyok‟ megölésére. Úgysem tudod. Mindössze 
arra van szükség, hogy őszintén vágyódj a valóság 
után. Ennek a neve atma-bhakti, a Legfelsőbb 
szeretete: vagy moksha-sankalpa, ami a hamistól 
való megszabadulás meghatározása. Szeretet 
nélkül, és szeretet által ihletett akarat nélkül semmit 
nem tehetsz. Ha beszélsz csupán a Valóságról, 
anélkül hogy bármit is tennél érte, saját érdeked 
ellenében dolgozol. Az ‟én vagyok‟-ot mondó 
személy, és ennek az ‟én vagyok‟-nak a 
megfigyelője viszonya a szeretetnek kell, hogy 
legyen. Amíg a megfigyelő, a belső én, a 
‟magasabb‟ én, a megfigyelttől különállónak tekinti 
magát, az ‟alsóbb‟ én pedig semmibe veszi, és 
elutasítja azt, addig a helyzet reménytelen. Csak 
amikor a megfigyelő (vyakta) a személyt (vyakti) 
önmaga kivetítéseként, vagy megnyilvánulásaként 
fogadja el, és így az ént, úgyszólván, az Énbe 
helyezi, az ‟én‟ és ‟ez‟ kettőssége eltűnik, és a külső 
és a belső azonosságában a Legfelsőbb Valóság 
nyilvánítja meg magát.  
 
A látó és a látott ezen egysége akkor jön létre, 
amikor a látó tudatára ébred önmagának, mint a 
látónak, őt nem csupán a látott érdekli, amely amúgy 
is ő maga, hanem érdekli a létező érdeklődő is, 
figyelmével tünteti ki a figyelmet, tudatában van a 
létező tudatnak. A szeretetteljes tudatosság az a 
kulcsfontosságú tényező, amely a Realitást 
fókuszba helyezi. 
 

Q: According to the Theosophists and allied 
occultists, man consists of three aspects: 
personality, individuality and spirituality. Beyond 
spirituality lies divinity. The personality is strictly 
temporary and valid for one birth only. It begins with 
the birth of the body and ends with the birth of the 
next body. Once over, it is over for good; nothing 
remains of it except a few sweet or bitter lessons. 
 
The individuality begins with the animal-man and 
ends with the fully human. The split between the 
personality and individuality is characteristic of our 
present-day humanity. On one side the individuality 
with its longing for the true, the good and the 

K: Teozófusok és hasonló okkultisták szerint az 
ember három aspektusból áll: személyiség, 
individualitás, és spiritualitás. A spiritualitáson túl az 
isteniség van. A személyiség határozottan átmeneti 
jellegű, és csak egy születésre érvényes. A test 
születésével kezdődik, és a következő test 
születésével ér véget. Amikor vége, egyszer s 
mindenkorra vége; semmi nem marad belőle, 
néhány kellemes, vagy keserves tapasztalat 
kivételével. 
 
Az individualitás az állat-emberrel kezdődik, és a 
kiteljesesedett emberrel ér véget. Napjaink 
emberiségét a személyiség és az individualitás 
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beautiful; on the other side an ugly struggle between 
habit and ambition, fear and greed, passivity and 
violence. 
 
The spirituality aspect is still in abeyance. It cannot 
manifest itself in an atmosphere of duality. Only 
when the personality is reunited with the individuality 
and becomes a limited, perhaps, but true expression 
of it, that the light and love and beauty of the 
spiritual come into their own. 
 
You teach of the vyakti, vyakta, avyakta (observer, 
observed and ground of observation). Does it tally 
with the other view? 
 

kettészakadása jellemzi. Egyik oldalon az 
individulitás az igazság, a jó, és szép iránti 
vágyakozásával; a másik oldalon egy csúnya 
küzdelem szokás és nagyravágyás, félelem és 
kapzsiság, passzivitás és erőszak között. 
 
A spirituális aspektus még nyugvő állapotban van. A 
dualitás atmoszférájában nem képes önmagát 
megnyilvánítani, csak ha a személyiség újraegyesül 
az individualitással, és annak egy talán korlátozott, 
de valósághű kifejezésévé válik, hogy a spirituális 
fénye, szeretete és szépsége saját birtokába lépjen. 
 
A te tanításod a vyakti, vyakta, avyakta (megfigyelő, 
megfigyelt és megfigyelés). Megfelel ez a másik 
nézetnek? 
 

M: Yes, when the vyakti realises its non-existence in 
separation from the vyakta, and the vyakta sees the 
vyakti as his own expression, then the peace and 
silence of the avyakta state come into being. In 
reality, the three are one: the vyakta and the avyakta 
are inseparable, while the vyakti is the sensing-
feeling-thinking process, based on the body made of 
and fed by the five elements. 
 

M: Igen, amikor a vyakti önnön nem-létét a vyakta-
tól való elkülönültségben realizálja, és a vyakta a 
vyakti-t a saját kifejeződésének látja, megszületik az 
avyakta békéjének és csendjének az állapota. 
Valójában a három egy: a vyakta és az avyakta 
elválaszthatatlanok, míg a vyakti az érzékelő-érző-
gondolkodó folyamat, ami testi alapon keletkezik, és 
az öt elem táplálja. 
 

Q: What is the relation between the vyakta and the 
avyakta? 
 

K: Milyen kapcsolatban van a vyakta és az avyakta? 
 

M: How can there be relation when they are one? All 
talk of separation and relation is due to the distorting 
and corrupting influence of 'I-am-the-body' idea. The 
outer self (vyakti) is merely a projection on the body-
mind of the inner self (vyakta), which again is only 
an expression of the Supreme Self (avyakta) which 
is all and none. 
 

M: Hogy lehetne kapcsolatról beszélni, mikor ezek 
egyek? Minden szóbeszéd elkülönülésről és 
kapcsolatról az ‟én-vagyok-a-test‟ idea miatt 
bekövetkező torzulás és romlás miatt keletkezett. A 
külső én (vyakti) csupán a belső én (vyakta) 
kivetítése a test-elmére, amely viszont csak egy 
kifejeződése a Legfelsőbb Énnek (avyakta), amely 
minden, és semmi. 
 

Q: There are teachers who will not talk of the higher 
self and lower self. They address the man as if only 
the lower self existed. Neither Buddha nor Christ 
ever mentioned a higher self. J. Krishnamurti too 
fights shy of any mention of the higher self. Why is it 
so? 
 

K: Egyes tanítók nem beszélnek felsőbb és alsóbb 
énről. Ők úgy szólnak az emberhez, mintha annak 
csak alsóbb énje létezne. Se Buddha, se Krisztus 
nem említette sosem a felsőbb ént. J. Krishnamurti 
szintén óvakodik a felsőbb én bármilyen említésétől. 
Miért van ez? 
 

M: How can there be two selves in one body? The 'I 
am' is one. There is no „higher I-am' and „lower I-
am'. All kinds of states of mind are presented to 
awareness and there is self-identification with them. 
The objects of observation are not what they appear 
to be and the attitudes they are met with are not 
what they need be. If you think that Buddha, Christ 
or Krishnamurti speak to the person, you are 
mistaken. They know well that the vyakti, the outer 
self, is but a shadow of the vyakta, the inner self, 
and they address and admonish the vyakta only. 
They tell him to give attention to the outer self, to 
guide and help it, to feel responsible for it; in short, 
to be fully aware of it. Awareness comes from the 
Supreme and pervades the inner self; the so-called 

M: Hogy lehetne két én egy testben? Az ‟én vagyok‟ 
egy. Nincs ‟felsőbb én-vagyok‟ és ‟alsóbb én-
vagyok‟. Mindenféle elme állapot tudatosságként 
jelenik meg, és fennáll a velük való ön-azonosság. A 
megfigyelés objektumai nem azok, aminek lenni 
látszanak, és a velük kapcsolatos magatartás nem 
az, amire azoknak szüksége van. Ha te úgy 
gondolod, hogy Buddha, Krisztus vagy Krishnamurti 
a személyhez szól, akkor tévedsz. Ők jól tudják, 
hogy a vyakti, a külső én, csupán árnyéka a vyakta-
nak, a belső énnek, és ők a vyakta-t szólítják meg, 
és látják el csak jó tanáccsal. Azt mondják neki, 
fordítsa figyelmét a külső énre, vezesse és segítse, 
érezzen érte felelősséget; röviden, legyen neki teljes 
tudatában. A tudatosság a Legfelsőbbtől jön, és 
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outer self is only that part of one's being of which 
one is not aware. One may be conscious, for every 
being is conscious, but one is not aware. What is 
included in awareness becomes the inner and 
partakes of the inner. You may put it differently: the 
body defines the outer self, consciousness the inner, 
and in pure awareness the Supreme is contacted. 
 

áthatja a belső ént; az úgynevezett külső én csak 
azon része az ember létének, amelynek az ember 
nincs tudatában. Az ember tudatos lehet, mivel 
minden lény tudatos, de az ember nem tudat. Ami a 
tudatosságban foglaltatik, a belsővé válik, és 
részévé válik a belsőnek. Lehet, hogy te másképp 
fejezed ki: a test meghatározza a külső, a 
tudatosság a belső ént, és a tiszta tudatosság a 
Legfelsőbbel áll kapcsolatban. 
 

Q: You said the body defines the outer self. Since 
you have a body, do you have also an outer self? 
 

K: Azt mondtad, a test határozza meg a külső ént. 
Ha tested van, akkor külső éned is van? 
 

M: I would, were I attached to the body and take it to 
be myself. 
 

M: Ha lenne, akkor a testhez kötődnék, és azt 
önmagamnak tartanám. 
 

Q: But you are aware of it and attend to its needs. 
 

K: De tudatában vagy, és gondoskodsz 
szükségleteiről. 
 

M: The contrary is nearer to truth -- the body knows 
me and is aware of my needs. But neither is really 
so. This body appears in your mind; in my mind 
nothing is. 
 

M: Az ellenkezője áll közelebb az igazsághoz – a 
testnek van tudomása rólam, és van tudatában a 
szükségleteimnek. De valójában egyik sem igaz. Ez 
a test a te elmédben megjelenik; az én elmémben 
semmi sincs. 
 

Q: Do you mean to say you are quite unconscious of 
having a body? 
 

K: Azt akarod mondani, hogy egyáltalán nem vagy 
tudatában, hogy tested van? 
 

M: On the contrary, I am conscious of not having a 
body. 
 

M: Ellenkezőleg, tudatában vagyok, hogy nincs 
testem. 
 

Q: I see you smoking. 
 

K: Látom, dohányzol. 
 

M: Exactly so. You see me smoking. Find out for 
yourself how did you come to see me smoking, and 
you will easily realise that it is your 'I-am-the-body' 
state of mind that is responsible for this 'I-see-you-
smoking' idea. 
 

M: Pontosan fogalmazol. Látod, hogy dohányzom. 
Derítsd ki, hogy jutottál el addig, hogy dohányozni 
látsz, és könnyedén fel fogod ismerni, hogy a te ‟én-
vagyok-a-test‟ elmeállapotod az, amely ezért a 
‟látlak-téged-dohányozni‟ ideáért felelős. 
 

Q: There is the body and there is myself. I know the 
body. Apart from it, what am l? 
 

K: Van a test, és van az önmagam. Tudomásom van 
a testről. Ezen kívül, mi vagyok én? 
 

M: There is no 'I' apart from the body, nor the world. 
The three appear and disappear together. At the 
root is the sense 'I am'. Go beyond it. The idea: 'I-
am-not-the-body' is merely an antidote to the idea 'I-
am-the-body' which is false. What is that 'I am‟? 
Unless you know yourself, what else can you know? 
 

M: Nincs a testtől, sem a világtól független‟én‟. 
Mindhárman együtt jelennek meg, és együtt tűnnek 
el. A gyökerüknél az ‟én vagyok‟ érzése. Lépj túl 
rajta. Az ‟én-nem-a-test-vagyok‟ idea pusztán 
ellenmérge az ‟én-a-test-vagyok‟-nak, amely hamis. 
Mi az ‟én vagyok‟? Önmagad ismerete kivételével, 
mi egyebet ismerhetnél? 
 

Q: From what you say I conclude that without the 
body there can be no liberation. If the idea: 'I-am-
not-the-body' leads to liberation, the presence of the 
body is essential. 
 

K: Amit mondasz, abból azt a következtetést tudom 
levonni, hogy a test nélkül nem lehetséges a 
megszabadulás. Ha az ‟én-nem-a-test-vagyok‟ idea 
megszabaduláshoz vezet, akkor a test jelenléte 
nélkülözhetetlen. 
 

M: Quite right. Without the body, how can the idea: 
„I-am-not-the-body' come into being? The idea „I-am-
free' is as false as the idea 'I-am-in-bondage'. Find 
out the „I am' common to both and go beyond. 

M: Nagyszerű. A test nélkül hogy születhetne meg 
az ‟én-nem-a-test-vagyok‟ idea? Az ‟én-szabad-
vagyok‟ idea ugyanúgy hamis, mint az ‟én-rab-
vagyok‟ idea. Fedezd fel a mindkettőben közös ‟én 
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 vagyok‟-ot, és lépj túl rajta. 
  

Q: All is a dream only. 
 

K: Mindez álom csupán. 
 

M: All are mere words, of what use are they to you? 
You are entangled in the web of verbal definitions 
and formulations. Go beyond your concepts and 
ideas; in the silence of desire and thought the truth 
is found. 
 

M: Mindezek szavak csupán, mi hasznuk belőlük? 
Bele vagy gabalyodva a verbális definíciók és 
szabályok hálójába. Lépj túl fogalmaidon és 
ideáidon; az igazság a vágy és a gondolat 
csendjében található. 
 

Q: One has to remember not to remember. What a 
task. 
 

K: Az embernek emlékeznie kell rá, hogy ne 
emlékezzen. Micsoda feladat. 
 

M: It cannot be done, of course. It must happen. But 
it does happen when you truly see the need of it. 
Again, earnestness is the golden key. 
 

M: Természetesen, ezt nem lehet csinálni. Ennek 
történnie kell. De mihelyst valóban látod, hogy 
szükség van rá, megtörténik. Ismétlem, a komolyság 
az aranykulcs. 
 

Q: At the back of my mind there is a hum going on 
all the time. Numerous weak thoughts swarm and 
buzz and this shapeless cloud is always with me. Is 
it the same with you? What is at the back of your 
mind? 
 

K: Az elmém hátterében folyamatos a zsongás. A 
számtalan erőtlen, hemzsegő és fecsegő gondolat 
egy alaktalan felhőt alkotva állandóan velem van. 
Veled is ugyanez a helyzet? Mi van az elméd 
mélyén? 
 

M: Where there is no mind, there is no back to it. I 
am all front, no back. The void speaks, the void 
remains. 
 

M: Ha nincs elme, akkor háttere sincs. Én teljesen 
elől vagyok, nem hátul. Az üresség beszél, az 
üresség fennmarad.  
 

Q: Is there no memory left? 
 

K: Semmilyen emléked sem maradt? 
 

M: No memory of past pleasure or pain is left. Each 
moment is newly born. 
 

M: Örömnek vagy fájdalomnak semmilyen múltbeli 
emléke nem maradt. Minden pillanat frissen 
született. 
 

Q: Without memory you cannot be conscious. 
 

K: Emlékezet nélkül nem lehetsz tudatos. 
 

M: Of course I am conscious, and fully aware of it. I 
am not a block of wood. Compare consciousness 
and its content to a cloud. You are inside the cloud, 
while I look at. You are lost in it, hardly able to see 
the tips of your fingers, while I see the cloud and 
many other clouds and the blue sky too and the sun, 
the moon, the stars. Reality is one for both of us, but 
for you it is a prison and for me it is a home. 
 

M: Természetesen tudatos vagyok, és ennek 
tökéletesen tudatában vagyok. Nem vagyok 
fakocka. A tudatosság és annak tartalma egy 
felhőhöz hasonlítható. Te a belsejében vagy a 
felhőnek, míg én kívülről szemlélem azt. Te 
belevesztél, alig vagy képes ellátni az ujjad hegyéig, 
míg én látom a felhőt, és sok más felhőt, és a kék 
eget is, és a napot, a holdat, a csillagokat. A valóság 
mindkettőnk számára ugyanaz, de a te számodra 
börtön, az én számomra pedig otthon. 
 

Q: You spoke of the person (vyakti), the witness 
(vyakta) and the Supreme (avyakta). Which comes 
first? 
 

K: Beszéltél a személyről (vyakti), a tanúról (vyakta), 
és a Legfelsőbbről (avyakta). Melyik van előbb? 
 

M: In the Supreme the witness appears. The witness 
creates the person and thinks itself as separate from 
it. The witness sees that the person appears in 
consciousness which again appears in the witness. 
This realisation of the basic unity is the working of 
the Supreme. It is the power behind the witness, the 
source from which all flows. It cannot be contacted, 
unless there is unity and love and mutual help 
between the person and the witness, unless the 

M: A Legfelsőbben jelenik meg a tanú. A tanú 
teremti meg a személyt, és önmagát attól 
különbözőnek gondolja. A tanú látja, amint a 
személy megjelenik tudatosságban, amely ismét 
megjelenik a tanúban. A Legfelsőbb ennek az 
alapvető egységnek a megvalósításán munkálkodik. 
Ez a tanú mögött lévő erő, a forrás, amelyből 
minden ered. Nem kerülhetsz vele kapcsolatba, 
csak ha egység, szeretet, és kölcsönös segítség van 
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doing is in harmony with the being and the knowing. 
The Supreme is both the source and the fruit of such 
harmony. As I talk to you, I am in the state of 
detached but affectionate awareness (turiya). When 
this awareness turns upon itself, you may call it the 
Supreme State, (turiyatita). But the fundamental 
reality is beyond awareness, beyond the three states 
of becoming, being and not-being. 
 

a személy és a tanú között, csak, ha harmonikus 
együttműködés van a lét és a tudás között. A 
Legfelsőbb forrása, és ugyanakkor gyümölcse is 
ennek a harmóniának. Miközben itt egymással 
beszélünk a szevtelenség, ugyanakkor a 
szeretetteljes tudatosság (turiya) állapotában 
vagyok. Ha ez a tudatosság önmagára irányul, akkor 
azt a Legfelsőbb Állapotnak (turiyatita) nevezheted. 
De az alapvető realitás túl van a tudatosságon, túl 
van a valamivé válás, lét, nemlét három állapotán. 
 

Q: How is it that here my mind is engaged in high 
topics and finds dwelling on them easy and 
pleasant. When I return home I find myself forgetting 
all l have learnt here, worrying and fretting, unable to 
remember my real nature even for a moment. What 
may be the cause? 
 

K: Hogy lehet, hogy elmém itt elmerül a magasztos 
témákban, és a bennük való időzést könnyűnek és 
élvezetesnek találja? Mikor hazatérek, úgy érzem, 
mindent elfelejtettem, amit itt tanultam, idegeskedek 
és emésztem magam, nem vagyok képes emlékezni 
valódi természetemre még egy pillanatra sem. Mi 
lehet ennek az oka? 
 

M: It is your childishness you are returning to. You 
are not fully grown up; there are levels left 
undeveloped because unattended. Just give full 
attention to what in you is crude and primitive, 
unreasonable and unkind, altogether childish, and 
you will ripen. It is the maturity of heart and mind 
that is essential. It comes effortlessly when the main 
obstacle is removed -- inattention, unawareness. In 
awareness you grow. 
 

M: A gyerekességed visszatérése. Nem nőttél még 
fel teljesen; egyes szintjeid kifejletlenül maradtak, 
mivel elhanyagoltad azokat. Annyit kell tenned 
csupán, hogy teljes figyelmet arra irányítod, ami 
benned nyers és kezdetleges, oktalan és kegyetlen, 
mindent egybe vetve gyermeteg, és meg fogsz érni. 
Ennek bekövetkezése minden erőfeszítés nélküli, a 
fő akadály – a figyelmetlenség, tudatlanság – 
eltávolítása után. A tudatosságban válsz felnőtté. 
 

 

63. Notion of Doership is Bondage 63. A cselekvőség képzete kötelék 
Questioner: We have been staying at the Satya Sai 
Baba Ashram for some time. We have also spent 
two months at Sri Ramanashram at Tiruvannamalai. 
Now we are on our way back to the United States. 

 

Kérdező: Voltunk a Satya Sai Baba Ashramban. Két 
hónapot Tiruvannamalaiban, a Sri 
Ramanashramban is eltöltöttünk. Most megyünk 
hazafelé, az Egyesült Államokba. 
 

Maharaj: Did India cause any change in you? 
 

Maharaj: India okozott benned valamilyen 
változást? 
 

Q: We feel we have shed our burden. Sri Satya Sai 
Baba told us to leave everything to him and just live 
from day to day as righteously as possible. 'Be good 
and leave the rest to me', he used to tell us. 
 

K: Úgy érezzük, hogy megszabadultunk a 
terheinktől. Sri Satya Sai Baba azt mondta, hagyjunk 
rá minden terhet, és csak éljünk napról napra olyan 
erényesen, amennyire az lehetséges. ‟Légy jó, és a 
többit hagyd rám‟, szokta volt mondani. 
 

M: What were you doing at the Sri Ramanashram? 
 

M: Mit csináltatok a Sri Ramanashramban? 
 

Q: We were going on with the mantra given to us by 
the Guru. We also did some meditation. There was 
not much of thinking or study; we were just trying to 
keep quiet. We are on the bhakti path and rather 
poor in philosophy. We have not much to think about 
-- just trust our Guru and live our lives. 
 

K: A Guru által nekünk adott mantrát gyakoroltuk. 
Meditáltunk is. Nem sokat gondolkodtunk, vagy 
tanultunk; csupán arra törekedtünk, hogy csendben 
legyünk. Mi a bhakti útján haladunk, és a filozófia 
terén meglehetősen gyengék vagyunk. Nem kell, 
hogy sokat gondolkodjunk – csak hinnünk a 
Gurunknak, és élnünk az életünket. 
 

M: Most of the bhaktas trust their Guru only as long 
as all is well with them. When troubles come, they 

M: A legtöbb bhakta csak addig hisz Gurujának, 
amíg minden rendben van vele. Amikor valamilyen 
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feel let down and go out in search of another Guru. 
 

baj éri őket, becsapottnak érzik magukat, és 
elindulnak másik Gurut keresni. 
 

Q: Yes, we were warned against this danger. We 
are trying to take the hard along with the soft. The 
feeling: 'All is Grace' must be very strong. A sadhu 
was walking eastwards, from where a strong wind 
started blowing. The sadhu just turned round and 
walked west. We hope to live just like that -- 
adjusting ourselves to circumstances as sent us by 
our Guru. 
 
 

K: Igen, figyelmeztettek minket e veszélyre. 
Igyekszünk a keményet a lággyal együtt vinni. A 
‟Minden Kegyelem‟ érzésének nagyon erősnek kell 
lennie. Egy sadhu kelet felé gyalogolt, ahonnan erős 
szél kezdett fújni. A sadhu csak megfordult, és 
nyugat felé ment tovább. Mi is éppen így szeretnénk 
élni – körülményekhez igazítva magunkat, ahogy 
Gurunk elbocsátott bennünket. 

 

M: There is only life. There is nobody who lives a 
life. 
 

M: Csak élet van. Nincs senki, aki éli az életet. 
 

Q: That we understand, yet constantly we make 
attempts to live our lives instead of just living. 
Making plans for the future seems to be an 
inveterate habit with us. 
 

K: Értjük mi ezt, mégis állandóan a saját életünket 
próbáljuk élni, ahelyett, hogy élnénk csupán. A 
jövőre vonatkozó tervek készítése megrögzött 
szokásunknak látszik. 
 

M: Whether you plan or don't, life goes on. But in life 
itself a little whorl arises in the mind, which indulges 
in fantasies and imagines itself dominating and 
controlling life. Life itself is desireless. But the false 
self wants to continue -- pleasantly. Therefore it is 
always engaged in ensuring one's continuity. Life is 
unafraid and free. As long as you have the idea of 
influencing events, liberation is not for you: The very 
notion of doership, of being a cause, is bondage. 
 

M: Akár készítesz tervet, akár nem, az élet zajlik 
tovább. Az életben magában azonban az elmében 
egy apró örvény keletkezik, amely a fantáziáját 
táplálja, és önmagát uralkodónak, és az életet 
ellenőrzése alatt tartónak képzeli. Maga az élet vágy 
nélküli. De a hamis én folytatni akarja – kellemesen. 
Ezért örökké az ember folyamatossága mellett 
elkötelezett. Az élet félelem nélküli és szabad. Amíg 
azt képzeled, hogy befolyásolod az eseményeket, 
addig nem vagy szabad: a cselekvőségnek, a 
létezés okának a fogalma valójában kötöttség. 
 

Q: How can we overcome the duality of the doer and 
the done? 
 

K: Hogyan tudunk győzedelmeskedni a cselekvő és 
a cselekvés kettőssége felett? 
 

M: Contemplate life as infinite, undivided, ever 
present, ever active, until you realise yourself as one 
with it. It is not even very difficult, for you will be 
returning only to your own natural condition. 
 
Once you realise that all comes from within, that the 
world in which you live has not been projected onto 
you but by you, your fear comes to an end. Without 
this realisation you identify yourself with the 
externals, like the body, mind, society, nation, 
humanity, even God or the Absolute. But these are 
all escapes from fear. It is only when you fully accept 
your responsibility for the little world in which you 
live and watch the process of its creation, 
preservation and destruction, that you may be free 
from your imaginary bondage. 
 

M: Tekintsd az életet végtelen, osztatlan, örökké 
jelen lévő, örökké aktív valaminek, míg fel nem 
ismered, hogy egy vagy vele. Ráadásul ez nem is 
nagyon nehéz, mert csupán természetes 
állapotodba fogsz visszatérni.  
 
Amint felismered, hogy minden belülről ered, hogy a 
világ, amelyben élsz, nem rád kerül vetítésre, hanem 
általad, félelmeid véget érnek. E felismerés 
hiányában a külsőségekkel azonosítod magad, 
olyanokkal, mint test, elme, társadalom, állam, 
emberiség, sőt Isten, vagy az Abszolút. De mindez 
nem más, mint a félelem előli menekülés. Csak, ha 
teljesen felelősséget vállalsz azért a kis világért, 
amiben élsz, és megfigyeled annak teremtési, 
megtartási és pusztítási folyamatát, csak akkor fogsz 
megszabadulni képzeletbeli kötelékeidtől. 
 

Q: Why should I imagine myself so wretched? 
 

K: Miért kell, hogy olyan szánalmasnak képzeljem 
önmagam? 
 

M: You do it by habit only. Change your ways of 
feeling and thinking, take stock of them and examine 
them closely. You are in bondage by inadvertence. 

M: Csupán megszokásból. Változtasd meg 
érzékelésed és gondolkodásod módját, vedd 
szemügyre, vizsgáld meg őket közelről. Kötelékeid 
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Attention liberates. You are taking so many things 
for granted. Begin to question. The most obvious 
things are the most doubtful. Ask yourself such 
questions as: „Was I really born?' 'Am I really so-
and-so?‟ 'How do I know that I exist? 'Who are my 
parents?‟ 'Have they created me, or have I created 
them?' 'Must I believe all I am told about myself?' 
„Who am I, anyhow?'. You have put so much energy 
into building a prison for yourself. Now spend as 
much on demolishing it. In fact, demolition is easy, 
for the false dissolves when it is discovered. All 
hangs on the idea 'I am'. Examine it very thoroughly. 
It lies at the root of every trouble. It is a sort of skin 
that separates you from the reality. The real is both 
within and without the skin, but the skin itself is not 
real. This 'I am' idea was not born with you. You 
could have lived very well without it. It came later 
due to your self-identification with the body. It 
created an illusion of separation where there was 
none. It made you a stranger in your own world and 
made the world alien and inimical. Without the sense 
of 'I am' life goes on. There are moments when we 
are without the sense of 'I am', at peace and happy. 
With the return of the 'I am' trouble starts. 
 

oka a figyelmetlenség. A figyelem felszabadít. Oly 
sok dolgot tekintesz magától értetődőnek. Kezdj el 
kérdezni. A legnyilvánvalóbb dolgok a 
legbizonytalanabbak. Tégy fel magadnak olyan 
kérdéseket, mint: ‟Valóban születtem?‟, ‟Valóban 
ilyen-és-ilyen vagyok?‟, ‟Honnan tudom, hogy 
létezem?‟, ‟Kik a szüleim?‟, ‟Ők hoztak létre engem, 
vagy én őket?‟, ‟El kell hinnem mindent, amit rólam 
mondtak?‟, ‟Ki vagyok én, különben is?‟. Oly sok 
energiát fektettél bele, hogy börtönt építs önmagad 
számára. Fordíts most ugyanennyit a lerombolására. 
Valójában könnyű lerombolni, mert amint felfeded, a 
hamis szertefoszlik. Minden az ‟én vagyok‟ idea 
függvénye. Vizsgáld meg azt nagyon alaposan. 
Minden baj gyökerén ott húzódik. Olyan, mint egy 
hártyaféle, amely elválaszt téged a valóságtól. Mind 
a hártyán belül, mind kívül a valóság van, de maga a 
hártya nem valóságos. Ez az ‟én vagyok‟ idea nem 
veled született. Nagyon jól tudtál volna élni nélküle. 
Később alakult ki, a testtel való önazonosításod 
miatt. Elkülönültségi illúziót hozott létre ott, ahol az 
nem volt. Idegenné tett a saját világodban, és a 
világot idegenszerűvé és ellenségessé tette. Az ‟én 
vagyok‟ érzés nélkül az élet megy tovább. Az ‟én 
vagyok‟ érzése nélküli pillanatokban békében és 
boldogságban vagyunk. Az ‟én vagyok‟ 
visszatérésével elkezdődik a szenvedés. 
 

Q: How is one to be free from the 'I'-sense? 
 

K: Hogy kell megszabadulni az ‟én‟-érzéstől? 
 

M: You must deal with the 'I'-sense if you want to be 
free of it. Watch it in operation and at peace, how it 
starts and when it ceases, what it wants and how it 
gets it, till you see clearly and understand fully. After 
all, all the Yogas, whatever their source and 
character, have only one aim: to save you from the 
calamity of separate existence, of being a 
meaningless dot in a vast and beautiful picture. 
 
You suffer because you have alienated yourself from 
reality and now you seek an escape from this 
alienation. You cannot escape from your own 
obsessions. You can only cease nursing them. 
 
It is because the „I am' is false that it wants to 
continue. Reality need not continue -- knowing itself 
indestructible, it is indifferent to the destruction of 
forms and expressions. To strengthen, and stabilise 
the 'I am' we do all sorts of things -- all in vain, for 
the 'I am' is being rebuilt from moment to moment. It 
is unceasing work and the only radical solution is to 
dissolve the separative sense of 'I am such-and-
such person' once and for good. Being remains, but 
not self-being. 
 

M: Ha meg akarsz szabadulni az ‟én‟-érzéstől, 
foglalkoznod kell vele. Figyeld amikor működik, és 
amikor nyugalomban van, ahogyan kezdődik, és 
ahogyan megszűnik, amit akar, és ahogyan eléri azt, 
mindaddig, amíg tisztán nem látod, és teljesen nem 
érted. Végül is minden Yogának, bármilyen eredetű 
és jellegű is az, egyetlen célja van, hogy 
kimenekítsen téged az elkülönült létezés 
szerencsétlen helyzetéből, hogy ne egy hatalmas és 
gyönyörű kép egy jelentéktelen pontja legyél.  
 
Azért szenvedsz, mert elidegenítetted magad a 
valóságtól, és most kiutat keresel ebből az 
elidegenülésből. Nem szökhetsz el saját 
kényszerképzeteid elől. Csak azok táplálását tudod 
abbahagyni. 
 
Ennek oka, hogy az ‟én vagyok‟ hamis, hogy az fenn 
akar maradni. A valóság nincs szüksége a 
fennmaradásra – elpusztíthatatlannak tudván magát 
közömbös a formák és megnyilvánulások pusztulása 
iránt. Az ‟én vagyok‟ megerősítés és stabilizálása 
érdekében mindenféle dolgot csinálunk – mindet 
szükségtelenül, mert az ‟én vagyok‟ pillanatról 
pillanatra újraépül. Ez egy szakadatlan működés, és 
az egyetlen radikális megoldás az ‟én ilyen és ilyen 
személy vagyok‟ érzetének egyszer s mindenkorra 
való feloszlatása. Ami marad a lét, de nem az ön-lét. 
 

Q: I have definite spiritual ambitions. Must I not work K: Nekem pontosan meghatározott spirituális céljaim 
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for their fulfilment? 
 

vannak. Nem kell, hogy azok beteljesítéséért 
dolgozzak? 
 

M: No ambition is spiritual. All ambitions are for the 
sake of the 'I am'. If you want to make real progress 
you must give up all idea of personal attainment. 
The ambitions of the so-called Yogis are 
preposterous. A man's desire for a woman is 
innocence itself compared to the lusting for an 
everlasting personal bliss. The mind is a cheat. The 
more pious it seems, the worse the betrayal. 
 

M: Semmiféle cél nem spirituális. Minden cél az ‟én 
vagyok‟ érdekét szolgálja. Ha valódi haladást 
kívánsz elérni, fel kell adnod a személyes 
megvalósítással kapcsolatos minden ideát. Az 
úgynevezett Yogik céljai ostobák. A férfi nő iránti 
vágya maga az ártatlanság, az örökké tartó 
személyes boldogság iránti szenvedélyes 
vágyakozáshoz képest. Az elme egy csaló. Minél 
jámborabbnak látszik, annál inkább elárul. 
 

Q: People come to you very often with their worldly 
troubles and ask for help. How do you know what to 
tell them? 
 

K: Az emberek nagyon gyakran fordulnak hozzád 
világi gondjaikkal, és a segítségedet kérik. Honnan 
tudod, hogy mit mondj nekik? 
 

M: I just tell them what comes to my mind at the 
moment. I have no standardised procedure in 
dealing with people. 
 

M: Én csak azt mondom nekik, ami abban a 
pillanatban az eszembe jut. Nem rendelkezem 
semmiféle szabványos eljárással az emberekkel 
való foglalkozással kapcsolatban.  
 

Q: You are sure of yourself. But when people come 
to me for advice, how am I to be sure that my advice 
is right? 
 

K: Biztos vagy önmagadban. De amikor az emberek 
tanácsért jönnek hozzám, honnan lehetek biztos, 
hogy a tanácsaim helyesek? 
 

M: Watch in what state you are, from what level you 
talk. If you talk from the mind, you may be wrong. If 
you talk from full insight into the situation, with your 
own mental habits in abeyance your advice may be 
a true response. The main point is to be fully aware 
that neither you nor the man in front of you are mere 
bodies; If your awareness is clear and full, a mistake 
is less probable. 
 

M: Figyeld meg, milyen állapotban vagy, milyen 
szintről beszélsz. Ha elméből beszélsz, akkor 
hibázhatsz. Ha a szituációba való tökéletes intuitív 
belátás alapján beszélsz, saját mentális habitusod 
felfüggesztése mellett adsz tanácsot, válaszod igaz 
lehet. A leglényegesebb pont az, hogy teljes 
tudatában légy annak, hogy sem te, sem az előtted 
álló ember nem puszta test vagytok; ha 
tudatosságod tiszta és teljes, sokkal kisebb a hiba 
bekövetkezésének a valószínűsége. 

 

64. Whatever pleases you, Keeps you 
Back 

64. Bármi, ami a kedvedre van, az 
visszatart 

Questioner: I am a retired chartered accountant 
and my wife is engaged in social work for poor 
women. Our son is leaving for the United States and 
we came to see him off. We are Panjabis but we live 
in Delhi. We have a Guru of the Radha-Soami faith 
and we value satsang highly. We feel very fortunate 
to be brought here. We have met many holy people 
and we are glad to meet one more. 

 

Kérdező: Én nyugalmazott könyvszakértő vagyok, 
feleségem szegény asszonyokról gondoskodó 
szociális munkás. Fiunk az Egyesült Államokban él, 
őt látogattuk. Panjabiak vagyunk, de Delhiben élünk. 
Radha-Soami hitű Gurunk van, és a satsangot 
nagyra értékeljük. Úgy érezzük, nagyon 
szerencsések vagyunk, hogy eljutottunk ide. Sok 
szent embert láttunk, és boldogok vagyunk, hogy 
még egyel találkozhatunk. 
 

Maharaj: You have met many anchorites and 
ascetics, but a fully realised man conscious of his 
divinity (swarupa) is hard to find. The saints and 
Yogis, by immense efforts and sacrifices, acquire 
many miraculous powers and can do much good in 
the way of helping people and inspiring faith, yet it 
does not make them perfect. It is not a way to 
reality, but merely an enrichment of the false. All 

Maharaj: Láthattatok sok remetét és aszkétát, de 
teljesen megvalósult, a saját isteniségének 
(swarupa) tudatában lévő embert nehezen találni. A 
szentek és Yogik mérhetetlen erőfeszítés és 
lemondás árán sokféle csodálatos erőre tesznek 
szert, és sok jót tudnak tenni azáltal, hogy segítenek 
az embereknek, és inspirálják a hitet, de ez mégsem 
teszi őket tökéletessé. Ez az út nem a valósághoz 
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effort leads to more effort; whatever was built up 
must be maintained, whatever was acquired must be 
protected against decay or loss. Whatever can be 
lost is not really one's own; and what is not your own 
of what use can it be to you? In my world nothing is 
pushed about, all happens by itself. All existence is 
in space and time, limited and temporary. He who 
experiences existence is also limited and temporary. 
I am not concerned either with 'what exists' or with 
'who exists'. I take my stand beyond, where I am 
both and neither. 
 
The persons who, after much effort and penance, 
have fulfilled their ambitions and secured higher 
levels of experience and action, are usually acutely 
conscious of their standing; they grade people into 
hierarchies, ranging from the lowest non-achiever to 
the highest achiever. To me all are equal. 
Differences in appearance and expression are there, 
but they do not matter. Just as the shape of a gold 
ornament does not affect the gold, so does man's 
essence remain unaffected. Where this sense of 
equality is lacking it means that reality had not been 
touched. 
 
Mere knowledge is not enough; the knower must be 
known. The Pandits and the Yogis may know many 
things, but of what use is mere knowledge when the 
self is not known? It will be certainly misused. 
Without the knowledge of the knower there can be 
no peace. 
 

vezet, csupán a valótlanság gyarapítása. Minden 
erőfeszítés további erőfeszítéshez vezet; bármi is 
kerüljön felépítésre, azt fenn kell tartani, bármi is 
kerüljön megszerzésre, azt védeni kell a romlás 
vagy az értékveszés ellenében. Bármi, ami 
elveszíthető, az valójában nem a sajátod; és ami 
nem a sajátod, annak mi haszna lehet számodra? 
Az én világomban semmit nem kell erőltetni, minden 
magától történik. Minden létezés idő- és térbeli, 
korlátozott és ideiglenes. A létezés tapasztalója 
szintén korlátozott és ideiglenes. Rám nem 
vonatkozik sem a ‟mi létezik‟, sem a ‟ki létezik‟. Én 
ezeken túl vagyok, ahol mindegyik vagyok és egyik 
sem. 
 
Akik ambíciója sok erőfeszítés és önsanyargatás 
után beteljesült, és a tapasztalat és a cselekvés 
terén magasabb szintre kerültek, rendszerint erősen 
tudatában vannak ennek a helyzetnek; ők az 
embereket hierarchiákba osztják, a legalacsonyabb 
fokon álló nem-megvalósultaktól a legmagasabb 
fokozatú megvalósultakig. Az én számomra mind 
egyforma. Különbségek vannak a megjelenésben és 
a megnyilvánulásban, de ezek nem számítanak. 
Miképpen az arany dísztárgy alakja sincs hatással 
az aranyra, úgy az ember lényege is érintetlen 
marad. Akinél az egyenlőségnek ez az érzete 
hiányzik, ez azt jelenti, hogy a valóságot nem 
érintette meg. 
 
A puszta tudás nem elegendő; a tudót kell ismerni. A 
Panditok és a Yogik lehet, hogy sok dolgot tudnak, 
de mi haszna a puszta tudásnak, amikor önmagát 
nem ismeri? Bizotos, hogy tévesen fogja használni 
azt. A tudó ismerete nélkül nem lehetséges béke. 
 

Q: How does one come to know the knower? 
 

K: Hogyan lehet megismerni a tudót? 
 

M: I can only tell you what I know from my own 
experience. When I met my Guru, he told me: 'You 
are not what you take yourself to be. Find out what 
you are. Watch the sense 'I am', find your real self'. I 
obeyed him, because I trusted him. I did as he told 
me. All my spare time I would spend looking at 
myself in silence. And what a difference it made, and 
how soon. It took me only three years to realise my 
true nature. My Guru died soon after I met him, but it 
made no difference. I remembered what he told me 
and persevered. The fruit of it is here, with me. 
 

M: Csak arról beszélhetek, amit saját tapasztalatból 
tudok. Első találkozásunk alkalmával a Gurum azt 
mondta nekem: ‟Te nem az vagy, aminek tartod 
magad. Fedezd fel, mi vagy. Figyeld az ‟én vagyok‟ 
érzést, fedezd fel valódi önmagad.‟ Szót fogadtam 
neki, mert bíztam benne. Úgy tettem, ahogy mondta. 
Minden szabad időmet csendes önvizsgálattal 
töltöttem. És micsoda változás következett be, és 
mily hamar. Két évig tartott csupán, hogy 
felismerjem igazi természetemet. Gurum meghalt, 
röviddel találkozásunkat követően, de ez nem 
jelentett változást. Megjegyeztem, amit mondott 
nekem, és rendületlenül kitartottam mellette. A 
gyümölcse itt van, velem. 
 

Q: What is it? 
 

K: Mi az? 
 

M: I know myself as I am in reality. I am neither the 
body, nor the mind, nor the mental faculties. I am 
beyond all these. 
 

M: Annak ismerem önmagam, ami valójában 
vagyok. Sem a test, sem az elme, sem a szellemi 
képességek nem én vagyok. Mindezeket 
meghaladtam. 
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Q: Are you just nothing? 
 

K: Semmi vagy csupán? 
 

M: Come on, be reasonable. Of course I am, most 
tangibly. Only I am not what you may think me to be. 
This tells you all. 
 

M: Ugyan már, gondolkodj ésszerűen. 
Természetesen vagyok, a legkézzelfoghatóbb 
módon. Csak nem az vagyok, aminek gondolsz. 
Ezzel mindent elmondtam. 
 

Q: It tells me nothing. 
 

K: Nekem semmit sem mond. 
 

M: Because it cannot be told. You must gain your 
own experience. You are accustomed to deal with 
things, physical and mental. I am not a thing, nor are 
you. We are neither matter nor energy, neither body 
nor mind. Once you have a glimpse of your own 
being, you will not find me difficult to understand. 
 
We believe in so many things on hearsay. We 
believe in distant lands and people, in heavens and 
hells, in gods and goddesses, because we were 
told. Similarly, we were told about ourselves, our 
parents, name, position, duties and so on. We never 
cared to verify. The way to truth lies through the 
destruction of the false. To destroy the false, you 
must question your most inveterate beliefs. Of these 
the idea that you are the body is the worst. With the 
body comes the world, with the world -- God, who is 
supposed to have created the world and thus it 
starts -- fears, religions, prayers, sacrifices, all sorts 
of systems -- all to protect and support the child-
man, frightened out of his wits by monsters of his 
own making. Realise that what you are cannot be 
born nor die and with the fear gone all suffering 
ends. 
 
What the mind invents, the mind destroys. But the 
real is not invented and cannot be destroyed. Hold 
on to that over which the mind has no power. What I 
am telling you about is neither in the past nor in the 
future. Nor is it in the daily life as it flows in the now. 
It is timeless and the total timelessness of it is 
beyond the mind. My Guru and his words: 'You are 
myself' are timelessly with me. In the beginning I had 
to fix my mind on them, but now it has become 
natural and easy. The point when the mind accepts 
the words of the Guru as true and lives by them 
spontaneously and in every detail of daily life is the 
threshold of realisation. In a way it is salvation by 
faith, but the faith must be intense and lasting. 
 
However, you must not think that faith itself is 
enough. Faith expressed in action is a sure means 
to realisation. Of all the means it is the most 
effective. There are teachers who deny faith and 
trust reason only. Actually it is not faith they deny, 
but blind beliefs. Faith is not blind. It is the 
willingness to try. 
 

M: Mert nem mondhat. Meg kell szerezned a saját 
tapasztalataidat. Ahhot szoktál, hogy fizikai és 
mentális dolgokkal bánj. Én nem vagyok dolog, és te 
sem. Nem vagyunk sem anyag, sem energia, sem 
test, sem elme. Ha vetnél egy pillantást saját 
létezésedre, nem találnád nehéznek, hogy megérts 
engem. 
 
Elhiszünk oly sok szóbeszédet. Hiszünk távoli 
országokban és emberekben, mennyországokban 
és poklokban, istenekben és istennőkben, mert 
hallottunk róluk. Hasonlóképpen, hallottunk saját 
magunkról, szüleinkről, névről, pozícióról, 
kötelességekről és így tovább. Soha nem 
foglalkoztunk azzal, hogy ellenőrizzük. Az 
igazsághoz a hamis lerombolásának útján juthatunk. 
Ahhoz, hogy leromobold a hamisat, meg kell 
kérdőjelezned legmegcsontosodottabb hiteidet. 
Ezek között a legrosszabb idea, hogy te a test vagy. 
A testtel jön a világ, a világgal – Isten, aki 
feltétezetten a világot teremtette, és ezzel 
beindulnak a félelmek, vallások, imádságok, 
áldozatok, mindenféle rendszerek – mindegyik a 
gyerek-embert védelmezi és támogatja, halálra 
rémisztve őt a saját maga által készített szörnyekkel. 
Ismerd fel, hogy ami vagy, nem tud megszületni, 
sem meghalni, és a félelem megszűnésével minden 
szenvedés véget ér. 
 
Amit az elme kitalál, azt az elme semmisíti meg. De 
a valóság nem kitalált, és nem lehet 
megsemmisíteni. Ragaszkodj ahhoz, ami fölött az 
elmének nincs hatalma. Amiről beszélek, az nem a 
múltban van, sem a jövőben. Sem a mostban folyó 
napi életben. Időtlen, és totális időtlensége 
meghaladja az elmét. Gurum, és szavai: ‟te saját 
magam vagy‟, időtlenül velem vannak. Kezdetben 
rögzíteni kellett az elmémet ezekre, de mostanra 
könnyűvé, és természetessé vált. A pont, amikor az 
elme igaznak fogadja el a Guru szavait, és a szerint 
él, spontán módon, és a napi élet minden részletét 
tekintve, a valóság küszöbe. Bizonyos módon ez hit 
által való üdvözítés, de a hit erős és tartós kell, hogy 
legyen. 
 
Nem szabad, hogy azt hidd azonban, hogy 
ömagában a hit elegendő. A cselekvésben 
kifejeződő hit a biztos eszköze a megvalósulásnak. 
Minden eszköz közül ez a leghatékonyabb. Vannak 
tanítók, akik tagadják, hogy hit és bizalom egyedül 
eredményre vezethet. Ők nem a hitet utasítják el 


